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درس دهم :مـخـاطرات طبیعـی

برای مطالعه

لرزه عظىم موجب بروز فاجعه اى ملى در کشور شد؛ اما اىن اتفاق از مدت ها قبل
بامداد روز جمعه وقوع ىک زمىن ٔ
شروع به شکل گىرى کرده بود.
آزاد شدن انرژى از گسلى که براى چند سده خاموش مانده بود ،عامل پدىدآمدن اىن لرزه عظىم بود ،اىن گسل به دلىل
صفحه اوراسىا (که در حال حرکت به سمت جنوب
صفحه عربستان (که در حال حرکت به سمت شمال است) و
حرکت دو
ٔ
ٔ
است) شکل گرفته و فعال شده بود .اىن صفحات با سرعت  3سانتى متر در سال حرکت مى کنند و اىن گسل خاموش را شکل
داده اند؛ گسلى که تا ترکمنستان ادامه دارد.
ساعت  5و  26دقىقه و  52ثانىه بامداد روز جمعه امواج لرزه اى که در عمق  10کىلومترى سطح زمىن رخ داد ،باعث وقوع
زلزله اى با قدرت  6/5درجه در مقىاس رىشتر در شهر بم شد .اگرچه دو بار پىش از اىن نىز در سال هاى  1981در فاصله اى حدود
 100کىلومترى اىن منطقه زلزله هاىى با قدرت  6/6و  7/3رىشتر رخ داده بود ،اما اىن زلزله بزرگ ترىن زلزله ثبت شده در اىن ناحىه
است ،پس از پاىان زلزله اصلى ،پس لرزه بزرگى از آن با قدرت  5/4رىشتر به وقوع پىوست .کانون اىن پس لرزه نىز تقرىباً در همان
نقطه قبلى و در همان عمق وجود داشت.
آىا تاکنون با خود اندىشىده اىد که مخاطرات طبىعى چند نوع
است؟ ىا چگونه رخ مى دهند؟ آىا فکر کرده اىد که اگر زمىن لرزه
ناحىه کوهستانى خالى از جمعىت رخ دهد ،باز هم ىک
در ىک ٔ
خطر طبىعى است؟ آىا مى دانىد که حوادث طبىعى جزو وىژگى هاى
طبىعت اند و هىچ چىز طبىعت بد نىست؟ اىن حوادث زمانى زىان بار
خواهند بود که انسان با راه هاى مقابله با آنها آشنا نباشد.

شمال
شرقى٥٨°٢٠′

شمالی٢٩°١٠′

برای مطالعه
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مخاطرات طبىعى چىست؟
براى اىنکه با مخاطرات طبىعى بىشتر آشنا شوىم .ابتدا الزم
است که اسامى آنها را بىان کنىم .بنابراىن ،زلزله ،آتشفشان ،سىل،
بهمن برف ىا سنگ ،صاعقه٭ ،خشکسالى ،طوفان ،تگرگ ،امواج
شدىد درىاىى (سونامى)٭ ،هجوم ملخ و بسىارى از اىن قبىل را

مى توانىم نام ببرىم .گاهى انواع مخاطرات طبىعى را تا حدود 40
مورد نىز ذکر مى کنند که بسىارى از آنها در اىران نىز اتفاق مى افتد.
ىکى از راه هاى دسته بندى مخاطرات طبىعى از نظر علمى ،آن است
که منشأ شکل گىرى اىن حوادث را درنظر بگىرىم.

انواع مخاطرات طبىعى

با منشأ درون زمىنى

زلزله

آتشفشان

با منشأ برون زمىنى
امواج بلند اقىانوسى ناشى
از زلزله زىر درىا (سونامى)

سىل

صاعقه

طوفان

شکل 1ــ  6ــ طبقه بندى مخاطرات طبىعى براساس منشأ

راه دىگر ،طبقه بندى براساس نقشى است که انسان در
مخاطرات طبىعى اىفا مى کند.
البته در مخاطرات طبىعى که انسان در اىجاد آنها نقشى
ندارد؛ مانند آتشفشان ،دخالت انسان مى تواند در کاهش ىا افزاىش
شدت خسارت ها مؤثر باشد.
از آنجا که در کشور ما بعضى از مخـاطرات طبىعى مانند
زلزله و سىل و … بىش از دىگر حوادث خسـارت اىجاد مى کنند
ما در اىن درس به مبحث زلزله ،سىل ،خشکسالى و بهمن خواهىم
پرداخت.
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مخاطرات طبىعى
انسان در اىجاد آن نقش ندارد

انسان در اىجاد آن نقش دارد

شکل 2ــ  6ــ طبقه بندى مخاطرات طبىعى براساس نقش انسان

علت وقوع زلزله چىست؟
درون زمىن ،مواد به صورت مذاب قرار دارند و دماى آنها
پوسته زمىن ىکپارچه نىست؛ بلکه در
بسىار زىاد است .مى دانىد که
ٔ
ماده
محل هاى معىنى گسستگى دارد.در زىر اىن صفحات ناپىوستهٔ ،
پوسته زمىن ،حالت پالستىک داشته و تا اندازه اى خمىر
سازنده
ٔ
ٔ
ماده خمىر
روى
بلکه
نىستند؛
ساکن
مزبور
صفحات
است.
مانند
ٔ
مانند زىرىن حرکت مى کنند .اىن صفحات سه نوع حرکت دارند.
همان طور که در شکل 4ــ 6مى بىنىد اىن صفحات
ىا از هم دور مى شوند؛
ىا به هم نزدىک مى شوند و
ىا در امتداد هم مى لغزند.
پوسته قاره ها  ىکپارچه نىستند؛ بلکه در بخش هاى مختلف
ٔ

صفحات نزدىک شونده

پوسته

مرز صفحات
تشکىل دهنده پوستۀ
زمىن

جبه
هسته

صفحات

شکل  3ــ  6ــ برش مقطع زمىن و صفحات پوسته اى آن

دچار شکستگى هستند که محل آنها را گسل مى نامند .زلزله زمانى
پوسته زمىن ،مقاومت خود
اتفاق مى افتد که سنگ هاى ناحىه اى از
ٔ
را در برابر نىروهاىى که از درون زمىن به آنها وارد مى آىد ،از دست
مى دهند و به طور ناگهانى مى شکنند و  انرژى   زىادى آزاد مى شود.

صفحات دور شونده

صفحات لغزنده

شکل  4ــ  6ــ انواع حرکات پوستۀ زمىن

صفحۀ اوراسىا
صفحۀ اقىانوس
آرام

صفحۀآمرىکاى
شمالى
صفحۀ افرىقا
صفحۀ آمرىکاى
جنوبى

صفحۀ
اقىانوس هند

صفحۀ جنوبگان
شکل  5ــ6ــ نقشۀ صفحات پوستۀ زمىن

صفحۀ
اقىانوس آرام

صفحۀ جنوبگان
صفحات دور شونده

صفحات نزدىک شونده
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تجزىه مواد پرتوزا٭ مانند اورانىوم در داخل
از طرف دىگر ٔ
زمىن سبب تجمع انرژى در زمىن مى شود که گاهى در محل تماس
دو پوسته ىا گسل ها٭ ،انرژى جمع شده ،امکان آزاد شدن مى ىابد.
پوسته زمىن به صورت موجى شکل باال و پاىىن
در اثر اىن واقعه،
ٔ
مى رود .هرچه سرعت و شدت اىن امواج بىشتر باشد خرابى و وىرانى
ناشى از آن نىز بىشتر خواهد بود .عمق اىن انفجار زىرزمىنى نىز به
مىزان وىرانى حاصله تأثىر مى گذارد؛ ىعنى هرچه عمق کانونى زلزله
کمتر باشد ،شدت وىرانى بىشتر مى شود و هرچه از مرکز زلزله دورتر
شوىم از قدرت تخرىب آن کاسته مى شود.
همه زلزله ها خطرناک نىستند و بعضى
به جدول زىر نگاه کنىد ٔ
از آنها اصال ً احساس نمى شوند ،بلکه فقط دستگاه هاى حساس آنها
را ثبت مى کنند .براى اندازه گىرى مىزان خسارت زلزله (شدت) و
همچنىن مقدار انرژىى که زلزله آزاد مى کند (بزرگى) از دو مقىاس

استفاده مى کنند ،که به نام مرکالى٭ و رىشتر٭ معروف است .در
جدول زىر ،تأثىر زلزله هاى مختلف در هر دو مقىاس آمده است.

شکل  6ــ  6ــ تخرىب خط آهن براثر وقوع زلزله

برای مطالعه
مقىاس مرکالى
I

شدت

شرح تأثىر

تخمىن  انرژى آزاد  شده
مطابقت با مقىاس رىشتر
ىا معادل انفجار آن

ثبت با وساىل حساس فقط به  وسىل ٔه لرزه نگارها ثبت مى شود.

II

احساس مى شود

III

خفىف

افراد درحال استراحت آن را حس مى کنند .شبىه لرزش ناشى از حرکت کامىون است.

IV

مالىم

V

نسبت ًا قوى

به   وسىل ٔه افرادى که در حال قدم زدن هستند احساس مى شود .اشىاى غىرثابت به هم
مى خورند.
افراد از خواب بىدار مى شوند .زنگ هاى کلىسا به صدا درمى آىند.

>4/8

درختان حرکت موجى پىدا مى کنند .اشىاى آوىزان مى چرخند(.لوستر)

>5/4
>6/1

بعضى از مردم آن را حس مى کنند.

>4/2
>4/2
>4/2

VI

قوى

VII

خىلى قوى

دىوارها شکاف برمى دارد ،گچ دىوارها مى رىزد.

VIII

وىران کننده

ماشىن هاى در حال حرکت غىرقابل کنترل مى شوند .دودکش ها مى افتند .ساختمان هاى
ضعىف وىران مى شوند.

<6/1

IX

خانمان برانداز

بعضى از خانه ها فرومى رىزند .زمىن مى شکافد .لوله ها مى ترکند.

>6/9

X

فجىع

XI

بسىار فجىع

XII

بنىان کن

زمىن شکاف هاى فراوان پىدا مى کند .تعدادى از ساختمان ها وىران مى شوند .لغزش
گسترش پىدا مى کند.
بىشتر ساختمان ها و پل ها فرو مى رىزند ،جاده ها و خط آهن ها ،لوله ها و کابل ها وىران
مى شوند .بالىاى ثانوىه بروز مى کنند.
وىرانى کامل ،درختان از زمىن بىرون مى آىند ،زمىن مانند موج به حرکت درمى آىد.
شکل  7ــ6ــ مقاىسۀ شدت زلزله و بزرگى آن در دو مقىاس رىشتر و مرکالى
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>4/2
ىک پوند T.N.T

ىک بمب کوچک اتمى،
20000تن T.N.T

>7/3
>8/1
<8/1

 6000بمب
ىک مگاتنى

٭

برای مطالعه

زمان وقوع زلزله (هجرى شمسى)
1081

ژاپن (توکىو فعلى)

 200000نفر

1134

پرتغال

 60000نفر

1116
1281
1287
1299
1302
1314
1318
1318
1319
1341
1347
1349
1351
1355
1357
1360
1369
1375
1376
1382
1388

برای مطالعه

محل وقوع زلزله

مىزان تلفات

هندوستان(کلکته)

 300000نفر

جزاىر آنتىل

 40000نفر

اىتالىا (سىسىل)

 85000نفر

ژاپن (ىوکوهاما)

 95000نفر

چىن (کانو)

 100000نفر

هندوستان (کوىته)

 50000نفر

شمال ترکىه

 100000نفر

اىران (بوئىن زهرا) قزوىن

 12000نفر

پرو

 70000نفر

شىلى

هند (آسام)

 30000نفر

 20000نفر

اىران (دشت بىاض) خراسان  20000نفر
اىران (قىر و کارزىن) فارس

 40000نفر

اىران(طبس) ىزد

 25000نفر

اىران (رودبار) گىالن

هزاران نفر

اىران (قائن) خراسان

صدها نفر

هائىتى (پرتوپرنس)

صدها هزار نفر

چىن (پکن)

اىران (کرمان)

اىران (اردبىل)

اىران( ،بـم)کرمان

 242000نفر
 8000نفر
صدها نفر

ده ها هزار نفر

شکل  8ــ 6ــ برخى از زلزله هاى مخرب در اىران و جهان

شکل  9ــ 6ــ نوعى لرزه نگار و نمودار وقوع زلزله در زىر آن

زمىنه لرزه شناسى و زلزله
چارلز فرانسىس رىشتر ( )Charles Francis Richterدانشمند امرىکاىى که مطالعات زىادى در ٔ
دارد جدولى را در مورد طبقه بندى زلزله ارائه داده است که در آن بزرگى زلزله با عددهاىى از  1تا  9مشخص شده است.
زمىن لرزه ها را بر مبناى آن به واحد رىشتر بىان مى کنند .براساس اىن جدول ،زمىن لرزه اى به بزرگى  1در مقىاس رىشتر برابر
است با انرژى حاصل از انفجار  170گرم تى ان تى که فقط به  وسىله لرزه نگارهاى حساس ثبت مى شود .در مقىاس رىشتر
رتبه قبلى آن خواهد بود .براى مثال ،زمىن لرزه اى به بزرگى  3در مقىاس
به     ازاى افزاىش هر عدد ،شدت زلزله  31بار بىشتر از ٔ
رىشتر  31*31بار شدىدتر از زلزله اى با بزرگى  1رىشتر است .به اىن ترتىب ،وقتى بزرگى زلزله اى  9رىشتر باشد قدرت آن
برابر با انرژى حاصل از انفجار  150مىلىون  تن تى ان تى است .البته تاکنون زلزله اى به اىن شدت در طول حىات انسان اتفاق
لرزه شهرىور1357در شهر طبس حدود  7/4رىشتر بود.
نىفتاده است .زمىن ٔ
ماده منفجره اى به نام ترى نىتروتولوئن( )Trinitro toluoeneبا فرمول ()C7H5N3O6
تى ان تى(ٔ :)T.N.T
نشانه اختصارى ٔ
ماده اى متبلور زرد رنگ است که در انفجارهاى بزرگ از آن استفاده مى شود.
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پراکندگى زلزله در سطح کرۀ زمىن
عمده زلزله خىز جهان نگاه کنىد.
به ٔ
نقشه  10ــ  6مناطق ٔ
پوسته زمىن قرار دارند .مهم ترىن مناطق
در محل حاشىه صفحات
ٔ
زلزله خىز در جهان عبارت اند از:
پوسته
 1ــ کمربند کوهستانى آلپ ــ هىمالىا ،جاىى که
ٔ
قاره آفرىقا
دهنده قار ٔ  ه آسىا ــ اروپا به
تشکىل
ٔ
دهنده ٔ
پوسته تشکىل ٔ
ٔ
و هند برخورد مى کند.
 2ــ کمربند اطراف اقىانوس آرام؛ ىعنى محلى که
قاره آسىا ــ اروپا ،آمرىکاى
پوسته کف اقىانوس آرام به
ٔ
پوسته ٔ
فوران
آتشفشان

جنوبى ،استرالىا و آمرىکاى شمالى برخورد مى کند.
پوسته
 3ــ کمربند مىانى اقىانوس اطلس؛ ىعنى جاىى که
ٔ
اقىانوس اطلس در حال گسترش است.
قبل از وقوع زلزله چه اتفاقى مى افتد؟ شاىد اگر از
بزرگ ترها اىن سؤال را بپرسىد ،پاسخ مى دهند که در چنىن زمانى
متوحش مى شوند .علت اىن امر نىز تفاوت در حساسىت
حىوانات ّ
حواس جانوران نسبت به انسان استّ .اما امروز با استفاده از
وساىل پىشرفته ،انسان نىز مى تواند بسىارى از عالئم را در هنگام
وقوع احتمالى زلزله درىافت کند.

کوه هاى آند

گودال عمىق پروشىلى

صفحۀ
امرىکاى
جنوبى

اقىانوس آرام
سطح درىا

باال آمدن
روانه
(پوسته قاره اى)

صفحه نازاکا
پوستۀ اقىانوس
جبه

پوستۀ اقىانوس بر اثر کانون زلزله ،با
اصطکاک و گرماى جبه ،تخرىب صفحات،
فشار زىاد مى شود
مذاب مى شود.

ىک حاشىۀ وىرانگر

شکل10ــ    6ــ محل برخورد صفحۀ نازاکا در اقىانوس آرام با صفحه امرىکاى جنوبى

عالئم پىش بىنى زلزله
 1ــ کاهش لرزش هاى کوچک زمىن در محل هاى مستعد
زلزله :زمىن دائماً در حال لرزش است اىن لرزش ها فقط توسط
دستگاه هاى حساس لرزه نگار ثبت مى شود .در زمانى که اىن لرزه ها

اقىانوس آرام
 1976فىلى پىن

1985مکزىکوسىتى

 1997اىران
2001هند

اقىانوس اطلس

 1923توکىو
 1996کوبه

متوقف شود ،امکان تجمع انرژى بىشتر شده و ممکن است در اثر
ىکباره اىن انرژى ،لرزش شدىدترى ،رخ دهد.
تخلىه
ٔ
 2ــ تغىىر در سطح آب هاى زىرزمىنى  :در اثر تغىىر
دما و فشار الىه هاى زىرىن ،ممکن است سطح آب زىرزمىنى (شامل

اقىانوس آرام
کمربندهاى زمىن لرزه
برخى از زمىنلرزههاى مهم
اخىر
مناطق آتشفشانى فعال
آتشفشان هاى منفرد
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شکل  11ــ 6ــ نقشۀ پراکندگى زلزله و آتشفشان در جهان

چاه ها،چشمه ها و قنات ها) باال ىا پاىىن برود که نشانه اى از وقوع
احتمالى زلزله است.
 3ــ بىشتر شدن فـاصلۀ پـوستۀ زمىن در محـل
فاصله بىن شکستگى هاى
شکستگى ها و گسل ها :اندازه گىرى
ٔ
وسىله دستگاه هاى دقىق و ىا کنترل محل گسل ها
پوسته زمىن به ٔ
ٔ
با استفاده از عکس هاى هواىى و ماهواره اى ،راه دىگرى براى
پىش بىنى احتمالى وقوع زلزله است.
بعد از وقوع زلزله چه اتفاقى مى افتد؟ آنچه که در اغلب

زلزله ها سبب خسارت مى شود و تلفات انسانى را بىشتر مى کند ،تنها
وىرانى ناشى از خود زلزله نىست؛ بلکه مشکالتى است که پس از
وقوع زلزله رخ مى دهد؛ مانند آتش سوزى ها ،انفجار لوله هاى
گاز ،لغزش هاى زمىن ،پس لرزه ها٭ اتصال کابل هاى برق و …
گاهى تلفات بىشترى به بار مى آورند .براى اىمنى در مقابل اىن خطر
طبىعى بهتـر است ،ىکبار دىگر تمرىنـات کتاب آمادگى دفاعى ىا
حرفه و فـن را مرور کنىد.

الف) ارگ بم قبل از وقوع زلزله

ب) ارگ بم بعد از وقوع زلزله

شکل  12ــ  6ــ آثار و پىامدهاى وقوع ىک زلزله

بیشتر بدانیم

راه های مقابله با زلزله
١ـ ایمن سازی ساختمانی که در آن زندگی می کنیم ،از طراحی تا اجرای آن باید تابع اصول مهندسی باشد و در
تمام مراحل آن از نیروهای متخصص استفاده شود و در ساخت آن باید از مواد و مصالح سبک و با کیفیت استفاده شود.
٢ـ مهندسان باید از ساختن شهرها ،شهرک ها و ساختمان ها برروی مناطقی که گسل های ّ
فعال دارند پرهیز کنند.
٣ـ هر منطقه پناهگاه های اضطراری داشته باشد تا هنگام لزوم از آن استفاده کرد.
٤ـ داخل ساختمان ها به گونه ای طراحی شود که از پرت شدن اشیا ،شکستن شیشه ها ،ریختن کمدها و افتادن
لوسترها جلوگیری شود.
  ٥ـ امن ترین نقاط منزل را جهت پناه گرفتن بیابیم و در صورت امکان با کمک اعضای خانواده یک بار مانور پناه
گرفتن را برگزار کنیم.
  ٦ـ هنگام وقوع زمین لرزه ،بعد از پناه گرفتن نباید از جای خود تکان خورد و با دستان گره خورده از سر خود
مواظبت کنیم.
  ٧ـ پس از تمام شدن زمین لرزه ،از آسانسور و پله ها استفاده کنیم.
٨ـ پس از وقوع زلزله ،مواظب پس لرزه ها باشیم ممکن است آنها هم خطرناک باشند.
٩ـ در صورت نیاز به نیروهای امدادی کمک کنیم.
١٠ـ همواره ُکنج اتاق ها و کنار ستون های ضخیم ،محل مناسبی برای پناه گرفتن هستند.
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سىل چىست؟
رودها عالوه بر تأمىن نىاز ما به آب ،ىعنى مهم ترىن عنصر
حىاتى ،با حمل و رسوبگذارى آبرفت ها ،خاک هاى حاصلخىز
کشاورزى را براى مردم فراهم مى آورند و از سوى دىگر حمل و نقل
را رونق مى بخشندّ ،اما چرا ممکن است رودها سبب اىجاد سىل
مخاطره طبىعى را اىجاد کنند.
شوند و ىک
ٔ

شکل  13ــ  6ــ منازل وىران شده بر اثر وقوع سىل

سىل رودخانه اى جرىان بسىار شدىد آب را گوىند که خارج
از بستر اصلى رودخانه با سرعت حرکت مى کند و به دلىل نىروى
فراوان هر آنچه در مسىرش قرار دارد را با خود مى برد .بنابراىن،
وقتى سىل جارى مى شود و گل و الى آن همه چىز را مدفون مى کند
هر چه در سر راه دارد ،وىران مى سازد.

شکل  14ــ 6ــ وساىل ارتباطى متفاوت در زمان وقوع سىل
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پراکندگى جغرافىاىى سىل و علل وقوع آن
کره زمىن ممکن است رخ دهد ،بهخصوص
سىل در تمام نقاط ٔ
در مسىر رودها و مجارى موقتى عبور آبّ .اما آنچه اهمىت دارد آن
است که در سال هاى اخىر احتمال وقوع سىل بىشتر شده است .علل
اصلى وقوع سىل رىزش باران هاى شدىد و طوالنى ،ذوب ناگهانى
برف ارتفاعات در اثر گرماى زودرس هواست .تخلىه آب ذخىره شده
در پشت سد در اثر خراب شدن آن نىز مى تواند سىل به  وجود آورد.
جغرافىدانان ىکى از علل مهم وقوع سىل را قطع درختان و نابودى
جنگل ها مى دانند .همچنىن کندن بوته ها و چراى بى روىه دام ها در
مراتع مى تواند از علل وقوع سىل باشد .البته اىنها عللى هستند که
وقوع سىل را تشدىد مى کنند.
کشور بنگالدش از جمله مناطقى است که همه ساله شاهد
وقوع سىل مى باشد و بسته به شدت سىل ،با خسارت هاى جانى و
مالى زىادى رو به  رو مى شود .علت وقوع سىل در بنگالدش نىز
رىزش باران هاى موسمى و قرار گرفتن اىن کشور بر روى دلتاى
رودهاى گنگ و براهماپوتراست.
در صورتى که بخواهىم ىک منطقه را از نظر امکان وقوع
ىا عدم وقوع سىل بررسى کنىم باىد به اىن نکات توجه نماىىم:
 1ــ وضعىت پوشش گىاهى در حوضه آبخىز٭ :پوشش
گىاهى باعث حفاظت خاک و مانع از حرکت سرىع آب در زمىن
مى شود و آب را به داخل زمىن نفوذ مى دهد.
 2ــ جنس خاک ها   در حوضۀ آبخىز :جنس خاک ها
از نظر سرعت نفوذ آب در آنها و مقدار آبى که مى توانند نگهدارى
کنند.
 3ــ شىب دامنه ها٭ در حوضه آبخىز :شىب دامنه در
سرعت حرکت آب اهمىت دارد .هر چه شىب کمتر باشد ،سرعت
حرکت آب نىز کمتر است.
٭
شبکه
 4ــ وضعىت شبکۀ آبراهه در حوضۀ آبخىزٔ :
آبراهه پرتراکم امکان انتقال آب بىشترى را فراهم مى کند در حالى
شبکه کم تراکم بىشتر آب ها را در زمىن نفوذ مى دهد.
که ٔ

شکل  15ــ  6ــ رابطۀ قطع درختان با وقوع سىل

بارندگى
شدىد و کوتاه

علل وقوع سىل

آرام و طوالنى

ذوب برف

گرماى زودرس

در مناطق خشک در مناطق مرطوب و عرض هاى
٭
جغرافىاىى باال
تخلىۀ درىاچه
خراب شدن سد خراب شدن
طبىعى
سد مصنوعى

ذوب برف درىاچۀ
قلل آتشفشانى در
اثر شروع فعالىت

نابودى پوشش گىاهى
قطع
درختان

بوته کنى چراى بى روىه
دام

شکل 16ــ         6ــ بى خانمانى انسان ها براثر وقوع سىل در بنگالدش

شکل 17ــ    6ــ تخرىب ىک پل ارتباطى بر اثر سىل
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شکل  18ــ      6ــ سىل در امرىکاى جنوبى

ّ
فعال ّىت   2 :ـ 6

 1ـ ىک گروه پژوهش گر قصد دارند امکان وقوع سىل را در محل زندگى خود بررسى و پىش بىنى کنند

کدام موارد را باىد مورد مطالعه قرار دهند؟

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

 2ـ آىا تاکنون در استان محل زندگى شما سىلى رخ داده است؟ در کدام ناحىه؟ علل وقوع آن را ذکر کنىد.

بهمن چىست؟
بهمن ،سقوط ناگهانى مواد از روى دامنه ها به سمت پاىىن
است و ممکن است اىن مواد برف ىا قطعات سنگ و ىا مخلوطى
از هر دو باشد.
علل سقوط بهمن

نىروى جاذبهٔ زمىن وزن مواد روى دامنه
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استفاده نادرست از
محىط طبىعى

در چه مناطقى خطر سقوط بهمن وجود دارد؟
در تمام مناطق کوهستانى به  خصوص مناطقى که شىب
دامنه ها زىاد باشد و همچنىن دامنه هاىى که فاقد پوشش گىاهى
باشند ،احتمال سقوط بهمن وجود دارد .در کشور ما ،جاده هاىى که
جاده هراز و چالوس در رشته
کوهستان ها را قطع مى کنند مانند ٔ
کوه البرز و چهارمحال و بختىارى در زاگرس ،محل هاىى هستند
که همىشه احتمال سقوط بهمن وجود دارد .در زمستان ها ،سقوط
بهمن برف و در فصل بهار و پاىىز رىزش خرده سنگ موجب بسته
شدن جاده هاى ارتباطى مى شود .گاهى به هنگام زمستان برخى از

رانندگان بى اطالع با به صدا درآوردن بوق اتومبىل در کوهستان ها
باعث مى شوند که در دامنه هاى حساس ،امکان سقوط بهمن فراهم
شود؛ زىرا انعکاس صدا در کوهستان ها باعث تحرىک مواد روى
دامنه ها مى شود.
خشکسالى چىست؟
کاهش رىزش هاى جوى مورد انتظار در ىکسال نسبت
به مىانگىن بارندگى در درازمدت در ىک منطقه را خشکسالى
مى گوىند .خشکسالى در هر نوع اقلىمى اعم از خشک تا مرطوب
حاره اى و حتى مناطق نزدىک قطب نىز ممکن است رخ بدهد.
جاده

شکل 19ــ  6ــ حرکت بهمن روى دامنه ها

با گذشتن هریک ساعت شانس زنده ماندن زیر بهمن نصف
می شود .در ساعت ّاول شانس زنده ماندن شخص بهمن زده حدود
٤٥درصد است .در ساعت چهارم به ده درصد می رسد .الزم به
ذکر است از همان لحظات ّاول دراثر ضربه و فشار بهمن و اصابت
به صخره ،جان خود را از دست می دهند .هنگام گرفتار شدن در
بهمن با پرش کردن و شنا سعی کنیم روی سطح بهمن باقی بمانیم.

مدار رأس السرطان مدار رأس الجدى

غرب مىانه امرىکا

شمال هند
شمال شرقى چىن
استوا

ساحل

اتىوپى و سودان

سومالى

موزامبىک

آنگوال و نامىبىا

شمال شرقى برزىل
مناطقى که احتمال خشکسالى وجود
دارد
مناطقى که در سال هاى اخىر با مشکل
کمبود مواد غذاىى روبه  رو هستند

شکل 20ــ   6ــ نقشۀ پراکندگى مناطق در معرض خشکسالى در جهان
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پىامد های خشکسالى
خشکسالى اثرات قابل مالحظه اى بر زندگى موجودات ىک
ناحىه دارد .اىن اثرات به خصوص در مناطق خشک و نىمه خشک،
ىعنى مناطقى که افزاىش خشکى هوا منجر به افزاىش تبخىر از خاک
مى شود زىادتر است ،و رشد گىاهان با مشکالت زىادى روبه رو
مى گردد .از بىن رفتن پوشش گىاهى باعث شدت فرساىش خاک
  وسىله باد باعث آلودگى آب هاى
مى شود و خاک فرساىش ىافته به
ٔ
باقى مانده مى شود که حىات موجودات زنده   را به خطر مى اندازد.
خشکسالى همچنىن مشکالتى از اىن قبىل را به  وجود مى آورد:
مردم براى مصرف آب و بهداشت و شست وشو دچار
مشکل مى شوند.
خاک هاى رسى ترک برمى دارند و بخشى از خاک
  وسىله باد از دست مى رود.
مرغوب به
ٔ
مىزان تولىد محصوالت کشاورزى و در نتىجه غذا به
شدت کاهش مى ىابد.
ذخاىر آب سدها و در نتىجه تولىد برق کاهش مى ىابد و
ممکن است آب جىره بندى شود.
خشکى زىاد ممکن است موجب بروز آتش سوزى در
جنگل ها شود.

کاهش رطوبت خاک براثر کاهش بارش و تبخىر زىاد

از بىن رفتن گىاه

ترک برداشتن خاک هاى رسى و حمل ذرات به  وسىلۀ باد

ّ
فعال ّىت   3 :ـ 6

 ١ـ کدام سورۀ قرآن کریم به موضوع خشکسالی

اشاره می کند؟

٢ـ با استفاده از نقشۀ 20ـ 6ارتباط بین وقوع

خشکسالی و قحطی را با عرض جغرافیایی توضیح دهید؟

یکی از پیامدهای خشکسالی ،شکل گیری طوفان های
گرد و غبار است .سوزش چشم و خشکی گلو از پیامدهای
گرد  و  غبار است .افراد مبتال به آسم ،کودکان و سالمندان در چنین
شرایطی نباید از خانه بیرون بیایند .استفاده از ماسک ،پرهیز از
فعالیت های ورزشی و شست وشوی دست و صورت کمک زیادی
به سالمتی ما خواهد کرد.
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فرساىش بىشتر خاک

افزاىش شورى آب و به خطر افتادن زندگى گىاهان و جانوران
شکل  21ــ 6ــ اثر خشکسالى بر محىط

ّ
فعال ّىت  4 :ـ 6

 1ـ با ىکى از افراد مسن فامىل خود که ىکى از مخاطرات طبىعى را مشاهده کرده اند مصاحبه ای انجام دهىد و

به کالس گزارش کنىد.

 2ـ به اىن پرسش ها پاسخ دهىد:

الف) مخاطرات طبىعى ىعنى چه؟

ب) زلزله بىشتر در چه مناطقى اتفاق مى افتد؟
پ) علل وقوع زلزله چىست؟

ت) چه رابطه ای بىن عمق کانونى زلزله و مىزان وىرانى آن وجود دارد؟

ث) کدام ىک از مخاطرات طبىعى در استان محل زندگى شما بىشتر اتفاق مى افتد؟ چرا؟
ج) آىا سىل در مناطق غىرمسکونى مضر است ىا مفىد؟ توضىح دهىد.

چ) علل وقوع سىل و بهمن را در جدول بنوىسىد.
علل وقوع سىل

............................
............................
............................

علل وقوع بهمن

...................................
...................................
...................................

ح) خشکسالى چه تأثىری بر زندگى مردم برجا مى گذارد؟

خالصه

مخاطرات طبىعى انواع گوناگونى دارد که مى توان آنها را بر مبنای محل وقوع و نقش انسان دسته بندی نمود.
علت اصلى وقوع زلزله ،حرکت صفحات پوستهٔ زمىن و آزاد شدن انرژی در محل گسل هاست.
رىزش باران های شدىد و طوالنى ،ذوب ناگهانى برف   ،تخلىهٔ سرىع آب ذخىره شده در پشت سدها و از بىن بردن
درختان و پوشش گىاهى موجب بروز سىل مى شود.
سقوط ناگهانى برف ىا قطعات سنگ از روی دامنه ها در نواحى کوهستانى را بهمن مى گوىند.
خشکسالى ،ىعنى کمبود رىزش های جوّی در ىک سال نسبت با مىانگىن بارندگى ساالنه دراز مدت در آن ناحىه.
خشکسالى اثرات زىان باری در زندگى انسان ها و ساىر موجودات بر جای مى گذارد.
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درس یازدهم :انسان ومخاطرات طبیعی
در درس قبل با چگونگى وقوع بعضى از مخاطرات طبىعى
آشنا شدىد .ممکن است اىن سؤال براى شما پىش آىد که آىا همىشه
حوادث طبىعى منجر به بالىاى طبىعى مى شوند؟ پاسخ اىن سؤال
نىاز به توضىح بىشترى دارد .دقت کنىد اگر زلزله در ىک شهر با
منطقه
جمعىت چند مىلىونى رخ بدهد ،خطر بىشترى دارد ىا در ىک
ٔ
کوهستانى خالى از جمعىت؟ طبىعى است چون در مناطق بدون
جمعىت خسارتى به جان و مال انسان ها وارد نمى آىد ،نمى توان آن
را خطر طبىعى به حساب آورد .برعکس وقوع حوادث در مناطق
مسکونى مثل شهرها و روستاها سبب مى شود که به آن نام خطر
ىا بالى طبىعى بدهىم.
چه موقع حوادث طبىعى اثرات مفىد برجای مى گذارند؟
ممکن است حوادث طبىعى موجب بهبود زندگى انسان ها

شود؟ اگر بدانىم که بهترىن زمىن هاى کشاورزى ،زمىن هاىى اند
که داراى رسوبات سىالبى رودخانه ها هستند ىا بهترىن ماده براى
تقوىت زمىن هاى کشاورزى خاکستر آتشفشانى است ،مطمئن
مى شوىم که حوادث طبىعى گاه به بهبود زندگى انسان کمک
مى کنند!
گاهى فوران مواد مذاب ٭ سبب تقوىت زمىن هاى
کشاورزى مى شود .گاهى نفوذ زبانه هاىى از مواد مذاب به مسىر
درىاچه پشت آن،
ىک رود ،باعث اىجاد ىک سد طبىعى شده و
ٔ
دامنه
محىط جدىدى را براى موجودات زنده فراهم مى آورد .لغزش ٔ
ىک کوه به مسىر ىک رود ممکن است همىن نقش را اىفا نماىد.
در اىن صورت ،مخاطرات طبىعى گاهى به بهبود شراىط زندگى
انسان ها کمک کرده است.
شکل  22ــ   6ــ وقوع آتشفشان در نزدىکى ىک شهر
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شکل 23ــ  6ــ تشکىل درىاچه به  وسىلۀ سد طبىعى از لغزش دامنه ها در منطقۀ
آب اسک جادۀ هراز

شکل  24ــ    6ــ خاکستر آتشفشانى بهترىن مادۀ تقوىت کنندۀ زمىن هاى کشاورزى

شکل 25ــ  6ــ حاصلخىزى زمىن هاى کشاورزى با رسوبات سىالبى

شکل 26ــ  6ــ تشکىل درىاچه به  وسىلۀ سد طبىعى از مواد مذاب

چه موقع حوادث طبىعى ،مخاطرات طبىعى نامىده
مى شوند؟
همه حوادث طبىعى را نمى توانىم به عنوان خطر طبىعى
ٔ
بشناسىم .فقط زمانى مى توان آنها را خطر محسوب نمود که موجب
خسارت هاى جانى و مالى به انسان هاى ساکن در آن محل شوند.
انسان در تشدىد حوادث طبىعى دخالت دارد .اگرچه در اىجاد پاره اى
از حوادث طبىعى نظىر آتشفشان دخالت چندانى نداردّ ،اما ممکن

است با دستکارى طبىعت موجب بروز آن شود.
انسان ممکن است با به زىرکشت بردن مراتع ،قطع ىکسره
درختان جنگل ،بوته کنى از روى دامنه ها و چراى دام بىش از
حوضه آبرىز ازبىن
ظرفىت مراتع ،پوشش گىاهى دامنه ها را در ىک
ٔ
ببرد .ىکى از مهم ترىن فواىد پوشش گىاهى آن است که احتمال
وقوع سىل را کاهش مى دهد .آب هاى جارى بر روى دامنه ها در
اولىه خود را از دست
برخورد با بوته ها و گىاهان مختلف ،سرعت ٔ
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مى دهند و با نفوذ بىشتر به درون خاک ،عالوه بر تقوىت سفره هاى
آب زىرزمىنى ،مانع از بروز سىل مى شوند .خطر بروز سىل ىک خطر
دائمى براى انسان هاست؛ زىرا در بسىارى از روستاها و شهرها
به  خصوص در مناطق خشک نظىر کشورمان مردم در کنار رودها
سکونت مى کنند .گاهى رودها از مىان ىک شهر عبور مى کنند مانند
زاىنده رود که از شهر اصفهان مى گذرد ىا کارون که از شهر اهواز
عبور مى کند .در اىن صورت غفلت انسان در ىک منطقه باعث به
خطر افتادن جان انسان ها در مناطق دىگر مى شود.
آىا راهى براى کنترل خطرات طبىعى وجود دارد؟ انسان
باهوش ترىن موجود آفرىده پروردگار است که بىشترىن تغىىر را در
سىاره زمىن به  وجود آورده است .بنابراىن ،هرگاه با خطرى
سطح
ٔ
مواجه شود به سرعت راهى براى آن خواهد ىافت.
توسعه دانش و ف ّناورى ،انسان توانسته است بر
امروزه با
ٔ
بسىارى از مشکالت طبىعى محىط زندگى خود غلبه کند.
پىش بىنى سىل
امروزه با اندازه گىرى جرىان آب ىک رود و اندازه گىرى
مقدار رىزش باران در
حوضه آن رود ،احتمال وقوع سىل٭ را
ٔ
با دقت زىادى پىش بىنى مى کنند.
براى پىش بىنى خطر سىل از دو راه معموال ً استفاده مى کنند:
1ــ اعالم خطر باال آمدن سطح آب رودخانه ها؛ ىعنى
نقطه بحرانى برسد احتمال وقوع سىل
اگر سطح آب رودخانه به ٔ
افزاىش مى ىابد.
حوضه
دوره طوالنى در
ٔ
 2ــ اندازه گىرى باران در ىک ٔ
ىک رود؛ در اىن روش ،دورهٔ بازگشت٭ باران هاى شدىد را در
زمان هاى معىنى پىش بىنى مى کنند و براساس آن احتمال وقوع
سىل را اعالم مى نماىند.
البته راه دوم مؤثرتر است؛ زىرا بىن زمان بارندگى و وقوع
سىل نسبت به باال آمدن آب رود و وقوع سىل ،فرصت بىشترى
وجود دارد و مى توان از اىن فرصت براى انتقال مردم به جاى
امن استفاده نمود.
راه هاى مقابله با خطر سىل :سىل معموال ً در حرىم
رودخانه ها اتفاق مى افتد و ىا در کف دره هاىى که دامنه هاى آن
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پوشش گىاهى مناسبى نداشته باشند .مخروط افکنه ها٭ و دلتاها
محل هاىى اند که اغلب در معرض خطر سىل اند .نواحى نزدىک به
خط ساحلى نىز چنىن وضعىتى دارند که تا حد امکان باىد از سکونت
در چنىن مناطقى خوددارى کردّ .اما به دلىل وجود خاک هاى
حاصلخىز و آب فراوان اغلب اىن نقاط براى سکونت و کشت و
زرع مورد توجه انسان است.
با اىن وجود ،توجه به اعالم وضعىت هوا در رسانه هاى
گروهى مى تواند راهى براى اعالم خطر وقوع سىل باشد .سىل ها
معموال ً در پاىىن دست رودها با صداى مهىبى به راه مى افتند .در اىن
صورت پناه بردن به نقاط مرتفع از بهترىن روش هاى در امان ماندن
است .آمادگى قبلى براى مقابله با وضعىت غىرعادى در هنگام وقوع
بالىاى طبىعى ،اهمىت زىادى دارد و ممکن است جان انسان ها را
نجات دهد .در هنگام وقوع مخاطرات طبىعى کمک به افراد مسن
وظىفه هر فرد توانمندى است.
و ىا خردساالن
ٔ
در زمان وقوع سىالب هاى عظىم ،خطوط ارتباطى به
حداقل کاراىى خود مى رسند و امکان حمل و نقل براى همه ازبىن
مى رود .در چنىن شراىطى به علت آلوده شدن آب هاى آشامىدنى
و قطع کمک هـاى پزشکى ،بىمارى هاى واگىردار نظىر وبا و ىرقان
بىش از خود سىل قربانى مى گىرد.
سىل تنها به طغىان رودخانه ها محدود نىست .گاهى در
سواحل نىز شراىطى اىجاد مى شود که امواجى به ارتفاع  20متر با
شدت به ساحل برخورد مى کند و تا صدها متر دورتر از خط ساحلى
همه تأسىسات و ساختمان ها را ازبىن مى برد .در چند سال گذشته
ٔ
کره زمىن و ذوب ىخ هاى
به دالىل مختلف از جمله گرم تر شدن ٔ
نمونه
قطبى سطح آب درىاها و اقىانوس ها باال آمده است که ىک ٔ
آن ،سواحل درىاى خزر است .برخى از کشورهاى ساحلى
از جمله هلند به علت هم سطح بودن با درىا دائماً در معرض خطر
سىالب هاى ساحلى اند .در اىن کشور ،سدهاىى با ارتفاع چندىن
متر در امتداد ساحل مى سازند تا طوفان هاى درىاىى و امواج
سهمگىن را مهار نماىند.
٭
در بسىارى از کشورها با تهىهٔ نقشه هاى خطر بروز زلزله
و سىل ،نقاط ناامن کشور را مشخص کرده اند.
٭

بیشتر بدانیم

١ـ از ساخت و ساز در حریم سیل خودداری کنیم و دیوار اطراف ساختمان ها را محکم بسازیم.
٢ـ دریچه های اصلی آب و گاز را ببندیم.
٣ـ وسایل برقی را قطع کنیم و در صورت خیس بودن به آنها دست نزنیم.
٤ـ از رودخانهها فاصله بگیریم و اگر ارتفاع آب ،از نیم متر باالتر باشد ،از آن عبور نکنیم؛ چون تعادل خود را از دست میدهیم.
 ٥ـ با مناطق سیل خیز استان آشنا باشیم.
  ٦ـ به اخبار استان گوش کنیم.
٧ـ به ساختمانی که درون سیل محاصره شده برنگردیم.
٨ـ موادغذایی و میوه ها و خوراکی های مانده بعد از سیل ،باید دور ریخته شوند.
٩ـ هنگام وقوع سیل به کودکان و سالخوردگان کمک کنیم.
١٠ـ از نزدیک شدن به محل سدها و آب بندها و تردد در سطح شهر و معابر خودداری کنیم.

راه های مقابله با خطر بهمن چىست؟
شناساىى مناطق بهمن خىز و احداث دىواره ها در مقابل
رىزش و لغزش دامنه ها از جمله راه هاى کنترل اىن خطر به حساب
مى آىد .گاهى با اىجاد لرزش هاى مصنوعى و سقوط عمدى
بهمن ،از تجمع برف ىا سنگ بر  روى ىک دامنه جلوگىرى شده
و خطر وقوع بهمن کاهش مى ىابد .اىن کار با به پرواز درآوردن
گلوله توپ
هواپىماهاى نظامى و شکستن دىوار صوتى ىا شلىک ٔ
و خمپاره غىر جنگى امکان پذىر است .بـه نمودار و شکل  27ــ 6
نگـاه کنىد و بگـوىىد بـراى مقابله با خطر بهمن چه راه حل هاىى
دىگرى پىشنهاد شده است؟
چگونه مى توان خطر خشکسالى را پىش بىنى کرد؟
خطر خشکسالى نىز قابل پىش بىنى است .شاىد داستان
پىشگوىى خشکسالى مصر را از زبان حضرت ىوسف علىه السالم
در قرآن مجىد به یاد داشته باشىد .تعىىن محل هاى مناسب براى
احداث سد و اىجاد درىاچه هاى مصنوعى از جمله اقدامات دىگرى
است که خطر خشکسالى را کاهش مى دهد.
دانشمندان علت خشکسالى را در تغىىرات وضع آب و
هواى هر منطقه مى دانند .آنها معتقدند که با پىش بىنى و علت ىابى
تغىىرات آب و هواىى مى توان دوره هاى خشکسالى را تا  حدودى
پىش بىنى نمود .برخى پدىد آمدن لکه هاى خورشىدى٭ را علت
وقوع خشکسالى مى دانند .بعضى دىگر هم معتقدند که دخالت
نابه  جاى انسان در طبىعت سبب بروز خشکسالى مى شود.

راه هاى مقابله
با
خطر بهمن

ــ شناساىى نقاط بهمن خىز
ــ ساختن مانع منحرف کننده بهمن
ــ ساختن بهمنگىر
ــ جلوگىرى از قطع درختان و نابودى پوشش گىاهى
روى دامنه ها

شکل  27ــ 6ــ دو نوع بهمن گىر در جادۀ هراز ،راهى براى مقابله با خطر بهمن
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نقش انسان در کاهش مخاطرات طبىعى
انسان چگونه مى تواند از خسارت هاى شدىد حوادث
طبىعى بکاهد؟ دىدىم که انسان در تشدىد خطرات طبىعى داراى
نقش زىادى است و اساساً انسان به عنوان ىک عامل مهم در
بررسى مخاطرات طبىعى مطرح است .در مورد کاهش خسارت هاى
بالىاى طبىعى نىز انسان عامل بسىار مؤثر است .انسان با افزاىش
دانش خود در محىط طبىعى قادر خواهد بود که قدرت طبىعت را
به درستى ارزىابى کند و متناسب با آن اقدام نماىد؛ مثال ً در ژاپن
به دلىل آنکه ساالنه بىش از  500بار زلزله رخ مى دهد ،مهندسىن،
ساختمان هاى بسىار مرتفع را طورى مى سازند که زلزله هاى با
شدت  5تا  6در مقىاس رىشتر هم به آنها آسىبى نمى رساند .آنها
با قرار دادن ورقه هاى فلزى در پى ساختمان ها و ىا با قرار دادن

بلبرىنگ هاى غول آسا در زىر ساختمان ها ،اثر زلزله ها را بر اىن
نقشه مناطق مستعد
تهىه ٔ
ساختمان ها خنثى کرده اندّ .اما مهم ترىن آنٔ ،
زلزله است و مقررات بسىار مهمى که براى ساختن هر بناىى الزاماً
باىد رعاىت شود .در مناطق مستعد زلزله ،هر ساختمانى که ساخته
مى شود حتماً باىد قوانىن مربوط به ساختمان سازى را رعاىت نماىد
و نکات اىمنى را براى جلوگىرى از تلفات انسانى مراعات نماىد.
دانشمندان تــوانسته اند بــا مطالعه و بـررسى مــداوم
عکس هاى ماهواره اى و تغىىر دماى سطح زمىن و هواى اطراف
آن ،وقوع آتشفشان را تا حدودى پىش بىنى نماىند .ذوب ىخ و
برف در درىاچه هاى دهانه اى آتشفشان ها نىز از عالئم دىگرى
است که مى توان براساس زمان اىن کار تا حدودى به پىش بىنى
آتشفشان پرداخت.

شکل  28ــ  6ــ احداث سد روشى براى کاهش خطر خشک سالى

بیشتر بدانیم

آتشفشان ،طوفان و رعد و برق  ،صاعقه ،گردباد  ،زمین لغزش  ،سونامی  ،حرکت شن های روان از جمله سایر مخاطرات طبیعی اند که روی
می دهند .برای مقابله با هریک از آنها الزم است مطالبی بدانیم.
زمین لغزش  :از زندگی در محدوده هایی که احتمال زمین لغزش دارند بپرهیزیم .ساختمان ها را در دامنه های با شیب تند و دره های
فرسایشی نسازیم .سطوح شیب دار نزدیک خانه را درخت کاری کنیم .هنگام رانش باید از منطقه دور شد .باید مراقب خطرات بعدی مانند قطع
خطوط برق  ،آب و گاز و آسیب دیدگی جاده ها و راه آهن بود.
سونامی  :امواج قدرتمندی است که در اثر زمین لرزه ایجاد می شود .اگر در ساحل بودید و لرزشی را احساس کردید بالفاصله به مناطق
مرتفع بروید .از ساحل دور شوید و به تماشای امواج نروید .در صورت مشاهدهٔ عقب نشینی آب در ساحل ،بدانید این نشانهٔ سونامی است فوری
باید منطقه را ترک کرد.
آتشفشان  :هنگام فعال شدن آتشفشان خاکسترها و گاز و گردو خاک بدبو از دهانهٔ آتشفشان بیرون می ریزد این خاکسترها برای همه ضرر
دارد ،ولی برای کودکان و سالمندان ضرر بیشتری دارد .در صورت امکان از احداث منزل در نزدیکی آتشفشان های نیمه خاموش باید پرهیز کرد.
هنگام فوران آتشفشان باید سریع منطقه را ترک کرد .از ماسک و پارچۀ مناسب و عینک استفاده شود.
صاعقه  :از سایر حوادثی که مارا تهدید می کند پدیدۀ رعد و برق است که می تواند جان انسان یا حیوان را بگیرد .در هنگام رعد و برق و
صاعقه  ،بهتر است کارهای بیرون از خانه را به تعویق انداخت .در هنگام رعد و برق های شدید وسایل برقی خانه را قطع کنیم .از رفتن به نقاط مرتفع
و زیر درختان بپرهیزیم .سوار شدن بر وسایل نقلیه ای که سقف ندارند ،مانند دوچرخه ،موتور سیکلت و تراکتور خطرناک است .اگر کسی داخل آب
است باید به سرعت به خشکی پناه ببرد.
یکی دیگر از حوادثی که ما را تهدید می کند ،غرق شدگی است .تالش کنیم در مکان های ناامن و سواحلی که از عمق آنها اطالع نداریم و
غریق نجاتی ندارند شنا نکنیم .در صورت امکان از جلیقهٔ نجات استفاده کنیم .در هنگام شنا از شوخی های خطرناک بپرهیزیم .داشتن طناب در نجات
سایر افراد ،کمک فراوانی می کند .برای خروج آب از ریۀ فرد غرق شده سرش را پایین تر از سایر قسمت بدن قرار دهید و قفسۀ سینه را ماساژ دهید.
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ّ
فعال ّىت  5 :ـ 6

 1ـ در نقش ىک مسئول محلى ،برای مقابله با حادثهٔ طبىعى (سىل ىا زلزله و …) شراىط کار و مراحل آن را

طراحى کنىد.

 2ـ با استفاده از اطالعات کتاب استان شناسی خود مناطق مستعد به مخاطرات طبىعى را معرفى و دسته بندی کنىد.

 3ـ در صورتى که در محىط اطراف شما حادثه ای طبىعى رخ داده است با طراحى پرسشنامه ای ساده ،مصاحبه ای

با چند حادثه دىده انجام دهىد.

4ـ ىک گروه  5نفرى تشکىل دهىد و با مطالعهٔ محىط زندگى خود ،اثرات بروز ىک بالی طبىعى فرضى را بررسى کنىد.

   5ـ با استفاده از کتاب های علمى ىا مجالت و روزنامه ها ىک گزارش ىک صفحه ای در مورد مخاطرات طبىعى

بنوىسىد.

 6ـ ىک گروه ده نفری تشکىل دهىد و هرىک نقش ىکى از مسئوالن را برعهده بگىرىد .سپس وظاىف خود را در پست

مورد    نظر در زمان وقوع زلزله ىا سىل روى کاغذ بنوىسىد .آن گاه جهت اطمىنان بىشتر وظاىف خود را با هم مقاىسه کنىد

(در صورت لزوم مسئولىت خود را باهم عوض کنىد) و توضىح دهىد در چه صورت ،بىشتر مى توانىد به دىگران کمک کنىد:
الف) مسئول سازمان آتش نشانى شهر آسىب دىده

ب) مسئول بىمارستان هاى شهر آسىب دىده

		
هـ) مسئول مخابرات و تلفن شهر آسىب دىده

و) مسئول تغذىه و انبارهای گندم شهر آسىب دىده

		
ج) مسئول شبکهٔ آبرسانى شهر آسىب دىده
		
ز) مسئول نىروهای انتظامى شهر آسىب دىده
		
ط) مسئول امور مذهبى شهر آسىب دىده

د) مسئول شبکهٔ گازرسانى شهر آسىب دىده
ح) مسئول بانک های شهر آسىب دىده

ی) مسئول آموزش و پرورش شهر آسىب دىده

 7ــ ىک روزنامهٔ   دىواری برای مدرسه تهىه کنىد که در آن به ساىر دانش آموزان سفارش های الزم برای مقابله

با بالىای طبىعى درج شده باشد.

خالصه

انسان در وقوع و شدت ىا کاهش مخاطرات طبىعى ىک عامل مهم به حساب مى آىد.
شناساىى مخاطرات طبىعى و پراکندگى جغرافىاىى آن ،اولىن اقدام براى مقابله با مخاطرات طبىعى است.
در جوامعى که آمادگى کافى و تجهىزات الزم برای مقابله با مخاطرات طبىعى فراهم شده باشند،
خسارت کمتری را تحمل خواهند کرد.
اما مهم تر از هر مطلبى ،آن است که در هنگام وقوع حوادث مى باىست عاقالنه با آن روبه رو شوىم و از کمک
ّ
به دىگران غفلت نکنىم .سرودهٔ سعدی شاعر اىرانى در سازمان ملل متحد نىز به همىن دلىل نوشته شده است که:
که در آفـرىنش زىک گـوهـرند
		
بـنـى آدم اعـضای ىـکدىـگـرند
دگـر عـضـوها را نـمانـد قـرار
چو عـضوی بـدرد آورد روزگار
نـشاىـد که نامـت نهند آدمـى
		
توکز محنت دىـگران بـى غمـى
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