
پنجم دى ماه، سالروز زلزله 
مهيب بم است كه در تقويم 
عنوان  تحت  سالمت 
«روز ايمنى در برابر زلزله و 
كاهش اثرات بالياى طبيعى» از آن ياد مى شود. 
شايد شما نيز توصيه هاى ضد و نقيضى را 
درباره مواجهه با زلزله شنيده و درنهايت با 
اين سوال مواجه شده باشيد كه واقعا بهترين 
راه مقابله با زلزله كدام است؟ بسيارى از 
ما در دوران كودكى آموزش ديده ايم كه 
هنگام زلزله زير ميزها يا در چارچوب در 
قرار بگيريم، در حالى كه بعدها با دستورات 
ديگرى مواجه شديم كه در آن موقعيت هاى 
ديگرى را به ما توصيه مى كرد. در آستانه 
اين روز مهم در تقويم سالمت، نگاهى به 
همين مقوله انداخته ايم. با ما همراه شويد.

داج كوپ، مدير ارشد تيم بين المللى نجات 
آمريكا و يكى از متبحرترين افرادى كه تاكنون 
در تيم هاى نجات بسيارى در بيش از 60 كشور 
دنيا شركت كرده، معتقد است بهترين توصيه ها 
را هنگام وقوع زلزله ارائه مى دهد و اطالعاتى كه 
او در اين مقاله ارائه داده تاكنون به نجات جان 
بسيارى در دنيا انجاميده است. كوپ مى گويد: 
«اولين مواجهه من با يك ساختمان فروريخته 
در سال 1985 در زلزله مكزيكوسيتى بود. در 
اين حادثه تمام كودكانى كه در مدرسه زير 
ميزهاى كالسشان امان گرفته بودند، به شدت 
آسيب ديدند يا جان خود را از دست دادند، 
در حالى كه اين حادثه به آسانى مى توانست 
از طريق قرار گرفتن آنها در كنار ميزهايشان 
و استفاده از مثلث نجات به حداقل جراحت ها 
منجر شود. اين اتفاق به اين دليل است كه با 
فروپاشى ساختمان، بقاياى سقف روى اشياء و 
مبلمان موجود در ساختمان مى ريزد، در حالى 
كه فضاى خالى اطراف آن مى تواند محيط امنى 
باشد كه در آن جان خود را نجات داد.» اين 
با  آن  از  است كه  جايى  فضاى خالى همان 
عنوان «مثلث حيات» ياد مى شود. هر چقدر 

اين فضاى مثلثى شكل بزرگ تر باشد، فضاى 
توليد  بزرگ ترى  امن  محيط  و  بيشتر  خالى 
به  شدن  مجروح  يا  مرگ  امكان  و  مى شود 

كمترين ميزان خود مى رسد.
مثلث حيات، در واقع، پيشنهادى براى نجات 
افراد از كشته شدن در اثر زلزله است. در اين 
روش پيشنهاد مى شود افراد به جاى رفتن 
زير ميز يا قرار گرفتن زير درگاه، در كنار 
اجسام بزرگ پناه بگيرند تا در صورتى كه 
سقف ساختمان فروريخت، افراد بتوانند زير 
حفره اى كه كنار اجسام بزرگ توليد مى شود، 
پناه بگيرند و زنده بمانند. اين روش مغاير 
با روش هاى توصيه شده معمول (پناه گرفتن 

در گوشه ها و زير ميزها) است.
داج كوپ باوجود داشتن مخالفان، طرفداران 
خود را دارد. او پيشنهادهايى در اختيار ديگران 

قرار داده كه از اين قرار است:
• در زمان زلزله و فروريختن ساختمان هر 
كسى سعى مى كند در اولين جاى ممكن پناه 
بگيرد اما بد نيست بدانيد رفتن زير وسايلى 
مانند ميز و... نمى تواند امنيت شما را تامين كند.

گربه ها، سگ ها و نوزادان به طور طبيعى   •
مى گيرند.  خود  به  جنينى  يا  حلقه اى  حالت 

اين همان حالتى است كه شما نيز بايد در 
وقتى  بگيريد.  خود  به  زلزله  موقعيت 

فضاى كمترى اشغال كنيد امكان زنده 
ماندن شما نيز بيشتر خواهد بود، 

بنابراين كنار شىء بزرگى مانند 
مبل قرار بگيريد، خود را 

جمع كنيد و يك فضاى 
خود  كنار  نيز  خالى 

باقى بگذاريد.
خانه هاى   •

چوبى 
امن ترين 
سازه ها 

زمان  در 
زلزله 

هستند. 

خاصيت  چوب  است؛  روشن  نيز  آن  دليل 
ارتجاعى دارد و مى تواند هنگام زلزله حركت 
كند. اگر ساختمان هاى چوبى در هم بشكند، 
فضاهاى خالى زيادى براى نجات باقى مى ماند 
كه اين حالت در ساختمان هاى آجرى وجود 
ندارد. آجرها مى توانند جراحت هاى زيادى 

به بار آورند.
• اگر هنگام زلزله در تختخواب بوديد، 

سريع از تخت بيرون بياييد و از فضاى 
كنيد.  استفاده  تختتان  پيرامون  امن 

نجات يافته ها  تعداد  هتل ها  در 
ساختمان ها  ساير  به  نسبت 

بيشتر است، فقط به اين 
را  عالئمى  كه  دليل 
نصب  اتاق ها  در 

كرده اند كه در آن 
هر  امن  فضاى 

اتاق را نشان 
مى دهد 
به  و 

ساكنان اتاق ها مى گويد در فضاى امن مجاور 
تخت دراز بكشند تا از زلزله در امان بمانند.

• اگر هنگام زلزله مشغول تماشاى تلويزيون 
بوديد و نمى توانستيد به آسانى از پنجره يا در 
خارج شويد، فقط كنار مبل يا يك صندلى 

محكم به حالت جنينى جمع شويد.
• هركسى كه در درگاه ساختمان هاى در 
حال فروپاشى ايستاده، جان خود 
را از دست داده، اما چطور 
اين اتفاق مى افتد؟ اگر 
شما زير چارچوب در 
ايستاده باشيد و در اين 

حين چارچوب به جلو يا عقب حركت كند، 
سقف اتاق فرو خواهدريخت. اگر چارچوب 
به سمت طرفين حركت كند، اين امكان وجود 
دارد كه شما در چارچوب در له شويد و به 

همين دليل جان خود را از دست بدهيد.
در  از •  هيچ گاه  زلزله  زمان 

نكنيد.  استفاده  پله ها 
پله هاى  در  ارتعاشات 
از  متفاوت  ساختمان، 
اتفاق  ساختمان  كليت 
مى افتد. پله ها و بخش هاى 
ديگر ساختمان تا زمانى كه 
ساختمان دچار فروپاشى 
با  مداوم  طور  به  شود، 
دارند،  برخورد  يكديگر 
در  كسى  اگر  بنابراين 
باشد  پله ها  در  حين  اين 
طرز  به  زياد  احتمال  به 
اين  ميان  وحشيانه اى 
2 ارتعاش قرار مى گيرد و 
حتى  مى شود،  قطعه قطعه 
طور  به  ساختمان  اگر 
پله هاى  فرونريزد.  كامل 
ساختمان مكان آسيب پذير 
ساختمان هستند زيرا اگر 
دچار فروپاشى نيز نشوند 
ممكن است مردم در اثر 
براى  تالش  و  ازدحام 
فرار در اين مسير 

گرفتار شوند.
زلزله  هنگام   •

چه داخل ساختمان و چه خارج آن باشيد، 
قرار  ساختمان  بيرونى  ديوارهاى  كنار  بايد 
بيرونى  فضاى  در  گرفتن  قرار  البته  بگيريد. 
در  قرار گرفتن  از  بهتر  مراتب  به  ديوار  اين 
نزديكى ديوار درونى ساختمان است. هرچقدر 
از محيط بيرونى ساختمان دورتر باشيد، احتمال 
اينكه راه نجات شما بسته شود، بيشتر است.

• افرادى كه هنگام زلزله درون وسايل نقليه خود 
باقى مى مانند، دچار سانحه مى شوند، بنابراين 
بهتر است هنگام زلزله محيط خودروى خود 
را ترك كنيد. قربانيان زلزله سن فرانسيسكو 
خود  خودروى  در  ماندن  دليل  به  همگى 
كه  درحالى  دادند،  دست  از  را  جانشان 
مى توانستند به راحتى جان خود را با نشستن يا 
دراز كشيدن در كنار ماشين هايشان حفظ كنند.
كه  است  اين  يكى ديگر از يافته هاى من   •
دفاترى  ساير  يا  روزنامه ها  دفاتر  در  زلزله 
كه در آن كاغذ فراوان وجود دارد، صدمات 
كاغذ  از  بزرگى  پشته هاى  زيرا  دارد  كمترى 
هنگام زلزله به وجود مى آيد كه مى تواند جان 
افراد را نجات دهد. با اين حال، اين روش نيز 
منتقدان خود را دارد. منتقدان بر اين باورند 
حيات  مثلث  روش  حالت،  بهترين  در  كه 
فقط براى تعدادى از ساختمان ها كاربرد دارد 
كه داراى سقف يكپارچه هستند و براى موارد 
ديگر، معموال جوابگو نيست، از جمله موارد زير:
دارند  كمى  تراكم پذيرى  كه  اجسامى   •
معموال تعدادشان كم است و احتمال اينكه 
در زمان زلزله فرد بتواند كنار آنها پناه بگيرد 
كم است در صورتى كه در روش پنهان شدن 
در گوشه يا كنار ديوار داخلى و ميز امكان 
رسيدن به اين مناطق براى افراد بيشتر است.

• در روش مثلث حيات مشخص نيست مثلث 
در كدام سمت جسم ايجاد مى شود.

• در زمان زلزله فرد نمى تواند تشخيص دهد 
حتما سقف خراب مى شود يا نه.

• اگر سقف يكپارچه نباشد احتمال ايجاد مثلث 
حيات كم است.

Snopes :منبع

توصيه هاى داج كوپ مدير ارشد تيم بين المللى نجات آمريكا براى كاهش آسيب هاى زمين لرزه

در زلزله به مثلث حيات پناه ببريددر زلزله به مثلث حيات پناه ببريد
گربه ها، سگ ها و نوزادان به طور گربه ها، سگ ها و نوزادان به طور 
طبيعى حالت حلقه اى يا جنينى به خود طبيعى حالت حلقه اى يا جنينى به خود 
مى گيرند. اين همان حالتى است كه مى گيرند. اين همان حالتى است كه 
شما نيز بايد در موقعيت زلزله به شما نيز بايد در موقعيت زلزله به 
خود بگيريدخود بگيريد
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