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 و صخر ه اي سخت  پوستهكششي ذخيره شده در درون زمين و نيروي  كهزلزله هنگامي رخ مي دهد
 .شودمي  منتقلاز طريق امواج زلزله به سطح زمين شده  رهاآن، آزاد مي شود و اين انرژي 

 

 

 

 

 

 

 افراد بطوراخص و  شناسايي مناطق پرخطر و نيز برنامه ريزي جهت آمادگي، مي تواند باعث نجات جان
 .شودزلزله كاهش جراحت ها و خسارات ناشي از وقوع 

 

 



 اقدامات قبل از وقوع زلزله

،ريزي برنامه همچنين و پذير آسيب مناطق شناسايي لذا .دهد مي رخ آني و منتظره غير ، قبلي اطالع بدون اغلب زلزله 

  ،ها سازه سازي مقاوم .شود مي تلقي ضروري امري انساني، جوامع پذيري آسيب رساندن حداقل به براي آموزش و

 ، ساختمان سازي مقاوم و ساز و ساخت هاي نامه آيين رعايت و سقف به ها روشنايي ،ديوارها به اشيا كردن محكم

 .گردد مي زلزله احتمالي هاي خسارت ميزان و اثر كاهش باعث





 الزم برای رفع و یا کاهش این عوامل خطراقدامات: 

قفسه ها را به ديوارها متصل و محكم كنيد. 

اشياي شكستني را در طبقات پايين كابينت نگهداريد و درب آن را محكم ببنديد. 

روشنايي ها را در محل خود ثابت و محكم كنيد  . 

اشياي بزرگ و سنگين تر را در قفسه هاي پايين تر قرار دهيد. 



درصورت وجود آسيب و شكاف در سقف و ديوارهاي خانه با يك كارشناس مشورت كنيد. 

وسايل سنگين نظير تابلوها وآينه ها را دور از محل خواب قراردهيد و در جاي خود مستحكم كنيد 

براي نمونه وسايل . وسايل گرمايشي مانند آبگرمكن، بخاري يا اجاق گاز را به ديوار يا كف ساختمان تثبيت نماييد

 .كردرا در كنج ديوار مي توان به صورت زير تثبيت ( مانند آبگرمكن استوانه اي شكل )گرمايشي ايستاده 



 خارج  از خانهشناسایی مكان های امن در داخل و 

 
 نظير یك ميزمحكم اثاثيه زیر مبلمان و 



يا ها، آينه ها، تابلوها و مثال نزديك پنجره شيشه وجود دارد ريختن خرده دوري از جاهايي كه احتمال 
 .سقوط داردقفس احتمال كه وسايل سنگين از جايي 

 
 .هاي هواييپل ، دوري از ساختمان ها، درخت ها، خطوط تلفن و تيرهاي چراغ برق و باز درفضاي 

 
 .مستحكم كنيدرا در جاي خود دارند اشيا و ملزوماتي كه احتمال سقوط 

 
 به هيچ وجه در زمان وقوع زلزله از پله برقي يا  آسانسور استفاده نكنيد

 





 هستيداگر در مكانی بيرون ازخانه 

 باريك خارج شويدكوچه هاي به سرعت از خيابان و . 

بيرون در خطر بيشترين . بمانيد همانجا ها لرزش توقف زمان تا هستيد باز فضاي در اگر  

 . دارد وجود خارجي ديوارهاي كنار در و خروجي هاي درب ها، ساختمان

شدن خرد و شكستن ديوارها، ريزش بواسطه زلزله از ناشي هاي مصدوميت بيشتر 

 .دهد مي رخ اجسام سقوط و شيشه

سمت به بردن هجوم جاي به ، هستيد ازدحام پر اماكن يا و سينما فروشگاه، در اگر  

 گرفتن و نشستن) بدن مناسب هاي حالت و برويد امن هاي محل به ، خروجي درهاي

 .كنيد اتخاذ را (ها دست ميان در سر



مثلث حيات 





 هستيداگر در يك وسيله نقليه درحال حركت 

 ها، درخت ها،  ساختمان از نزدیك شدن به . یك مكان امن خودرو را متوقف كنيد و در داخل آن بمانيد در
 .خودداري كنيد.. پل هاي عابر پياده و خطوط آب و برق و

 دست و یا سراشيبی و پل با پایان لرزش با احتياط به حركت خود ادامه دهيد، از حركت در جاده ، روي
 .، بپرهيزیدآسيب دیده كه توسط زلزله اندازهایی 



 :اگر در زير آوار ماند ه ايد
 
 روشن نكنيدكبریت  . 

 دهانتان را با یك دستمال كاغذي و یا یك پارچه بپوشانيدجلوي  . 

 امدادگران بتوانند  تا درنزدیكی شما دیوار یا لوله وجود دارد به آرامی ضربات ممتدي به آن بزنيد چنانچه
 .  آن استفاده كنيد بود از اگر سوت همراهتان . محل محبوس شدن شما را پيدا كنند

 مقدار زیادي گرد و خاك می شودباعث استنشاق هرچند فریادزدن . راه اینست كه فریاد بزنيد آخرین. 





 اقدامات بعد از وقوع زلزله

به اغلب پيوندد مي وقوع به زلزله از بعد كه هايي لرزه پس باشيد؛ ها لرزه پس مراقب 

 باعث و كند كم را ساختمان مقاومت تواند مي هم باز اما نيست اصلي زلزله شدت

 اولين در ها لرزه پس بيشتر شوند، وسايل و اشياء يا ساختمان از هايي قسمت ريزش

 .پيوندد مي بوقوع اصلي زلزله وقوع از پس ساعات



؛صدمات وارده به خطوط آب و فاضالب را بررسي كنيد 

 نماييدصدمات وارده به سيستم برق را بررسي 

؛نشتي گاز را بررسي كنيد 

 مسئولين اطمينان پيدا كنيدتوسط از مناطق آسيب ديده دورشويد ، تنها زماني به منزل خود بازگرديد كه از امنيت آن. 



Risk mapping diagram 



 سپاس از توجه شما


