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 دهد.بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می 
 انجامد.بحران به وضعیت خطرناک و ناپایدار شهر و ساکنانش می 
 العاده است.اساسی و فوری و فوقشود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات وجودآمدن شرایطی میبحران باعث به 
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 پیش فرض ................................................................................................... باشد؟مسئولیت مدیریت بحران برعهده کدام سازمان است و این سازمان زیر نظر کدام ارگان می .2
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 وزارت کشور سازمان مدیریت بحران ـ 
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دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده را های اولیه به آسیبها، مدیریت آنها و ارائه کمکاز بحرانسازمان وظیفه آمادگی و پیشگیری  

 برعهده دارد.
 گیرد.های موجود کمک میهای خود از کلیه ظرفیتسازمان در انجام فعالیت 
 کنند.مقابله با بحران به صورت هماهنگ فعالیت نمیهای دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی و ... برای ها و سازمانوزارتخانه 
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 هاها کوچک در راستای گسلافزایش لرزش 
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 ایهای هوایی و تصاویر ماهوارههای دقیق و عکسه دستگاههای پوسته زمین به وسیلبررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی 
 لرزه.بینی زمیناستفاده از حیوانات برای پیش 
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 لرزه وجود ندارد.شود، امکان وقوع زمینهای کوچک زمین متوقف میزمانی که لرزش 
 های جبّۀ زمین، ممکن است سطح آب زیرزمینی باال یا پایین برود.لرزه در اثر فشار الیهوقوع زمینقبل از  
 های زیرزمینی تغییر یابد.ممکن است ترکیب شیمیایی آب 
 های دقیق.های جبّۀ زمین به وسیله دستگاهبررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی 
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 ها و رعایت اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آن.سازی ساختمانمقاوم 
 اطراف مناطقی که گسل فعّال دارند. ها و مراکز فعالیت انسانی و شهرها درجلوگیری از ساختن سکونتگاه 
 ها و چادرها و لوازم اضطراری متناسب با پراکندگی جمعیت در مناطق مختلف.توزیع و تأسیس مراکز امداد و نجات و پناهگاه 
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 ویرانی ناشی از خود زلزله 
 دهد.مشکالتی که پس از وقوع زلزله رخ می 
 لرزهعدم مدیریت بعد از زمین 
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 از بین بردن پوشش گیاهی 



 توسعه و تغییر کاربری اراضی به طور نامناسب 
 هابستر و حریم رودخانهدخل و تصرف در  
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 هاشهرداری 
 هااستانداری 
 هافرمانداری 
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شبکه زه    -01 ست، با چه هدفی انجام         ساماندهی  شی ا شی جز اقدامات کدام مرحله مدیریت زمین لغز سطح توده لغز شی  ک

 شود و دلیل آن چیست؟می

شـود و   باعث کاهش نفوذ آب باران می -هدف کاهش نفوذپذیری آن اسـت.  -( جزء اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش اسـت 0

 کند.سرعت تخلیه را زیاد می

ست ( ج2 ست   -زء اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش ا سرعت     باعث کاهش نفوذ آب باران می -هدف افزایش نفوذ آن ا شود و 

 کند.تخلیه را زیاد می



شــود و  باعث افزایش نفوذ آب باران می -هدف کاهش نفوذپذیری آن اســت -( جزء اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش اســت3

 شود.سرعت تخلیه هم کند می

شــود و  باعث کاهش نفوذ آب باران می -هدف کاهش نفوذپذیری آن اســت -جزو اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش اســت( 4

 کند.سرعت تخلیه را زیاد می

 

 ها درست است؟های مواهوارهیک از موارد زیر در رابطه با سنجندهکدام-00 

 رومغناطیسیهای مختلف الکتهای سطح زمین در طیفالف( دریافت بازتاب پدیده

 های مرئی ساطع شده از اشیاءب( دریافت و ثبت طیف

 های نامریی مانند مادون قرمز، مادون بنفش، را دارد امواج ماکروویوج( دریافت و ثبت طیف

 ایهای دید با چشم انسان به صورت تصاویر و قومی )دیجیتال( ماهوارهد( ثبت و نمایش پدیده
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 پاسخ سواالت سخت

 انجامد.دهد و به وضعیت خطرناک و ناپایداری برای فرد یا جامعه میبحران پیامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می -1

 پیش فرض ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... .6، درس 00درست است. صفحه  2گزینۀ        

است. در همه استان ها اداره کل مدیریت بحران وجود   « وزارت کشور »وابسته به  « سازمان مدیریت بحران »در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران برعهده    -2

 کند.دارد که زیر نظر استانداری آن استان فعالیت می

 پیش فرض ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ، درس00درست است. صفحه  4گزینه        

ــت، وظیفه آما          -3 ــازمان مربوط به مخاطرات طبیعی اسـ ــی از فعالیت های سـ ــگیری از بحرانبخشـ های اولیه به    ها، مدیریت آنها و ارائه کمک      دگی و پیشـ

ــیب ــیب آسـ ــازی مناطق آسـ ــاماندهی و بازسـ ها و های موجود مانند وزارتخانهدیده را برعهده دارد و در انجام وظایف خود از کلیه ظرفیتدیدگان و سـ

 کند.های آنها را برای مقابله با بحران هماهنگ میگیرد و فعالیتو ... کمک می های امدادیهای دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی و سازمانسازمان

 پیش فرض ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ، درس00درست است. صفحه  4گزینه        

 لرزه مطرح شده است:زمین های قبل از وقوعبرخی مطالعات موارد زیر به عنوان نشانه -4

 ها.لهای کوچک زمین در راستای گسالف( کاهش لرزش          
 های زیرزمینیب( تغییر در آب          
 ای.های هوایی و تصاویر ماهوارههای دقیق و عکسهای پوسته زمین به وسیله دستگاهپ( بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی          

 پیش فرض ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 2درست است. صفحه  3گزینه        

 لرزه مطرح شده است:های قبل از وقوع زمیننشانهدر برخی مطالعات موارد زیر به عنوان  -5

 شوند. در زمانی که ایننگار ثبت میهای حساس لرزهها فقط توسعه دستگاهها، این لرزشهای کوچک مقیاس زمین در راستای گسلالف( کاهش لرزش          
 لرزه شدیدتری رخ دهد.مکن است در اثر تخلیه یکباره انرژی، زمینشود و مها متوقف شوند، امکان تجمع انرژی بیشتر میلرزش                 

  ها(ها و قناتها، چشمهها. پوسته زمین ممکن است سطح آب زیرزمینی )در چاهلرزه در اثر فشار بر الیههای زیرزمینی: قبل از وقوع زمینب( تغییر در آب          
 هایی از وقوع احتمالی زلزله باشند.توانند نشانهشیمیایی آنها تغییر یابد که اینها، می باال یا پایین برود یا ترکیب               

 ای، راه دیگری برایهای هوایی و تصاویر ماهوارههای دقیق و عکسهای پوسته زمین به وسیله دستگاهپ( بررسی تغییر اندازه فاصله بین شکستگی          



 ی وقوع زلزله است.بینی احتمالپیش               

 پیش فرض ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6، درس 29درست است. صفحه  3گزینه        

 ها و چادرها و لوازم اضطراری متناسب با تمرکز جمعیت در مناطق مختلف توزیع و تأسیس شود.مراکز امداد و نجات و پناهگاه -6

 پیش فرض ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6، درس 20درست است. صفحه  4گزینه        

 پیش فرض .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6، درس 20درست است. صفحه  0گزینه  -7

کند، ویرانی ناشی از خود زلزله نیست بلکه مشکالتی است که پس از وقوع زلزله      شود و تلفات انسانی را بیشتر می   ها سبب خسارت می  آنچه در اغلب زلزله -8

 دهد.رخ می

 پیش فرض .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 22درست است. صفحه  2گزینه 

های نابخردانه استانی مانند از بین بردن پوشش گیاهی، توسعه و تغییر کاربری اراضی به طور نامناسب و       ها، فعالیتخسارت سیل  ترین دالیل افزایش مهم -9

 های سیالبی بوده است.ها و دشتدخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه

 پیش فرض .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 32درست است. صفحه  2گزینه 

شی از    -11 سارت نا سکونتگاه و         سیالب در چند دهه اخیر خ سعه  صلی آن نیز تو ست. دلیل ا سته همواره رو به افزایش بوده ا شورها به وقوع پیو هایی که در ک

 ها بوده است.گیر رودخانهوسازها در حریخم سیلساخت

 پیش فرض .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 32درست است. صفحه  4گزینه 

 پیش فرض ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6، درس 32درست است. صفحه  3گزینه  -11

 اند.گیر تعیین کردههایی حریم سیلخیز هستند با نصب میلههایی که سیلاخیر از سوی استانداری هر استان برای رودخانههای در سال -12

 پیش فرض .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 42درست است. صفحه  3گزینه 

 پیش فرض ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6، درس 52درست است. صفحه  0گزینه -13

صدومین به ویژه   -14 ستقرار تانک توزیع امکانات و تجهیزات موردنیاز م شیوع بیماری     ا شتی برای جلوگیری از  شامیدنی بهدا های عفونی و ... جزء  های آب آ

 باشد.های مدیریت بعد از وقوع سیل میفعالیت

 پیش فرض .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6، درس 52درست است. صفحه  3گزینه 

های انتقال انرژی،  سازی لوله سازی مانند مقاوم های ایمنشناسی و پایداری زمین انجام پذیرد. کار  وساز در سطوح شیب دار، مطالعات خاک   قبل از ساخت  -15

 دار و نظایر آن انجام پذیرد. این اقدامات از اقدامات قبل از وقوع زمین لغزش است.پایدارسازی سطوح شیب

 پیش فرض ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6، درس 62درست است. صفحه  3گزینه 

 پیش فرض ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... درست است. 2گزینه -16

 

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -01

 اقدامات بعد از وقوع زمین لغزش:از 

سطح    کشی کشی توده لغزشی ساماندهی شود به طوری که نفوذپذیری آن کاهش یابد، زیرا اصالح و مرمت شبکه زه      شبکه زه 

 6، درس 26شود که نفوذ آب باران کاهش یافته و به سرعت تخلیه شود. صفحه لغزش باعث می

 صحیح است.« 4»گزینۀ  -00

ــتگاه ــنجندس ــده بر روی ماهوارههای س ــب ش ــتند بازیاب پدیدهده نص ــطح زمین را در طیفها قادر هس های مختلف  های س

ها مرئی و قابل رویت بوده و توسط چشم انسان قابل دریافت است.      الکترومغناطیس دریافت کنند. بخش کوچکی از این طیف

شیایی که روزمره می  شده ا   در واقع ا ساطع  سنجنده یا همان ماهواره    بینیم در محدوده طیف مریی  ست. اما  شیاء ا ها قادر  ز ا

های نامرئی مانند مادون قرمز )فروســرخ(، ماوراء بنفش )فرابنفش(، رادار و امواج ماکروویو را نیز دریافت و ثبت  هســتند طیف

جیتال(  رقومی )دیصورت تصاویر   های سطح زمین که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست به     نمایند. بنابراین برخی از پدیده

 6، درس 20ای قابل ثبت و نمایش هستند. صفحۀ ماهواره

 


