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 .دیسیبنو را یعیطب بحران فیتعر-2

 دهد یم رخ دیشد یگاه و یناگهان صورت به که است یشامدیپ بحران
 .انجامد یم  جامعه ایفرد یبرا داریناپا و خطرناک تیوضع به و

 
 

       

بنام خالق هستی بخش

درس6

طبیعی مخاطرات  مدیریت 

چیست؟ طبیعی  1-مخاطرات 
، زمین  ،رانش  ،سیل  لرزه  زمین  مانند  فرایندهایی  به  طبیعی  مخاطرات 
و سالالمتی  شود  می  موجب  شودکه  می  گفته  نظایرآن  و  خشکسالی 

دارایی و  اموال  به  یا  و  کند  تهدید  را  زنده  موجودات  و  ها  انسان  حیات 
.د کن  وارد  هاخسارت  انسان  های 

.د بنویسی  را  یع  طبی  های  بحران  وقوع  3-پیامدهای 
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 کردن برطرف یبرا که شود یم یط یشرا آمدن وجود به باعث بحران
  مخاطرات. است العاده فوق و  یوفور یاساس اقدامات به ازین آن
 .اورندیب وجود به بحران توانند یم.. و لیوس زلزله مانند یعیطب

 
 

 . دیده ست؟شرحیچ ی عیطب مخاطرات تیریمنظورازمد-4

  بروز از بتوان آنها قیطر از که است یاقدامات  هیکل مخاطرات، تیریمد
 بتوان حادثه، آن بروز صورت در ای نمود یریشگیپ ناگوار، حوادث

 و عیسر یرسان  امداد یبرا را الزم یآمادگ و داده  کاهش  را آن اثرات
 . نمود فراهم اوضاع بهبود

 
 

 .دیببر نام را یعیطب مخاطرات تیریمد یاصل مراحل-5

 از بعد و وقوع نیح وقوع، از قبل ی عنی مرحله سه در مخاطره تیریمد
 . دهد یم انجام  را ییها تیفعال مخاطره وقوع

 
 

 باشد؟ یم ها نهاد کدام درکشوربرعهده بحران تیریمد تیمسئول-6

  تیریمد سازمان» عهده بر بحران تیریمد تیمسئول ما کشور در 
 کل اداره ها استان همه  در.است کشور« وزارت» به وابسته بحران«

  یم تیفعال استان آن یاستاندار نظر ریز که دارد وجود بحران تیریمد
 .کند
 
 

      

             
             

.د بنویسی  کشوررا  بحران  مدیریت  سازمان  7-وظایف 
طبیعی مخاطرات  به  بوط  مر  آن  های  فعالیت  از  یش  بخ  که  سازمان  این 
ارائه و  آنها  مدیریت  ها،  بحران  از  یر  پیشگی  و  آمادگی  وظیفه  است، 
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  مناطق یبازساز و یسامانده و دگانید بیآس به هیاول یها کمک
 تیظرف هیکل از خود فیوظا انجام در  و دارد  عهده به را دهید بیآس
 یروها ین و یدولت یها سازمان و ها وزارتخانه مانند موجود یها
  تیفعال و ردیگ یم کمک... و یامداد یها سازمان و یانتظام  و ینظام

 .کند یم هماهنگ بحران با مقابله یبرا را آنها یها
 
 

 حیاختصارتوض به و برده  نام را لرزه نیزم وقوع از قبل یها نشانه-8

 . دیده
 ها گسل یراستا در ن ی زم کوچک یلرزشها کاهش( الف

 یم ثبت نگار لرزه حساس یها دستگاه توسط فقط ها لرزش نیا 
 یانرژ تجمع امکان شوند، متوقف ها لرزش نیا که یدرزمان. شوند

  لرزه نیزم ،یانرژ باره کی هیتخل اثر  در است ممکن و شود یشترمیب
 . دهد رخ ،یدتریشد

 ینیرزمیز یآبها در رییتغ( ب
  ممکن ن،یزم پوستهی ها هیال بر فشار اثر در لرزه نیزم وقوع از قبل 

 ای باال( ها قنات و ها چشمه ها، چاه در ) ینیرزمیز آب سطح است
 توانند یم ها، نیا که ابدی رییتغ آنها ییای میش بیترک ای برود نییپا

 .باشند  زلزله یاحتمال  وقوع از ییها نشانه
  به نیزم پوسته یها یشکستگ نیب فاصله اندازه رییتغ یبررس( پ
 راه ،یماهوارها ریتصاو و ییهوا ی عکسها و قیدق یدستگاها  لهیوس

 .است زلزله وقوع  یاحتمال ینیشبیپ یبرا یگرید
 لرزه هشدار یها ستمی س مانند شرفتهیپ لیوسا از استفاده با امروزه(ت
 رااطالع آن وقوع و افتیدر زلزله  وقوع از قبل را عالئم توان یم یا

 .کرد یرسان
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 .دیسیبنو را لرزه نیزم وقوع از قبل در  یتیریمد اقدامات نیتر مهم-9

 یمهندس و یطراح اصول و شوند یساز مقاوم دیبا ها ساختمان(1

 .گردد تیرعا آنها به مربوط مقررات و ساختمان
 دراطراف شهرها و یانسان تیفعال مراکز و ها سکونتگاه ساختن از( 2

 .شود یریگ جلو دارند فعال یها  ّگسل که یمناطق 
  یاضطرار لوازم و چادرها و ها پناهگاه و نجات و امداد مراکز( 3

 .شود سیتأس و عیتوز مختلف مناطق در تیجمع تمرکز با متناسب

 به مردم مختلف یها گروه یبرا لرزه نی زم با مقابله یراهکارها( 4

 (.یهمگان آموزش)شود داده آموزش مختلف یها روش
 ییشناسا... و کار محل مدرسه، خانه، در را یریگ پناه امن نقاط( 5

..   و آبگرمکن لوله ز،یآو یها گلدان و ایاش و کتاب یها قفسه.  میکن
 کمک فیک. میکن محکم را کنند سقوط لرزش با است ممکن که یلی وسا

 .میده قرار مناسب محل در را آن و میکن هی ته هیاول یها
 
 

 حیتوض را لرزه نیزم درمقابل ها ساختمان یریپذ بیآس زانیم-10

 . دیده
 یشهر یها ساختمان از شیب ییروستا مساکن زلزله، وقوع زمان در

 یشهر یها ساختمان در رفته کار  به مصالح رایز. نندیب یم بیآس
  یشتریب مقاومت از ییروستا یها سکونتگاه به نسبت
 یم  ساخته یمهندس اصول براساس که ییها ساختمان.برخوردارند

 یل یخ یانسان تلفات و  دهید بی آس کمتر زلزله وقوع درزمان شوند
 .دارند دنبال به یکمتر

 
 

.د             بنویسی  را  لرزه  زمین  وقوع  زمان  در  مدیریتی  اقدامات  ترین  11-مهم 
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  و میکن حفظ را خود یخونسرد لرزه نی زم وقوع زمان در است بهتر(1

 و میببر پناه باز یها نیزم به و گرفته فاصله بلند یها ازساختمان
 در امن و مناسب محل در است بهتر میهست ساختمان داخل چنانچه

 ساختمان یاصل یها ستون کنار مثال یبرا. می ریبگ پناه ساختمان
  فاصله شهیش و پنجره یدار یوارهاید و ها پنجره از وارهاید اگوشهی

  یزهایم ریز به میتوان یم اجسام سقوط از بدن محافظت یبرا. دیریبگ
 را ان یها هیپا دیبا زیم نشدن جا جابه یبرا و برده پناه محکم یچوب

 .می بچسب محکم
  سر از دست دو با دیبا گرفتن پناه از بعد لرزه نی زم وقوع هنگام( 2

 .میکن را پناهگاه محل دینبا و کرده مواظبت خود

 . مینكن استفاده آسانسور و پله از( 3

 و برق چراغ یرهایت و بلند یساختمانها از میهست ابانیخ در اگر( 4

 خورورا میهست یرانندگ درحال اگر و میریبگ فاصله ها مغازه یتابلو 
 و برق یرهایت ای بلند یها ساختمان از دور و جاده ای ابانیخ کنار در

 .میبمان خودرو در لرزه نیزم انیپا تا و می کن متوقف
  

 .دیسیبنو را لرزه نیزم وقوع از پس مشکالت نیتر مهم-12

 را یانسان  تلفات و شود یم خسارت سبب ها زلزله اغلب در آنچه
 است یمشکالت بلکه ستین زلزله خود از یناش  یرانیو کند، یم شتریب

 ها، یسوز آتش مثال، یبرا دهد؛ یم رخ زلزله وقوع از پس که
  یها کابل ها،اتصال لرزه پس ن،یزم یها لغزش گاز، یها لوله انفجار

 .برق
 
 

           

             

           

.د بنویسی  را  لرزه  زمین  وقوع  از  بعد  مدیریتی  اقدامات  ترین  13-مهم 
باشیم، ها  لرزه  پس  مواظب  باید  لرزه  زمین  وقوع  از  پس   )1

.د فروبریزن  ها  لرزه  پس  در  است  ممکن  مخروبه  نیمه  های  ساختمان 
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  ترک را محل و بسته را گاز و آب یرهایش و برق عایسر دیبا (2

 .میکن
  یافراد دارد امکان چون مینکن حرکت آوار یرو بر ممکن حد تا (3

 زشیر باعث ما حرکت که باشند داشته وجود آوار یخال یفضا ریز
 .شود آنها یرو بر آوار

  استقرار و امداد یچادرها کردن برپا و زدگان زلزله موقت اسکان (4

 باسرعت  دیبا مصدومان به یدگیرس و مناسب مناطق در یدرمان مراکز
 به یهماهنگ و نظم تیرعا با  ازین درصورت. شود انجام دقت و
 .میکن کمک ها رافتادهیگ ای ها دهید بیآس به و یامداد یروهاین

 
 . دیسیبنو درکشوررا ها البیس از یناش خسارت شیافزا علل-14

 ررودخانهیگ لیس میحر در سازها و ساخت و ها سکونتگاه توسعه (1

 ها
 یاهیگ پوشش بردن نیب از (2

 نامناسب  طور به یاراض یکاربر رییتغ و توسعه (3

 البیس یها دشت و ها رودخانه میحر و بستر در تصرف و دخل (4

 
 

 . دیببر نام را لیس وقوع از ش یپ یتیریمد اقدامات نیتر مهم-15

 یا رسازهیغ روش(2 یا سازه روش(1

 
 

        

             
           

.د بنویسی  سیل  درمدیریت  را  ای  سازه  روش  16-تعریف 
روش براساس  سیل  جریان  شدت  سیل،  وقوع  از  قبل  ها  روش  این  در 

کارگیری به  با  سپس  .د  شو  می  زده  نی  تخم  و  محاسبه  هیدرولوژی  های 
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 ت،یهدا به نسبت مناسب یها سازه احداث با یمهندس یها روش
 . ندینما اقدام لیس مهار ای و انحراف

 
 

 .دیسیبنو را لیس تیریدرمد یا سازه یها روش نیتر مهم-17

 ها رودخانه یبسترها اصالح (1

 ی انحراف یها کانال جادیا (2

 دارکنندهیپا و کننده مهار یها وارهید جادیا (3

 کننده ت یهدا ای یرهایذخ یسدها احداث (4

  ها آبراهه بیش اصالح (5

      ریگ لیس میحر ییها لهیم نصب (6

 
 

 .دیسیبنو را لیس تیریدرمد ی ا رسازهیغ یها روش یا یمزا-18

 ستیز طیمح بر یکمتر یمنف راتیتأث نکهیا بر عالوه ها روش نیا
 .هستند تر نهیهز کم اریبس  و بوده دتریمف مدت  دراز در  دارند،

 
 

        

             

       

            

               
   

            

.د بنویسی  را  ای  غیرسازه  های  روش  ترین  19-مهم 
و حوضه  گیاهی  پوشش  تقویت  و  داری  آبخیز  های  روش  اجرای   )1

ها، حوضه  در  باران  آب  دادن  نفوذ 

سیل های  محدوده  تعیین  ها،  رودخانه  برای  توسعه  حریم  تعیین   )2
در ساز  و  ساخت  از  پرهیز  و  یر  گی  سیل  حریم  های  نقشه  و  گیر 

.ر گی  سیل  محدوده 
خیز سیل  مناطق  در  امداد  و  نجات  های  پایگاه  ایجاد   )3
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  زاطالعیخ لیس مناطق در لیس  هشداردهنده یها دستگاه نصب(4

 مناطق  نیا مردم به موقع به یرسان
 
 

 . دیسیبنو را لیس وقوع از بعد یتیریمد اقدامات نیتر مهم-20

 امداد یچادرها کردن برپا  و موقت اسکان یبرا یابی مکان(1

  یبرا البیس دسترس از دور مناطق در یدرمان  مراکز واستقرار
 مصدومان  به یدگیرس

  امداد و خدمات افتیدر یبرا یارتباط یها راه یفور مرمت( 2

 البیس از پس ازیموردن زاتیوتجه
 استقرار ژهیو به نی مصدوم ازیموردن زاتیتجه و امکانات عیتوز( 3

 ها یماریب وعیش از یریجلوگ یبرا یبهداشت یدنیآشام آب یها تانکر
 ی عفون ی

 
 

 .دیکن سهیمقا لرزه ن یزم با ها لغزش نیزم گستره -21

 لرزه نیزم مانند یمخاطرات از کمتر اریبس ها لغزش نیزم گستره
  کی از کمتر یلغزش یها توده اغلب طول و عرض یعنی. است

 وجود نیا با. ستین ریفراگ یلیخ آن خسارات نیبنابرا لومتراستیک
 ازمندین رو نیا از . ابدی کاهش حداقل به دیبا آن از یناش یضررها
  و وقوع نیح وقوع، از قبل یعنی است  مرحله سه در یتیریمد اقدامات

 .است لغزش نیزم وقوع از بعد
 
 

.د             بنویسی  را  لغزش  زمین  وقع  از  قبل  مدیریتی  اقدامات  ترین  22-مهم 
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 ،یپرتگاه یها لبه تند، یها  بیش از دیبا یساز  ساختمان یبرا (1

  ز یپره ها دره بیش پر یها دامنه و ها رودخانه بیپرش یها کناره
 .کرد

  و یشناس خاک مطالعات دار، بیش سطوح در ساز و ساخت از قبل(2

  لوله یساز مقاوم مانند یساز منی ا یکارها.ردیپذ انجام نیزم یداریپا
  انجام آن رینظا و دار بیش سطوح یدارسازیپا ،یانرژ انتقال یها

 . ردیپذ
 
 

 .دیسیبنو را لغزش نی زم وقوع نیح در یتیریمد اقدامات نیتر مهم-23

 .شد خارج یال و گل انیجر و لغزش ریمس از سرعت به دیبا (1

  که یکسان  به و نمود یرسان اطالع نجات و امداد یها سازمان به(2

 .کرد یازدارندامدادرسانین کمک به محل ترک یبرا
 
 

 . دیسیبنو را لغزش نیزم وقوع از بعد یتیریمد اقدامات نیتر مهم-24

 ساتیتأس ب یتخر صورت در ژه یو به منطقه یبازساز و ریتعم(1

 گاز و برق آب، خطوط مثل ییربنایز
  که یطور به شود یسامانده یلغزش  توده سطح یزهکش  شبکه(2

  سطحی زهکش شبکه مرمت و اصالح رایز. ابدی کاهش آن یرینفوذپذ
  هیتخل سرعت وبه افتهی کاهش باران آب نفوذ که شود یم باعث لغزش

 .شود
 یآت ازخطرات تا شود یابیارز دوباره لغزش مجدد استعداد است الزم(3

 .دیآ عمل به یریشگیپ
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 .دیده است؟شرح چگونه درکشور یخشکسال تیوضع-25

  حدود آن ساالنه یبارندگ نیانگیم که است یپهناور کشور رانیا
 یها یخشک  یبارندگ نی انگیم که یحال در است، متری لیم 275  تا224

 آب قلمرو در کشورما از یعیوس بخش. است متری لیم8٠٠  نیزم

 سطوح از  درصد١٠   حدود. ردیگ یم قرار جهان خشک یوهوا
 به ازین) دارنـد  سـال در متری لیم 5٠٠   از شیب یبارندگ  کشور یکشاورز 

 .هستند یاریآب ازمندین ماندهیباق درصد9٠  و( ندارند یاریآب

 
 

 ست؟یچ  کشور دیتهد عامل نیتر مهم-26

  بخش  در خدمات، و صنعت مانند گر،ید یاقتصاد یها بخش برخالف
 .اسـت یخشکسـال کننده دیتهد عامل نیمهمتر  یکشاورز 

 
 

      

              

    
           

   
              

           

           

      

             

  
          

.د بنویسی  را  خشکسالی  درمدیریت  راهکارها  27-مهمترین 
های آب  رویه  بی  مصرف  از  پرهیز  و  آب  مصرف  در  جویی  1(صرفه 

موجود زیرزمینی  و  سطحی 
های روش  از  استفاده  و  کشاورزی  در  آبیاری  راندمان  2(افزایش 

فشار تحت  آبیاری 
گیاهان کاشت  و  دارند  نیاز  زیاد  آب  به  که  محصوالالتی  کشت  از  (پرهیز 

3
دارند نیاز  کمتری  آب  به  که  محصوالالتی  و  یک  خش  به  مقاوم 

مختلف های  روش  به  باران  آب  سازی  ذخیره  و  آوری  4(جمع 
زیرزمینی آب  های  سفره  مصنوعی  5(تغذیه 

کنترل و  گیاهی  پوشش  و  مراتع  از  حفاظت  و  داری  آبخیز  6(مدیریت 
خاک فرسایش 

آب از  مجدد  واستفاده  ها  پساب  و  ها  فاضالالب  7(مدیریت 
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 . دیسیبنو را دور از سنجش فیتعر-28

  سطح یها دهیپد از اطالعات یآور جمع فن و دانش  دور، از سنجش
  پردازش  و ها  سنجنده از استفاده با میمستق ریغ طور به نیزم

 .است شده افتیدر اطالعات
 
 

 .دیسیبنو دوررا  از سنجش درعلم تحول عوامل-29

 ماهادریهواپ و ها بالون توسط ییهوا  یها یبردار عکس از درگذشته
 فراوان ها آن راتییتغ و نیزم یرو یها دهیپد مطالعه و یبردار نقشه

  و یا ماهواره یها یآور فن در شرفتیپ با جیتدر به. شد یم استفاده
  پردازش و( تالیجید) یرقوم  اطالعات وورود یا انهیرا یها یآور فن

 . آمد دیپد دور  از سنجش در یبزرگ تحول ها آن توسط
 
 

 . د یده حی توض را سیالکترومغناط امواج-30

 گوناگون منابع از که را ییپرتوها از یبخش نیزم سطح یکل طور به
 به که دهد یم بازتاب یامواج صورت به کند یم افتیدر دیخورش مانند

 .شود یم  گفته سیمغناط الکترو  امواج آن
 
 

         

    
           
            

             

درسنجش زمین  ازسطح  اطالالعات  پردازش  و  ذخیره  شود؟ 31-روش   
می انجام  ازدورچگونه 

الکترو طیف  های  بازتاب  دریافت  از  استفاده  با  توان  می  امروزه 
از را  اطالالعاتی  ها،  سنجنده  بوسیله  زمین  سطح  های  پدیده  ی  سی   

مغناط
.د دا  نمایش  و  نمود  پردازش  و  ذخیره  دریاها  و  ها  خشکی  سطح 
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 .دیببر نام ازدوررا سنجش یها ماهواره انواع-32

  اهداف با و جهان مختلف یکشورها یسو از ماهواره ها ده تاکنون
 ینیزم منابع ،یمخابرات ،یهواشناس  ،ینظام اهداف جمله از متفاوت

  ماهواره نیا. اند شده داده  قرار آن  از باالتر و نیزم جو در آن ریونظا
 اطالعات برداشت  و رصد حال در  خود سنجنده یها دستگاه هاتوسط

 .هستند ینیزم
 
 

 . دیسیبنو را لندست ماهواره یها یزگیو-33

 یم نیزم کره دور به بار کیروز16  هر بایتقر ها ماهواره نوع نیا(1

  ریتصو نیزم سطح ازتمام روز16  نیا طول در نیا وبنابر چرخند

 .کنند یم یبردار
 نهیزم در کنند یم برداشت نیزم سطح از ها ماهواره که یریتصاو(2

  منابع(  و معادن گاز، نفت،)  یانرژ مطالعات جمله از مختلف یها
 و یهواشناس( سواحل تیریمد ، مرتع ،یجنگلدار یکشاورز) یعیطب

 ،یطیمح ستیز مطالعات ،یشهر توسعه مطالعات ،یجو مطالعات
 به روز و دارند کاربرد ییایجغراف رموضوعاتیسا و یعیطب مخاطرات

 .است گسترش حال در آنها برد کار روز
 
 

   

            
                        

    
 

.د دهی  چیست؟شرح  33-سنجنده 
هستند قادر  ها  ماهواره  روی  بر  شده  نصب  سنجنده  های  دستگاه 

مختلف های  طیف  در  را  زمین  سطح  های  پدیده  بازتاب 
.د کنن  دریافت  مغناطیس  الکترو 
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 . دیده  حیتوض و برده نام را یس یالکترومغناط یها فیط انواع-34

 :یمرئ یها فیط(1

 چشم توسط و بوده تیرو قابل و یمرئ ها فیط نیا از یکوچک بخش
  در می نیب یم روزمره که ییایاش  درواقع. است افتیدر قابل انسان

 .است اءیاش از شده ساطع ییمر فیط محدوده
 :ینامرئ یها فیط(2

 مادون  مانند ینامرئ یها فیط هستند قادر ها ماهواره یها سنجنده اما
 امواج و رادار ( بنفش، فرا) بنفش ماوراء( فروسرخ،)قرمز
  یها ده یازپد یبرخ نیبنابرا. ندینما ثبت و افتیدر زین ورایماکروو
 صورت به ستین مشاهده قابل انسان چشم یبرا که نیزم سطح
 .هستند شینما و ثبت قابل یا ماهواره( تالیجید) یرقوم  ریتصاو

 
 

 .دیسیبنو را یا رماهوارهیتصاو هیته روش-35

 توسط نیزم سطح از( یونامرئ ی مرئ)شده بازتاب مختلف یها فیط
.  شود یم ثبت و افتیدر یرقوم صورت به یا ماهواره یها سنجنده

  یها رندهیگ مانند ینیزم یها ستگاهیا به یرقوم یها داده نیا سپس
  داده بعد درمرحله. شود یم ارسال رانیا ییفضا سازمان در موجود

  شرفتهیپ یا انهیرا یها افزار نرم توسط شده افتیدر یرقوم یها
 .شود یم ازین مورد  ریتصاو به لیتبد و شده لیتحل

 
 

      

               
               

    

چیست؟ ارث  افزارگوگل  درنرم  طیف  36-نوع 
مرئی طیف  در  اغلب  ارث  گوگل  افزار  نرم  در  شده  داده  قرار  تصاویر 
قابل زمین  سطح  در  که  دهند  می  نشان  را  هایی  پدیده  و  اند  شده  تهیه 

است. چشم  با  مشاهده 
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 یعیطب مخاطرات درمطالعات دور از سنجش یکاربردها نیتر مهم-37

 .دیسیبنو را
  نیزم یها توده حرکت و ها دامنه سطح مواد ییجا هی جا میتوان یم(1

  نیا. میکن یریگ اندازه متری سانت  حد در یعنی قیدق طور به را لغزش
         و لیس فرونشست، مخاطره مانند ها نهیزم ریسا در ریتصاو

 . دارند کاربرد زین لرزه نیزم
 یها سامانه حرکت جهت بود میخواه قادر ما ریتصاو قیطر از(2

  چند حداقل یا منطقه هر  در را آن دنیرس قیدق زمان و زا باران
 یها ماهواره ریتصاو از استفاده با سپس. میکن ینیب شیپ روزقبل
.   میکن نییتع را ها رودخانه ری گ لیس حدود توان یم ینیزم منابع
 یم ،یا ماهواره سنجنده توسط شده  هیته ریتصاو قیطر از نیهمچن
  و یانسان یها تیفعال میحر نییتع یبرا یق یدق یها دستورالعمل توان

 .نمود نیتدو ها رودخانه اطراف در  را ها سکونتگاه مرزاستقرار
 لرزه یها گسل تیموقع یا ماهواره ریتصاو قیطر از توان یم( 3

  دوره  راتییتغ یرادارا ریتصاو از استفاده  با و نموده ییشناسا را زیخ
  یانرژ واسطه به مهم یگسل خطوط معموالا . نمود شیپا را آنها یا

 لرزه نیزم وقوع از قبل است نهفته آنها امتداد در که یمیعظ
  خط امتداد در گرما دیتول موجب موجود یها تنش. شوند یم دچارتنش

 نیهستندا قادر یا ماهواره یحرارت ریتصاو رو نیا از. شود یم گسل
 الزم یهشدارها و نموده ثبت گسل  خطوط  اطراف در را ییدما راتییتغ

 . بدهند را
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