
ایمنی در برابر زلزله

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
خطر و حوادثحوزه مدیریت -واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

:تهیه و تنظیم
غفارزاده ناجیزهراسادات 

کارشناس مدیریت خطر و حوادث



زمین لرزه چیست؟
بسیاری از نقاط کشور ما در معرض خطر وقوع زلزله است.

انی زمین لرزه یا زلزله به مفهوم جابه جایی ناگهانی زمین به علت آزاد شدن ناگه
.های پوسته زمین تراکم پیداکرده استفشاری است که مدت های مدید در سنگ

 ن عظیمی تشکیل شده است، ای( تکتونیک)قشر کره زمین از صفحات زمینی
در برخی . صفحات به آرامی روی هم، در کنار هم و در زیر همدیگر حرکت می کنند

. اشندمواقع این صفحات به همدیگر قفل شده و قادر به تخلیه انرژی متراکم نمی ب
وقتی که این انرژی متراکم به اندازه کافی زیاد شود، صفحات از همدیگر جدا 

اد اگر این روند در مناطق مسکونی روی بدهد، بسته به میزان انرژی آز. می شوند
.منجر به بروز تلفات انسانی و خسارات مالی خواهد شد( بزرگای)شده 

یست، اما با دانش فعلی بشر، زمان، مکان وقوع زلزله و بزرگای آن قابل پیش بینی ن
چنانچه تمهیدات الزم برای آمادگی در برابر زلزله رعایت شود، میزان تلفات و

.خسارات ناشی از وقوع آن کاهش می یابد



اقدامات حفاظتی و مراقبتی قبل از زلزله

ا هنامۀ طراحی ساختمانهنگام ساخت وساز، الزم است آیین
گرددرعایت ( ۲۸۰۰استاندارد )در برابر زلزله 

ه هنگامی که می خواهید خانه ای بخرید یا اجاره کنید؛ نقش
س سازه و تأسیسات را از مالک دریافت کنید و از یک مهند
له سازه بخواهید تا ساختمان را از نظر مقاومت در برابر زلز

وانید اگر قبالً هم منزلی را تهیه کرده اید؛ می ت. بررسی کند
از یک مهندس سازه، در مورد میزان مقاومت منزلتان یا 

.امکان مقاوم سازی آن در برابر زلزله، مشاوره بگیرید



ه برای جبران و کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله محل سکونت بیم
.شود



 ی آب و سیم کشی ساختمان ، نشت لوله های گاز و  ترکیدگی لوله هاعیوب
.یریدبرای این کار حتماً از یک متخصص کمک بگ. فاضالب را رفع کنید

های خروجی خانه و ساختمان برای مواقع اضطراری شناسایی شودراه.

 راه های ورودی و خروجی، راه پله ها و راهرو ها، از وسایلی که ممکن است
براثر وقوع زلزله سقوط کنند و مسیر خروجی را در مواقع اضطراری 

.ببندند، خالی یا در جای خود محکم شود



.مشارکت همه اعضای خانواده عوامل خطرساز در ساختمان شناسایی و رفع شودبا 

 آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، اجاق گاز و اشیای بلند و بسیار
سنگین  را با بست یا تسمه های مناسب، به کف و دیوار منزل

.محکم کنید



 اشیای بزرگ یا سنگین و همچنین ظروف شیشه ای ، ظروف چینی و
سایر اشیای شکستنی و ظروف حاوی مواد خوراکی و شیمیایی  را در

.قفسه های پایین کابینت و کمد قرار دهید



ها را در جای خود محکم کنیدلوسترها و روشنایی



 از شیشه های سکوریت یا الیه های ایمنی و برچسب های
ها استفاده کنیدمخصوص شیشه برای پنجره



 کولرها، دارند، مانند اشیا و ملزوماتی را که در خارج از ساختمان قرار
کنیدمحکم جای خود را در … های دودکش، گلدان ها و لوله

 هایی قرار دهید که خطر سقوط نداشته باشندها را در مکانآن.



 کنید در هر اتاقی ، محل های کم خطر را مشخص

 ( ًوارهای زیر یک میز مستحکم، کنار ستون های اصلی، کنار یا کنج دیمثال
بلندی داخلی اتاق به دور از پنجره، قفسه کتاب یا هرگونه اسباب و اثاثیه

(بیافتدکه ممکن است بر روی شما 

 ین هر بار تمرین پناهگیری، در این محل ها پناهگیری کنید تا انجام ادر
.باشدعمل در زمان وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت نداشته 

 طور مرتب با اعضای خانواده ، نحوه پناهگیری را تمرین کنیدبه.



 ساختمانمکان های پرخطر
… قبیل کنار شیشه، پنجره، در های خروجی، دیوارهای خارجی و از 

وراً مشارکت اعضای خانواده شناسایی کنید و هنگام شروع لرزش ها فرا با 
.از این مکان ها دور شوید



بعد از زلزله ممکن است سیستم های ارتباطی دچار اختالل شود و
.امکان ارتباط وجود نداشته باشد

ه، بیرون بنابراین با افراد خانواده قرار بگذارید که اگر هنگام وقوع زلزل
.از خانه بودید؛ کجا همدیگر را پیدا کنید

دمه این محل باید جای امنی باشد که بر اثر زلزله احتمالی کمتر ص
(.مثالً پارک نزدیک محل سکونت)ببیند 

ن ساکن همۀ اعضای خانواده باید شمارۀ تلفن یکی از آشنایان یا بستگا
ه در شهر دیگر را از حفظ بدانند تا در مواقعی که ارتباطات در منطق
براثر وقوع مخاطره مختل می شود، بتوانند از این طریق از احوال 

.یکدیگر مطلع شوند



اضطراریکیف شرایط 

شامل
 اولیهجعبه کمک های
 نقدپول مقداری
 مهمکارت شناسایی اعضای خانواده و اسناد کپی
 شدهبسته بندی آب
 نشدنیخشک و فاسد غذای
 اضافهباتری خور با باتری رادیوی
 اضافهقوه با باتری چراغ
مقداری طناب
کنسرو بازکن
سوت
 شخصیبهداشت وسایل
لباس مناسب
کفش
زیرانداز پالستیکی
 مورد نیاز بیماران در خانواده و داروهای…

ز اعضای را برای شرایطی که مجبور به ترک منزل بودید؛ تهیه کنید و برای تأمین حداقل نیاز سه رو
.خانواده تجهیز و در دسترس قرار دهید





 روز اعضای خانواده کیف شرایط اضطراری ۳برای تامین نیاز حداقل
، را تجهیزکنید و به صورت دوره ای به تاریخ انقضاء مواد خوراکی

.دتوجه و اقالم داخل آن با اقالم تاریخ دار جایگزین کنی… داروها و 

 در یک برگه مشخصات فردی، آدرس و شماره تلفن منزل، گروه
ید خونی و بیماری خاص و داروی ویژه ای را که مصرف می شود، بنویس

.و همیشه همراه داشته باشید

 فرد یا افرادی را، برای یاری رساندن به بستگان و همسایگان
سالخورده و معلول در شرایط اضطراری مشخص کنید



ق همۀ اعضای خانواده الزم است محل قرار گرفتن کنتورهای آب، گاز و بر
ها را یاد بگیرند تا در شرایطساختمان را بدانند و نحوۀ قطع کردن آن

ها اقدام کننداضطراری نسبت به قطع آن



اقدامات
حفاظتی و مراقبتی 
در زمان وقوع زلزله



بودیددر داخل منزل یا فضای بسته اگر 

بهترین اقدام پناهگیری است.

 فرار نکنید؛

 ریزش دیوارها و به  واسطۀ افراد هنگام فرار و خروج از ساختمان بیشتر
.  بینندسقف، شکستن شیشه ها  و سقوط اجسام آسیب می

 درصورتی که در طبقۀ همکف ساختمان نزدیک در خروجی یا در فقط
ر خانه های خشتی و گلی روستایی بودید، دست ها و بازوهای خود را روی س

 ها و گردن قرار دهید، سریع خارج شوید و به فضای باز به  دور از ساختمان
.و هر آنچه احتمال ریزش و سقوط دارد بروید





فظت برای آنکه خودتان را در برابر اشیای پرتاب شده در فضای منزل، محا
.با دست ها و بازوان خود، سر و گردنتان را بپوشانید؛  کنید

زیر آن؛  به اگر در نزدیکی شما میز یا نیمکت مستحکمی وجود دارد
.گیریدبروید، روی یک زانو بنشینید و پایه های میز را با دو دست محکم ب



 صلی ستون انبود؛ کنار اگر میز یا نیمکت محکمی در نزدیک شما
یا کنار یا گوشه یکی از دیوارهای داخلی منزل روی یک زانو 

بنشینید

( ،دیوار داخلی دیواری است که پشت آن فضای باز مانند حیاط
(نباشد… خیابان و

ا به با دست و بازوها سر و گردنتان را بپوشانید و تا پایان لرزه ه
.هیچ وجه جا به جا نشوید



، در صورت نبود مکان مناسبی برای پناه گیری از اشیای شیشه ای
پنجره ها ، درهای خروجی و دیوارهای خارجی و هر چیزی که احتمال 

ود سقوط دارد  فاصله بگیرید و با کمک دست و بازوها از سر و گردن خ
.محافظت کنید

ینید اگر در راهرو بودید به کنار دیوار داخلی بروید، روی یک زانوی بنش
.و با دست و بازوها از سرو گردن خود محافظت کنید



 ندهیداگر در راه پله ها بودید به هیچ وجه به نرده های کنار پله تکیه

 دیوار داخلی به  دور از پنجره ها و شیشه ها روی پله بنشینید و کنار
دست ها و بازوهای خود را برای محافظت روی سر و گردن قرار دهید و 

.منتظر بمانید تا لرزش ها تمام شود



اگر در رختخواب بودید ، 

 بچرخید،بمانید و به سمت چپ بدن همان جا

 کنید،را به صورت جنینی به داخل بدن جمع پاها

 را زیر سر قرار دهید و با دست دیگر با بالش از سر و گردن یکدست
بکشید؛محافظت کنید  طوری که به راحتی بتوانید نفس 

 د و اگر رختخواب زیر اشیایی مانند لوستر قرار دارد،  فوراً جابه جا شویاما
.به محلی کم خطر پناه ببرید



اگر در فروشگاه ها و مراکز خرید بودید،

 نبرید،سمت درب های خروجی هجوم به

 دویدن، ازدحام و فشار آوردن به جمعیت مقابل خود خودداری کنیداز ،

 بگیرد،قفسه ها و هر شیئی که احتمال سقوط دارد فاصله از

 کنیدکمک دست و بازوها از سر و گردن خود محافظت با

 که لرزش ها پایان یافت محل را با حفظ آرامش ترک کنیدزمانی



اگر در سینما یا ورزشگاه یا مکان های مشابه بودید،

 نبرید،سمت درب های خروجی هجوم به

 کنید،دویدن، ازدحام و فشار آوردن به دیگر افراد خودداری از

 ،ببرید،سرخود را بین زانوها اگر روی صندلی  نشسته بودید

 دهیدو بازوهای خود را روی سرو گردن قرار دست ها

 کنید،اتمام لرزش ها صبر تا

 که لرزش ها پایان یافت محل را با حفظ آرامش ترک کنیدزمانی.



اگر در آشپزخانه، بالکن و یا موتورخانه بودید،

 سریعاً خارج شوید و از این مکان ها فاصله بگیریدباید



 نگیریدبرای پناهگیری، در چارچوب درها قرار

 چارچوب درها نمی توانند از شما در مقابل اشیای پرتاب شده درچون
.کنندفضای خانه و یا اشیائی که سقوط می کنند، محافظت 

 ر، عالوه، معلوم نیست که بتوانید در حالت ایستاده در چارچوب دبه
.تعادل خود را حفظ کنید

:توجه



 بمانیدمجدداً تأکید می شود تا اتمام لرزش ها در داخل منزل.

 م صدمات هنگام زلزله، زمانی روی می دهند که افراد، هنگابیشترین
می گیرندورود یا خروج در معرض خطر سقوط اشیا قرار 

د اگر داخل آسانسور بودی. به هیچ وجه از آسانسور استفاده نکنید
.سریعاً در اولین توقف، از آن خارج شوید



:اگر در فضای باز بودید

 بمانیددر فضای باز.
 خطر در بیرون ساختمان ها، در در های خروجی و در کنار دیوارهای بیشترین

.خارجی وجود دارد
د شدن بیشتر مصدومیت های ناشی از زلزله به علت ریزش دیوارها، شکستن و خر

.شیشه و سقوط اجسام رخ می دهد



 از  ورود به داخل ساختمان ها و نزدیک شدن به  تیرک های برق و
.تلفن خودداری کنید

 شویداز خیابان ها و کوچه های تنگ و باریک به سرعت خارج

 دیوارها، ساختمان ها، کابل های برق، دودکش و هر چیزی که از
دبرویممکن است سقوط کند فاصله بگیرید و به فضاهای باز 

 وی روی یک زانو بنشیند، کف دستان خود را برای حفظ تعادل ربر
زمین قرار دهید و تا اتمام لرزش ها مراقب وضعیت اطراف خود 

.باشید



از پل های عابر پیاده و پل های هوایی ماشین رو دور شوید.

اگر در نواحی ساحلی بود، ساحل را فوراً ترک کنید



:اگر در داخل خودروی در حال حرکت بودید

 کنیدهر چه سریع تر در مکانی کم خطر توقف.

 توقف در مجاورت ساختمان ها ، درختان، پل ها و تیرک های برق، از
.کنیدتلفن و مانند آن خودداری 

 از توقف، در داخل خودرو بمانید و برای اطالع از اخبار رادیو رابعد
.روشن کنید

ز زمانی که زلزله پایان یافت ، با احتیاط به راه خود ادامه دهید، اما ا
پل ها و جاده های آسیب دید ه دوری کنید



فاده اگر در ساختمانی هستید که آسانسور دارد، از آسانسور است
.می کشاندنکنید؛ زیرا آسانسور شما را به کام مرگ 





اقدامات
ی حفاظتی ومراقبت

بعد از وقوع زلزله



باید آماده  لرزش های بعدی باشید.

این لرزش ها ممکن است آن قدر قوی باشند که به ساختمان های 
م بنابراین همیشه آماده انجا. بدون استحکام آسیب وارد کنند

.مراحل پناهگیری که در باال به آن اشاره شد؛ باشید

ام به دلیل احتمال ناایمن شدن ساختمان، اولین اقدام بعد از اتم
ز لرزش ها، بستن شیر اصلی گاز، قطع کردن جریان برق و خروج ا

.ساختمان است



 به یاری افراد و همسایه هایی که ممکن است به کمک خاصی نیاز
ن ها داشته باشند به ویژه بچه ها، سالخوردگان و معلوالن بروید و به آ
اک، در برقراری ارتباط با نیروهای امدادی، تأمین سرپناه موقت، پوش

.یاری برسانید… آب و غذا و 

 ممکن است محل سکونت در اثر لرزش ویران شود یا آن قدر
اشد، خسارت دیده باشد که برای مدت زمان طوالنی غیرقابل سکونت ب

بنابراین الزم است برای مدتی به محل هایی که مراکز امدادی برای
ویداند مراجعه کنید و در آن مستقر شاسکان اضطراری در نظر گرفته



از راه رفتن روی آوار خودداری کنید.

از  نزدیک شدن به نواحی آسیب دید ه دوری کنید، مگر آنکه  پلیس ، 
.ندنشانی یا سازمان های امدادی به کمک نیاز داشته باشمأموران آتش

 از تجمع در خیابان ها خودداری کنید و مسیرها را برای عبور و مرور
.وسایل نقلیه امدادی، باز بگذارید

هید تا به افراد آسیب دیده یا گیر افتاده کمک کنید، به آن ها روحیه بد
نیروهای امدادی برسند



 در صورت نیاز و آشنایی با کمک های اولیه، اقدامات اولیه را برای
.دهیدمصدومان انجام 

 ان صورت احتمال آسیب به ستون فقرات مصدومان از جابجا کردن آندر
کردنیا بیرون کشیدن از زیر آوار بدون بی حرکت سازی و فیکس 

.کنیدخودداری ایشان 

 با جراحت های شدید را حرکت ندهید مگر اینکه در معرض خطر افراد
.جدی ناشی از جراحت های بعدی باشند

از تلفن به جز در موارد اضطراری استفاده نکنید.



یو به شایعات توجه نکنید و اطالعات الزم را از منابع محلی موثق و راد
.دریافت کنید

ر برای کسب اطالعات  در مورد اقداماتی که پس از وقوع زلزله به منظو
را بازگشت به منزل باید انجام دهید، الزم است به  اخبار رادیو گوش ف

دهید

 نیددر صورت نیاز و اعالم مسئولین نسبت به خروج از شهر اقدام کتنها



ت، هنگام مراجعه به منزل پس از وقوع زلزله، از روشن کردن کبری
فندک و زدن کلید برق خودداری و پس از اطمینان از عدم نشت

ل گاز و رعایت اقدامات احتیاطی مانند باز کردن پنجره ها، کنتر
شمام لوله های گاز از نظر شکستگی یا داشتن نشتی، فقدان است

دکنیبوی گاز نسبت به زدن کلید و روشن کردن المپ، اقدام 

 در صورت استشمام بوی گاز یا نشت گاز، از زدن کلید برق
خودداری و فوراً ساختمان را ترک کنید و شیر اصلی گاز را از 

.بیرون ببندید



تا اتمام پس لرزه ها شب ها یک نفر در منزل بیدار و هوشیار باشد.

 در صورت وجود آسیب و شکاف در سقف، دودکش ها، دیوارها و دیگر
.قسمت های ساختمان با یک کارشناس مشورت کنید

 صدمات وارده به سیستم برق و خطوط آب و فاضالب ساختمان را
ه و بررسی کنید؛ در صورت مشاهده جرقه، یا استشمام بوی سیم سوخت

الی با به سرعت فیوز کنتور برق را قطع و نسبت به رفع عیوب احتم… 
.کمک متخصص اقدام کنید

د در قفسه ها و کابینت ها را باید  بااحتیاط باز کنید، زیرا اشیای موجو
.آن ها ممکن است سقوط کنند

وسایل واژگون شده از مسیرهای خروج خالی گردد



:  اگر در زیر آوار ماند ه اید
 نکنیدکبریت روشن.

 بینی و چشمانتان را از گرد و خاک محافظت کنیددهان ،.

 اگر شما خون ریزی دارید محل زخم را فشار دهید و عضو

.جراحت دیده را باال بگیرید



ی تیکه اگر نمی توانید خارج شوید ، با سوت اضطراری ، موبایل یا کوبیدن محکم رو

مک دیگران برای ک، به(سه ضربه متوالی هر چند دقیقه) های محکمی از ساختمان

.امدادرسانان چنین صداهایی را خواهند شنید.خبر دهید

 اگر سوت همراهتان بود از آن استفاده کنید  .

 یادی هرچند فریادزدن باعث استنشاق مقدار ز. راه اینست که فریاد بزنید آخرین

گرد و خاک می شود





:و کالم آخر
زلزله قابل پیش بینی نیست

اما اثرات آن قابل پیشگیری است، آماده باشیم

سپاس از توجه شما


