
مدیریت مخاطرات طبیعی



مدیریت زلزله
نشانه های وقوع زلزله

کاهش لرزش های کوچک در مجاورت گسل ها–1
تغییر در سطح آب های زیر زمینی–2
بررسی تغییر بین شکستگی های پوسته زمین–3
عکس العمل حیوانات–4



مدیریت پیش از وقوع زلزله

با استفاده از علم روز وبکار گیری فن آوری زمان احتمالی وقوع زلزله را مشخص  
وبه مردم اطالع رسانی گردد

سیستم هشدار زلزله
که سرعت زیادی دارند P  هنگام وقوع زلزله جند نوع موج منتشر می شود امواج

که قدرت تخریبی بیشتری دارند S و خسارت کمتری ایجاد می کنند زوتر از امواج

صادر می شود S به سنسورها می رسندوهشدار زلزله قبل از رسیدن امواج
توسط کوپر ارائه شد اما اولین آشکار ساز برای عموم 1868اولین ایده در سال 

در مکزیکوسیتیپیاده سازی شد1995مردم در سال 



مقاوم سازی ساختمان ها ورعایت اصول مهندسی در سازه ها–2



جلوگیری از ساخت وسازدر اطراف گسل های فعال-3
ایجاد مراکز امداد ونجات وپناهگاه در مناطق مختلف–4
آموزش همگانی شیوه های مقابله با زلزله–5



شیوه های مقابله با زلزله در مدرسه ،خانه ومحل کار

نقاط امن پناهگیری را در خانه ،مدرسه ومحل کار شناسایی کنیم-1
کتابخانه–محکم کردن وسایلی که امکان سقوط دارند مثل گلدان آویز –2
تهیه کیف کمک های اولیه و بررسی دوره ای آن از نظر تکمیلی وسایل  –3

وکنترل تاریخ انقضاء



مدیریت در زمان وقوع زلزله

ضمن حفظ خونسردی به فضای باز برویم اگر داخل ساختمان هستیم به –1
.برویم... بین چهارچوب درب و–نقاط امن مثل گوشه دیوار 

از پله وآسانسور استفاده نکنیم–2
ر  اگر در خیابان هستیم از تابلو مغازه ها و تیرهای برق فاصله بگیریم واگ–3

رانندگی می کنیم ماشین را درمکان امن متوقف کرده وتا پایان زلزله در  
داخل ماشین می مانیم







مدیریت بعد از زلزله



مدیریت سیل

علت اصلی افزایش خسارات سیل در سال های اخیر
توسعه ساخت وسازها در حریم سیل گیر رودخانه–1
ازبین بردن پوشش گیاهی وتغییر غیر اصولی کاربری اراضی–2



مدیریت قبل از وقوع سیل

استفاده از شیوه های مهندسی جهت هدایت ،انحراف  :روش های سازه ای–1
یا مهار سیل





روش های غیرسازه ای

اجرای روش های آبخیزداری وتقوین پوشش گیاهی ونفوذ دادن آب باران در  –1
سفره های زیرزمینی

تعیین دقیق حریم سیل گیر رود خانه جهت جلوگیری از ساخت وساز در آن–2
ایجاد پایگاه های امداد ونجات در مناطق سیل خیز–3
نصب دستگاه هشداردهنده سیل واطالع رسانی به مردم–4

:هشدار دهنده سیل عبارت است از
دما سنج–رطوبت سنج خاک –سطح سنج –باران سنج : سنسورهای پایش شامل 

(سانپیام ر)اینترنت –تابلوهای الکترونیکی –بلندگو : تجهیزات برای اعالم هشدار
ارسال ودریافت داده ها–تجهیزات ذخیره 



مدیریت بعد از وقوع سیل



مدیریت زمین لغزش

قبل از وقوع زمین لغزش











مهمترین راهکارهای مدیریت خشکسالی








