
فصل دوم

زلزله و راه هاى مقابله با آن
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درس اّول

سب آمادگي در برابر زلزله ضرورت و اهّميت 
به نقشٔه «خطر لرزه ای» ايران به دقت نگاه کنيد.

١ــ با توجه به راهنمای نقشٔه فوق مطالبی را که در مورد آن به نظرتان می رسد، بنويسيد.
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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٢ــ آيا می توانيد محل وقوع چند زلزلٔه بزرگ را که در کشور ما رخ داده است، نام ببريد؟
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

آيا ما برای مقابله با زلزله آماده ايم؟
به تصاوير و بريدٔه جرايد زير نگاه کنيد و به سؤال ها پاسخ دهيد.

از اخبار و تصاوير باال چه پيامی دريافت می کنيد؟ آيا کسب آمادگی بيشتر برای رويارويی با زلزله ضروری است؟

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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ارائٔه آموزش های صحيح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه، يکی از عوامل مؤثر در کاهش خطرهای 
ناشی از زلزله است.

راه های ايمنی در برابر زلزله

بشر با دانش کنونی خود قادر به پيش بينی زمان دقيق وقوع زلزله نيست. اما با در پيش گرفتن روش های مناسب 
می تواند خطرهای ناشی از اين پديدٔه طبيعی را کاهش دهد.

تصاوير زير را به دقت بررسی کنيد.

 آن چه از تصاوير باال دربارٔه راه های ايمنی برای آمادگی در برابر زلزله به ذهنتان می رسد، بنويسيد.
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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فعاليت تكميلى

شما دانش آموزان در آموزش خانواده و دوستان خود برای مقابله با زلزله، چه نقشی می توانيد داشته باشيد؟

پرسش
١ــ به نقشٔه خطر لرزه ای ايران در صفحٔه ٧٢ به دقت نگاه کنيد و با استفاده از راهنمای نقشه نام چهار شهر از کشورمان را که 

در منطقٔه «خطر لرزه ای باال» و «خيلی باال» قرار دارند، بنويسيد.

٢ــ راه های ايمنی در برابر زلزله را نام ببريد.

٣ــ يک مورد از راه های ايمنی در برابر زلزله را شرح دهيد.
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درس دوم

ايمني در برابر زلزله

مثلث فوق از سه ضلع آگاهی، آمادگی و همکاری تشکيل شده است که ارتباط تنگاتنگ اين سه عامل می تواند ايمنی جامعه 
را در برابر صدمات ناشی از وقوع زلزله افزايش دهد.

آگاهی
مجموعه ای از دانش و اطالعات افراد جامعه دربارٔه پديدٔه زلزله و اقدامات قبل، هنگام و بعد از آن است.

آمادگی
افزايش توانايی های افراد جامعه برای انجام فعاليت های مناسب در زمان قبل، حين و پس از وقوع زلزله است.

همکاری
مشارکت همٔه افراد جامعه برای دست يابی به ايمنی است.

ايمنی در برابر زلزله  همکاری  آمادگی  آگاهی
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تصّور کنيد زلزله ای در يک شهر رخ داده است. مردم اين شهر پس از وقوع زلزله به چه چيزهايی نياز دارند؟

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

شورای ايمنی در برابر زلزله

زمانی که حادثه ای مانند زلزله رخ می دهد، شرايط عادی زندگی ما به شرايط بحرانی تبديل می شود. به همين دليل 
نياز است گروهی که از قبل برای اين بحران آماده شده اند، وارد عمل شوند و مشکالت به وجود آمده را برطرف کنند.

تصاوير مربوط به شورای ايمنی را نگاه کنيد. اين تصاوير نشان می دهد چه گروه هايی می توانند در شرايط بحرانی به مردم کمک 
کنند.

 آيا می توانيد نام گروه های زير را بنويسيد؟

پاسخ معلم

شورای ايمنی در برابر زلزله

رئيس يا سرپرست

پاسخ دانش آموز
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برنامه ريزی، مشارکت، همکاری و هماهنگی در پيش برد فعاليت های گروهی امری مؤثر و ضروری است.

نکتۀ مهم: انجام بسياری از وظايف گروه های شورای ايمنی تنها از عهدٔه امدادگران دوره ديده و با تجربه برمی آيد و در توان 
دانش آموزان نيست؛ بنابراين هريک از وظايف براساس توانايی و آمادگی تعيين خواهد شد.

آشنايی با وظايف شورای ايمنی در برابر زلزله
الف) گروه تدارکات و پشتيبانی

گروه تدارکات و پشتيبانی با هدف فراهم آوردن امکانات و تجهيزات مورد نياز و برقراری دوره های آموزشی و 
پشتيبانی مناسب، تشکيل می شود.

وظايف گروه
١ــ تهئه فهرست از نزديک ترين مراکز امدادی و درمانی، آتش نشانی، نيروی انتظامی و… به همراه شماره تلفن و آدرس

٢ــ تهئه وسايل ضروری گروه های ديگر
٣ــ کنترل کردن اسامی و تعداد دانش آموزان (بعد از زلزله نبايد کسی بدون هماهنگی از محيط مدرسه خارج شود.)

٤ــ ايمن سازی محيط مدرسه
حال در مورد وظايف گروه بحث و گفت وگو کنيد تا آمادگی الزم را جهت انجام مانور داشته باشيد.

ب) گروه نجات و امداد

بعد از وقوع زلزله ممکن است در اثر ريزش آوار، شکستن شيشه ها و… افرادی که در جاهای نامناسب قرار 
دارند، مجروح شوند؛ بنابراين، گروه نجات و امداد با هدف کمک به مجروحان و مصدومان تشکيل می شود.

وظايف گروه
١ــ امدادرسانی به مجروحان

٢ــ انتقال مجروحانی که جراحت های عميق دارند، به مراکز درمانی
٣ــ صحبت کردن با بيماران و روحيه و اميد دادن به آنها

٤ــ اسکان و تعيين مکان مناسب برای دانش آموزان (به دور از ساختمان ها و ديوارها، جايی مانند وسط حياط مدرسه)
پ) گروه جست وجو

پس از هر زلزله، احتمال خراب شدن ساختمان ها، ريزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های مختلف وجود 
دارد. اين گروه با هدف جست وجو برای يافتن افرادی که در موقعيت های خطرناک هستند، تشکيل می شود.
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وظايف گروه
١ــ جست وجو برای يافتن مجروحان و افراد

٢ــ جلوگيری از ورود افراد به داخل ساختمان (اين گروه بايد از ورود افراد به مکان های پرخطر جلوگيری کند.)
٣ــ انتقال مجروحان به جای مناسب (افراد اين گروه بايد دوره های هالل احمر را نيز بگذرانند و انواع حمل مجروح را با توجه 

به نوع جراحت ها فرا بگيرند.)
٤ــ بررسی ساختمان از نظر نشت گاز، قطع برق و شکستن لوله های آب

ت) گروه آتش نشان

پس از وقوع زلزله، احتمال نشت گاز، اتصال سيم های برق و در نهايت آتش سوزی وجود دارد؛ بنابراين گروه 
آتش نشان با هدف کنترل و نظارت برای افزايش ايمنی تشکيل می شود.

وظايف گروه
١ــ خاموش کردن آتش

٢ــ بررسی ساختمان از نظر احتمال آتش سوزی
بعدی  خطرهای  احتمال  نظر  از  ساختمان  بررسی  ٣ــ 

(برق گرفتگی، نشت گاز و…)

ايمن سازی محيط زندگی در برابر زلزله
هنگام وقوع زلزله، سقوط، پرتاب و افتادن برخی وسايل مانند کمد، بوفه و کتاب خانه ممکن است باعث به وجود آمدن صدمات 

و حّتی تلفات شود. به همين دليل نياز است با به کارگيری برخی روش ها از سقوط و افتادن اين وسايل جلوگيری کنيم.

اگر وسايل موجود در تصاوير، محکم در جای خود نصب می شدند، خطر سقوط آنها کم تر نمی شد؟
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نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
١ــ

٢ــ

 به نظر شما، هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطرهايی دانش آموزان را تهديد می کند؟

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

با دقت در تصاوير زير، مشخص کنيد که هر تصوير به چه مکانی از مدرسه مربوط می شود و در هريک از آنها چه اقدامات ايمنی 
انجام شده است؟

١                            ٢                
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با  منزل  مدرسه و  در  ايمنی  نکات  تهئه چک ليست (فهرست)  نسبت به  آموخته ايد،  تاکنون  آنچه که  با توجه به 
مشورت گروه اقدام کنيد و به کالس ارائه دهيد.

مدرسه

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

خانه

پرسش
١ــ نام گروه های چهارگانٔه شورای ايمنی را بنويسيد.

٢ــ چهار مورد از راه های ايمن سازی آزمايشگاه و کتاب خانه را بنويسيد.

٣ــ چهار نمونه از وسايل ضروری گروه آتش نشانی را نام ببريد.

فعاليت تكميلى



٨٢

درس سوم

رد؟ در زمان وقوع زلزله چه بايد 
تجربه نشان داده است که آگاهی و آمادگی قبل از وقوع زلزله هم چنين انجام عکس العمل مناسب و به دور از عجله در هنگام 
وقوع زلزله، تأثير زيادی در حفظ سالمت افراد داشته است. بنابراين به دست آوردن آمادگی الزم و انجام اقدامات صحيح در هنگام 

وقوع زلزله ضروری است.
تصاوير زير را به دقت نگاه کنيد.

با توجه به تصاوير، در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطرهايی وجود دارد؟ چهار مورد را نام ببريد.
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموزرديف
١
٢
٣
٤

١                   ٢      

٣                   ٤      
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مکان های مناسب و نامناسب
مکان های مناسب

مکان های مناسب به جاهايی گفته می شود که در زمان وقوع زلزله، احتمال خطر و آسيب پذيری در آن محل 
کم تر است.

مکان های نامناسب

مکان های نامناسب به جاهايی گفته می شود که در زمان وقوع زلزله، احتمال خطر و آسيب پذيری در آن محل 
بيش تر از جاهای ديگر است.

اکنون با توجه به آنچه گفته شد، مکان های «مناسب» و «نامناسب» را در هريک از تصاوير زير مشخص کنيد.

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
مکان مناسب:مکان مناسب:

مکان نامناسب:مکان نامناسب:

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
مکان مناسب:مکان مناسب:

مکان نامناسب:مکان نامناسب:
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نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
مکان مناسب:مکان مناسب:

مکان نامناسب:مکان نامناسب:

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
مکان مناسب:مکان مناسب:

مکان نامناسب:مکان نامناسب:

پناه گيری صحيح هنگام وقوع زلزله
١ــ به نظر شما در زمان وقوع زلزله چه کار بايد کرد؟ هريک از اقدامات انجام شده در تصاوير را بنويسيد.

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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نکته: برای پناه گيری حتماً از گوشٔه ديوار داخلی استفاده کنيد. (ديوار داخلی به جايی گفته می شود که پشت 
آن فضای خارجی مانند حياط، کوچه و خيابان نباشد.)

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

نکته: راه پله ها محل های مناسبی برای پناه گيری نيستند اما اگر در زمان وقوع زلزله در آن مکان بوديد، در کنار 
ديوار روی پله نشسته و از سر خود مراقبت کنيد.

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

نکته: به ياد داشته باشيم، تمام پناه گيری ها با فرض مقاوم بودن ساختمان در برابر زلزله انجام می شوند.

توجه: به علّت وجود پس لرزه ها، پس از اتمام تکان های زلزله با حفظ آرامش و بدون هجوم، به فضای باز برويد و در مکانی 
دور از ساختمان ها، تيرهای چراغ برق و وسايل خطرناک بمانيد.

پرسش
١ــ با توجه به آن چه که آموخته ايد، ٤ مورد از فضاهای مناسب و نامناسب «آزمايشگاه» و «کتاب خانه» را بنويسيد.

٢ــ فرض کنيد زلزله ای رخ داده است و شما در کالس درس هستيد. چه محلی را برای پناه گيری انتخاب می کنيد؟ پناه گيری 
را انجام دهيد.

٣ــ مکان های «مناسب» و «نامناسب» را به ترتيب با رنگ های سبز و قرمز در محل هايی که مراجعه می کنيد، مشخص کنيد و 
بنويسيد (آزمايشگاه، نمازخانه، حياط، راهرو و…).
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درس چهارم

رد؟ بعد از وقوع زلزله چه بايد 
 با دّقت به تصاوير نگاه کنيد و بگوييد بعد از وقوع زلزله چه مواردی را بايد رعايت کرد؟

١                   ٢            

٣                   ٤            

٥                   ٦            
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نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموزرديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

فعاليت تكميلى

عالوه بر پاسخ هايی که در جدول صفحٔه قبل داديد، موارد ديگری از اقدامات پس از وقوع زلزله را بنويسيد.

نکته: هنگام وقوع زلزله، در صورتی که به راديو دستی دسترسی داريد، آخرين اطالعات و دستورالعمل های 
ضروری را دريافت کنيد.
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کتاب نامه

انتشاراتنام نويسندهنام کتابرديف
سورٔه مهرسيده اعظم حسينیخاطرات «دا»١
سورٔه مهرمحسن کاظمیخاطرات مرضيه حديدچی (دباغ)٢
سورٔه مهرمحسن مومنیدر کمين گل سرخ ــ زندگی نامه شهيد صياد شيرازی٣
سورٔه مهرمصطفی رحيمیبابا نظر ــ خاطرات شهيد نظرنژاد٤
ُملک اعظمسعيد عاکفخاک های نرم کوشک ــ زندگی نامه شهيد برونسی٥
صدراشهيد مطهریجهاد٦
حماسه سازان پايداری ــ بسيج در آيينه رهنمودهای مقام ٧

معظم رهبری
دفتر نشر فرهنگ اسالمیــ

عابدــآشنايی با پدافند غيرعامل٨
مدرسهمنيرالدين بيروتیسلمان فارسی٩
بهشت بينشناهيد طيبیسلمان فارسی حقيقت جاودان١
مدرسهمحسن حجریسربداران١١
سورٔه مهرحسين نيریاسير کوچک ــ خاطرات غالمرضا رضازاده١٢
مرزبانان خورشيدمجيد مسعودیسفر سرخ ــ مسلم بن عقيل١٣
سورٔه مهررقيه ميرابوالقاسمیپاييز ٥٩ ــ خاطرات زهره ستوده١٤
سورٔه مهرــيکشنبه آخر ــ خاطرات معصومه رامهرمزی١٥
روايت فتحــدوره درهای بسته ٢ــ خاطرات فاطمه ناهيدی (آزاده)١٦
روايت فتحــدوره درهای بسته ٤ــ خاطرات منصور کاظميان (آزاده)١٧
روايت فتحــچمران به روايت همسر شهيد١٨
روايت فتحــمهدی باکری به روايت همسر شهيد١٩
روايت فتحــدقايقی به روايت همسر شهيد٢
روايت فتحــکاظمی به روايت همسر شهيد٢١
روايت فتحــحميد باکری به روايت همسر شهيد٢٢
روايت فتحــفکوری به روايت همسر شهيد٢٣
روايت فتحــدوران به روايت همسر شهيد٢٤



٩٠

روايت فتحــياسينی به روايت همسر شهيد٢٥
روايت فتحــبابايی به روايت همسر شهيد٢٦
روايت فتحــزين الدين به روايت همسر شهيد٢٧
روايت فتحــهمت به روايت همسر شهيد٢٨
مدرسهحبيب يوسف زادهشهيد باکری٢٩
مدرسهاحمد دهقانشهيد چمران٣
سورٔه مهر ــ نشر شاهداصغر فکورمردی با چفيه سفيد ــ براساس زندگی شهيد عباس کريمی٣١
سورٔه مهر ــ نشر شاهدمرجان فوالدوندپروانه در چراغانی ــ براساس زندگی شهيد خرازی٣٢
سورٔه مهر ــ نشر شاهدداود بختياریپرواز سفيد ــ براساس زندگی شهيد عباس بابايی٣٣
سورٔه مهر ــ نشر شاهدداود بختياریپاوه سرخ ــ براساس زندگی شهيد چمران٣٤
سورٔه مهر ــ نشر شاهدداود اميريانآقای شهردار ــ براساس زندگی شهيد مهدی باکری٣٥
سورٔه مهر ــ نشر شاهدرحيم مخدومیمعلم فراری ــ براساس زندگی شهيد همت٣٦
سورٔه مهراحمد دهقانروزهای آخر ــ داستان دوران جنگ٣٧
سورٔه مهرحبيب احمدزادهداستان های شهر جنگی٣٨
٢٧ درجه (رمان)٣٩ سورٔه مهراحمد دهقانسفر به گرای 
مرکز مطالعات و تحقيقات محمد دروديانخونين شهر تا خرمشهر٤

جنگ سپاه پاسداران
سازمان چاپ و انتشارات وزارت شهيد چمرانخدا بود و ديگر هيچ نبود٤١

فرهنگ و ارشاد اسالمی
ايران سبزسرهنگ اسدیهر چند دير ــ جوانی شهيد صياد شيرازی٤٢
روايت فتحاحمد جبل عاملیتو که آن باال نشستی ــ شهيد زين الدين٤٣


