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 وقوع زلزله هنگاماقدامات ضروری بخش سوم: 

  ابراهیم محمدی و رضا حسن زادهگردآوری: 

 پیشرفته کرمان(عضای هیات علمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری ا)

 6931آذرماه 

، (بزرگترین زمین لرزه های ایران )بخش اول و شامل چهار بخش است: مفاهیم زلزله؛ لرزه خیزی ایران و کرمان)مطالب  

و اقدامات ضروری بعد  ،اقدامات ضروری قبل از وقوع زلزله )بخش دوم(، اقدامات ضروری هنگام وقوع زلزله )بخش سوم(

 (.فرماییداز وقوع زلزله )بخش چهارم(. لطفا تمامی بخش ها را مطالعه فرمایید و به دیگران نیز توصیه  و ارسال 

 

 (Triangle of Life) مثلث حیاتآشنایی با مفهوم 

 گیری در زیررزیر میز یا قرا بهشود به جای رفتن  در این روش پیشنهاد می .است زلزلهای برای نجات افراد از کشته شدن در اثر  نظریه 

ای که در کنار اجسام بزرگ  افراد در حفره ،افراد در کنار اجسام بزرگ پناه بگیرند تا در صورتی که سقف ساختمان فرو ریخت ،درگاه

مثلث حیات فاصله بین اجسام مقاوم و سطح زمین است به نحوی که انسان زمانی که در . به عبارت دیگر، شود زنده بمانند می ایجاد

و مثال بین مبل و زمین یا تختخواب با زمین  .نی قرار می گیرد فضای خالی برای زنده ماندن وی ایجاد می شودکنار آن به شکل جنی

 غیره. 

چرا که در این  روش مثل حیات فقط در مورد ساختمانهای اسکلت فلزی و اسکلت بتنی کاربرد دارد: نکته بسیار مهم

کپارچه و سالم فرو می ریزد و سبب ایجاد مثلث های حیات در کنار اشیای ساختمانها معموال کل سقف یا بخشی از آن به صورت ی

فاقد هرگونه  و آجری که گلی-در خصوص ساختمان های خشتیحجیم و مستحکم )از قبیل مبل، کمد، یخچال و ...( می گردد. 

نه ها در اثر زمین لرزه کامال از چرا که سقف و دیوارهای این خا یا فنداسیون می باشند روش مثلث حیاط کاربرد ندارد اسکلت و

طبقه  6در مورد ساختمان های خشتی و آجری که اکثرا آنها نیز  گردد.تبدیل می  و خشت و آجر هم می پاشد و به تلی از خاک

روش  د، و اگر بیرون رفتن مقدور نیست، طبقهستند، پیشنهاد می گردد با سرعت و احتیاط کامل از ساختمان بیرون بروی

رت یکجا به وسایل و با توجه به اینکه سقف و دیوارها از هم می پاشند و وزن آنها به صو بروید، مقاوم قدیمی به زیر میز یا درگاه

و نیروی حاصل از  ناحتماال میز و چهارچوب درها وز تحمیل نمی گردد و همچنین تعداد طبقات و درنتیجه آوار حاصل زیاد نیست،

نباید فراموش کرد که دهان و بینی خود را با لباستان بپوشانید تا در اثر گرد و نموده و جان سالم بدر خواهید برد.  سقوط آوار را تحمل

  خاک دچار خفگی نشوید.

از سر و گردن خود  و در معرض اشیای سقوط کردنی نباشید خواهد بود که و موثر مثلث حیات در صورتی مفید:  نکته مهم

 محافظت نمایید.  دست و آرنجالش، پتو، کتاب و .... و یا درصورت نبود این وسایل توسط وسایلی همچون بتوسط 

ریشتر؛ که موجب خرابی  6( معتقد است که مثلث حیاط بیشتر برای افرادی که در زلزله های بزرگ )بزرگتر از 9831فر ) مهدوی

، مناسب است. این باور کامال صحیح است، ولی و سقف ساختمانشان بصورت یکپارچه فرو می ریزد سقف می گردند( گرفتار شده اند

 .در حین شروع زلزله کسی از بزرگی، طول )دوام( و میزان خساراتی که به بار می آورد خبر ندارد نباید فراموش کرد که

به عنوان مثال در )اصل خمیده و پنهان شدن ( در زیر میز  حفظ جان خود با پناه گرفتند کنون آموزش داده می شکه تا مهمیمسئله 

دانش آموزان زیر آوار جان همه در یک مدرسه  تلفات داشت،در حالی که در زلزله چین که صدها هزار نفر  است.و ادارات مدرسه ها 

خود پناه گرفته بودند که روشی  یچرا؟ چون بر اساس آموزش های صورت گرفته همگی زیر میز ها ،خود را از دست داده بودند

 کشور در (Trujillo) تروجیلو نشانی شهر کارکنان سازمان آتش مربی. در این خصوص، شده بود آنهانادرست است و موجب له شدن 

ن اولی»، مشاهدات خود را اینگونه بازگو می کند: مکزیکوسیتی 9131پرو پس از بازدید از مناطق زلزله زده ناشی از زلزله سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
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ها در زیر میزهایشان بودند و همگی تا ضخامت  همه بچه .ای در شهر مکزیکوسیتی بود ، مدرسهرفتیمساختمانی که به داخل آن 

کشیدند.  توانستند زنده بمانند اگر در کنار میزهایشان و در راهروی بین میزها دراز می بودند. آنها می فرو رفتههایشان در هم  استخوان

دانستم که به  ده بودند غیرمعقول و غیرضروری بود و در تعجب بودم که چرا آنها در راهروها نبودند. من آن موقع نمیکاری که انجام دا

شوند وزن سقف که  ها تخریب می که ساختمان هنگامیتوان دریافت،  سادگی می به .بود که خود را زیر چیزی پنهان سازند آنها گفته شده

نماید این فضا همان چیزی است  ای را در کنار آنها ایجاد می کوبد و فضای خالی را درهم می وسایلآید،  یبر روی اشیاء و مبلمان فرود م

شوند و هر اندازه کمتر فشرده شوند فضای  تر باشند کمتر فشرده می هر اندازه اشیاء بزرگتر و محکم معروف است.که به مثلث حیات 

نشانی شهر تروجیلو  آتشسازمان روبرتو روزالس، رئیس شود.  برند بیشتر می آن پناه می خالی که احتمال زنده ماندن افرادی را که به

نفرتلفات داشته است، در داخل ساختمان  ۹۷۷۷۷که بیش از 91۹۱ساله بودم در اثر بروز زلزله سال  99هنگامیکه »می گوید که: نیز 

فروریخته بدام افتادم وآنچه باعث نجاتم گردید مثلث حیاتی بود که در کنار موتورسیکلت برادرم بوجود آمده بود. کلیه دوستانم که در 

هستم و دوستانم  "ثلث حیاتم"ای از  زیر میز یا تخت رفته بودند در زیر آنها له شده و جانشان را از دست داده بودند. من مثال زنده

 .(Copp, 2005) که همگی جانشان را از دست دادند "پناه گیری زیر اشیاءروش خمیده وپنهان شدن یا "از مثالی

 

 

 روش ترکیبی پناه گرفتن

سقف های  با توجه به اینکه درصد زیادی از ساختمان های ایران )برخالف کشور های پیشرو در زمینه مقابله با زمین لرزه( دارای

یکپارچه نیستند، و همچنین با توجه به اینکه ما ایرانیان وسایل آویزان زیادی در ساختمان ها داریم که حتی در زلزله های خفیف تا 

و ... به  ات و پناه گرفتن در زیر میز و چهارچوب درمتوسط نیز امکان سقوط آنها وجود دارد، بنابراین هیچکدام از روش های مثلث حی

د و بسته به شرایط ساختمان باید مناسب ترین روش مورد استفاده قرار گیرد ولی بطور کلی می توان گفت که نتنهایی کامل نیست

ضمن انتخاب بهترین مثلث های حیات، ترکیبی از دو روش قبل بسیار کاملتر از استفاده از هریک از آنها به تنهایی است. بدان معنا که 

که  غیر شیشه ایبه عنوان مثال با قرار گرفتن در زیر میزهای عسلی )جلومبلی( محافظت از سر و گردن فراموش گردد. ید نباهیچوقت 

از سقوط آوار و وسایل آویزان بر روی سر مبل بهرمند خواهید بود و هم توسط میز حاصل از حیات  ثبه مبل چسبیده باشند هم از مثل

ر آشپزخانه نیز اگر سر یا کل بدن خود را در زیر یک صندلی چسبیده به یخچال یا ماشین شما جلوگیری خواهد شد؛ دو گردن 

در تمامی شرایط قابل  روشیهیچ لباسشویی قرار بگیرید، همان نتیجه حاصل می گردد. بنابراین بطور خالصه می توان گفت که 

همین اید بهترین روش را انتخاب نمایید. برای اینکار باید و با توجه به شرایط ساختمانی که در آن زندگی می کنید باستفاده نیست 

را شناسایی نمایید تا در زمان وقوع زمین لرزه بدون اتالف وقت با پناه گرفتن در آنها مناسب و روش خود االن قسمت های امن خانه 

 . افظت از سر و گردن فراموش شودبهترین روش از جان خود محافظت نمایید. ولی در تمام شرایط و هر نوع ساختمانی نباید مح
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 (9816عصر ایران، ، Copp, 2005مثالهایی از مثلث حیات )
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 تصاویری از مثلث حیات
 

 

 مثلث حیات ایجاد شده در کنار یک اتومبیل

 

 

 ریزش آوار بر روی تختخواب و مثلث ایجاد شده در کنار آن

 

 

 6.3زلزله طبقه اول ساختمان بر روی خودروها،   روپاشیف

مثلث "، تشکیل 9111ریشتری نورتریج کالیفرنیا درسال 

 در کنار اتومبیل "حیات

 

 ایجاد شده در کنار فایل ها و کمدهای اداری "مثلث حیات"

 

 

حوه صحیح پناه گیری در کنار یک میز و یا مبل به روش ن

 "مثلث حیات"

 

 

زیر روش های نادرست پناه گیری به هنگام وقوع زلزله در 

 زیر میز  چهارچوب در و
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مثلث حیاتی که در کنار میز کار ایجاد شده فضایی مناسب 

 برای پناه گرفتن بوده است.

 

فضای خالی کنار و بین دو تخت خواب که سقف روی آنها فرود 

آمده است جایی مناسب برای پناه گرفتن بوده است. پس نه زیر 

 بگیرید.تخت و نه روی تخت بلکه کنار تخت پناه 

 

 

 

 

 

 

 دقت شود خودروبه مثلث حیات کنار شاسی 

 

 

انشاه و له شدن کرم 9816 سقف در زلزله فروریزش یکپارچه

 دقت شود خودروحیات کنار شاسی  ، به مثلثخودرو
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فروریزش کامل ساختمان بتن آرمه )بیشترین مثلث های 

 کرمانشاه( 9816حیات در کنار ستونها ایجاد شده اند؛ زلزله 

 

 
 9816فروریزش یکپارچه سقف ساختمان بتن آرمه )زلزله 

 کرمانشاه(

 

 
ریزش ساختمان بر روی خودرو در کنار خیابان )به مثلث فرو

 (هکرمانشا 9816دقت فرمایید؛ زلزله خودرو حیات کنار 

 

 

 9816فروریزش یکپارچه سقف ساختمان بتن آرمه )زلزله 

 کرمانشاه(

 

 
 کرمانشاه( 9816ساختمان دارای دیوار سنگی )زلزله ریزش فرو

 

 
 9816ریزش ساختمان های با مصالح بنایی )زلزله فرو

 کرمانشاه(
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 برای پناه گرفتنایمن ترین مکان ها و معرفی  زلزله وقوع هنگامضروری در اقدامات 

)محل کار، سکونت یا...(، اماکن عمومی، فضای  در هنگام وقوع زلزله، ممکن است افراد در شرایط و حاالت مختلفی باشند. در ساختمان

 یکی از کارهای مهم آن است که خود را .گیری در هر یک از این شرایط را بیاموزیم باید چگونگی پناه .باز، در حال خواب یا رانندگی

تواند  که موقع زلزله چه کاری باید انجام داد، می آماده کنیم تا در صورت وقوع زلزله، بدانیم باید چه کار کنیم. آماده بودن و دانستن این

اگر در آستانه وقوع یك زلزله هستید چه باید بکنید؟ پاسخ  .در صورت وقوع زلزله بعدی جان بسیاری از افراد را نجات دهد

 . رمی گردد که زمان زلزله کجا هستیددقیقا به این ب

 

. با توجه به این که زلزله در مدت چند ثانیه بشدت زمین و هر هرگز فرار نکنیدهنگام وقوع زلزله این است که  نکته بسیار مهم

بسیار زیاد است. در فتید و زیر آوار بمانید اکند، احتمال این که موقع فرار روی زمین بی لرزاند و ویران می آنچه روی آن است را می

ها آنجا  را پیدا کنید و تا پایان لرزه)که در ادامه معرفی خواهند شد( نتیجه، همان جایی که هستید، بهترین مکان برای پناه گرفتن 

است تحقیقات نشان داده  .رساند می حداقل به را آسیب و کرده حفظ احتمالی صدمات از را ما امن های مکان در گرفتن پناهبمانید. 

  .دهد بیشترین صدمات در زلزله برای افراد در حال فرار رخ می

 V هایشان هنگام لرزش زمین به صورت اند سقف هایی که با آجر و تیرآهن ساخته شده الزم است بدانید اغلب ساختمان: مهمنکته 

 .و وسط اتاق بدترین مکان برای پناهگیری است زوایا و کنار دیوارها بهترین مکانریزد. پس  فرو می)به شکل وی باز رو به باال ( شکل 

کنار اشیای آیند در نتیجه باید  ها به صورت کتابی روی یکدیگر فرود می اند، سقف هایی که با بتن ساخته شده در ساختمان: مهمنکته 

 .روی شما را بگیرندبر ، ضربات وارده از ریزش مصالح سقف جلوی مستحکم و بلند پناه بگیرید تا اجسام

 امن ترین نقاط در برابر ریزش آوارحمال(؛  هایمحیط کنار ستونهای اصلی ساختمانها و دیوارهای بین آنها )دیوار :امن ترین نقاط

درازکش و با پوشاندن سر در کنار این  تحیات در آنها تشکیل می گردد. به هنگام وقوع زلزله به صور های بوده و بیشترین مثلث

 میها محسوب بهترین جاجزء کنج دیوارها  همچنینید. به حالت نشسته با پوشاندن سر در کنار ستونهای اصلی قرار گیر یا دیوارها و

 .بپوشانید، به کنجی رفته و سر خود را توسط بازوهایتان گردند

نا محیط مجاور پنجره ها از و وسط اتاق،  ،، چارچوب در، داخل آسانسور، راه پلهنامقاوم روی تخت خواب، زیر میز :نا ایمن ترین نقاط

الزم به ذکر ) .در این هنگام اکیداً از قرار گرفتن در این نقاط خودداری کنید. ایمن ترین نقاط در هنگام وقوع زلزله می باشند

د و یا دچار قطع عضو گواتماال در زیر میز یا چارچوب در قرار داشتند؛ کشته شدن ۱۷99صد در صد تمام کسانی که در زلزله سال است 

 (.شدید شده اند

 پتو، بالش، کت، از استفاده با را خود سر کنید در تمام مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد حتما سعی :نکته بسیار مهم

 صدمات از دستها، کف با گردن پشت پوشاندن و گوشها روی و سر طرفین در آرنجها دادن قرار با یا و ضخیم کتاب

 . نمایید و همچنین از در و پنجره ها و کمدهای شیشه ای و وسایل آویزان دور شوید حفظ احتمالی

تا پایان لرزش در همان وضعیت بمانید سپس با در نظر گرفتن مسیر در تمام موارد زیر بعد از پناه گرفتن، حتما  نکته مهم

موقع تخلیه به دیگر اعضای  .نماییدترك با احتیاط خروج و خطرات احتمالی در آن مسیر، ساختمان را برای مناسب 

 .خانواده نیز کمك کنید

 پنجره از و کنید خودداری اکیداً ساختمان جانبی دیوارهای کنار در گرفتن قرار از ساختمان خارج و داخل در نکته مهم

  .شوید و اشیائی که امکان سقوط دارند دور ای، شیشه درهای ها،

ثانیه به مکان امن خواهید  61از جای خود حرکت کنید که مطمئن باشید، در کمتر از در هنگام زلزله در صورتی  نکته مهم

 رسید، در غیر این صورت در نزدیکترین مکانی که امنیت نسبی دارد پناه بگیرید.

http://namehnews.ir/fa/news/443027/ایمن-ترین-مکان-ها-هنگام-زلزله
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  پس از تمام شدن زلزله نباید فکر کرد خطر تمام شده است بلکه الزم است با رعایت نکاتی خود را آماده پس: نکته مهم

. کارها و رفتاری که پس از وقوع زلزله باید انجام دهید به و چه بسا زلزله اصلی بعدا اتفاق بیافتد های احتمالی کرد لرزه

با نگاهی به زمین لرزه های ایران متوجه خواهید شد که  شود مهم است.  اندازه دستورالعملی که در زمان وقوع زلزله توصیه می

می گردد بعد از ساعت بعد از وقوع دارای پس لرزه های خطرناکی نیز بوده اند لذا قویا توصیه  13ان تا اکثر زمین لرزه های مهم ایر

 . حتما مسائل ایمنی را رعایت فرماییدوقوع زلزله 

 

 نکاتی که باید در حین وقوع زلزله رعایت نمود:

 دهد. پس  شما را کاهش می قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنید. ترس و وحشت، سرعت عمل و صحت رفتار

 .به سرعت نکات ایمنی را انجام دهید و اعتماد به نفسبا 

  :قرار داریدطبقه ساختمان یك در اگر 

  و نزدیک در خروجی  است باز فضای و ساختمان دارای قرار داریدساختمان یک طبقه در به محض احساس وقوع زلزله، اگر

 بهنگام خروج از ساختمان به سمت در) از آن خارج شوید و به فضای باز بروید احتیاط با وهستید، در صورت امکان، سریعاً 

 . (هنگام خارج شدن به دیگران آسیب نرسانیدکه  باشید د و مواظبحفظ کنیحد امکان خونسردی خود را  هجوم نبرید و تا

 کنید عمل( زیر بخش) آپارتمان شرایط همانند شوید، خارج نتوانستید اگر. 

 

  :زندگی می کنیدآپارتمان چنانچه در 

 کنار و در محل های نسبتا امن ساختمان مانند  )در داخل ساختمان بمانید( ندوید به طرف درهای خروجی، پله ها و آسانسور

مکانهای با سقفهای کوچک و راهروهای باریک و یا زیر پله ها پناه بگیرید. به خاطر  ستونهای اصلی، دیوارهای اصلی و باربر،

کن است و داشته باشید که در زمان وقوع زلزله های شدید، جابجایی از مکانی به مکان دیگر بسیارمشکل و تقریبا غیر مم

  شما فرصت کافی برای این حرکت را نخواهید داشت

  در صورتی که در طبقات باالیی ساکن هستید به فکر پله های اضطراری نباشید چون غالب آنها از ساختمان جدا شده اند یا

 .استفاده نکنید نیز به هیچ عنوان از آسانسور .مسدود هستند دیوارهادر اثر ریزش 

  زیرین واحد خودتان را می دانید، سعی کنید در جایی امنی بر روی کوچکترین سقف های طبقه زیرین از اگر نقشه طبقه

قبیل سقف دستشویی، حمام، انباری، اتاق های کوچک )با رعایت نکات امنیتی( پناه بگیرید، چرا که سقف های کوچک 

ریزند، بنابراین از شانس بیشتری برای خالی نشدن و فرونریختن زیر پایتان برخوردار می بیشتر مقاومت نموده و دیرتر فرو

 خواهید بود.   

  .اگر داخل ساختمان هستید، مواظب افتادن لوستر و سایر وسایلی که ممکن است بلغزند یا واژگون شوند، باشید 

  یرید. پناه نگ آنهایا در زیر  داخل بالکن )تراس( ساختمان ها وهیچوقت در 

 در صورت احساس خطر به  .و کتابخانه سریعا دور شوید ، بوفهاز پنجره ها، درهای شیشه ای، آیینه ها، قفسه های بلند

سعی . ها در آنجا پناه بگیرید محل امنی در داخل ساختمان انتخاب کرده و تا پایان لرزه. ها پناه ببرید ای دور از پنجره گوشه

 .نشده سر جای خود بمانید. سپس در کمال خونسردی و نظم محل را ترک کنیدها رفع  کنید تا وقتی تکان

  در گوشه دیوارهای میانی که از مقاومت خوبی برخوردارند، به طور ایستاده پناه بگیرید و با باز کردن دو دست محکم به دیوار

 .ر و گردن خود محافظت کنیدعرض بودید، بنشینید و با دو دست از س اگر کنار ستون یا در راهرویی کم .بچسبید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%B3
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  اید سر خود را روی زانوهایتان خم  هستید کنار دیوار رفته و در حالیکه نشسته راهرواگر محل ایمن وجود ندارد و شما در

 .تان سر خود را محافظت کنید اید با بازوان ها پشت سر خود را گرفته کرده و ضمن اینکه با کف دست

 که هرجا یا و کنید حرکت پا و دست چهار گرفتن پناه برای. نشوید آن وارد دارد، وجود اشیا سقوط خطر راهرو در اگر 

 .بیندازد زمین به را شما زلزله اینکه از پیش بکشید دراز زمین روی کردنی سقوط اشیای و ها شیشه از دور به هستید

  در صورت خراب شدن به بیرون از ساختمان اگر می خواهید کنار دیوار پناه بگیرید بهتر است دیواری را انتخاب کنید که

سقوط نکنید. بنابراین پناهگیری کنار دیوارهای داخلی )مثل دیوار بین اتاق ها( مناسب تر از پناه گرفتن کنار دیوارهای 

 .اطراف آپارتمان است

 بین فضای در آوار ریختن صورت در تا بگیرید پناه...  و لباسشویی ماشین یخچال، مبل، کنار همچون خانه لوازم سایه در 

 .بمانید محفوظ( حیات مثلث) آوار و وسیله

 در حمام و دستشویی مواظب کابینت ها و آیینه ها باشید. 

 

  :اگر زلزله هنگامی رخ می دهد که در خواب هستید و تکان های زلزله شما را بیدار کرده است

 ؛ چون فرصت ندارید به جای امن تری بروید؛ زمین بیافتید و در کنار تخت و چسبیده به آن پناه بگیرید بچرخید تا روی

به سمت چپ بدن بچرخید و متکای خود را روی سر  در کنار تحت پناه بگیرید )روی تخت نمانید( بهترین کار این است که

)مراقب باشید راه تنفستان را نبندید چون ممکن است بعد از سقوط آور نتوانید پتو را کنار بزنید و  و گردن خود قرار دهید

. با این کار از سر و گردن و بخش چپ بدن که طحال و قلب در آن قرار دارد محافظت کرده اید. بهتر دچار خفگی شوید(

از خودتان هدف کوچک تری برای اجسام سقوط کننده است بدنتان را هم به حالت جنینی جمع کنید زیرا در این حالت 

  .ساخته اید

  بمانید و با استفاده از بالش و و چسبیده به دیوار اگر هنگام وقوع زلزله روی تختخواب بودید و تختتان کنار دیوار بود، همانجا

اولین لرزه خود را روی زمین  پتو از سر و صورت و گردن خود محافظت کنید، اما اگر تختخواب در وسط اتاق بود، به محض

 د.انداخته و کنار تخت پناه بگیری

 نوزادان و اطفال را در قسمت داخل شکم خود در زمانی که در نقطه ایمن قرار دارید؛ قرار دهید و سر و روی آنها را بپوشانید. 

 

 : هستید چنانچه در زمان وقوع زلزله در آسانسور

 متوقف کردن آن ناممکن بود، سریعاً  لی اگرو .دهید و در اولین توقف از آن خارج شوید فورا تمام دکمه های آسانسور را فشار

 و آرنجها سر خودو با دست  .زانوهای خود را شل کنیدبه حالت نیمه ایستاده و در یکی از گوشه های آسانسور قرار بگیرید و 

 را بپوشانید.

 

  :اگر در راه پله بودید

  فرصت خروج نداشتید؛ سریعاً در پاگرد قرار بگیرید و در حالت نشسته سر خود را با دو دست بپوشانیداگر در راه پله بودید و. 

 و نشسته( ها نرده طرف به نه) دیوار طرف به ها پله روی بلکهن حرکت نکنید. اگر در راه پله بودید، هرگز به سمت باال یا پایی 

  . کنید محافظت گردنتان و سر از دست کف و آرنج با و بنشینید دیوار کنار و ها نرده مقابل سمت در
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 :هستید چنانچه در آشپزخانه یا موتورخانه شوفاژ

  کنار یخچال، ماشین از قبیل خانه آشپزدر سایه لوازم  در غیر این صورت، .خارج شوید و با احتیاط فورادر صورت امکان

تا در صورت ریختن آوار در فضای بین وسیله و آوار )مثلث ( زندگیمثلث ) ... پناه بگیرید و موتورخانه وسایل یا ولباسشویی 

حوالی آنها نیز جانپناه  ونمایند؛  تحمللباسشویی می توانند وزن آوار را و ماشین  یخچال، فریزر .زندگی( محفوظ بمانید

 )به شرطی که از خطر سقوط ظروف و وسایل آشپزخانه در امان باشید(. خوبیست

 

  پارکینگ هستیدچنانچه در 

  و گریس خطرآفرین هستند خارج شوید. وجود مواد سوختی اضافی، روغن موتورو با احتیاط سریعا. 

     
 ، در صورتی که در ساختمان اداری چندین طبقه یا در مدرسه هستید

 یا با شوند و شکسته  یهاه پل یا های خروجی هجوم نبرید ممکن است همه همین تصمیم را داشته باشند و به طرف راه

 . پناه بگیرید در امن ترین نقاط ساختمان )با رعایت نکات ایمنی( سعی کنید. جمعیت مسدود شده باشند

  از پنجره ها، فقط زمانی که از مقاوم بودن میز مطمئن هستید به زیر آن بروید. نیست زیر میز محل مناسبی برای پناهگیری

و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن  و کتابخانهدرهای شیشه ای، آیینه ها، قفسه های بلند 

 . است روی شما سقوط کنند دور شوید

  بر روی زمین بنشینید و سرو در سمت مقابل نرده ها و کنار دیوار اگر در هنگام زلزله داخل راه پله ها هستید همان جا

  .گردن خود را توسط دستهایتان محافظت کنید

  حیاط مدرسه از تمامی ساختمان ها، دیوارها و سازه های بلند دوری کنید؛ یادتان باشد به سرعت باید از سبد بسکتبال در

  .دوری کنید

  اگر در کتابخانه، آزمایشگاه یا کارگاه هستید و بخاطر تجمع مقابل دربها قادر به خارج شدن نیستید از قفسه ها دور شده و به

  دنبال پناهگاه باشید.

 از کابل های فشار قوی که احتمال حرکت و تخریب دارند دور باشید.  

 از محل هایی که احتمال آتش سوزی در آنها زیاد است دوری کنید.  

 از پله و آسانسور استفاده نکنید.  

  )کنیدانتخاب را اگر می خواهید کنار دیوار پناه بگیرید بهتر است کنار دیوارهای داخلی )مثل دیوار بین اتاق ها.  

 

 : با زلزله مواجه شدید در فروشگاه، بانك، ادارات و غیرهاگر 

  چنانچه ساختمان یک طبقه و دارای فضای باز می باشد سریعاً از آن خارج شوید و در صورت دور بودن از در خروجی از

 .درهای شیشه ای و غیره دور شوید ویترین ها، قفسه ها،

  خود را با کمک آرنجها و کف دستها و یا کیف و کت خود بپوشانید و گردن صورتدر مکانهای امن پناه بگیرید و سر و. 

 ،با دقت مسیر خروج را انتخاب کنید بعد از اتمام زلزله. 

 مواظب سقوط تابلوهای ورودی ساختمان باشید. 

 ار مناسب تر از زیر آن است.در ادارات، مدارس و .... به هیچ عنوان زیر میز را برای پناه گرفتن انتخاب نکنید، کنار میز بسی 

 

 



11 
 

 : استادیوم و غیره ئاتر، ت در سینما،

 خود را بپوشانید و گردن در صندلی خود بمانید و سر و صورت به طرف درهای خروجی ندوید؛. 

 

 :اگر جای امنی در ساختمان پیدا نکردید

 و گردن خود را با دست محافظت کنید.کردنی است و سر  ای از اتاق بنشینید که دور از پنجره و اشیای سقوط در گوشه 

 های آن را قفل کنید و روی صندلی خود باقی بمانید تا زلزله تمام شود. سر و گردن خود  کنید چرخ اگر از ویلچیر استفاده می

 را با دست، بالشت، کتاب یا هرچیزی دیگری که در دسترس است محافظت کنید.

 روی همانجا یا  و چهار دست و پا حرکت کنیدبرای پناه گرفتن  رد آن نشوید.وا ،اگر در راهرو خطر سقوط اشیا وجود دارد

 زمین دراز بکشید پیش از اینکه زلزله شما را به زمین بیندازد.

 

  :هستید در حیاط خانه اگر خارج از ساختمان

 همانجا بمانید. 

  و دیوارها دور شوید و مواظب سقوط اجزای آن باشیدبلند از ساختمانها. 

 

  :های باز هستید در مکانو در خیابان یا  خارج از ساختماناگر 

 از نزدیک شدن به ساختمانهای بلند، دیوارها و دیگر اشیایی که ممکن است فرو بریزد اجتناب کنید. 

 های برق و تابلوهای تبلیغاتی فاصله بگیرید و روی زمین بنشینید و برای  های ساختمان و تیر از دیوارهای بلند و شیشه

 .هایتان بگیرید جلوگیری از پرتاب شدن زمین را با دست

 از ساختمانها و پیاده رو ها فاصله بگیرید. 

 از دست زدن به سیم و کابل های برق و تیر آهن و قطعات فلزی خودداری نمایید. 

 از راه رفتن و ایستادن در زیر سیمهای برق و نیز مجاور تیر و دکل برق اجتناب کنید. 

 وچه ها یا خیابانهای باریک هستید سعی کنید برای خود جان پناهی پیدا کنیداگر در داخل ک.  

 در صورتی که نزدیک پنجره های بزرگ و تیر چراغ برق هستید از آنها فاصله بگیرید. 

 ببرید ها، کابلهای برق و اقالم در حال سقوط دوری کنید و به وسط خیابانها پناهه در خارج از ساختمان از زیر درختان، پنجر. 

 در کوچه ها و خیابانها تجمع نکنید و راه عبور وسایل نقلیه امداد رسان را باز نگه دارید. 

 و از کوچه های تنگ و باریک عبور نکنید از نزدیک شدن به ساختمانهای تخریب شده و ساختمانهای بلند اجتناب کنید. 

 ،پل های رو گذر و عابر پیاده  آسیب دیده، خرابه ها و روی ساختمانهای لبه صخره ها، از ایستادن در کنار رودخانه ها

  .خودداری نمایید

  از روی آوار عبور نکنید و از جابجا کردن هر گونه مصالح ساختمانی خودداری نمایید.)چون ممکن است موجب ریزش دوباره

 گرفتار باشد( ارو یا کسی زیر آو ساختمان گردد

 

 :هستیدحال رانندگی اگر در 

 اتومبیل را در کنار خیابان به دور  رانندگی متوجه وقوع زمین لرزه شدید، هرگز تالشی برای ادامه رانندگی نکنید اگر در حال

از تیرها و سیمهای برق، ساختمانها و پل های سواره رو و پیاده رو متوقف کنید، سمت چپ خیابان را برای تردد خودروهای 

از خودرو خارج شده و در کنار شاسی آن به صورت  (در گاراژهمچنین رانندگی و در هنگام ، و )نشانی و امدادی باز کنید آتش
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همانجا بمانید تا زلزله تمام د، درازکش پناه بگیرید. شاسی خودرو یکی از بهترین مثلث های حیات را برایتان ایجاد می نمای

 .به هیچ عنوان به زیر ماشین نروید، ولی شود

 ستفاده نکنید و برای خبر گرفتن از وضعیت تا حد ممکن از رادیو استفاده کنیدبه جز مواقع ضروری از موبایل ا.  

 

 اگر در آزمایشگاه هستید:

 شیمیایی و تجهیزات الکتریکی دور شده و در نقطه امن آزماشتگاه پناه بگیرید. فورا دستگاه را خاموش کنید و از مواد 
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 استفاده شده است، در انتهای بخش چهارم ذکر شده اند. منابعی که در بخش های )چهارگانه( مختلف از آنها.  


