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لرزه دیدگان زمینمصیبت

دانستند، اگر فقط می

پوشاندن دهان و بینی  

ای نفس، با تکههنگام ت

پارچه یا لباس مانع 

شود، از شان میخفگی

مرگی معصومانه نجات 

 یافتندمی

 سرمقاله

 آید دشوارت چند اگر بیاموز 

 خسرو( )ناصر آسان گردد آموختن از دشوار که

 مریم عابدینی

 

لرزة ثبت شده از نظر خسارات جانی در زمينکشته که سومين هزار  50با  بم لرزةزميندر آستانة سالگرد 

دانستند، پوشاندن دهان و لرزه اگر فقط میدیدگان این زمين. مصيبتقرار داریم شودکشورمان محسوب می

یافتند. بد شود، از مرگی معصومانه نجات میشان میای پارچه یا لباس مانع خفگیبينی هنگام تنفس، با تکه

 .لرزه داریمزمينری بر اقدامات انجام شده در زمينة مواجهه با پدیدة مخرب نيست به این مناسبت مرو

اند از: تمرکززدایی،  باید انجام شوند که عبارت لرزهزميناز  ها پيشای از فعاليتمجموعهلرزه در مقابله با زمين

  ،عمومی و همگانیهای گسترش آموزشها، و نظارت شدید بر اجرای آنهای موجود نامهآیين ارتقای

  ...  وهای  فرسوده، سازی بافتمقاوم

های های مهندسی با روشن سازهلرزه ساختیکی از راهکارهای مقابله با زمين

ای، در صورت وقوع هر نوع حادثه. هاستنوین مقاوم در برابر حادثه

ها از ساخت آن در که بود دنهایی در امان خواهساختمان و سازه

  .ساز تبعيت شده باشد و ها و مقررات ساختنامهينیآ

های احتمالی زمين که در زمينة کاهش خسارتی هایکارترین از اساسی

است که   های عمومی و همگانیگسترش آموزشتوان انجام داد، لرزه می

شود و هر ساله تعداد زیادی از مدارس با متأسفانه جدی گرفته نمی

را « آذر، روز مانور زمين لرزه 8»ای برای ظاهرسازی، کردن بودجهههزین

، چه بسا با دعوت از کارشناسان و آموزش دارند. به جای آنگرامی می

ها آموزان، آمار خسارتهای درست مواجهه با این پدیده به دانشراه
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ی هایکارترین از اساسی

که در زمینة کاهش 

های احتمالی خسارت

توان انجام زمین لرزه می

های گسترش آموزشداد، 

است  عمومی و همگانی

که  متأسفانه جدی گرفته 

شود با دعوت از نمی

کارشناسان و آموزش 

های درست مواجهه با راه

این پدیده به 

آموزان، آمار دانش

 یابدها کاهش میخسارت

های اوليه به های امن مدرسه و محل زندگی، و تجهيز جعبة کمكیافت. همچنين، شناسایی محلکاهش می

ه در زمان حادثه به باالبردن شوند، بلکملزومات و وسایلی که نه تنها باعث کاهش اضطراب در همه می

 تواند مفيد باشد.نيز می ،کنندآوری  افراد کمك میتاب

به  «لرزهزمينهنگام هشدار پيش ةسامان»شود، استفاده از روش دیگری که امروزه در دنيا به کار گرفته می

چهار در دنيا  آن و اعالم لرزهزمينحداقل زمان برای تشخيص است.  و هشدار آن لرزهم زمان زميناعال منظور

در  قرار بوداحتمالی زمين لرزه، به خصوص در تهران،  خسارات آوردن پایين و دادن هشدار برای ثانيه است.

شود که البته مؤثربودن این  نصب لرزهزمينهنگام هشدار پيش ةسامان …اطراف تهران، گرمسار، سمنان و

کيلومتر  300هایی که در مسافتی دورتر از لرزهزميندر مورد  لرزه بستگی دارد.روش هم به فاصله از زمين

  .شودد، موضوع هشدار منتفی میناتفاق بيفت

ماندن افراد کمك به سالمترتيب  این بهو  توانيم برای اطراف تهران هشدار سریع بدهيمما میبرای مثال، 

نگارهای ما در خارج از خارج تهران بياید، شتاب لرزهزمينج تهران گسلی فعال شود و امواج اگر از خارکنيم. 

 سازوکار  تواندسامانه می، به محض دریافت هشدارد داد. نخواهبه داخل تهران از تهران هشدار سریع را 

ای که در دنيا امتحان شده و موفق تجربه را فعال کند؛« سيستم خاموش»

  د. شوکشيده میهم  مترو هایترمز قطار، حتی با اعالم هشدار است.بوده 

که چند  روستروبههای متعددی چالشدر کشور ما با سازی این سامانه ادهپي

تخمين  های محاسباتی برای: استفاده از روشند ازاعبارت هامهم آن ةنمون

 ةوزیع حسگرهای زیاد در یك منطقته، لرزکانون زمين هایسریع ویژگی

 عموم مردم، مدیرانبين  لرزهزمينپخش سریع اطالعات ، جغرافيایی گسترده

تنها چند ثانيه قبل از وقوع  لرزهزمينهای هشدار اگرچه سيستمو ... 

آورند، اما در همان مدت کوتاه کارهایی زنگ خطر را به صدا در می لرزهزمين

 کردنخاموش سوزی،نظير قطع خطوط گاز برای جلوگيری از آتش

جریان برق، قطع  ةمسيریابی دوبار توقف آسانسورها، ،سنگين آالتماشين

ها، شروع استفاده از های عمل بيمارستاناتاقها، هشدار به عمليات فرودگاه

  .قابل انجام است ...و ،ژنراتورهای اضطراری

ایمن و غيراستاندارد هستند، غير هایشهروندانی که درون ساختمان در مورد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
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های کاربرد اصلی سامانه حفاظت از سيستم مواقعیمفيد نباشد. در چنين چندان این چند ثانيه ممکن است 

دو یا های حداکثر در ساختمان« اتاق امن»البته ساخت و ایجاد  است. لرزه حساس و کاهش پيامدهای زمين

 داخل اتاق امن و بستن دره تواند مفيد باشد. این چند ثانيه مهلت، برای رفتن بغيراستاندارد می ةطبقسه 

 باشد.  کافیممکن است آن، 

 ثانيه قبل از آن قابل ۳۰ حداکثر لرزهزمين وقوع جهان،های فناوریبا استفاده از آخرین با این حال،  

 موجب جامعه نبودن آماده و اطالعیکم گيری،غافل ،العملعکس زمان بودنکوتاهاین   واست  بينیپيش

د. پس آموختن رفتار صحيح در مواجهه با رخدادهای غيرمترقبه، شویم تلفات و پذیریآسيب افزایش

 ها و کاهش خسارات احتمالی مالی و جانی است. ترین بخش مقابله با آنمهم

 والسالم                                                                                                   

 

  


