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 ((triangle of lifeمثلث حیات

 

 

کوبد و هنگامی که ساختمانها تخریب می شوند وزن سقف که بر روی اشیا و مبلمان فرود می آید  آنها را درهم می 

هر اندازه  .یمیاین فضا همان چیزی است که به آن مثلث حیات می گو ،نها ایجاد می نمایدفضای خالی ای را در کنار آ

احتمال زنده ماندن  وشوند و هر اندازه کمتر فشرده شوند فضای خالی  و محکم تر باشند کمتر فشرده می اشیا بزرگتر

 بیشتر می شود. ،افرادی را که به آن پناه می برند

 نکات و توصیه های مهم: 

 ثنا و همواره استفاده کند بدون است هر کسی از روش خمیده و پنهان شده ،در هنگام بروز زلزله و فروریختن ساختمان 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

  تهران جامع زنان بیمارستان
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بچه ها و سگ ها  محکوم به مرگ است. افرادی که زیر اشیائی نظیر میزها و اتوموبیل ها می روند همان جا له می شوند.

در رحم قرار دارند خم می شوند و شما هم باید همین طور  اغلب بصورت طبیعی و در وضعیت جنینی که،و گربه ها 

شما می توانید با همین شیوه در فضای خالی کوچکتری زنده بمانید. ل بقا است .ی و اصعمل کنید.این غریزه طبیعی ایمن

پس در زمان بروز زلزله سریع خود را کنار اشیا بزرگ مانند کاناپه و یا اجسام محکمی که در مقابل ضربه کمتر فشرده 

 می شوند و فضای خالی در مجاور خود باقی می گذارند قرار دهید.

 

نهاا ید در هنگاام وقاوع زلزلاه در داخال آاز ایمن ترین نوع ساختمانها محسوب می شوند که می توان ساختمانهای چوبی

باشید. زیرا چوب قابل انعطاف بوده و با نیروی زلزله به راحتی حرکت می کند.اگر ساختمان چوبی فارو ریازد فضااهای 

 شده و خرد کنندگی کمتری هستند.  خالی بزرگی ایجاد می شود. همچنین ساختمانهای چوبی دارای وزن متمرکز

زیادی می شوند. البته  جرها منجر به بروز صدماتساختمانهای آجری می توانند در حد قطعات آجر متالشی شوند و آ

 نها از صدمات حاصل از فرو ریختن قطعات بتنی بزرگ کمتر می باشد.فرو ریختن آ

د هستید اتفاق بیافتد کافی است از روی تخت به پایین بغلتید اگر زلزله در هنگام شب و زمانی که شما در رختخواب خو

 یک فضای ایمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد.

ان پاذیر نیسات اگر شما  هنگام وقوع زلزله در حال تماشای تلویزیون هستید و  فرار از  در یا پنجره برایتان بسادگی امکا

 در وضعیت جنینی در کنار کاناپه یا صندلی بزرگ خم شوید.
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هر کسی که در زمان وقوع زلزله در زیر درب قرار گیرد محکوم به مرگ است اگر هنگامی که زیر درب قرار دارید  

هید شد و چهار چوب اطراف درب به سمت جلو و عقب بیافتد زیر مصالح ساختمانی باالی چهار چوب درب له خوا

نها به دو نیم می گردید لذا در هردو صورت جان خود را از دست ه طرفین بیفتد در این حالت توسط آاگر ستون ها ب

 دهید.  می

 

 ”مثلث حیات"ا مبل به روش نحوه صحیح پناه گیری در کنار یک میز و ی

هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روی پله ها نروید زیرا پله ها دارای گشتاور فرکانسی متفاوتی بوده و جدا از تنه اصلی 

ساختمان نوسان می کنند. به عبارتی پله ها و بقیه ساختمان به همدیگر برخورد می کنند و کسانی که روی پله هستند 

خراب شود بصورت وحشتناکی قطع عضو خواهند شد. درهنگام زلزله حتی اگر ساختمان فرو نریزد باز قبل از اینکه پله 
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هم از پله ها دور بمانید زیرا پله ها از مناطقی هستند که احتمال تخریب بیشتری دارند . گاهی پله ها نه توسط زلزله بلکه 

 ریزد. ینها در حال فرار هستند فرو مآبراثر وزن افرادی که از روی 

 

 

 

لزله در خیابانها داخل خودروی خویش می مانند وقتی که خیابان طبقه فوقانی روی آنها کسانی که در هنگام وقوع ز 

خراب می شود ) در اتوبان های دوطبقه ( جان خود را از دست می دهند. شما می توانید زنده بمانید اگر از خود رو 

درو هایی که ستون های پل مستقیما خارج شده و در کنار آن نشسته و یا دراز بکشید . کلیه خودروهای له شده بجز خو

 سانتی متر دراطراف خود هستند. 09به ارتفاع  ا سقوط می کند دارای فضای خالیآنه روی

http://www.rozanehonline.com/join

