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

ــا  ــرای معلم ه ــی ب ــیل، فرصت ــاره ی س ــرح درس درب  ط
و دانش آمــوزان فراهــم می کنــد تــا چگونگــی وقــوع 
بررســی  را  آن  خــال  در  ســالم ماندن  نیــز  و  ســیل 
کننــد. ایــن هــدف بــا فعالیت هــای فــردی و جمعــی 

شــد.   خواهــد  محقــق  دانش آمــوزان 
مناسب برای پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم

 
پ.ن: اگــر بــه منابــع اینترنتــی معرفی شــده در ایــن 
از طریــق  طــرح درس دسترســی نداریــد، می توانیــد 
ــن  ــای ای ــه در انته ــاب )ک ــه بازت ــی مدرس ــای ارتباط راه ه
تــا  بــا مــا تمــاس بگیریــد  مطلــب درج شده اســت( 

فایل هــای مــورد نیــاز را برایتــان بفرســتیم.
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طرح درس
»درباره ی سیل«

و1 معلم1هــا1 بــرای1 فرصتــی1 ســیل،1 دربــاره1ی1 درس1 طــرح1
و1 ســیل1 وقــوع1 چگونگــی1 تــا1 می1کنــد1 فراهــم1 دانش1آمــوزان1
نیــز1ســالم1ماندن1در1خــال1آن1را1بررســی1کننــد.1ایــن1هــدف1بــا1
دانش1آمــوزان1محقــق1خواهــد1 و1جمعــی1 فــردی1 فعالیت1هــای1

شــد.1

اهداف
کمــک  دانش آمــوزان  بــه  درس  ایــن  در  مشــارکت 

خواهــد کــرد تــا:
 علل رخ دادن سیل را بفهمند. •
 یــاد بگیرنــد ســیل انواع/ســطوح متفاوتــی دارد  •

جــای  بــر  گوناگونــی  اثــرات  آن هــا  از  کــدام  هــر  و 
. رنــد می گذا

ــترده ای  • ــیل های گس ــه س ــران ک ــف ای ــی مختل  نواح
ــند. ــد را بشناس دارن

 روش هــای مدیریــت ســیل یــا راهبردهای پیشــگیری  •
از آن را بررســی کننــد.

ابزارهای مورد نیاز
     کامپیوتر به همراه دسترسی به اینترنت •
     نقشه ها و اطلس های آناین  •
     کاربرگ فعالیت »نقشه ی ایران«  •
     کاربرگ فعالیت »بررسی سیل ها« •
     کاربرگ فعالیت »پروژه ی سیل من« •

حوزه های یادگریی
ــوارد  ــامل م ــرح درس ش ــن ط ــری ای ــای یادگی حوزه ه
ــک از  ــر ی ــد در ه ــرح درس می توان ــن ط ــت )ای ــر اس زی

ــرد(: ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــای زی کاس ه
جغرافیا •
تاریخ •
علوم اجتماعی •
ریاضیات •
علوم •
تربیت بدنی و ورزش •
هنر •
زبان  •
تکنولوژی •
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مراحل تدریس

Amphibious Houses 1

Community Flood Plan 2

برریس سیل ها
دانش آمــوزان در گروه هــای کوچــک و یــا به صــورت انفــرادی، بــه بررســی ســیل ها می پردازنــد و بــه ســواالت 
ــرای  ــی ب ــاط خوب ــید، نق ــاده باش ــیل ها و آم ــاره ی س ــات درب ــد. صفح ــخ می دهن ــیل ها« پاس ــی س ــرگ »بررس کارب

ــتند. ــروع هس ش

نقشه ی ایران
ــران  ــه در ای ــیل های قابل توج ــتی از س ــپس فهرس ــد، س ــتجو بپردازن ــق و جس ــه تحقی ــا ب ــد ت ــوزان بخواهی از دانش آم
ــی  ــه ی تحصیل ــه پای ــه ب ــا توج ــم و ب ــخیص معل ــه تش ــد ب ــی می توان ــازه ی زمان ــن ب ــد ]ای ــه کنن ــون تهی از 1350 تاکن
دانش آمــوزان کوتاه تــر شــود[. از دانش آمــوزان بخواهیــد موقعیــت مکانــی هــر یــک از مــوارد فهرســت را بــر کاربــرگ 
»نقشــه ی ایــران« مشــخص کننــد ]بهتر اســت ایــن کاربــرگ را روی کاغــذ A3 پرینــت کنیــد[. از دانش آمــوزان بخواهید 

ً علــت وقــوع، مــدت زمــان، اثــرات و ...(. راجــع بــه هــر یــک از ســیل ها چیــزی بنویســند )مثــا
ــات روی  ــه در اطاع ــی ک ــه الگوی ــا هرگون ــد ت ــوزان بخواهی ــدند، از دانش آم ــان گذاری ش ــا نش ــام مکان ه ــی تم وقت
نقشــه می بیننــد را شناســایی کننــد. آیــا مکان هایــی وجــود دارنــد کــه ســیل در آن هــا بیشــتر از جاهــای دیگــر 
ــت؟ از  ــدنی اس ــوی تکرارش ــن الگ ــد ای ــوص واج ــِی به خص ــه ی مکان ــن نقط ــد ای ــر می کنن ــرا فک ــد؟ چ ــاق می افت اتف
ــه  ــیل -ک ــگیری از س ــتراتژی های پیش ــتی از اس ــم فهرس ــک ه ــا کم ــک ب ــای کوچ ــا در گروه ه ــد ت ــوزان بخواهی دانش آم

ــد.  ــه کنن ــد- تهی ــد باش ــیل مفی ــتعد س ــی  مس ــد در نواح می توان
ــه در  ــیل ک ــگیری از س ــا پیش ــیل و ی ــت س ــای مدیری ــد روش ه ــان می توانن ــترش یادگیریش ــرای گس ــوزان ب دانش آم
ــه  ــت ک ــا قرن هاس ــن مکان ه ــی از ای ــد. بعض ــی کنن ــت را بررس ــام شده اس ــز( انج ــا ونی ــد ی ً هلن ــا ــر )مث ــورهای دیگ کش
ً ســیل بند یــا  ایــن شــیوه ها را بــه کار می بندنــد. دانش آمــوزان می تواننــد یــک اســتراتژی را انتخــاب کننــد )مثــا
ــرد آن  ــوه ی کارک ــاره ی نح ــی درب ــه ی کوتاه ــد1( و ارائ ــق می مانن ــاع آب، روی آن معل ــش ارتف ــا افزای ــه ب ــی ک خانه های

داشته باشــند. 

پروژه ی سیل من
تاریخ سیل

ــتجو در  ــک جس ــه کم ــد ب ــوزان بای ــد. دانش آم ــرار دهی ــوزان ق ــار دانش آم ــن« را در اختی ــیل م ــروژه ی س ــرگ »پ کارب
کتابخانــه، اینترنــت یــا شــهرداری منطقه شــان )و یــا منابــع موجــود در وزارت نیــرو(، تاریخچــه ی ســیاب در شــهر یــا 
ــیل2 در  ــر س ــی در براب ــه ی آمادگ ــه برنام ــود هرگون ــه نب ــه ب ــا توج ــد. ب ــدا کنن ــود را پی ــتای خ ــکان- روس ــورت ام -در ص
ــه  ــن نقش ــز ای ــت؟ و نی ــه ای الزم اس ــن نقش ــه ی چنی ــا تهی ــه آی ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــوزان بای ــور، دانش آم ــطح کش س

شــامل چــه اجزایــی خواهــد بــود. 
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پیشبیین و توضیح سیالب ها

http://ndc.irimo.ir/far/ آدرس  بــه  هواشناســی  ســازمان  وبســایت  بــه  بایــد  دانش آمــوزان 
index.php رجــوع کننــد و جــداول بــارش را بررســی کننــد. از آنــان بخواهیــد بــا اســتفاده از داده های 
ــد.  ــیم کنن ــودار ترس ــک نم ــود را در ی ــتان خ ــش ماهه ی3 اس ــای ش ــه ی بارش ه ــایت، نقش ــن وبس ای

ــح  ــد توضی ــد بتوانن ــتان بای ــای اس ــه ی بارندگی ه ــودار و نقش ــن نم ــتفاده از ای ــا اس ــوزان ب  دانش آم
ــد. ــد ش ــان خواه ــیل در منطقه ش ــروز س ــب ب ــا موج ــن بارندگی ه ــی ای ــه زمان ــه و چ ــه چگون ــد ک دهن

ــد  ــد و بگوی ــیر کن ــد تفس ــا بتوان ــرد ت ــرار گی ــوز ق ــار دانش آم ــم در اختی ــته ه ــال های گذش ــش ماهه های س ــای ش ــه  و گراف ه ــه نقش ــت ک ــر اس 3 بهت
فی المثــل شــش ماهه ی کنونــی بــه کــدام شــش ماهه  در ســال های قبــل شــباهت دارد. بدیــن طریــق وی می توانــد در ارتبــاط بــا شــش ماهه ی دوم 

دســت بــه پیشــبینی بزنــد. تمــام ایــن نقشــه ها در وبســایت ســازمان هواشناســی موجــود اســت.

۱
2
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درباره ی سیالب ها
ــیار  ــا بس ــی ی ــای طوالن ــد. باران ه ــاق می افت ــیل اتف ــاند، س ــت را می پوش ــک اس ً خش ــوال ــه معم ــی ک ــی آْب زمین وقت
ــیری  ــق گرمس ــر( در مناط ــوِل ت ــمی )فص ــای موس ــمی، و باران ه ــای موس ــا گردباده ــدید ی ــای ش ــنگین، طوفان ه س
می تواننــد علــل ســیل باشــند.مردمی کــه در نواحــی کم ارتفــاع یــا نزدیــک بــه رودخانه هــا، نهرهــا و یــا زه کشــی های 
ً بیشــتر از ســایرین در معــرض خطــر ســیل قــرار دارنــد. باران هــای ســنگین و  اصلــی ســیاب زندگــی می کننــد، معمــوال

سیل شیراز
عکس از رضا قادری، ایرنا

ــد  ــی س ــا و خراب ــدن برف ه آب ش
رخ دادن  علــل  میــان  در  نیــز 

می گیرنــد. قــرار  ســیل 

طوفــان  در یــک منطقــه می توانــد ســبب ســیل در منطقــه ای دیگــر شــود. وقتــی ســطح آب رودخانه هــای محلــی بــاال 
ــتره ای  ــن آب در گس ــات ای ــی اوق ــود. بعض ــا ش ــان رودخانه ه ــبب طغی ــد س ــود، می توان ــد ش ــان آب بلن ــد و جری بیای

ــود.  ــرریز می ش ــر س ــزاران کیلومت ــش از ه بی
سیاب ها می توانند به دلیل مجموعه ای از موقعیت ها ایجاد شوند. موقعیت هایی شامل:

طغیان کــردن آب دریــا- هنگامی کــه گردبــاد یــا طوفانــی شــدید، مــوج بلنــدی از آب دریــا را ایجــاد کنــد، ســاحلی  •
ممکــن اســت نواحــی دچــار ســیل شــوند.

ســیل های ناشــی از جــزر و مــد- ایــن ســیل ها وقتــی رخ می دهنــد کــه جــزر و مدهــای مرتفــع بــا ســطوح باالتــر از  •
ــوند. ــق  ش ــا منطب ــتاندارد رودخانه ه اس

ســرریز رودخانه هــا و ســدها- وقتــی سیســتم های رودخانــه ای بایــد آبــی بیشــتر از حــد معمــول را بــا خــود حمــل  •
کننــد ســیاب رخ می دهــد. ایــن آب اضافــه ممکــن اســت بــه دلیــل آب شــدن بــرف یــا ســرریز شــدن ســدها ایجــاد 

شــده  باشــد. 
زه کشــی های شــهری- ســیل های برق آســا )آنــی( یکــی از مشــکات جــدی شــهرهایی اند کــه سیســتم های زه کشــی  •

آن هــا از کار می افتــد. مــردم می تواننــد در زه کشــی های ســیاب گیــر کننــد، در اتومبیل هایشــان گیــر بیفتنــد و یــا 
حتــی آب آن هــا را از روی جــاده بلنــد کنــد و بــا خــود ببــرد.

6



آیا سیل همیشه یک خرب بد است؟
ــد  ــیاب ها می توانن ــات س ــی اوق ــند. بعض ــی داشته باش ــرات منف ــم اث ــت و ه ــرات مثب ــم اث ــد ه ــیاب ها می توانن س

ــتند .  ــالی هس ــر خشکس ــه درگی ــد ک ــی ای بیاورن ــی و نواح ــات اهل ــا، حیوان ــرای آدم ه ــی ب ــای خوش خبره

ســیل همچنیــن می توانــد روشــی بــرای احیــای نواحــی دارای زمین هــای باتاقــی، مرداب هــا و راه هــای آبــی طبیعــی 
باشــد. ســفره های آب زیرزمینــی )آبخــوان زیرزمینــی( و خاک هایــی کــه ســطوح نمــک باالیــی دارنــد نیــز از ســیاب ها 

ــوند.  ــد می ش بهرمن

انواع سیالب ها
ما سه نوع سیل داریم که هر سه  در ایران اتفاق می افتند:

ً در شــهرها یــا دره هــا اتفــاق می افتنــد. مثــل ســیل هایی کــه در . 1 ســیل های آنــی: ســیل های آنــی معمــوال
 ً تهــران در ســال های اخیــر آمــده  اســت )می تــوان بــه ســیلی کــه در دربنــد آمــد اشــاره کــرد(. ایــن ســیل ها معمــوال
ــیل ها  ــن س ــد. ای ــه راه می افت ــه ب ــک منطق ــی در ی ــاعت بارندگ ــر نیم س ــی حداکث ــع ال ــک  رب ــس از ی ــه پ بافاصل

می تواننــد ســیل های مخربــی باشــند. 
ــط . 2 ــم متوس ــان ه ــت و مدتش ــان باالس ــه شدتش ــط ک ــای متوس ــه ی بارندگی ه ــط: در نتیج ــیل های متوس س

ً باعــث آب گرفتگــی می شــوند و ســطوح شــهر یــا روســتا یــا زمین هــای کشــاورزی  اســت اتفــاق می افتــد. معمــوال
می پوشــانند.  را 

ســیالب های بــزرگ: شــدت بــاال و تــداوم باالیــی دارنــد و در عیــن حــال زمــان تمرکــز ســیل هــم باالســت. منظــور . 3
از زمــان تمرکــز ایــن اســت کــه فی المثــل اگــر در یــک حوضــه ماننــد کارون یــا کرخــه بارندگــی ســنگین و متــداوم 
ــون  ــه همچ ــهرهای آن ناحی ــی از ش ــه یک ــا ب ــرد ت ــان می ب ــتر( زم ــی بیش ــا کم ــاعت )ی ــدود 72 س ــد، ح ــاق بیفت اتف

ــد. ــیل های خطرناکی ان ــیل ها، س ــن س ــد. ای ــواز برس اه

برای سیالب هاآماده باشید
ــتم  ــا سیس ــر ی ــه، نه ــه، رودخان ــد دریاچ ــیل )مانن ــک مس ــا نزدی ــم و ی ــاع ک ــا ارتف ــه ای ب ــما در منطق ــه ی ش ــر خان اگ
ــما و  ــه ش ــد ک ــت می کن ــاده ای را فهرس ــوارد س ــا، م ــن راهنم ــود. ای ــیل ش ــار س ــت دچ ــن اس ــرار دارد، ممک ــی( ق زه کش

خانواده تــان می توانیــد بــرای ســالم ماندن و مراقبــت از اموالتــان انجــام دهیــد. 
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آماده باشید
تاریخچه ی سیل منطقه ی خود را بدانید 

موارد زیر را از شهرداری منطقه یا استان و سازمان مدیریت بحران جویا شوید:
اصطاحات سیاب شدید، متوسط و خفیف در منطقه ی شما چه معنایی دارند.  •
چند متر آب  ممکن است سبب  شود که خانه ی شما از آب پوشانده  شود؟ •
اگر قرار بر تخلیه یا پیدا کردن نزدیک ترین مکان امن باشد، باید به کجا بروید؟ •
وقتــی هشــدار ســیل دریافــت می کنیــد یــا هنگامی کــه می دانیــد ســیل بــه احتمــال زیــاد رخ  •

خواهــد داد:
رادیوی محلی خود را روشن کنید و به هشدارها و توصیه ها گوش دهید. •
ببینید همسایه هایتان از هشدار سیل اطاع دارند یا نه. •
آمــاده ی جابجایــی وســایل نقلیــه، لــوازم بیــرون خانــه، زبالــه، مــواد شــیمیایی و ســمی بــه طبقــات  •

باالتــر شــوید. 
ــه  • ــد چ ــه می خواهی ــل خان ــه داخ ــد ورود آب ب ــا تهدی ــه ب ــورت مواجه ــه درص ــد ک ــزی کنی برنامه ری

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
هنگامی که هشدار سیل دریافت کردید، باید:

ــود  • ــد ب ــیل خواه ــرض س ً در مع ــاال ــه احتم ــطحی ک ــاالی س ــود را ب ــای خ ــه و دارایی ه ــوازم خان ل
ــد.  ــرار داده ای ــایل ق ــه ی وس ــر از هم ــان را باالت ــوازم برقیت ــه ل ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــته کنی انباش

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 مرتفع تــر و دور از  •

دســترس آب قــرار دهیــد. 
اگر در یک مزرعه زندگی می کنید، حیوانات اهلی را به سطوح باالتر منتقل کنید.  •
اتومبیلتان را چک و محفظه ی 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 خواســته  شــود کــه تخلیــه کنیــد، اما 
اگــر می خواهیــد پیــش از اعــان رســمی محــل زندگیتــان 
را تخلیــه کنیــد، آن را بــه همســایه تان اطــاع دهیــد. 
شــما بایــد ایــن کارهــا را بــه منظــور تخلیــه انجــام دهیــد:

 لبــاس گــرم، داروهــای ضــروری، اجنــاس بــاارزش،  •
کیســه های  در  را  یادگیری هــا  و  عکس هــا  مــدارک، 
ضــدآب قــرار دهیــد. ایــن مــوارد را بعــداً در کیــف لــوازم 

ــد.  ــان بگذاری ضروریت
روی  • را  قیمتــی  اجنــاس  و  لباس هــا  منــزل،  لــوازم 

دهیــد  قــرار  ســقف  فضــای  در  و  میزهــا  تخت هــا، 
)لــوازم برقــی در باالتریــن ارتفــاع قــرار داده  شــوند(.

یخچــال و فریــزر را خالــی کنیــد و درهــای آن هــا 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.  •
ســایر  • روی  و  توالــت  چــاه  در  شــن  کیســه های 

و  بهداشــتی  ســرویس  در  آب  خــروج  ســوراخ های 
ــاب  ــدن فاض ــع از جاری ش ــا مان ــد ت ــرار دهی ــام ق حم

شــوید. 
حیوانات را از یاد نبرید.  •
تخلیــه ی  • مســیرهای  و  کنیــد  قفــل  را  خانــه  در 

بگیریــد.  پیــش  در  را  منطقه تــان  بــرای  پیشــنهادی 

اگر باید بمانید
ــد،  ــه برمی گردی ــا هنگامی ک ــد ی ــان می مانی ــر در خانه ت اگ

ایــن مــوارد را محــض احتیــاط در نظر داشــته  باشــید:
کیف مدیریت بحران را امن و خشک نگه دارید. •
را  • داشــته  قــرار  ســیل  آب  معــرض  در  کــه  غذایــی 

ــی  ــع آب ــود مناب ــام ش ــه اع ــا زمانی ک ــد و آب را ت نخوری
بجوشــانید.  هســتند  پاکیــزه  و  امــن 

لــوازم خانگــی برقــی یــا گازی کــه در معــرض ســیل  •
آن هــا  امنیــت  از  اطمینــان  هنــگام  تــا  را  بوده انــد 

نکنیــد.  اســتفاده 
مراقــب مارهــا و عنکبوت هایــی باشــید کــه ممکــن  •

اســت جابجــا شــده و در نواحــی خشــک خانه تــان 
ــند.  ــه  باش ــرار گرفت ق

از راه رفتــن در آب -حتــی در آب هــای ســطحی- اجتنــاب  •
کنیــد چــرا کــه ممکن اســت آلــوده شــده  باشــد. 

شــوید،  • ســطحی  ســیابی  آب هــای  وارد  بایــد  اگــر 
بپوشــید.  مســتحکم  کفش هــای 

ــیرهای  • ــوص مس ــس درخص ــا پلی ــی، ب ــش از رانندگ پی
مطمئــن مشــورت کنیــد و بــه هیــچ آبــی بــدون اطــاع 

ــوید.  ــان آن وارد نش ــق و جری از عم
از  • و  دهیــد  گــوش  محلــی  تلویزیــون  یــا  رادیــو  بــه 

کنیــد. پیــروی  توصیه هــا  و  هشــدارها 

پس از سیل
ــکات را  ــن ن ــد. ای ــوده باش ــیار آل ــد بس ــیل می توان آب س
بــرای کاهــش خطــر آســیب، بیمــاری یــا عفونــت در نظــر 

ــید: ــته باش داش
را  • بوده اســت  ســیاب  بــا  تمــاس  در  کــه  غذایــی 

 . ریــد نخو
ــزه  • ــن و پاکی ــی ام ــع آب ــود مناب ــام ش ــه اع ــا زمانی ک ت

هســتند، آب را بجوشــانید.
از لوازم برقی خیس استفاده نکنید.   •
مراقــب مارهــا و عنکبوت هایــی باشــید کــه ممکــن  •

اســت جابجــا شــده و در نواحــی خشــک خانه تــان 
ــند.  ــه  باش ــرار گرفت ق

از راه رفتــن در آب -حتــی در آب هــای ســطحی- اجتنــاب  •
کنیــد چــرا کــه ممکــن  اســت آلــوده شــده  باشــد. 

ــوید،  • ــطحی ش ــیابی س ــای س ــت وارد آب ه ــر الزم اس اگ
ــید. ــم بپوش ــای محک کفش ه

بدون کسب اطاع از پلیس راهنمایی و رانندگی درباره ی مسیرهای امن، به هیچ سو نرانید.
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کاربرگ شماره ی یک
نقشه ی سیل ایران

 ... / ... .................. تاریخ:... / نام دانش آموز: 
دربــاره ی شــهرها و مناطقــی کــه از 1350 تــا امــروز ســیل های بزرگــی در آن هــا رخ داده اســت تحقیــق کنیــد و موقعیــت 

مکانــی آن هــا را روی ایــن نقشــه مشــخص کنید. 
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کاربرگ شماره ی دو
تحقیق درباره ی سیل ها

 ...  / ... .................. تاریخ.... / نام دانش آموز: 
با استفاده از منابع اطاعاتی متنوع، به سواالت زیر درباره ی سیل پاسخ دهید. منبع/ منابعتان را ذکر کنید. 

چگونه/چرا سیل ها اتفاق می افتند؟

منبع/ منابع:

آیا سیل انواع مختلفی دارد؟ اگر بله چند نوع؟ این ها چه تفاوتی با هم دارند؟

منبع/ منابع:

آیا مدت زمانی که درخصوص هر یک از انواع سیل به ما هشدار داده  می شود متفاوت است؟

بلی 

خیر

اثرات داشتن زمان های هشدار متفاوت چیست؟

منبع/ منابع:

به غیر از بارش باران، چه عوامل دیگری می توانند سبب بروز سیل شوند؟

منبع/ منابع:
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کاربرگ شماره ی سه
پروژه ی سیل من

تاریخچه ی سیل شما

تاریخچــه ی ســیل در شــهر یا روســتای شــما چیســت؟ از کتابخانــه، شــهرداری/دهیاری 
محلــی، یــا اینترنــت و نیــز پرس وجــو از اطرافیــان بــرای پیــدا کــردن جــواب اســتفاده 

کنیــد. 

ــن  ــود دارد؟ ای ــما وج ــه ی ش ــرای منطق ــیل ب ــر س ــی در براب ــه ی آمادگ ــک برنام ــا ی آی
ــت؟ ــی اس ــه اجزای ــامل چ ــه ش برنام

ــن  ــت؟ ای ــه ی آن الزم اس ــا تهی ــد آی ــر می کنی ــدارد، فک ــود ن ــه ای وج ــن برنام ــر چنی اگ
ــد؟ ــد باش ــی بای ــه اجزای ــامل چ ــه ش برنام

۱
2
۳
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کاربرگ شماره ی چهار
پیشبیین و توضیح سیالب ها

ــای  ــا مثال ه ــد ت ــوع کنی ــه آدرس http://ndc.irimo.ir/far/index.php رج ــی ب ــازمان هواشناس ــایت س ــه وبس ب
ــد.  ــارش را ببینی ــه های ب نقش

نمونه ی چنین نقشه ای را می توانید در تصویر زیر ببینید

یک نقشه ی ماهانه برای بارش های شش ماهه ی استان/ ناحیه ی خود در یک نمودار ترسیم کنید.

ــته  ــاه گذش ــش م ــی در ش ــوع باران های ــه ن ــد. چ ــک کنی ــود را چ ــه ی خ ــارش در ناحی ــای ب دهک ه
داشــته اید )زیــر متوســط، متوســط، بــاالی متوســط(؟

ــح  ــان، توضی ــتان/ ناحیه ت ــای اس ــه ی بارندگی ه ــد و نقش ــم کرده ای ــه رس ــوداری ک ــتفاده از نم ــا اس ب
ــد. ــد ش ــما خواه ــه  ش ــیل در منطق ــروز س ــب ب ــی موج ــه زمان ــه و چ ــا چگون ــن بارندگی ه ــد ای دهی

۱
2
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داستان های واقیع از سیل
ــات  ــاورزی، حیوان ــای کش ــز زمین ه ــن و نی ــا، راه آه ــل جاده ه ــی مث ــاخت های مهم ــاختمان ها و زیرس ــه س ــیل ب س
و  می شــوند  تجــارت  در  عمــده ای  اختــاالت  ســبب  همچنیــن  ســیل ها  می رســاند.  آســیب  محصــوالت  و  اهلــی 
می تواننــد ســامت جامعــه را تهدیــد کننــد. بعضــی اوقــات ســیل می توانــد ســبب تخلیــه ی شــهرها شــود. در نتیجــه  

ــد.  ــروع کنن ــان را ش ــد تاش هایش ــز بای ــران نی ــت بح ــازمان های مدیری ــد و س ــه کنن ــد تخلی ــردم بای م
پیشگیری و کاهش سیل در جوامع 

بسیاری از جوامع، راهبردهای پیشگیری و کاهش سیلی همچون موارد زیر دارند:
ممنوعیت ساخت مسکن در زمین های سیابی •
استفاده از سدها •
ساخت سیل بند و ابزارهای انحراف مسیر سیل •
خانه های ایمن در برابر سیل •
افزایش ارتفاع خانه ها و مکان های تجاری در نواحی سیابی شناخته شده •
اطــاع از تاریخچــه ی ســیل شهر/روســتایتان بســیار اهمیــت دارد. اطاع رســانی مناســب هنــگام نیــاز بــه تخلیــه و  •

نیــز اطــاع از چگونگــی رســیدن بــه نزدیک تریــن مــکان امــن می توانــد جــان بســیاری را نجــات دهــد. 

سیل در ایران
ــه  ــر ب ــد. در زی ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــران را تح ــرزی در ای ــی م ــی نواح ــق و حت ــهرها، مناط ــیاری از ش ــد بس ــیل می توان س

تعــدادی از بزرگ تریــن ســیل های ایــران اشــاره شده اســت:

1- سیل میدان تجریش در تهران
زمان: سال 1366

در حالــی کــه ســیل های شــمال کشــور فاجعه بارتریــن ســیل های ایــران قلمــداد می شــود، امــا ســیل میــدان 
تجریــش تهــران در ســال ۱۳۶۶، دومیــن ســیل مخــرب کشــور از نظــر »تلفــات انســانی« لقــب گرفتــه اســت. در ایــن 

ــد. ــت ش ــارش ثب ــر ب ــه ۲۸ میلیمت ــدت ۱۰۷ دقیق ــه در م ــود ک ــه ای ب ــه گون ــار ب ــدت رگب ــه ش واقع

2- سیل در استان گلستان
زمان: ۲۰ مرداد ۱۳۸۰

ایــن ســیل کــه منجــر بــه کشــته و مفقوداالثــر شــدن بیــش از ۵۰۰ نفــر شــد، عنــوان نخســت فجایــع ســیل کشــور را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. وســعت تخریبــی ایــن ســیل حــدود ۵۰۰۰ کیلومتــر بــود. بــه گفتــه کارشناســان ایــن 
ســیل در اثــر تخریــب جنگل هــا و مراتــع در باالدســت حوضــه ی آبریــز گــرگان رود رخ داده اســت. در ۲۰ مــرداد ۱۳۸۰ 
شکســته شــدن ســد شــهید »وفایــی« نیــز مزیــد بــر علــت شــد و حجــم عظیمــی از آب جــاده گلســتان و خودروهــای 

عبــوری را گرفتــه تــا جنگل هــای بکــر داخــل پــارک ملــی گلســتان را بــا خــود بــرد.

3- سیل سیستان و بلوچستان
زمان: 30 دی 1395

ــیل در  ــه س ــر ب ــاز و منج ــتان آغ ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــق جنوب ــدید در مناط ــای ش ــخ، بارندگی ه ــن تاری در ای
ــدند و  ــتان ش ــن اس ــی در ای ــی و فرع ــدن ۱۵ راه اصل ــث بسته ش ــی باع ــای فصل ــان رودخانه ه ــد. طغی ــتان ش ــن اس ای
حــدود ۳۰۰۰ خانــه در مناطــق ایرانشــهر، ســرباز، نیک شــهر و کنــارک آســیب دیدنــد. همچنیــن ۳ روســتا بــه دلیــل 

ــدند. ــه ش ً تخلی ــا ــه کام ــا رودخان ــواری ب هم ج
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پیوندهای مرتبط
نقشه ها و اطلس های ایران:

https://www.bahesab.ir/map/iran/

سیل های تاریخی ایران:
https://meidaan.com/archive/61110

دســتورالعمل حمایــت عاطفــی از کــودکان و نوجوانــان آســیب دیده در بحران هــای 
ــی: طبیع

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

بیماری هایی که با سیل می آیند:
https://meidaan.com/archive/61118

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

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

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