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 116:ضواسُ      02/1401/ 07 تاسیخ صذٍس (تِ هشکضیت ضْشستاى تالص)تَصیِ ّای کاستشدی َّاضٌاسی غشب گیالى    

 :  1401    هاُ اسدیثْطت   11تا       اسدیثْطت 07   جَیپیص تیٌی ٍضؼیت 

برایه اساس بٍ .استقرار جًی کم يبیص واپایداردر مىطقٍ است بررسی وقطٍ َای ًَاضىاسی وطان دَىدٌ

تىايب تا ايایل َفتٍ ایىدٌ ضرایط برای رگبار باران،رعد يبرق ، يزش باد ي احتمال وگرگ فراَم 

.خاطر وطان می گردد طی ایه مدت اوتقال گرد يخاک بٍ استان دير از اوتظار ویست.است  

:صساػت   

 ّای سطحی تِ آتٌذًْا جْت رخیشُ الیشٍتی آتٌذاًْا ٍ کاًالْای آتشساًی ٍ تشهین سشدٌِّ ّا ٍ ّذایت آب

 ساصی اب

  تشهین کشتْا ٍ الیشٍتی  اًْاس کطاٍسصی تؼشیض ٍ 

 ضالی تا سوَم هجاص دس صهاى جَاًِ داس کشدى تزٍس  اقذام تِ ضذػفًَی 

 آهادُ ساصی تستش خضاًِ ٍ احذاث آى 

 استحکام پَضص خضاًِ ٍ ایجاد صّکص دس صَست تاسًذگی 

 َاقذام تِ کَد دّی سشک  ٍ هثاسصُ تا ػلفْای ّشص هضاسع گٌذم ٍ ج 

  حلضٍى تا استفادُ اص سٍضْای صساػی ٍ هکاًیکیهثاسصُ تا ساب ٍ 

 َّادّی هٌاسة ٍ تِ هَقغ خضاًِ ّای ًایلًَی جْت جلَ گیشی اص سَختگی ٍ تیواسیْای قاسچی 

 اص ظشفیت تاًک ًطادس سطح سٍستاّااستفاد ُ 

 ِتْیِ هصشف هتَاصى ّوِ کَدّای پایِ هخصَصا کَدّای پتاس 

 تاغثاًی:  

  اًجام ػولیات هحلَل پاضی ٍ سوپاضی دس تاغات هیَُاحتیاط دس 

 تٌظین دهای گلخاًِ ّا ٍ کاسگاّْای پشٍسش قاسچ تا تَجِ تِ ًَساًات دهایی 

  ُاستفادُ اص قین دس ًْالْای تاصُ غشس ضذ 

 کیَی، هشکثات ٍ غیشُ  تاغات دس تغزیِ کَدی 

  اطویٌاى اص پَضص ساصُ ّا ٍ استحکام گلخاًِ ّا ، کاسگاّْای پشٍسش قاسچ خَساسکی، اًثاسّا ٍ هاضیي

 آالت کطاٍسصی

 کٌتشل دها ، سطَتت ، تَْیِ هٌاسة دس گلخاًِ ّا، کاسگاّْای قاسچ خَساکی 

 ِسش تشداسی ًْالْای تاصُ کاضت ضذُ جْت ایجاد فشم اٍلی 

 (جوغ آٍسی هیَُ ّای سیختِ ضذُ، تشگْا ٍ ضاخِ ّای آلَدُ ٍ ضکستِ)سػایت هسائل تْذاضت تاؽ 

        صًثَسداسی-داهذاسی-هشغذاسی:_ 

http://www.gilmet.ir/

