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   6درس 

 یعیمخاطرات طب تیریمد                                   

 و بحران مخاطره

 ندهایفرا نی. به ادیآنها آشنا شد یامدهایو پ لیمانند زلزله و س یعیطب یندهایاز فرا یدرس قبل با برخ در

 .ندیگو یم یعیمخاطرات طب

 به ایکند  دیانسان ها و موجودات زنده را تهد اتیو ح یکه سالمت یطیهرگونه عامل مح  تعریف مخاطره :

 است. مخاطرهآورد،  وارد انسان ها خسارت یها ییاموال و دارا

 خطرناک و یتیو به وضع دهدیرخ م  دیشد یو گاه یاست که به صورت ناگهان یشامدیپ : بحرانتعریف 

 انجامد. یجامعه م ایفرد  یبرا داریناپا

و فوق  یفور ،یاقدامات اساس ازمندیشود که برطرف کردن آن ن یم یطیباعث به وجود آمدن شرا بحران

 است. العاده

 کنند. جادیتوانند بحران ا یم هستند که یعیمخاطرات طب و ... لیس، زلزلهمثال:  

 یعیمخاطرات طب تیریمد

 از بروز حوادث ناگوار است که به کمک آنها بتوان  یاقدامات هیکل : مخاطرات تیریمد

 یالزم برا طیو شرا آنها را کاهش داد آثار بتواندر صورت بروز آن حوادث،  ای کرد یریشگیپ

 را فراهم کرد. و بهبود اوضاع عیسر یامداد رسان

 ردیگ یصورت م مخاطره در سه مرحله، تیریمد. 

  وقوع از قبل  .1

   وقوع  نیح .٢

 بعد از وقوع  .3

 «وزارت کشور » وابسته به« بحران تیریسازمان مد»  بحران به عهده تیریمد تیدر کشور ما مسئول

 کند. یم تیفعال ینظر استاندار ریبحران وجود دارد که ز تیریمدکل  اداره ها استان در همه است.  

 کند. یم تیفعال ینظر استاندار ریبحران وجود دارد که ز تیریمد
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 یآمادگ جادیا فهیاست، وظ یعیآن مربوط به مخاطرات طب یها تیاز فعال یان که بخشبحر تیریمد سازمان

 و دگانید بیبه آس هیاول یبحران و رساندن کمک ها تیریاز آن، مد یریشگیپ مقابله با بحران و یبرا

 هیز کلخود ا فیانجام دادن وظا یسازمان برا نیا را به عهده دارد. دهید بیمناطق آس یو بازساز یسامانده

 یو سازمان ها یانتظام و ینظام یروهایو ن یدولت یموجود مانند وزارت خانه ها و سازمان ها یها تیظرف

 نه،یزم نیسازد. در ا یمقابله با بحران هماهنگ م یآنها را برا یها تیکند و فعال یاستفاده م یامداد

از  یبرخوردار لیبه دل یانتظام یروهایو ن جیبس ،یارتش، سپاه پاسداران انقالب اسالم مسلح یروهاین

به مناطق بحران زده  یدر کمک رسان یآالت، نقش مهم نیماش و زاتیو تجه یانسان یروین یها یتوانمند

 دارند.

 لرزه نیزم تیریمد

کند  یهستند اما انسان تالش م ینیب شیپ رقابلیلرزه ها غ نیزم یبه طورکل لرزه: نیوقوع زم ینشانه ها

 یرزه مل نیقبل از زم یکه چه عالئم دیاگر از بزرگ ترها بپرس کند. ینیب شیرا پ ناگوار حادثه نیبتواند ا

به وقوع آن جانوران  کینزد یبدهند که در زمان ها پاسخ تواند ما را از خطر آن آگاه کند، ممکن است

موش ها از  ایکنند  یم پارس وقفه یمثال، سگ ها ب یدهند؛ برا یاز خود نشان م یعاد ریغ ییواکنش ها

 ردحواس جانوران نسبت به انسان است. تیتفاوت در حساس زیامر ن نیکنند. علت ا یفرار م شانیالنه ها

 لرزه مطرح شده اند: نیوقوع زم یبه عنوان نشانه ها ریمطالعات، موارد ز یبرخ

رزه حساس ل یلرزش ها را فقط دستگاه ها نیگسل ها: ا یدر راستا نیکوچک زم یکاهش لرزش ها(الف

مکن شود و م یم شتریب یلرزش ها متوقف شوند، امکان تجمع انرژ نیکه ا یزمانتوانند ثبت کنند. ینگار م

 دهد. رخ یدترشدی لرزه نیزم ،یانرژ کبارهی هیاست در اثر تخل

 پوسته یها هیلرزه ممکن است در اثر فشار بر ال نیاز وقوع زم شی: پینیرزمیز یدر آب ها رییتغ (ب

 رییآنها تغ ییایمیش بیترک ایبرود  نییپا ایباال  (ها و قنات ها چشمه در چاه ها،) ینیرزمیز سطح آبن،زمی

 زلزله باشند. یاز وقوع احتمال ییتوانند نشانه ها یم نهاای . همهابدی

 یس هاو عک قیدق یدستگاه ها لهیبه وس نزمی پوسته یها یشکستگ نبی فاصله اندازه رییتغ یبررس (پ

 وقوع زلزله است. یاحتمال ینیب شیپ یبرا یگرید راه ،یماهواره ا ریو تصاو ییهوا

 لرزه نیاز وقوع زم شیپ تیریمد

 توان عالئم را قبل از  یم ،یهشدار لرزه ا یها ستمیمانند س شرفته،یپ لیبا استفاده از وسا امروزه

 کرد. یرسان اطالع و وقوع آن را افتیوقوع زلزله در
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 ساختمان و مقررات مربوط به آنها  یو مهندس یشوند و اصول طراح یسازمقاوم  دیساختمان ها با

 ؛نندیب یم بیآس یشهر یاز ساختمان ها شیب ییروستا یبناها زلزله، گردد. در زمان وقوع تیرعا

 ییروستا یخشت و گل یها سکونتگاه نسبت به یشهر یمصالح به کار رفته در ساختمان ها رایز

 وقوع شوند، در زمان یساخته م یکه براساس اصول مهندس ییان هادارند.ساختم یشتریمقاومت ب

 آورند. یبه بار م یکمتر یلیخ یو تلفات انسان نندیب یم بیزلزله کمتر آس

 

 فعّال  یکه گسل ها یو شهرها دراطراف مناطق یانسان تیاز ساختن سکونتگاه ها و مراکز فعال

 شود. یریدارند، جلوگ
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 متناسب  یشود و چادرها و لوازم اضطرار جادیگاه ها در مناطق مختلف اامداد و نجات و پناه مراکز

 گردد. عیهر منطقه توز تیبا جمع

 مختلف مردم آموزش داده  یمختلف به گروه ها یلرزه به روش ها نیمقابله با زم یراهکارها

 ).یشود(آموزش همگان

 سطح خانه، مدرسه ومحل کار: رد

 میکن ییرسه، محل کار و ...شناسارا در خانه، مد یریامن پناه گ نقاط . 

 ممکن است با  کهرا یلیوسا رسای و کن گرم آب ٔ  لوله ز،یآو یو گلدان ها ایکتاب، اش یها قفسه

 .میمحکم کن شانیلرزش سقوط کنند، سرجا

 فیک نیدر ا ر،یبه تصو توجه. بامیو آن را در محل مناسب قرار ده میکن هیته هیاول یکمک ها فیک 

 باشد؟ دیبا ییزهایچه چ

 

 لرزه نیدر زمان وقوع زم تیریمد

به  و میریبلند فاصله بگ یاز ساختمان ها م،یخود را حفظ کن یلرزه، خونسرد نیاست در زمان وقوع زم بهتر

بهتر است در محل مناسب و امن در ساختمان  م،یداخل ساختمان هست چنانچه .میباز پناه ببر یها نیزم

 یدارا یوارهای. از پنجره ها و دوارهاید ٔ  گوشه ایساختمان  یاصل یستون هامثال، کنار  یبرا م؛یریپناه بگ

 یچوب یزهایم ریبه ز میتوان یمحافظت از خود در برابر سقوط اجسام م ی. برامیریفاصله بگ شهیپنجره و ش

 نیوقوع زم هنگام .میآن را محکم بچسب یها هیپا ز،یاز جابه جا شدن م یریجلوگ یو برا میمحکم پناه ببر

رک لرزه ت نیزم انی. محل پناهگاه را تا پامیبا دو دست از سر خود مواظبت کن دیلرزه، بعد از پناه گرفتن با

 .مینکن

 محل پناهگاه میبا دو دست از سر خود مواظبت کن دیلرزه، بعد از پناه گرفتن با نیهنگام وقوع زم .

  .میلرزه ترک نکن نیزم انیرا تا پا
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 میستفاده نکناز پله و آسانسور ا. 

 و  میریمغازه ها فاصله بگ یچراغ برق و تابلو یرهایبلند و ت یاز ساختمان ها م،یهست ابانیدر خ اگر

 ریت ایبلند  یجاده و دور از ساختمان ها ای ابانیدر کنار خ را خودرو م،یهست یاگر درحال رانندگ

 .میلرزه در خودرو بمان نیزم انیو تا پا میبرق متوقف کن یها

 لرزه نیبعد از زم تیریمد

از  است که پس یکند، مشکالت یم شتریرا ب یشود و تلفات انسان یدر اغلب زلزله ها سبب خسارت م آنچه

پس لرزه ها و  ن،یزم یگاز، لغزش ها یها، انفجار لوله ها یآتش سوز مثال،ی برا د؛یآ یم شیوقوع زلزله پ

 برق. یاتصال کابل ها

 مخروبه ممکن است در  مهین یساختمان ها م؛یواظب پس لرزه ها باشم دیلرزه با نیاز وقوع زم پس

 .زندیپس لرزه ها فرو بر

 میو محل را ترک کن میآب و گاز را ببند یرهایش م،یبه سرعت برق را قطع کن دیبا. 

 آوار باشند که حرکت  یخال یفضا ریز یچون امکان دارد افراد م؛یآوار حرکت نکن یحد ممکن رو تا

 آنها شود. یآوار رو زشیما باعث ر
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 در مناطق مناسب و  یامداد و استقرار مراکز درمان یموقت زلزله زدگان و برپا کردن چادرها اسکان

به  ینظم و هماهنگ تیبا رعا از،یبا دقت انجام شود. درصورت ن وبه سرعت دیبه مصدومان با یدگیرس

 .میها کمک کن رافتادهیگ ای دگانید بیو آس یامداد یروهاین

 خارج  ییاز توان دولت به تنها یبزرگ، کمک رسان یو زلزله ها دیشد یکه در بحران ها ییآنجا از

به حل مشکالت مناطق زلزله زده  یادیکمک ز یمردم یاریهمو یفرهنگ نوع دوست تیاست، تقو

 کند. یم

 

 شیو به افزاهمواره ر وستهیبه وقوع پ ماکه در کشور ییها البیاز س یناش یخسارت ها ر،اخی در چند دهه

 ریگ لیس میدر حر سازهاو ساخت و یاراض یکاربر رتغیی و ها سکونتگاه توسعه زین آن یاصل لیبوده است. دل

  بوده است.              یاهیبردن پوشش گ نیاز ب مانند انسانی نابخردانه یها تیرودخانه ها و فعال
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 لیاز وقوع س شیپ تیریمد

 یها روش آن براساس انیشدت جر ل،یروش ها قبل از وقوع س نیدر ا :یسازه ا یروش ها (الف

 یو احداث سازه ها یمهندس یروش ها یریشود. سپس، با به کارگ یزده م نیمحاسبه و تخم یدرولوژیه

رودخانه  یروش ها اصالح بسترها نیا شود. از جمله یم اقدام لیمهار س ایانحراف  ت،یمناسب، نسبت به هدا

و  یا رهیذخ یاحداث سدها دارکننده،یمهارکننده و پا یها وارهید جادیا ،یانحراف یکانال ها جادیها، ا

 است. (آبراهه ها بیو اصالح ش تیهدا)یمیتنظ یسدها
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 یم یشتریب دیتأک یا رسازهیغ یروش ها یریبر به کارگ ریاخ یدر سال ها :یا رسازهیغ یروش ها (ب

و  دتریدارند، در درازمدت مف ستیز طیبر مح یمطلوب کمترنا راتیتأث نکهیاروش ها عالوه بر نیشود. ا

به کار  یسازه ا یهمراه با روش ها دیبا یا رسازهیغ یترند. البته در اغلب موارد، روش ها نهیکم هز اریبس

 گرفته شوند.

 حوضه و نفوذ دادن آب باران در حوضه ها یاهیپوشش گ تیو تقو یدار زیآبخ یروش ها یاجرا 

 یریگ لیس میحر یو نقشه ها ریگ لیس یمحدوده ها نییرودخانه ها، تع یسعه براتو میحر نییتع  

 

 لهیهر استان با نصب م یاستاندار ر،یاخ یدر سال ها ریگ لیاز ساخت و ساز در محدوده س زیو پره 

 ر،یگ لیس میحر نییتع یکرده است. برا نییتع ریگ لیس میحر زیخ لیس یرودخانه ها یبرا ییها
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 نی، باالتر(سال 35حداقل )رودخانه  کی گذشته یبر اساس آبده یادن محاسبات آماربا انجام د

 رندیگ یدرنظر م رد،یدربرگ لیس کیوقوع  نیدر ح ندهیآب آن رود در آ دارد را که احتمال یسطح

 نییتع ریگ لیس می. در حر(ندیگو یمساله  صد بازگشت که به آن دوره ندهیمعموالً صد سال آ)

  شود. نمی داده ساز و ساخت رود، اجازه شده در اطراف

 زیخ لینجات و امداد در مناطق س یها گاهیپا جادیا 

 نیبه موقع به مردم ا یو اطالع رسان زیخ لیدر مناطق س لسی ٔ  هشداردهنده یدستگاه ها نصب 

 مناطق.

 

 لیبعد از وقوع س تیریمد

 است: یضرور ریاقدامات ز ل،یاز توقف بارش و فروکش کردن س پس

 در مناطق دور از  یاستقرار مراکز درمان وامداد یاسکان موقت و برپا کردن چادرها یبرا یابی کانم

  به مصدومان یدگیرسی برا البیخطر س

 البیپس از س ازیموردن زاتیخدمات و تجه افتیدر یبرا یارتباط یراه ها یفور مرمت  

 یبهداشت یدنیآب آشام یرها تانکراستقرا ژهیمصدومان، به و ازیموردن زاتیامکانات و تجه عیتوز 

 و ... . یعفونی های ماریب وعیاز ش یریجلوگ یبرا
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 لغزش نیزم تیریمد

 یعرض و طول اغلب توده ها یعنیلرزه است؛  نیمانند زم یکمتر از مخاطرات اریلغزش ها بس نزمی ٔ  گستره

 یررهاض ب،یترت نی. به استین ریفراگ آن چندان یخسارت ها ن،یو بنابرا لومتراستیک کیکمتر از  یلغزش

در سه مرحله است: قبل از  یتیریاقدامات مد ازمندینامر نیو ا ابدیبه حداقل کاهش  دیاز آن هم با یناش

  لغزش است. نیوقوع و بعد از وقوع زم نیوقوع، ح

 لغزش نیقبل از وقوع زم اقدامات

پر  یرودها و دامنه ها بیپرش یکناره ها ،یاهپرتگ یتند، لبه ها یها بیاز ش دیبا یساختمان ساز یبرا

 نیزم یداریو پا یدار، مطالعات خاک شناس بیاز ساخت و ساز در سطوح ش قبل کرد. زیدره ها پره بیش

دار و  بیسطوح ش یدارسازیپا ،یانتقال انرژ یها لوله یمانند مقاوم ساز یساز منیا ی.کارهاردیانجام پذ

  .ردیآن انجام پذ رینظا
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 لغزش نیوقوع زم نیمات حاقدا

امداد و نجات اطالع داد و به  یسازمان ها بهخارج شد. یگل و ال انیلغزش و جر ریبه سرعت از مس دیبا

  کرد. یدارند، امدادرسان ازیترک محل به کمک ن یکه برا یکسان

 لغزش نیبعد از وقوع زم اقدامات

 کهشبمثل خطوط آب، برق و گاز ،ییربنایز ساتیتأس بیدر صورت تخر ژهیمنطقه به و یو بازساز ریتعم 

. در صورت اصالح و ابدیآن کاهش  یریکه نفوذپذ یشود؛ به طور یسامانده لغزشی سطح توده یزهکش

 یبراشود. یم هیکند و به سرعت تخل یلغزش، آب باران کمتر نفوذ م سطح زهکشی ٔ  مرمت شبکه

 شود. یابیرزالزم است استعداد لغزش  مجدد ا ،یاز خطرات آت یریشگیپ

 

 

 یخشک سال تیریمد

متر است؛ در  یلیم ٢75 تا ٢٢٤حدود  رانیپهناور ا ساالنه در کشور یبارندگ نیانگیم

 .است متر یلیم 800 نیزم یها یخشک یبارندگ نیانگیمکه  یحال
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 10حدود . ردیگ یجهان قرار م خشک یآب وهوااز کشورما در قلمرو  یعیبخش وس 

 به)متر در سال دارند  یلیم 500از  شیب یور بارندگکش یاز سطوح کشاورز درصد

  .ازمندندین یاریآبمانده به  یباق درصد 90و  (ندارند ازین یاریآب

 دیعامل تهد نیمهم ترصنعت و خدمات،  مانند گر،ید یاقتصاد یبرخالف بخش ها 

 است. یدر کشور ما خشک سال کشاورزی بخش کننده

 عبارت اند از :کارها راه نیمهم تر یخشک سال تیریدر مد  

 ینیرزمیو ز یسطح یآب ها هیرو یاز مصرف ب زیدر مصرف آب و پره ییجو صرفه 

 .موجود

 تحت فشار یاریآب یو استفاده از روش ها یدر کشاورز یاریآب یبهره ور شیافزا. 

 و  یمقاوم به خشک اهانیدارند و کاشت گ ازین ادیکه به آب ز یاز کشت محصوالت زیپره

 .ازمندندین یبه آب کمتر که یمحصوالت

 مختلف یآب باران به روش ها یساز رهیو ذخ یآور جمع. 

 ینیرزمیآب ز یسفره ها یمصنوع هیتغذ. 

 خاک؛ شیو کنترل فرسا یاهیحفاظت از مراتع و پوشش گ ،یزداریآبخ تیریمد 

 آب از مجدد فاضالب ها و پساب ها واستفاده تیریمد. 

 بلند مدت اند. یرخراهکارها کوتاه مدت و ب نیاز ا یبرخ

 یمیس ی* با استفاده از تورهایونیگاب یسدها ای* نیخشکه چ یسدها جادیبا ا 

 توان یکرد بلکه م یریخاک جلوگ شیتوان از فرسا یقطعات سنگ نه تنها م و

 اد.د شینفوذ روان آب حاصل از بارش را افزا مقدار
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 ییایر مطالعات جغرافکاربرد سنجش از دور د

  مشاهده قیاز طر نیسطح زم یها دهیاطالعات از پد یاز دور، دانش و فن جمع آور سنجش تعریف :

 شده است. افتیاطالعات در پردازشبا استفاده از سنجنده ها و میرمستقغی

 و یاردر نقشه بردشد،  یبرداشته م ماهایکه به کمک بالون ها و هواپ ییهوا یعکس ها، از در گذشته

 کردند.  یآنها فراوان استفاده م راتییو تغ نیزم یرو یها دهپدی مطالعه

و پردازش توسط  (تالیجید) یرقوم اطالعات و ورود یا انهیو را یماهواره ا یها یفناور شرفتیبا پ جیبه تدر

 آمد. دیدر سنجش از دور پد یآنها تحول بزرگ

به  کند، یم افتیدر  دیخورشاز منابع گوناگون  مانند را که  ییاز پرتوها یبخش نیسطح زم ،یطور کل به

 دهیدپ یسیالکترومغناط فیط یدهد. امروزه با استفاده از بازتاب ها یم بازتاب سیامواج الکترومغناطصورت 

 و رهیذخ اهایها و در یرا از سطح خشک یاطالعات توان یکنند، م یم افتیکه سنجنده ها در نیسطح زم یها

 داد. شیاپردازش کرد و نم

را  مختلف جهان ده ها ماهواره یکشورهاتاکنون 

 ،یهواشناس ،ینظاماهداف  جملهبا اهداف متفاوت از

و  نیزم جوّ آن در ریو نظا ینیمنابع زم ،یمخابرات

ماهواره ها به کمک  نیباالتر از آن قرار داده اند. ا

را رصد و  ینیخود اطالعات زم سنجنده یدستگاه ها

 کنند.یم برداشت

ماهواره ها، ماهواره  نیاز ا یگروه landsat)) دهیامن

ر ه باًیشوند.آنها تقر یم لندست(  ینیمنابع زم یها

 نیاز تمام زم نور روزمدت با استفاده از  نیا طول چرخند و در یم نزمی بار به دور کره کیساعت  ٢٤

 از مختلف یها نهیدر زمدارند،  یبرم نیکه ماهواره ها از سطح زم یریتصاو کنند. یم یربرداریتصو

سواحل  تیریمد، مرتع ،یدار جنگل،یکشاورز) یعیمنابع طب، (و ... معادن، گاز، نفت) یمطالعات انرژجمله 

 یعیطب مخاطرات ،یطیمح ستیمطالعات ز ،شهری مطالعات توسعه ،یمطالعات جوو  هواشناسی (،…و

 روی شده نصب سنجنده یدستگاه هاد. شو یآنها افزوده م یکاربرد دارند و روز به روز بر کاربردها
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مختلف  سیالکترومغناط یها فیرا در ط نیسطح زم یها دهیپد توانند بازتاب یماهواره ها م

 فتایتواند آنها را در یانسان م چشم اند و تیو قابل رؤ یها مرئ فیط نیاز ا ی. بخش کوچککنند افتیدر

ی گردد؛ برا یم افتیآنها در یمرئ یها فیشود ط ینم دهیکه با چشم د ییها دهپدی کند. در واقع، همه

اب توانند بازت یاما سنجنده ها م مینیبا چشم بب میتوان یآن را نم ییگرما فیکه داغ است، ط یجسم مثال

مادون مانند  ینامرئ یها فیماهواره ها قادرند ط یسنجنده ها. کنند افتیرا در ینامرئ ییگرما فیط

  و ثبت کنند. افتیدر را ویامواج ماکرووو  رادار، (ا بنفشفر) ماوراءبنفش، (فروسرخ)قرمز

 ریصاوتبه صورت  ،ستنی آنها که چشم انسان قادر به مشاهده نیسطح زم یها دهیپداز  یبرخ ن،یبنابرا

 ،ییگرما نیزم یمانند انرژ ینامرئ یها دهی. پداند شیثبت و نما قابلی ماهواره ا (تالیجید) یرقوم

 یماریمانند آفات و ب ییها دهیپد یحت ورطوبت موجود در جو ،ییهوا ییها انیجر موجود در جو، یگازها

 فیط یماهواره ا یسنجنده هاطور که گفته شد،  همان هستند. ییقابل شناسا زیآن ن ریو نظا یاهیگ یها

 یداده ها نیا سپس،کنند. یم و ثبت افتیدر یرقومرا به صورت  نیمختلف بازتاب شده از سطح زم یها

شود. در  یارسال م ،رانیا ییموجود در سازمان فضا یها رندهیگمانند  ،ینیزم یها ستگاهیابه  یومرق

 ازید نمور ریو به تصاو لیتحلشده را  افتیدر یرقوم یداده ها شرفتهیپ یا انهیرا یافزار ها نرمبعد  مرحله

 کنند. یم لیتبد

 

 نیزم ۀخود به دور کردر مدار چرخش  ینیمنابع زم یماهواره ها یاز برخ یینما

 

 یرا نشان م ییها دهیشده اند و پد هیته یمرئ فیقرار داده شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در ط ریتصاو

 مشاهده اند. قابل با چشم نیدهند که در سطح زم
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 یعیاستفاده از سنجش از دور در مطالعات مخاطرات طب

به طور روز افزون در حال  یعیمخاطرات طب ینیب شیو پدر مطالعه  یماهواره ا ریاز تصاو استفاده 

 گسترش است. 

   : یماهواره ا ریتصاو یکاربردها   

   قیلغزش را به طور دق نیزم یمواد سطح دامنه ها و حرکت توده ها ییجابه جا .١

  فرونشست .٢

   لسی .3

   لرزه  نیزم .4

  آنها  دنیرس قیباران زا و زمان دق یحرکت سامانه ها .5

   رودخانه ها  ریگ لیحدود س .6

 یانسان یها تیفعال میحر نییتع یبرا یقیدق یدستورالعمل ها .7

  اطراف رودخانه ها  درمرز استقرار سکونتگاه ها  .8
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 یماهواره ا ریتصاو یزمان ۀسیبا مقا

را در زمان  یطیمح راتییتغ توان یم

کرد و مناطق در  یبررسی متوال یها

 نمود. ییشناسا معرض مخاطره را

 یسمت چپ قسمت یاهواره ام ریتصو

 یپ یس یس یرود بزرگ م ریمس از

بزرگ  البیاز وقوع س شیپ روز 15را 

 ریدهد. در تصو یم نشان1993سال 

 نیو زم البیس سمت راست وقوع

داده  نشان البیتحت پوشش س یها

 شده است.

 

 گسل تیموقع میتوان یم یماهواره ا ریتصاو قیاز طر

که  یریا استفاده از تصاوو ب ییشناسا را زیلرزه خ یها

. میکن شیدهند، آنها را پا یم نشان را یدوره ا راتییتغ

ه ک یمیعظ یانرژ سبب مهم به یمعموالً خطوط گسل

لرزه  نیزم از وقوع شیدر امتداد آنها نهفته است، پ

 موجود در امتداد خط یشوند. تنش ها یدچار تنش م

 یارتحر ریرو، تصاو نیکند. از ا یگرما م دیتول گسل

را در اطراف  ییدما راتییتغ نیتوانند ا یم یماهواره ا

 الزم را بدهند. یهشدارها خطوط گسل ثبت کنند و

 دارند. یزیخفعال در شمال دامغان که استعداد لرزه  یگسل ها یماهواره ا ریتصو                                                                                               

 

 

 تیفعال

 . دیوارد شوhttp://isa.ir یبه نشان رانیا ییسازمان فضا ینترنتیا گاهیبه پا -١

 ماهواره ها از ۀرا که سنجند ییبایز ریو تصاو دیکن کیکل«  منتخب یماهواره ا ریتصاو »ۀ نیگز یرو (الف

 .دیبرداشته است، مشاهده کن مامختلف کشور  یبخش ها
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 .دیرا استخراج و در کالس ارائه کن یسنجش از دور اطالعات یماهواره ها و کاربردها انواع ۀدربار (ب

باال مربوط به  ریشده است. تصاو سهیمقا یزمان ۀرود در دو دور دیسف ریمس ر،یز یماهواره ا ریدر تصاو -٢

ر دهد. د ینشان م یرودخانه را بعد از بارندگ یالبیس ۀدور کی ن،ییپا ریتصاو و رودخانه است یکم آب ۀدور

 .باخط قرمز نشان داده شده است یالبیس بستر رودخانه گل آلود است و حدود انیجر ن،ییپا ریتصاو

 

 .دیکن میسمت راست ترس ریرودخانه را مانند تصاو یالبیسمت چپ، حدود بستر س ریدر تصاو (الف

 قرار دارند؟ یاحتمال البیاطراف رودخانه در معرض س یها یاز کاربر کیبه نظر شما، کدام  (ب

ماهواره  ریاستفاده از تصاو تیو نصب نرم افزار گوگل ارث که قابل (دانلود) یریمعلم و با بارگ ییبا راهنما -3

نمک، رود  اچهیدر ه،یاروم اچهیمانند در ییایجغراف ۀدیپد کی راتتغیی.  ند کیم فراهم کاربران یرا برا یا

و... را در  (رود کارون) his tory ریتصاو دیتوان ینوار ابزار، م در سدها یریدر استان هرمزگان، آبگ نیجگ

ا هر منطقه ر ۀمربوط به گذشت یا ماهوارهۀ نیگز یکردن رو کی. با کلدیکن سهیمتفاوت مقا یزمان یدوره ها

 . دیابیب

به  و دیکن خود را مشاهده یزندگ ۀمنطق ییایجغراف یها دهیپد یبا استفاده از نرم افزار گوگل ارث، برخ -4

 .دیده پاسخ معلم یپرسش ها
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 میبدان شتریب

 نوار ابزار گوگل ارث یدهایاز کل یبرخ یمعرف

 

 6سواالت درس

  ؟چیستمخاطره 

  ؟چیستبحران 

  ؟ی چهنیعمخاطرات مدیریت 

  ؟مخاطره در چند مرحله صورت می گیردمدیریت 

  ؟کشور ما مسئولیت مدیریت بحران بر عهده چه نهادی استدر 

  ص و غجمالت 

  زه ها قابل پیش بینی هستند.زمین لر(الف 
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 گستره زمین لغزش ها بسیارکمتر از مخاطراتی مانند زمین لرزه است.(ب 

  ؟چیست لرزه نیزم های وقوعنشانه 

  مورد از مدیریت پیش از وقوع زمین لرزه را بنویسید.سه 

 مدرسه ومحل کار چه باید کرد ،در سطح خانه لرزه نیزماز وقوع یش پ. 

  را ذکر نمایید. مورد از مدیریت در زمان وقوع زمین لرزهدو 

  مورد از مدیریت بعد از زمین لرزه را بنویسید.سه 

  ؟به افزایش استچه دلیل خسارت های ناشی از سیالب های در کشور رو به 

  مورد از روش های غیر سازه ای مدیریت سیل را بنویسید.سه 

  (سه مورد)؟فرو کش کردن سیل چه اقداماتی ضروی است از توقف بارش وبعد 

  قبل از وقوع زمین لغزش بنویسید.اقدامات 

  خالی را پر کنیدجاهای: 

 مهم ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در کشور ما ................ است.(الف

 میلی متر در سال دارند......... گی بیش از دکشاورزی کشور بارن طوحس ازدرصد  ١0حدود  (ب

 شده در نرم افزار گوگل ارث اغلب در طیف .......... تهیه شده اند. تصاویر قرار داده(ج

  مورد از مهم ترین راهکارها در مدیریت خشکسالی بنویسید.سه 

  ؟از دور چیستسنجش 

  ؟ها با چه اهدافی در باالی جو زمین قرار می گیرندماهواره 

  مورد از کاربرد تصاویر ماهواره ای را بنویسید.سه 

  ؟ماهواره ها چه طیف هایی را دریافت وثبت می کنندسنجنده 
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