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طرح درس «دربارهی سیل»
...................................................................................
طــرح درس دربــارهی ســیل ،فرصتــی بــرای معلمهــا
و دانشآمــوزان فراهــم میکنــد تــا چگونگــی وقــوع
ســیل و نیــز ســالمماندن در خــال آن را بررســی
کننــد .ایــن هــدف بــا فعالیتهــای فــردی و جمعــی
دانشآمــوزان محقــق خواهــد شــد.
مناسب برای پایههای هفتم ،هشتم ،نهم و دهم
پ.ن :اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفیشــده در ایــن
طــرح درس دسترســی نداریــد ،میتوانیــد از طریــق
راههــای ارتباطــی مدرســه بازتــاب (کــه در انتهــای ایــن
مطلــب درج شدهاســت) بــا مــا تمــاس بگیریــد تــا
فایلهــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.

 1ایــن طــرح درس بــا اســتفاده از منابــع موجــود در ســایت موسســه اســترالیایی انعطافپذیــری در برابــر فاجعــه (Australian Institute for
 )Disaster Resilienceو نیــز راهنماییهــای آقــای دکتــر هدایــت فهمــی تهیــه شــده اســت.
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طرح درس
«دربارهی سیل»

طــرح درس دربــارهی ســیل ،فرصتــی بــرای معلمهــا و
دانشآمــوزان فراهــم میکنــد تــا چگونگــی وقــوع ســیل و
نیــز ســالمماندن در خــال آن را بررســی کننــد .ایــن هــدف بــا
فعالیتهــای فــردی و جمعــی دانشآمــوزان محقــق خواهــد
شــد.

اهداف

مشــارکت در ایــن درس بــه دانشآمــوزان کمــک
خواهــد کــرد تــا:
• • علل رخدادن سیل را بفهمند.
• • یــاد بگیرنــد ســیل انواع/ســطوح متفاوتــی دارد
و هــر کــدام از آنهــا اثــرات گوناگونــی بــر جــای
میگذارنــد.
• • نواحــی مختلــف ایــران کــه ســیلهای گســتردهای
دارنــد را بشناســند.
• • روشهــای مدیریــت ســیل یــا راهبردهای پیشــگیری
از آن را بررســی کننــد.

ابزارهای مورد نیاز
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

حوزههای یادگریی

حوزههــای یادگیــری ایــن طــرح درس شــامل مــوارد
زیــر اســت (ایــن طــرح درس میتوانــد در هــر یــک از
کالسهــای زیــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد):
• •جغرافیا
• •تاریخ
• •علوم اجتماعی
• •ریاضیات
• •علوم
• •تربیت بدنی و ورزش
• •هنر
• •زبان
• •تکنولوژی

کامپیوتر به همراه دسترسی به اینترنت
نقشهها و اطلسهای آنالین
کاربرگ فعالیت «نقشهی ایران»
کاربرگ فعالیت «بررسی سیلها»
کاربرگ فعالیت «پروژهی سیل من»
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برریس سیلها

مراحل تدریس

دانشآمــوزان در گروههــای کوچــک و یــا بهصــورت انفــرادی ،بــه بررســی ســیلها میپردازنــد و بــه ســواالت
کاربــرگ «بررســی ســیلها» پاســخ میدهنــد .صفحــات دربــارهی ســیلها و آمــاده باشــید ،نقــاط خوبــی بــرای
شــروع هســتند.

نقشهی ایران

از دانشآمــوزان بخواهیــد تــا بــه تحقیــق و جســتجو بپردازنــد ،ســپس فهرســتی از ســیلهای قابلتوجــه در ایــران
از  1350تاکنــون تهیــه کننــد [ایــن بــازهی زمانــی میتوانــد بــه تشــخیص معلــم و بــا توجــه بــه پایــهی تحصیلــی
دانشآمــوزان کوتاهتــر شــود] .از دانشآمــوزان بخواهیــد موقعیــت مکانــی هــر یــک از مــوارد فهرســت را بــر کاربــرگ
«نقشـهی ایــران» مشــخص کننــد [بهتر اســت ایــن کاربــرگ را روی کاغــذ  A3پرینــت کنیــد] .از دانشآمــوزان بخواهید
راجــع بــه هــر یــک از ســیلها چیــزی بنویســند (مثــا ًعلــت وقــوع ،مــدت زمــان ،اثــرات و .)...
وقتــی تمــام مکانهــا نشــانگذاری شــدند ،از دانشآمــوزان بخواهیــد تــا هرگونــه الگویــی کــه در اطالعــات روی
نقشــه میبیننــد را شناســایی کننــد .آیــا مکانهایــی وجــود دارنــد کــه ســیل در آنهــا بیشــتر از جاهــای دیگــر
مکانــی بهخصــوص واجــد ایــن الگــوی تکرارشــدنی اســت؟ از
اتفــاق میافتــد؟ چــرا فکــر میکننــد ایــن نقطــهی
ِ
دانشآمــوزان بخواهیــد تــا در گروههــای کوچــک بــا کمــک هــم فهرســتی از اســتراتژیهای پیشــگیری از ســیل -کــه
میتوانــد در نواحــی مســتعد ســیل مفیــد باشــد -تهیــه کننــد.
دانشآمــوزان بــرای گســترش یادگیریشــان میتواننــد روشهــای مدیریــت ســیل و یــا پیشــگیری از ســیل کــه در
کشــورهای دیگــر (مثــا ًهلنــد یــا ونیــز) انجــام شدهاســت را بررســی کننــد .بعضــی از ایــن مکانهــا قرنهاســت کــه
ایــن شــیوهها را بــه کار میبندنــد .دانشآمــوزان میتواننــد یــک اســتراتژی را انتخــاب کننــد (مثــا ًســیلبند یــا
خانههایــی کــه بــا افزایــش ارتفــاع آب ،روی آن معلــق میماننــد )1و ارائــهی کوتاهــی دربــارهی نحــوهی کارکــرد آن
داشتهباشــند.

پروژهی سیل من
تاریخ سیل

کاربــرگ «پــروژهی ســیل مــن» را در اختیــار دانشآمــوزان قــرار دهیــد .دانشآمــوزان بایــد بــه کمــک جســتجو در
کتابخانــه ،اینترنــت یــا شــهرداری منطقهشــان (و یــا منابــع موجــود در وزارت نیــرو) ،تاریخچ ـهی ســیالب در شــهر یــا
در صــورت امــکان -روســتای خــود را پیــدا کننــد .بــا توجــه بــه نبــود هرگونــه برنام ـهی آمادگــی در برابــر ســیل 2درســطح کشــور ،دانشآمــوزان بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا تهی ـهی چنیــن نقش ـهای الزم اســت؟ و نیــز ایــن نقشــه
شــامل چــه اجزایــی خواهــد بــود.
Amphibious Houses 1

Community Flood Plan 2
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پیشبیین و توضیح سیالبها

۱
2

دانشآمــوزان بایــد بــه وبســایت ســازمان هواشناســی بــه آدرس http://ndc.irimo.ir/far/
 index.phpرجــوع کننــد و جــداول بــارش را بررســی کننــد .از آنــان بخواهیــد بــا اســتفاده از دادههای
ایــن وبســایت ،نقشــهی بارشهــای شــشماههی 3اســتان خــود را در یــک نمــودار ترســیم کننــد.
دانشآمــوزان بــا اســتفاده از ایــن نمــودار و نقشــهی بارندگیهــای اســتان بایــد بتواننــد توضیــح
دهنــد کــه چگونــه و چــه زمانــی ایــن بارندگیهــا موجــب بــروز ســیل در منطقهشــان خواهــد شــد.

 3بهتــر اســت کــه نقشــه و گرافهــای شــشماهههای ســالهای گذشــته هــم در اختیــار دانشآمــوز قــرار گیــرد تــا بتوانــد تفســیر کنــد و بگویــد
فیالمثــل ش ـشماههی کنونــی بــه کــدام ش ـشماهه در ســالهای قبــل شــباهت دارد .بدیــن طریــق وی میتوانــد در ارتبــاط بــا ش ـشماههی دوم
دســت بــه پیشــبینی بزنــد .تمــام ایــن نقش ـهها در وبســایت ســازمان هواشناســی موجــود اســت.
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دربارهی سیالبها

آب زمینــی کــه معمــوال ًخشــک اســت را میپوشــاند ،ســیل اتفــاق میافتــد .بارانهــای طوالنــی یــا بســیار
وقتــی ْ
(فصــول تــر) در مناطــق گرمســیری
ســنگین ،طوفانهــای شــدید یــا گردبادهــای موســمی ،و بارانهــای موســمی
ِ
میتواننــد علــل ســیل باشــند.مردمی کــه در نواحــی کمارتفــاع یــا نزدیــک بــه رودخانههــا ،نهرهــا و یــا زهکشـیهای
اصلــی ســیالب زندگــی میکننــد ،معمــوال ًبیشــتر از ســایرین در معــرض خطــر ســیل قــرار دارنــد .بارانهــای ســنگین و
آبشــدن برفهــا و خرابــی ســد
نیــز در میــان علــل رخدادن
ســیل قــرار میگیرنــد.

سیل شیراز
عکس از رضا قادری ،ایرنا

ن در یــک منطقــه میتوانــد ســبب ســیل در منطقـهای دیگــر شــود .وقتــی ســطح آب رودخانههــای محلــی بــاال
طوفــا 
بیایــد و جریــان آب بلنــد شــود ،میتوانــد ســبب طغیــان رودخانههــا شــود .بعضــی اوقــات ایــن آب در گســترهای
بیــش از هــزاران کیلومتــر ســرریز میشــود.
سیالبها میتوانند به دلیل مجموعهای از موقعیتها ایجاد شوند .موقعیتهایی شامل:
• •طغیانکــردن آب دریــا -هنگامیکــه گردبــاد یــا طوفانــی شــدید ،مــوج بلنــدی از آب دریــا را ایجــاد کنــد ،ســاحلی
ممکــن اســت نواحــی دچــار ســیل شــوند.
• •ســیلهای ناشــی از جــزر و مــد -ایــن ســیلها وقتــی رخ میدهنــد کــه جــزر و مدهــای مرتفــع بــا ســطوح باالتــر از
اســتاندارد رودخانههــا منطبــقشــوند.
• •ســرریز رودخانههــا و ســدها -وقتــی سیســتمهای رودخان ـهای بایــد آبــی بیشــتر از حــد معمــول را بــا خــود حمــل
کننــد ســیالب رخ میدهــد .ایــن آب اضافــه ممکــن اســت بــه دلیــل آبشــدن بــرف یــا ســرریز شــدن ســدها ایجــاد
شــدهباشــد.
• •زهکش ـیهای شــهری -ســیلهای برقآســا (آنــی) یکــی از مشــکالت جــدی شــهرهاییاند کــه سیســتمهای زهکشــی
آنهــا از کار میافتــد .مــردم میتواننــد در زهکش ـیهای ســیالب گیــر کننــد ،در اتومبیلهایشــان گیــر بیفتنــد و یــا
حتــی آب آنهــا را از روی جــاده بلنــد کنــد و بــا خــود ببــرد.
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آیا سیل همیشه یک خرب بد است؟

ســیالبها میتواننــد هــم اثــرات مثبــت و هــم اثــرات منفــی داشتهباشــند .بعضــی اوقــات ســیالبها میتواننــد
خبرهــای خوشــی بــرای آدمهــا ،حیوانــات اهلــی و نواح ـیای بیاورنــد کــه درگیــر خشکســالی هســتند .
ســیل همچنیــن میتوانــد روشــی بــرای احیــای نواحــی دارای زمینهــای باتالقــی ،مردابهــا و راههــای آبــی طبیعــی
باشــد .ســفرههای آب زیرزمینــی (آبخــوان زیرزمینــی) و خاکهایــی کــه ســطوح نمــک باالیــی دارنــد نیــز از ســیالبها
بهرمنــد میشــوند.

انواع سیالبها

ما سه نوع سیل داریم که هر سه در ایران اتفاق میافتند:
1 .1ســیلهای آنــی :ســیلهای آنــی معمــوال ًدر شــهرها یــا درههــا اتفــاق میافتنــد .مثــل ســیلهایی کــه در
تهــران در ســالهای اخیــر آمــدهاســت (میتــوان بــه ســیلی کــه در دربنــد آمــد اشــاره کــرد) .ایــن ســیلها معمــوال ً
بالفاصلــه پــس از یــکربــع الــی حداکثــر نیمســاعت بارندگــی در یــک منطقــه بــه راه میافتــد .ایــن ســیلها
میتواننــد ســیلهای مخربــی باشــند.
2 .2ســیلهای متوســط :در نتیجــهی بارندگیهــای متوســط کــه شدتشــان باالســت و مدتشــان هــم متوســط
اســت اتفــاق میافتــد .معمــوال ًباعــث آبگرفتگــی میشــوند و ســطوح شــهر یــا روســتا یــا زمینهــای کشــاورزی
را میپوشــانند.
3 .3ســیالبهای بــزرگ :شــدت بــاال و تــداوم باالیــی دارنــد و در عیــن حــال زمــان تمرکــز ســیل هــم باالســت .منظــور
از زمــان تمرکــز ایــن اســت کــه فیالمثــل اگــر در یــک حوضــه ماننــد کارون یــا کرخــه بارندگــی ســنگین و متــداوم
اتفــاق بیفتــد ،حــدود  72ســاعت (یــا کمــی بیشــتر) زمــان میبــرد تــا بــه یکــی از شــهرهای آن ناحیــه همچــون
اهــواز برســد .ایــن ســیلها ،ســیلهای خطرناکیانــد.

برای سیالبهاآماده باشید

اگــر خانــهی شــما در منطقــهای بــا ارتفــاع کــم و یــا نزدیــک مســیل (ماننــد دریاچــه ،رودخانــه ،نهــر یــا سیســتم
زهکشــی) قــرار دارد ،ممکــن اســت دچــار ســیل شــود .ایــن راهنمــا ،مــوارد ســادهای را فهرســت میکنــد کــه شــما و
خانوادهتــان میتوانیــد بــرای ســالمماندن و مراقبــت از اموالتــان انجــام دهیــد.
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آماده باشید
تاریخچهی سیل منطقهی خود را بدانید

موارد زیر را از شهرداری منطقه یا استان و سازمان مدیریت بحران جویا شوید:
• •اصطالحات سیالب شدید ،متوسط و خفیف در منطقهی شما چه معنایی دارند.
• •چند متر آب ممکن است سبب شود که خانهی شما از آب پوشانده شود؟
• •اگر قرار بر تخلیه یا پیدا کردن نزدیکترین مکان امن باشد ،باید به کجا بروید؟
• •وقتــی هشــدار ســیل دریافــت میکنیــد یــا هنگامیکــه میدانیــد ســیل بــه احتمــال زیــاد رخ
خواهــد داد:
• •رادیوی محلی خود را روشن کنید و به هشدارها و توصیهها گوش دهید.
• •ببینید همسایههایتان از هشدار سیل اطالع دارند یا نه.
• •آمــادهی جابجایــی وســایل نقلیــه ،لــوازم بیــرون خانــه ،زبالــه ،مــواد شــیمیایی و ســمی بــه طبقــات
باالتــر شــوید.
• •برنامهریــزی کنیــد کــه درصــورت مواجهــه بــا تهدیــد ورود آب بــه داخــل خانــه میخواهیــد چــه
وســایلی را بــه ارتفــاع باالتــر منتقــل کنیــد.
• •یک کیف شامل وسایل ضروری از قبل تهیه کنید.
• •حیوانات را فراموش نکنید.

گوش به زنگ هشدارهای سیل باشید

هنگامیکه هشدار سیل دریافت کردید ،باید:
• •لــوازم خانــه و داراییهــای خــود را بــاالی ســطحی کــه احتمــاال ًدر معــرض ســیل خواهــد بــود
انباشــته کنیــد .مطمئــن شــوید کــه لــوازم برقیتــان را باالتــر از همــهی وســایل قــرار دادهایــد.
• •از چیزهایی که ممکن است در آب جریان پیدا کنند و سبب خسارت شوند حفاظت کنید.
• •مــواد شــیمیایی و زبالــه (ماننــد ســموم یــا ســوخت) را جابجــا کنیــد و در مکانــی مرتفــع و امــن قــرار
دهید .
• •اگــر فروشــگاه یــا ملــک تجــاری داریــد ،موجــودی و ابــزار را در یــک جایــگاه مرتفعتــر و دور از
دســترس آب قــرار دهیــد.
• •اگر در یک مزرعه زندگی میکنید ،حیوانات اهلی را به سطوح باالتر منتقل کنید.
• •اتومبیلتان را چک و محفظهی سوخت آن را پر کنید.
• •کیف مدیریت بحران و فهرستی از مواد خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز تهیه کنید.
• •مطمئن شوید که مقادیر زیادی آب آشامیدنی سالم دارید.
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در حین سیل
اگر باید تخلیه کنید

ممکــن اســت از شــما خواســتهشــود کــه تخلیــه کنیــد ،اما
اگــر میخواهیــد پیــش از اعــان رســمی محــل زندگیتــان
را تخلیــه کنیــد ،آن را بــه همســایهتان اطــاع دهیــد.
شــما بایــد ایــن کارهــا را بــه منظــور تخلیــه انجــام دهیــد:
• • لبــاس گــرم ،داروهــای ضــروری ،اجنــاس بــاارزش،
مــدارک ،عکسهــا و یادگیریهــا را در کیســههای
ضــدآب قــرار دهیــد .ایــن مــوارد را بعــدا ً در کیــف لــوازم
ضروریتــان بگذاریــد.
• •لــوازم منــزل ،لباسهــا و اجنــاس قیمتــی را روی
تختهــا ،میزهــا و در فضــای ســقف قــرار دهیــد
(لــوازم برقــی در باالتریــن ارتفــاع قــرار داده شــوند).
• •یخچــال و فریــزر را خالــی کنیــد و درهــای آنهــا را بــاز
بگذاریــد (تــا در صــورت شــناور شــدن در فضــای خانــه،
آســیب نبیننــد).
• •آب ،برق و گاز را قطع کنید.
• •موبایلتان را شارژ کامل کنید و همراه خود ببرید.
• •کیســههای شــن در چــاه توالــت و روی ســایر
ســوراخهای خــروج آب در ســرویس بهداشــتی و
حمــام قــرار دهیــد تــا مانــع از جاریشــدن فاضــاب
شــوید.
• •حیوانات را از یاد نبرید.
• •در خانــه را قفــل کنیــد و مســیرهای تخلیــهی
پیشــنهادی بــرای منطقهتــان را در پیــش بگیریــد.

•
•
•
•
•
•

نخوریــد و آب را تــا زمانیکــه اعــام شــود منابــع آبــی
امــن و پاکیــزه هســتند بجوشــانید.
•لــوازم خانگــی برقــی یــا گازی کــه در معــرض ســیل
بودهانــد را تــا هنــگام اطمینــان از امنیــت آنهــا
اســتفاده نکنیــد.
•مراقــب مارهــا و عنکبوتهایــی باشــید کــه ممکــن
اســت جابجــا شــده و در نواحــی خشــک خانهتــان
قــرار گرفتــهباشــند.
•از راهرفتــن در آب -حتــی در آبهــای ســطحی -اجتنــاب
کنیــد چــرا کــه ممکناســت آلــوده شــدهباشــد.
•اگــر بایــد وارد آبهــای ســیالبی ســطحی شــوید،
کفشهــای مســتحکم بپوشــید.
•پیــش از رانندگــی ،بــا پلیــس درخصــوص مســیرهای
مطمئــن مشــورت کنیــد و بــه هیــچ آبــی بــدون اطــاع
از عمــق و جریــان آن وارد نشــوید.
•بــه رادیــو یــا تلویزیــون محلــی گــوش دهیــد و از
هشــدارها و توصیههــا پیــروی کنیــد.

پس از سیل

آب ســیل میتوانــد بســیار آلــوده باشــد .ایــن نــکات را
بــرای کاهــش خطــر آســیب ،بیمــاری یــا عفونــت در نظــر
داشــته باشــید:
• •غذایــی کــه در تمــاس بــا ســیالب بودهاســت را
نخوریــد.
• •تــا زمانیکــه اعــام شــود منابــع آبــی امــن و پاکیــزه
هســتند ،آب را بجوشــانید.
• •از لوازم برقی خیس استفاده نکنید.
• •مراقــب مارهــا و عنکبوتهایــی باشــید کــه ممکــن
اســت جابجــا شــده و در نواحــی خشــک خانهتــان
قــرار گرفتــهباشــند.
اگــر در خانهتــان میمانیــد یــا هنگامیکــه برمیگردیــد،
• •از راهرفتــن در آب -حتــی در آبهــای ســطحی -اجتنــاب
ایــن مــوارد را محــض احتیــاط در نظر داشــته باشــید:
کنیــد چــرا کــه ممکــناســت آلــوده شــده باشــد.
• •کیف مدیریت بحران را امن و خشک نگه دارید.
• •غذایــی کــه در معــرض آب ســیل قــرار داشــته را • •اگــر الزم اســت وارد آبهــای ســیالبی ســطحی شــوید،
کفشهــای محکــم بپوشــید.

اگر باید بمانید

بدون کسب اطالع از پلیس راهنمایی و رانندگی دربارهی مسیرهای امن ،به هیچ سو نرانید.
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کاربرگ شمارهی یک
نقشهی سیل ایران

نام دانشآموز................... :تاریخ.... /.... /....:
دربــارهی شــهرها و مناطقــی کــه از  1350تــا امــروز ســیلهای بزرگــی در آنهــا رخ دادهاســت تحقیــق کنیــد و موقعیــت
مکانــی آنهــا را روی ایــن نقشــه مشــخص کنید.
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کاربرگ شمارهی دو
تحقیق دربارهی سیلها

نام دانشآموز................... :تاریخ.... /.... /.....
با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع ،به سواالت زیر دربارهی سیل پاسخ دهید .منبع /منابعتان را ذکر کنید.
چگونه/چرا سیلها اتفاق میافتند؟

منبع /منابع:
آیا سیل انواع مختلفی دارد؟ اگر بله چند نوع؟ اینها چه تفاوتی با هم دارند؟

منبع /منابع:
آیا مدت زمانی که درخصوص هر یک از انواع سیل به ما هشدار داده میشود متفاوت است؟
بلی

خیر
اثرات داشتن زمانهای هشدار متفاوت چیست؟

منبع /منابع:
به غیر از بارش باران ،چه عوامل دیگری میتوانند سبب بروز سیل شوند؟

منبع /منابع:
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کاربرگ شمارهی سه
پروژهی سیل من
تاریخچهی سیل شما

۱
2
۳

تاریخچـهی ســیل در شــهر یا روســتای شــما چیســت؟ از کتابخانــه ،شــهرداری/دهیاری
محلــی ،یــا اینترنــت و نیــز پرسوجــو از اطرافیــان بــرای پیــدا کــردن جــواب اســتفاده
کنیــد.
آیــا یــک برنامــهی آمادگــی در برابــر ســیل بــرای منطقــهی شــما وجــود دارد؟ ایــن
برنامــه شــامل چــه اجزایــی اســت؟
اگــر چنیــن برنامــهای وجــود نــدارد ،فکــر میکنیــد آیــا تهیــهی آن الزم اســت؟ ایــن
برنامــه شــامل چــه اجزایــی بایــد باشــد؟
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کاربرگ شمارهی چهار
پیشبیین و توضیح سیالبها

بــه وبســایت ســازمان هواشناســی بــه آدرس  http://ndc.irimo.ir/far/index.phpرجــوع کنیــد تــا مثالهــای
نقشــههای بــارش را ببینیــد.
نمونهی چنین نقشهای را میتوانید در تصویر زیر ببینید

یک نقشهی ماهانه برای بارشهای ششماههی استان /ناحیهی خود در یک نمودار ترسیم کنید.

۱
2

دهکهــای بــارش در ناحیــهی خــود را چــک کنیــد .چــه نــوع بارانهایــی در شــش مــاه گذشــته
داشــتهاید (زیــر متوســط ،متوســط ،بــاالی متوســط)؟
بــا اســتفاده از نمــوداری کــه رســم کردهایــد و نقشــهی بارندگیهــای اســتان /ناحیهتــان ،توضیــح
دهیــد ایــن بارندگیهــا چگونــه و چــه زمانــی موجــب بــروز ســیل در منطق ـ ه شــما خواهــد شــد.
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داستانهای واقیع از سیل

ســیل بــه ســاختمانها و زیرســاختهای مهمــی مثــل جادههــا ،راهآهــن و نیــز زمینهــای کشــاورزی ،حیوانــات
اهلــی و محصــوالت آســیب میرســاند .ســیلها همچنیــن ســبب اختــاالت عمــدهای در تجــارت میشــوند و
میتواننــد ســامت جامعــه را تهدیــد کننــد .بعضــی اوقــات ســیل میتوانــد ســبب تخلیـهی شــهرها شــود .در نتیجـه
مــردم بایــد تخلیــه کننــد و ســازمانهای مدیریــت بحــران نیــز بایــد تالشهایشــان را شــروع کننــد.
پیشگیری و کاهش سیل در جوامع
بسیاری از جوامع ،راهبردهای پیشگیری و کاهش سیلی همچون موارد زیر دارند:
• •ممنوعیت ساخت مسکن در زمینهای سیالبی
• •استفاده از سدها
• •ساخت سیلبند و ابزارهای انحراف مسیر سیل
• •خانههای ایمن در برابر سیل
• •افزایش ارتفاع خانهها و مکانهای تجاری در نواحی سیالبی شناختهشده
• •اطــاع از تاریخچـهی ســیل شهر/روســتایتان بســیار اهمیــت دارد .اطالعرســانی مناســب هنــگام نیــاز بــه تخلیــه و
نیــز اطــاع از چگونگــی رســیدن بــه نزدیکتریــن مــکان امــن میتوانــد جــان بســیاری را نجــات دهــد.

سیل در ایران

ســیل میتوانــد بســیاری از شــهرها ،مناطــق و حتــی نواحــی مــرزی در ایــران را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .در زیــر بــه
تعــدادی از بزرگتریــن ســیلهای ایــران اشــاره شدهاســت:
 -1سیل میدان تجریش در تهران
زمان :سال 1366
در حالــی کــه ســیلهای شــمال کشــور فاجعهبارتریــن ســیلهای ایــران قلمــداد میشــود ،امــا ســیل میــدان
تجریــش تهــران در ســال  ،۱۳۶۶دومیــن ســیل مخــرب کشــور از نظــر «تلفــات انســانی» لقــب گرفتــه اســت .در ایــن
واقعــه شــدت رگبــار بــه گون ـهای بــود کــه در مــدت  ۱۰۷دقیقــه  ۲۸میلیمتــر بــارش ثبــت شــد.
 -2سیل در استان گلستان
زمان ۲۰ :مرداد ۱۳۸۰
ایــن ســیل کــه منجــر بــه کشــته و مفقوداالثــر شــدن بیــش از  ۵۰۰نفــر شــد ،عنــوان نخســت فجایــع ســیل کشــور را
بــه خــود اختصــاص داده اســت .وســعت تخریبــی ایــن ســیل حــدود  ۵۰۰۰کیلومتــر بــود .بــه گفتــه کارشناســان ایــن
ســیل در اثــر تخریــب جنگلهــا و مراتــع در باالدســت حوضـهی آبریــز گــرگان رود رخ داده اســت .در  ۲۰مــرداد ۱۳۸۰
شکســته شــدن ســد شــهید «وفایــی» نیــز مزیــد بــر علــت شــد و حجــم عظیمــی از آب جــاده گلســتان و خودروهــای
عبــوری را گرفتــه تــا جنگلهــای بکــر داخــل پــارک ملــی گلســتان را بــا خــود بــرد.
 -3سیل سیستان و بلوچستان
زمان 30 :دی 1395
در ایــن تاریــخ ،بارندگیهــای شــدید در مناطــق جنوبــی اســتان سیســتان و بلوچســتان آغــاز و منجــر بــه ســیل در
ایــن اســتان شــد .طغیــان رودخانههــای فصلــی باعــث بستهشــدن  ۱۵راه اصلــی و فرعــی در ایــن اســتان شــدند و
حــدود  ۳۰۰۰خانــه در مناطــق ایرانشــهر ،ســرباز ،نیکشــهر و کنــارک آســیب دیدنــد .همچنیــن  ۳روســتا بــه دلیــل
همجــواری بــا رودخانــه کامــا ًتخلیــه شــدند.
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پیوندهای مرتبط
https://www.bahesab.ir/map/iran/
https://meidaan.com/archive/61110

:نقشهها و اطلسهای ایران
:سیلهای تاریخی ایران

دســتورالعمل حمایــت عاطفــی از کــودکان و نوجوانــان آســیبدیده در بحرانهــای
:طبیعــی
https://afroozschool.org/content/%D%8AD%D%85%9D%8A%7DB%
8C%D%8AA%20%D%8B%9D%8A%7D%8B%7D%81%9DB8%C
https://meidaan.com/archive/61118

:بیماریهایی که با سیل میآیند

:فهرست مواد غذایی مورد نیاز هنگام بحران
https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/prepare-fordisasters/food-during-disaster/emergency-pantry-list

:اطالعات تماس
@baztabschool
@baztabschool
baztabschool@info.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت
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