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کلیات آموزشی آمادگی در مقابل زلزله

سدیدگروه صنعتی ایمن زلزله 
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؟ایمنی کافی را برای زلزله داراستشما، آیا منزل •



ایران در جهان زلزله



پهنه بندی خطر زلزله در ایران



پراکندگی گسل های فعال ایران



عنوان مطالب

مقدمه ای در مورد زلزله 

برای ایمنی بیشتر چه باید کرد ؟( 1

مقاوم سازی غیر سازه ای ( 2

مقاوم سازی سا زه ای ( 3



چگونگی وقوع زلزله 

.زلزله آزاد شدن انرژی حرکات پوسته های زمین به صورت امواج لرزه ای است•

.زمین دارای صفحات مختلفی است که با هم در تماس قرار دارند•

امیده نواحی که صفحات زمین در آن جا در تماس با یکدیگر قرار دارند گسل ن•
.می شود

ه ها به در اثر حرکات کند پوسته ها نسبت به همدیگر، نیروهایی بین پوست•
.وجود میاید

.لغزدتا اینکه گسل به یک آستانه شکست رسیده و به صورت ناگهانی می•

ه ما         این لغزش سریع، باعث آزاد شدن انرژی زلزله در قالب امواج زلزله ایست ک•
.آن را احساس می کنیم



محل منابع لرزه ای

وده و یا منابع لرزه ای، نواحی جغرافیایی هستند که فعالیت لرزه ای تجربه نم•
ه تلقی احتمال می رود تجربه نمایند و به عنوان منبع بالقوه زمین لرزه در آیند

.می گردند

به معموال منبع لرزه ای به صورت یک خط و یا ناحیه نشان داده می شود که•
.آن گسل گفته می شود

ه گسل در واقع تغییرات ناگهانی در ساختار سنگ های درون زمین است ک•
.ممکن است دارای طولی بین چند متر تا ده ها کیلومتر باشد

.گسل نشان دهنده حرکتی است که در طول آن اتفاق افتاده است•



انواع گسل ها

گسل های شیب لغز •

گسل نرمال 

گسل معکوس 

گسل راستا لغز•
گسل راستگرد 

گسل چپگرد 

گسل اریب•



حین زلزله در گسل چه اتفاقی می افتد

پاره شدگی گسل•

آزاد شدن انرژی•

انتشار انرژی به صورت امواج لرزه ای •





اندازه گیری زلزله

شتر زلزله شناس ها اندازه یا بزرگی یک زلزله را به صورت مقیاس ری•
.بیان می کنند

این عدد بیانگر میزان انرژی آزاد شده در محل کانون زلزله حین •
.  لغزش گسل است

انرژی ( 5به 4مثالً )1تقریبا با افزایش بزرگی ریشتر زلزله به اندازه •
!!!!برابر میشود 22آزاد شده آن 

انرژی آزاد شده . ریشتر8.9یعنی در زلزله ی اخیر ژاپن با بزرگی •
!!!ریشتر بوده است6.5برابر زلزله بم با بزرگی 1000بیش از



آنچه شما حین زلزله احساس میکنید

میزان لرزشی که هر کس احساس میکند لزوما به بزرگای زلزله بستگی •
.ندارد

با سیر امواج دوّار، از نقطه کانون زلزله، انرژی آنها کاهش پیدا نموده و به •
.عبارت دیگر از بین می روند 

همچنین خاک زیر ساختمان نقش خیلی مهمی در میزان شدت لرزش •
.احساس شده ایفا میکند 

الی بهترین معیار شدت لرزش های زمین لرزه در یک نقطه ، مقیاس شدت مرک•
.تغییر میکند 12تا 1تصحیح شده است که از شدت ضعیف تا قوی، بین 



لرزه خیزی ایران 

تاکنون بر اثر زلزله های1900کشته از سال 126000•

7زلزله با بزگای تقریبا 14-

6/9تا 6زلزله با بزرگای 51-

زاگرس-:      نواحی فعال از نظر لرزه ای 

البرز-

خراسان-



زمین لرزه های ایران 



زمین شناسی تهران

.راندگی مرکزی شمال ایران در شمال تهران قرار دارد •

.بخش مرکزی رشته کوه البرز در شمال تهران است •

.بخش جنوبی حوزه خزر در دورترین نقطه از شمال  تهران قرار دارد •

.تا کنون، هیچ زمین لرزه ی مخربی تجربه نکرده است 1830تهران از سال •

تهران در ناحیه فعال از نظر لرزه ای که دارای شواهد تاریخی از زمین لرزه های •
.مخرب است قرار گرفته است 

احتمال باالی وقوع زمین لرزه های با بزرگای زیاد در آینده •



نقشه زمین شناسی تهران بزرگ 



گسل های مهم تهران بزرگ



نقشه گسل های تهران بزرگ



ساله در تهران بزرگ475خطر لرزه ای 



نقشه شدت لرزه ای تهران بزرگ



شتاب زمین بر روی سنگ بستر ناشی از گسل مشاء



ری شتاب زمین بر روی سنگ بستر ناشی از گسل جنوب



ریشتاب زمین بر روی سنگ بستر ناشی از گسل شمال



تهرانشتاب زمین بر روی سنگ بستر ناشی از گسل شمال



شتاب سطح زمین ناشی از گسل مشا



شتاب سطح زمین ناشی از گسل شمال ری



شتاب سطح زمین ناشی از گسل جنوب ری



شتاب سطح زمین ناشی از گسل شمال تهران



عنوان مطالب

مقدمه ای در مورد زلزله •

برای ایمنی بیشتر چه باید کرد ؟•
مقاوم سازی غیر سازه ای •

مقاوم سازی سازه ای •



آنچه شما میتوانید انجام دهید 

:شما خانواده خود را میتوانید با استفاده از دو روش در برابر زلزله محافظت نمایید•

مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای وسایل خانه و یا محل کار خود را در -1
.برابر خرابی با هزینه کم محافظت کنید 

قطع آب و نصب قطع اتوماتیک گاز،سیستم توقف سریع آسانسور،سیستم اتوماتیک-
برق ، سیستم کنترل برق اضطراری همگی حساس به امواج زلزله

...ها و محکم نمودن بخاری،آبگرمکن،اثاثیه سنگین و بزرگ، قفسه کتاب ها، تابلو-

چفت نمودن درهای کابینت ها-

استفاده از الیه ایمنی بر روی شیشه ها-

طوری تقویت  می ( اسکلت ) سازه ساختمان : مقاوم سازی سازه ای -2
.شود که در برابر نیروهای لرزه ای مقاومت کافی را داشته باشد 

... (مهندس ، معمار و ) نیازمند استفاده از کارشناسان -

هزینه باالتر نسبت به مقاوم سازی غیر سازه ای-



عنوان مطالب

مقدمه ای در مورد زلزله( 1•

برای ایمنی بیشتر چه باید کرد؟(2•

مقاوم سازی غیر سازه ای (3•
مقاوم سازی سازه ای (4•



نصب سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج
زلزله



سیستم توقف سریع آسانسور حساس به امواج 
زلزله



سیستم اتوماتیک قطع آب و برق حساس به امواج
زلزله



هسیستم کنترل ژنراتور حساس به امواج زلزل



نمای خارجی



نمای خارجی

خوب ) نماهای چسبانده شده ضعیف باشد در نما، در صورتیکه اتصال •
طعه ، ممکن است در اثر شتاب زلزله، اتصال از بین رفته و ق(نچسبیده باشد 

.آزاد گردد 

.این امر میتواند به دلیل نفوذ آب در طول زمان یا خرابی الیه زیرین رخ دهد 



قفسه ها
قفسه ها در حین زلزله دچار ارتعاش شده و واژگون می شوند و در نتیجه •

باعث خرابی و آسیب بسیاری می شود، لذا می بایست تمام قفسه ها به
.دیوار مجاور متصل گردند

:شکل به صورت زیر استZیا Lیک راه برای این کار استفاده از گیره های •



قفسه ها



کابینت و کشوها

همانند قفسه ها، کابینت ها نیز می توانند واژگون شده و با بازشدن درب •
.شان، محتویات آنها به بیرون بریزد

فرد کشوها نیز که ممکن است لبه های تیزی داشته باشند و باعث صدمه به•
.شوند 



کابینت و کشو ها

از باز برای ایمنی بیشتر از بست های مکانیکی خود قفل شو، برای جلوگیری•
.شدن بی مورد کشوها استفاده میشود 



چراغهای سقفی، سقف های کاذب و اتصاالت آویزی

این وسایل ممکن است در حین زلزله سقوط کرده و افراد را بشدت زخمی •
.کنند 

.استفاده از زنجیر یا سیم برای اتصال چراغ ها به سقف•



چراغهای سقفی ، سقف های کاذب و اتصاالت آویزی

شار استفاده از رویه پالستیکی برای المپ های مهتابی برای جلوگیری از انت•
.گاز داخل آنها پس از شکستگی 

استفاده از کابل ایمنی در هر یک متربرای اتصال سقف کاذب به سازه •
ساختمان



شیشه ها



شیشه ها
ب شکستگی شیشه ها و پرتاب آنها، دربها و پنجره ها را به یکی از علل آسی•

.جدی ساکنین ساختمان مبدل می سازد 

)  یکی از روش های جلوگیری، استفاده از الیه ایمنی بر روی شیشه ها •
است که براحتی از ابزارفروشی ها قابل تهیه ( میلی متر 4حداقل ضخامت 

.است 

از قراردادن تخت خواب ها،میزها،صندلی ها،مبل ها که به مدت طوالنی نزدیک •
.پنجره های شیشه ای بزرگ قرار میگیرند، پرهیز نمایید 



پارتیشن های داخلی سبک



کاشی کاری
.کنترل شودها به دیوار باید بصورت چشمی کاشی اتصال 



راه پله ها



راه پله ها



سقف های کاذب



وسایل سنگین
زلزله می تواند یخچال ها، ماشین های لباس شویی و وسایل سنگین را بلغزاند و یا باعث

ی به افتادنشان شود، برای جلوگیری از این مسئله، باید این وسایل را توسط تسمه های ایمن
.دیوار متصل نمود 



آبگرمکن ها

.مهار کردن آبگرمکن ها، از شروع آتش سوزی بعد از زلزله جلوگیری میکند •



تجهیزات الکتریکی
ای تمام تجهیزات الکتریکی و مخابراتی،شامل پنل های کنترل و تابلوهای برق و رج ه
باتری،مراکز کنترل موتور،دنده کلیدها و سایر اجزای اتاق های برق و یا دیگر نقاط

.ساختمان باید برای بهسازی کنترل شوند 
سویچهای انتقال اتوماتیک-



تجهیزات الکتریکی
( control panels )پنل های کنترل _ 

، با توجه به اینکه این پنلها، کنترل عملکرد و سرویس دهی سایر تجهیزات را بر عهده دارند
ار بسی... عملیاتی ماندن آنها بعد از زلزله، برای سرویس دهی سایر تجهیزات مانند پمپ ها و 

.مهم و کلیدی است 



تجهیزات الکتریکی



تجهیزات الکتریکی
، وسیله ای الکتریکی است که انرژی اضطراری را برای یک (UPS)منابع انرژی بی وقفه

قفسه های باتری با وجود سادگی . سیستم در صورت قطع انرژی منبع ورودی فراهم می آورد
زات نقش بسیار مهمی در ادامه جریان الکتریسیته بعد از زلزله و برقراری سرویس دهی تجهی

.مهم سازه دارند 



عنوان مطالب

مقدمه ای در مورد زلزله •

برای ایمنی بیشتر چه باید کرد•
مقاوم سازی غیر سازه ای؟ •

مقاوم سازی سازه ای •



مقاوم سازی سازه ای

ی اسکلت سازه ای باید توانایی انتقال نیروهای زلزله را از کف طبقات، به پ•
.سازه داشته باشد 

.الزمه این عملکرد، یکپارچگی رفتار کل اجزای سازه حین وقوع زلزله است •

به صورت عادی باید سازه های ساخته شده در کشور دارای تاییدیه از •
اما معموال به دالیلی برخی از ساختمان ها . سازمان نظام مهندسی باشند
.فاقد شرایط استاندارد هستند

:این دالیل را می توان به صورت زیر خالصه نمود •

مسائل مالی •

خطاهای انسانی در اجرا•

مصالح غیر استاندارد•

(عدم توجه مالک به ایمنی ساختمان ) مسائل فرهنگی •



عنوان مطالب

مقدمه ای در مورد زلزله •

برای ایمنی بیشتر چه باید کرد•
مقاوم سازی غیر سازه ای؟ •

مقاوم سازی سازه ای •

چگونه باید برای زلزله آماده شد ؟•



پیش از زلزله

شتری با استفاده از پیشگیری های زیر، می توانید برای خود و خانواده تان شانس بی•
.برای جلوگیری از خطر به وجود آورید، اما این گامهای آغازین می باشند 

را آموزش ( افتادن، پناه گرفتن و صبر کردن ) DCHبه تمامی افراد خانواده خود تکنیک •
.دهید 

.استفاده از کمک های اولیه را یاد بگیرید •

یک جعبه اضطراری که شامل آب و غذا که به یخچال احتیاج ندارد، رادیوی جیبی، •
هیه کمک های اولیه، ابزار ضروری مانند آچار فرانسه، چراغ قوه و دستکش بایستی ت

.شود 



پیش از زلزله

ساختمان محل زندگی و کار خود را مجهز به سیستم های اتوماتیک قطع •
.یدگاز،آب،برق و سیستم توقف سریع آسانسور حساس به امواج زلزله بنمای

...کنج اتاقها ، میزهای محکم و . در هر اتاق محل های امن را بیابید•

...پنجره ها،وسایل آویزان، تجهیزات و . نقاط خطرناک در هر نقطه را بیابید•

یک نقشه فرار از خانه به هنگام زلزله تهیه نموده و آنرابه اعضای خانواده •
.محلی را برای مالقات های ضروری در نظر بگیرید. توضیح دهید

.خانه خود را در برابر خسارت های ناشی از زلزله بیمه نمایید•



(داخل ساختمان ) حین زلزله 
را تا زمانی که ارتعاشات وجود دارد، انجام DCHاگر داخل ساختمان هستید •

.دهید و از فرار کردن به خارج از ساختمان پرهیز نمایید 

.  را به خاطر بسپاریدDCHمراحل •

.به زیر رفته و به دنبال یک جان پناه بگردید( 1•

.زیر یک میز محکم پناه بگیرید( 2•

. پایه های میز را تا اتمام لرزش ها محکم بگیرید( 3•



(داخل ساختمان ) حین زلزله 

.  روی خود را از پنجره ها برگردانید•

.از اشیای بلند که امکان افتادن دارند، فاصله بگیرید•

.مواظب اشیای در حال سقوط باشید•

ه اگر بر روی تخت خواب هستید، چنانچه روی زمین خرده شیشه نباشد آرام ب•
ر خود کنار تخت بغلتید و اگر چنین نبود، بر روی تخت باقی مانده و با بالش س

.  را محافظت نمایید



(داخل ساختمان ) حین زلزله 



حین زلزله



(داخل آسانسور ) حین زلزله 

.به یاد داشته باشید که آسانسور به پایین نمی افتد•

.ممکن است متوقف شود و چراغهای آن خاموش شوند•

.از زنگ اضطراری استفاده نمایید•

.منتظر گروه امداد بمانید•



(مکانهای عمومی ) حین زلزله 

. از مردم دستپاچه و نیز مخاطرات سازه ای فاصله بگیرید•

را اگر در سینما هستید، بر روی صندلی خود قوز کرده و دوال شوید و سر خود•
.  محافظت کنید

تان اگر در استادیوم یا پارک هستید، خود را به فضای باز که از خطوط برق، درخ•
.د و ساختمانها دور باشد برسانید و منتظر بمانید که لرزش ها به اتمام برس

اگر در فروشگاه های بزرگ هستید از ویترین های شیشه ای دور شده و به •
.سمت انتهای فروشگاه حرکت نمایید 



(مکانهای عمومی ) حین زلزله 



(خارج از ساختمان ) حین زلزله 

خود را به فضای باز که از خطوط برق، درختان و ساختمان ها دور باشد •
.رسانده و منتظر بمانید که لرزش ها به اتمام برسد

.از سیگار کشیدن و یا روشن کردن آتش پرهیز نمایید •

رت اگر در حال رانندگی هستید با احتیاط و آرامش وسیله نقلیه خود را در صو•
.امکان، کنار جاده متوقف کنید و داخل ماشین باقی بمانید 

.در کنار عالئم جاده یا خطوط برق که احتمال سقوط دارند پارک نفرمایید •

.از تونل ها، پل ها و روگذرها دور بمانید •

.در مناطق کوهستانی مواظب سنگ های در حال سقوط و دیگر آوار باشید •



پس از زلزله

نشت در لوله های گاز و یا برق را کنترل نموده و تاسیسات آسیب دیده را•
.خاموش نمایید

.آسیب های جانی را کنترل نموده و کمک های اولیه را به کار برید •

خود را کنترل کنید و به توصیه های سازمان های کمک ( غذا و آب)آذوقه•
.رسانی، مدیریت بحران و آتش نشانی عمل نمایید

.خطوط تلفن را برای استفاده ضروری باز نگه دارید•

.برای وقوع پس لرزه ها آماده باشید•



جان پناه زلزله •



جان پناه زلزله



جان پناه زلزله



جان پناه زلزله



جان پناه زلزله

:ویژگی های جان پناه زلزله شرکت ایمن زلزله سدید•

اجرای آسان در منزل و محل کار-1

قابل نصب در سازه های در حال ساخت و ساخته شده-2

عدم نیاز به کارشناس برای نصب -3

قابل استفاده به عنوان میز برای مصارف داخلی-4

استفاده آسان به هنگام زلزله-5



با تشکر از توجه شما

گروه صنعتی ایمن زلزله سدید

زلزلهسازنده سیستم های ایمنی 

3واحد5کوچه صدرا پالک . تهران ، سردار جنگل ، پایین تر از میرزابابایی : مرکزی دفتر 

02144473576-02144410260: تلفن 
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