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روزى على مشغول تماشاى تلويزيون بود كه گوينده خبر داد، به زودى در مدارس سراسر 
كشور، برنامه ى آمادگى در برابر زلزله اجرا خواهد شد. 

تا آن روز، على درباره ى زلزله مطالبى شنيده بود، ولى از اجراى برنامه ى آمادگى در برابر 
زلزله، چيزى نمى دانست. به همين دليل تصميم گرفت، درباره ى زلزله و آمادگى در برابر 

آن، از معلّم علوم خود سؤال كند. روز بعد در كالس درس، على سؤال خود را بيان كرد. 
معلّم گفت: «درباره ى موضوع خوبى سؤال كردى، چون هر سال در كشور ما يا كشورهاى 
ديگر، زلزله هاى زيادى اتّفاق مى افتد كه باعث مى شوند، خانه ها، ساختمان ها و مدرسه هاى 
زيادى فرو بريزند، و هزاران نفر زخمى شوند يا از بين بروند. پس الزم است بدانيم كه زلزله 

چيست و چگونه در مقابل آن از خود محافظت كنيم. 
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ساختمان زمين 
همان طور كه مى دانيد، زمينى كه ما روى آن زندگى مى كنيم، به شكل كره است. كره ى 

زمين از سه اليه به نام هاى پوسته، گوشته و هسته تشكيل شده است. 

          مقايسه كنيد
يك تخم مرغ پخته را برش دهيد و اليه هاى آن را با تصوير اليه هاى متفاوت زمين مقايسه كنيد. 

هسته

پوسته

گوشته
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زمين لرزه 

به لرزش ها و تكان هاى ناگهانى پوسته ى زمين، زلزله يا «زمين لرزه» مى گويند. در بعضى 
از جاهاى سطح زمين، خطر زمين لرزه بيش تر است.

خود  از  آن  مقابل  در  بايد  كه  است  طبيعى  پديده هاى  از  يكى  طوفان  و  سيل  مانند  زلزله 
محافظت كنيم.
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   چرا زلزله ساختمان ها را خراب مى كند؟  

  

همان طور كه در تصوير مشاهده مى كنيد پس از وقوع زلزله در شهر بعضى از ساختمان ها 
سالم و بعضى از آن ها خراب شده اند.
آيا شما مى توانيد علت آن را بگوييد؟

امروزه افراد متخصص براى ساختن ساختمان ها از نقشه، مواد و مصالح ساختمانى مناسب مانند تيرآهن، 
آجر، سيمان، شن، ماسه و ... استفاده مى كنند تا ساختمان ها در برابر زلزله محكم و مقاوم باشند.

        بررسى  كنيد

1 ــ چرا زمين لرزه خانه هاى روستايى را بيش تر خراب مى كند؟ 
2 ــ آخرين زمين لرزه اى كه در كشور ما باعث خرابى و كشتار زيادى شد، در چه سالى و 

كجا اتفاق افتاد؟ 
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       بيش تر بدانيد
زمين لرزه ها از نظر قدرت متفاوت اند. بزرگى و كوچكى زمين لرزه را به كمك دستگاهى 

به نام «لرزه  نگار» تعيين مى كنند و با مقياسى به نام «ريشتر» اندازه مى گيرند.

بزرگى زمين لرزه
تأثير زمين لرزه (مقياس ريشتر)

مردم كمى آن را احساس مى كنند.2

بيشتر مردم آن را احساس مى كنند.3

بسيارى از مردم كه در خواب هستند، بيدار 4
مى شوند.

بعضى از درختان از ريشه در مى آيند. 5

زمين شكاف برمى دارد و خانه ها نيز خراب 7
مى شوند

بسيارى از ساختمان ها خراب مى شوند.8

        بررسى كنيد
آيا تا به حال در منطقه اى كه شما زندگى مى كنيد، زلزله اتّفاق افتاده است؟ 
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خطرهاى زلزله 
 همان طور كه قبالً گفتيم، زلزله باعث تكان هاى ناگهانى پوسته ى زمين مى شود. تكان هاى 

زمين، خانه ها، ساختمان ها، پل ها و … را مى لرزاند. 
اگر اين تكان ها شديد باشد، چه اتّفاقى مى افتد؟ 

بر اثر لرزش ساختمان و خانه، ممكن است بعضى از وسايل، مانند ميز و صندلى و تلويزيون، 
جابه جا شوند، شيشه  ها به لرزش و صدا درآيند و بشكنند، و يخچال، كتاب خانه، كمد و لوستر 

به زمين بيفتند. 
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در بيرون از خانه هم ممكن است، درخت ها و تيرهاى چراغ برق بشكنند و قسمت هايى از 
ساختمان ها خراب شوند. 

پس هنگام زلزله بايد از اين مكان ها دور شويم. 
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چگونه در مقابل خطرات زلزله از خود مراقبت كنيم؟ 
زمانى كه زلزله را حس مى كنيم، بايد كارهايى را انجام دهيم تا كمتر آسيب ببينيم. اين 

كارها عبارت اند از: 

ميز  زير  به  ساختمان  داخل  در  ــ 
برويم، پايه هاى آن را در دست محكم 

نگه داريم و پناه بگيريم. 

از  دور  به  تنگ،  راهروهاى  در  ــ 
سر  و  بگيريم  پناه  ديوار  كنار  درها، 

خود را با دست هايمان نگه داريم. 
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پايين  و  باال  طرف  به  پلّه ها  در  ــ 
از  دست،  با  و  بنشينيم  ندويم؛ 

سر وگردن خود محافظت كنيم

اجاق  يخچال،  از  آشپزخانه،  در  ــ 
گاز و قفسه ها دورى كنيم.
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چراغ  تير  سيم ها،  از  خيابان،  ــ در 
برق و درخت فاصله بگيريم. 

و  ساختمان  از  مدرسه،  حياط  در  ــ 
ديوار حياط دور شويم.
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         مشاهده كنيد
نشان  بمانيم،   نبايد  زلزله  وقوع  هنگام  كه  را  جاهايى  و  كنيد  نگاه  دّقت  با  زير  تصوير  به 

دهيد. 

 

     گفت وگو كنيد
اگر هنگام زلزله در خانه باشيد و خانه شروع به لرزيدن كند، چه كارى انجام مى دهيد؟ 




