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  خطرات غير سازه ای: دھمدرس 
  

بسياری از اجزاء غير سازه ای در ساختمانھا مانند لوازم منزل، وسايل الکتريکی و مکانيکی، اجزاء 
، کابينتھا، کمدھا و شيشه ھا در ھنگام زمين لرزه وقتی که سر می خورند، )مانند سقفھای کاذب(معماری 

حرکت کردن و افتادن . مکن است که خطر آفرين باشندواژگون می شوند، می افتند يا فرو می ريزند، م
اين اجزاء ممکن است که باعث جراحت افراد، مرگ و مير، خرابی ساختمان يا حتی در برخی از مواقع 

ّبنابر اين، شناسايی و بر طرف کردن خطرھای غير سازه ای به شدت . نقص در سازه ساختمان بشود
انش آموزان چگونگی شناسايی خطرات بالقوه زمين لرزه که در اين درس، د. مھم و ضروری می باشد

 و محل زندگيشان است را می آموزند و به آنھا توصيه ھای >زم  مدرسهمربوط به اجزاء غير سازه ای
  .جھت کم کردن اين خطرھا داده می شود

  
ھای استفاده عکس.  می باشدBeven et al. (1995)فعاليت تحليلی برگرفته از مطالب ارائه شده توسط 

 ,Educational Facilities Research Center (2005)شده برای فعاليت تحليلی برگرفته از گذارش 
National Institute for Educational Policy Research, Japanفعاليت ايمنيت اتاق خواب. "، ميباشد "

  .ميباشد Field et al. (1995)برگرفته از
  

:مقدمه  

Bشده است ساعته طراحی1س اين درس برای يک ک  .  
  
از دانش آموزان بخواھيد تا مشخص کنند که چه اجزائی از يک ساختمان سازه ای و چه اجزائی غير . 1

اجزاء سازه ای يک ساختمان، اجزاء غير تزئينی يک ساختمان ھستند که در مستحکم . سازه ای ميباشند
غير سازه ای در يک ساختمان نقش حياتی در ِساختن سازه ساختمان نقش دارند، در حالی که اجزاء 

از دانش آموزان بخواھيد تا برخی . طراحی سازه آن ندارند و نيز تاثيری در مستحکم سازی سازه ندارند
بر روی تخته فھرستی از اجزاء سازه . از اجزاء سازه ای و غير سازه ای را در يک ساختمان نام ببرند

ط بنويسيد و از دانش آموزان بخواھيد تا مشخص کنند که کدام ای و غير سازه ای را به صورت مختل
 ديوار، ستون :ن اجزاء باشدفھرست شما ميتواند شامل اي. يک سازه ای و کدام يک غير سازه ای ميباشند

، تاق نمای تزئينی، قBب لوستر، دستگاه ھايی مانند اجاق گاز و  ساختمان، کف اتاقايهعمودی، پنجره، پ
  . رهکتاب و غييخچال، قفسه 

  
. از دانش آموزان بخواھيد تا تصور کنند که کBس آنھا در ھنگام زمين لرزه چه شکلی خواھد شد. 2

از آنھا . تعدادی کتاب را بر روی يک ميز قرار دھيد و از دانش آموزان بخواھيد تا ميز را تکان دھند
د که کتابھا ممکن است که از روی به دانش آموزان توضيح دھي. بخواھيد تا مشاھداتشان را شرح دھند

ًکه اين امر مستقيما باعث جراحت و يا مسدود کردن راه آنھا به سمت و ُميز سر بخورند و پايين بيافتند، 
 .درب خروجی ميشود

 
به دانش آموزان بگوييد که در اين درس آنھا به شناسايی اجزاء غير سازه ای که در کBس درسشان 

  .ند خطر آفرين باشند می پردازندھنگام زمين لرزه ميتوان
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   شرايط اضطراری در مدرسه:فعاليت تحليلی
  

اين فعاليت تحليلی جھت کمک کردن به توضيح خطرات غير سازه ای در طول زمين لرزه تھيه ! نکته
خطرات غير سازه ای از ناحيه ای به ناحيه ديگر و از ساختمانی به ساختمان ديگر متفاوت . شده است
 نگھداری  نحوه  بيشتر بستگی به چگونگی استفاده از ساختمان، دکراسيون، مبلمان، چيدمان وميباشند،

 می پردازد، که می توان آنھا را از طريق ابتدايیليت به بررسی برخی از درسھای اين فعا. از آن دارد
، )ژاپن (در اين نواحی. مشاھدات عينی خطرات ناشی از اجزاء غير سازه ای در مدارس ژاپن، آموخت

ّزمين لرزه ھا به حدی مکرر و شديد ميباشند که حتی وسايل بسيار پايداری مانند پيانو و يخچال نيازمند 
 . ايمن سازی ميباشند

  

متن زير را بخوانيد، در نقاط مشخص شده جھت پرسش و بحث مطالب با دانش آموزان، يا وقتی که 
 : ميپرسد توقف کنيددانش آموزی پرسشی مربوط به بحث خطرات زمين لرزه

  

آنھا در سه سال . ديگر در حال شوخی و صحبت کردن ھستنددوست قبل از رفتن به مدرسه با يکسه 
امروز صبح، ھر يک از آنھا . گذشته به ھمين مدرسه می رفته اند و ساختمان آن را به خوبی می شناسند

ی به سالن ورزش می رود، فربد رضا برای درس تربيت بدن: به کBس ھای مختلفی از مدرسه می روند
 .برای تھيه مطالب برای يک گذارش علمی به کتابخانه می رود و امين به کBس شيمی می رود

  

در ابتداء رضا حتی متوجه .  دقيقه از شروع کBس، صدای غرشی شنيده می شود20بعد از گذشت 
متوجه شد دانش آموزان اطرافش تا وقتی که . لرزش زمين نشد، زيرا که سرگرم بازی فوتبال بوده است

. احساس کرد که زمين در حال لرزيدن است اّما نه خيلی شديد. از دويدن ايستاده اند و مبھوت شده اند
در کنار لرزش خفيف زمين، تنھا دو نشانه بارز از . حتی مربی ناظر آنھا نيز عکس العملی نشان نداد

ّورزش به شدت در حال تاب خوردن ھستند و چراغھای آويزان در سالن : زمين لرزه وجود دارد
 .درختان بلند خارج از سالن ورزش در مقابل پنجره بزرگ به جلو و عقب تکان می خورند

  

شما، به عنوان ھمبازی رضا در سالن ورزش، به سمت او می رويد و می پرسيد که به نظر او چه کار 
ی گويد که از آنجايی که زمين لرزش چندانی رضا کمی عصبی به نظر می رسد، اّما به شما م. بايد کرد

يد که اگر او می گو. ندارد، ما نيز قرار نيست که کار خاّصی بکنيم زيرا که در معرض خطر نيستيم
سپس رضا توپ را برميدارد و يک .  متر با آنھا فاصله دارد30ھای خروجی تنھا ًشرايط واقعا بد شد در

 . خاطر زمين لرزه ساکن مانده اندگل می زند در حالی که بقيه ھمواره به
  

نشانه ھای اوليه اتفاق افتادن يک زمين لرزه چه چيزھايی می باشند؟ نظر شما درباره : 1پرسش 
واکنش رضا در اين شرايط چيست؟ چه د.يل ممکنی وجود دارد که رضا پيش خود فکر ميکند که 

کنيد يا اينکه تصميم خود را می واکنش او بھترين واکنش است؟ آيا شما از نظر رضا پيروی می 
 گيريد؟ چرا؟ آيا در داخل و يا خارج سالن ورزش خطری وجود دارد؟

  

بودن در سالن ورزش ( اين پرسش درباره با> بردن سطح تفکر در مواقع حساس در اين شرايط ! نکته
 رويه تصميم و نيز توجه کردن به طبيعت و محدوديت) و يا ديگر اتاقھای بزرگ در ھنگام زمين لرزه
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ھدف اصلی در . ًگيری که غالبا بين دوستان نوجوان در شرايط اضطراری روی ميدھد طرح شده است
راستای تقويت دانش آموزان برای ارزيابی شرايط به صورت مستقل، در انتخاب عکس العمل مناسب و 

آموزان راھنمايی اين شامل شرايطی ميشود که دانش .بھترين نوع تصميم گيری جھت نجاتشان می باشد
اين داستان جزئيات متنوعی را دارد که . ھای نامناسبی را از دوستان خود و يا بزرگترھا می گيرند

در زير تنھا خBصه ای از نکات مھم در مورد زمين لرزه و خطرات غير . ميتوان درباره آنھا بحث کرد
نجا قيد آين شرايط اشاره کنند که در دانش آموزان ممکن است که به نکاتی در ا. سازه ای بيان شده است

ًلطفا تمام پيشنھادات دانش آموزان را به بحث بگذاريد و بر روی درک شرايط و نحوه تفکر . نشده است
  .بحرانی در ھنگام زمين لرزه تأکيد کنيد

  

در برخی از اوقات انسان می تواند صدای زمين لرزه را در حين حرکت امواج زمين : پاسخ ھای ممکن
ً از نوع امواج صوتی می باشند و در حالی که غالبا تون Pامواج نوع . زه در سطح زمين بشنودلر

صدای آنھا بسيار بم می باشد و گوش انسان قادر به شنيدنشان نيست، اّما زمين لرزه در برخی از مواقع 
 قبل از تشخيص ميتواند امواج صوتی را با فراکانسی در دامنه شنوايی انسان توليد کند و اين صداھا

نشانه ھای ديگر شامل تکان خوردن چراغھای آويزان از . ھرگونه حرکت فيزيکی قابل شنيدن می باشند
  .اشياء آويزان يا بلند ميتوانند  نسبت به حرکات جزئی زمين حساستر باشند. سقف و درختان می باشد

س العمل مناسبی نمی باشد ھرچند که اضطراب عک. به نظر نمی رسد که رضا نگران زمين لرزه باشد
و گفته می شود که بھتر است در شرايطی که خطر به لقوه وجود دارد آرامش را حفظ کرد، رضا بيش 

در اين شرايط  در حال آماده باش و ھشياری باشد  يک فرد می تواند. از اندازه آرام به نظر می رسد
  .بدونه وحشت زده شدن

زيرا که کسی به او ياد داده است که اين گونه فکر کند، يا رضا ممکن است که اين حرفھا را بزند 
چونکه به نظر او بر اساس تجربه قبليش از زمين لرزه ای که چندان مخرب نبوده است، اين نوع رفتار 

ھمچنين، رضا ممکن است اين چيزھا را به خاطر اينکه ترسو به نظر نرسد می گويد، . منطقی می باشد
 . حقيقت را که عصبی شده است و نميداند که چه کار بايد کرد را بپوشانديا اينکه می خواھد اين

  

معلم، ) يا عدم عملکرد(و صرف نظر از عملکرد صرف نظر از انگيزه رضا از اينگونه رفتار کردن 
دو زمين لرزه ھرگز مشابه يکديگر نيستند، و تنھا به دليل آنکه . راه کار پيشنھادی رضا به صBح نيست

ه ھای ديگر در منطقه ممکن است که شبيه به اين زمين لرزه به نظر برسند، و چون آنھا زمين لرز
چندان مخرب نبوده اند، نميتوان گفت که اين زمين لرزه نيز مانند آنھا مخرب نيست، بلکه اين زمين 

دل لرزه ميتواند به سادگی به يک زمين لرزه بدونه ھيچ ھشداری ميتواند به يک زمين لرزه بزرگ مب
ھيچ راھی وجود ندارد که قبل يا در طول اتفاق افتادن يک زمين لرزه بتوان گفت که اين زمين .  شود

  .لرزه مخرب است
  

ّاز آنجايی که زمين لرزه به حدی . در اين شرايط خطرات سازه ای و غير سازه ای بسياری وجود دارد
يک نقص . را با اطمينان دانستقدرتمند نيست که سالن ورزش را خراب کند، راھی نيست که اين 

کوچک در سازه، يا به وقوع پيوستن پديده تشديد در ساختار سالن ورزش، ممکن است که تکان ھای 
شديدی در ساختمان يا در ديگر اجزاء آن ايجاد کند، اگر زمين لرزه امواجی نزديک به فرکانس طبيعی 

خطرات : 9س طبيعی و پديده تشديد به درس برای توضيح فرکان(سازه يا اجزاء درون سالن توليد کند 
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اگر چراغھا . چراغھايی که به جلو و عقب تاب می خورند بھترين مثال می باشند). سازه ای رجوع کنيد
  .از سقف جدا شوند ميتوانند بيافتند، يا شيشه آنھا ميتواند بشکند و بر سر دانش آموزان بريزد

از آنھا شاخه ھای شکسته ميتواند . ک خطر بالقوه می باشنددرختانی که در بيرون تکان می خورند نيز ي
بريزد، يا اگر به پنجره ھا نزديک باشند ميتوانند به سمت پنجره ھا تاب بخورند و با آنھا برخورد کنند و 

اکثر پنجره ھای شيشه ای . باعث خرد شدن و پاشيدن شيشه ھا به داخل و خارج سالن ورزش بشوند
و مستقل ) خواص مواد زمينی، برای توضيح شکنندگی: 3رجوع شود به درس (ند بسيار شکننده می باش

پنجره ھای شيشه ای ھمچنين ميتوانند با . از چھارچوبشان به راحتی با کوچکترين اختBلی می شکنند
 .تکانھای جزئی ساختمان بر اثر زمين لرزه نيز بشکنند

  

آموزان سالن ورزش را ھرچه سريعتر ترک کنند به دليل اين خطرھا، به طور کلی بھتر است که دانش 
امن بودن، حتی . و در صورت امکان از پنجره ھای شيشه ای بزرگ و درختان بيرون فاصله بگيرند

اگر زمين لرزه کوچک باشد بھتر از آن است که منتظر ماند تا ديد آيا زمين لرزه بزرگ است و دانش 
به دانش آموزان ياد آوری .  آنکه بتوانند کاری بکنندآموزان را در معرض خطر قرار می دھد قبل از

کنيد که در حين زمين لرزه ھای بسيار قوی ايستادن دشوار يا غير ممکن است، راه رفتن را فراموش 
 متر تا درب خروجی وقتی که زمين 30حتی يک فاصله کوتاه مانند . کنيد و به سمت يک جای امن بدويد

 .ت که يک تسلی خاطر کاذب باشدلرزه خيلی قوی ميشود ممکن اس
  

ھرچند که اين اشياء در سناريو فوق مطرح نشده اند، اّما اشياء رايجی در سالن ورزش ھستند که ممکن 
اين اشياء می توانند شامل لوازم معلقی مانند حلقه بسکتبال يا ميله ھای تور . است خطر آفرين باشند

 . و بلندگو ھای بزرگ باشندا لوازم الکتريکی مانند چراغھایواليبال و ي
  

 برای مطالعه منظره واقعی خرابی ھا در سالنھای ورزش و ديگر 1ًلطفا به مجموعه تصاوير شماره 
  .محل ھای اجتماع در مدارس ژاپن رجوع کنيد

او ماندن در . فربد در کتابخانه در طبقه دوم مدرسه بود، در حال مطالعه برای يک گذارش علمی
ابستان دوست دارد، زيرا که آنجا تنھا جايی در مدرسه می باشد که يک کولر بزرگ کتابخانه را در ت

کولر به محافظت کتابھا در تابستانھای گرم در برابر خرابی کاغذ آنھا بر اثر ( نصب شده در پنجره دارد 
ھمچنين در آنجا يک دستگاه تلوزيون بزرگ بر روی يک ميز ). دمای با> و رطوبت ھوا کمک ميکند

چرخدار کنار در بود، که کتابدارھا گاھی به فربد اجازه می دادند تا او ويدئو ھای علمی جالبی را که در 
  .اتاق پشتی کتابخانه نگھداری می شدند تماشا کند

ًوقتی که زمين شروع به لرزش کرد، فربد لحظا نخست نمی دانست که چه اتفاقی دقيقا در حال وقوع 
رجع کتابخانه بوده است و در >به >ی دائرت المعارف ھا و کتابھای نقشه او در قسمت کتابھای م. است

اولين چيزی که متوجه شد اين بود که انگار يک کاميون بزرگ در بيرون ساختمان در . جستجو می کرد
سپس او صدای عجيت غيژ غيژ ی را در ميان . حال حرکت است، بنا بر اين چندان به آن توجھی نکرد

د کتاب شنيد، مانند آن که کسی در با>ی قفسه ھا در مقابل او ايستاده باشد و سعی در تکان قفسه ھای بلن
 . دادن قفسه به عقب و جلو داشته باشد
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فربد به انتھای قفسه ھا به سمت قسمت مرکزی کتابخانه رفت تا ببيند که بقيه چه می کنند و متوجه شود 
 و دانش آموزان به بيرون پنجره خيره شده اند، تا ببينند که آيا او ديد که کتابدارھا. که چه اتفاقی ميافتد

آنھا درختانی را که در مقابل سالن . يک کاميون بزرگ يا ھواپيما اين سروصدا ھا را ايجاد ميکند
 !"زمين تکان می خورد! زلزله" ورزش تکان می خوردند ديدند و يک نفر فرياد زد، 

  

 معرض خطر قرار دارد؟ اگر اين طور است، چه خطر ھايی ھستند؟ آيا فربد در کتابخانه در: 2پرسش 
 آيا کاری ھست که فربد در اين شرايط بايد انجام دھد؟

  

او درکتابخانه در معرض . بلی، فربد در کتابخانه در معرض خطر قرار دارد: پاسخھای ممکن
 امن نيز اين خطرھا خطرھای غير سازه ای قرار دارد و در طول مسير فرار کردن به سمت يک مکان

فربد در طبقه دوم مدرسه  قرار دارد و اين بدان معنی است که او در معرض خطرھای . وجود دارند
 . سازه ای ناشی از بودن در يک ساختمان چند طبقه نيز قرار دارد

  

و م آنجا پنجره ھايی وجود دارند که ميتوانند به راحتی در ھنگام زمين لرزه خرد شوند، بنابراين معل
در کتابخانه ھا، اغلب . دانش آموزانی که به بيرون پنجره نگاه می کنند نيز در معرض خطر قرار دارند

اوقات قفسه ھای کتاب به طور کامل پر از کتاب ميباشند، در نتيجه حتی تکانھای جزئی در قفسه ممکن 
 اين شايد دليل شنيدن صدای .است باعث افتادن کتابھا از قفسه بشود، يا به افتادن خود قفسه منجر شود

دانش آموزان بايد در نظر داشته باشند که حتی اگر يک . غيژ غيژ در ميان قفسه ھا توسط فربد باشد
 .قفسه روی قفسه ديگر بيافتد، می تواند باعث افتادن تمام قفسه ھا يکی پس از ديگری بشود

  

. لوزيون بزرگ بر روی ميز چرخ دارخطرھای ديگری نيز در اين اتاق وجود دارند، مانند وجود يک ت
ًاحتما> اين تلويزيون به خوبی روی ميز ايمن نشده است و از آنجايی که ميز به زمين پيچ نشده است، به 

در با> قيد شده است که ميز در کنار در قرار دارد، اين . راحتی ميتواند حرکت کند و يا واژگون شود
 آموزان در حال خروج از کتابخانه ميتواند صدمه بزند، يا اينکه بدان معنی است که افتادن ميز به دانش

اگر تلويزيون قبل از خروج دانش آموزان بر روی زمين واژگون شود ميتواند بر سر راه دانش آموزانی 
 .قرار بگيرد که سعی در خارج شدن از اتاق دارند

  

. ر نصب شده در پنجره ميباشدخطر ديگری که دانش آموزان خارج از ساختمان را تحديد ميکند کول
ًو> آنھا را در صا.  چھارچوب پنجره متصل نشده انداغلب اين تجھيزات به خوبی به ساختمان يا

ًاصو> کولرھايی . چھاچوب پنجره قرار ميدھند و پرچ می کنند بدونه ھيچ سازه ای به عنوان تکيه گاه
داخل ساختمان يا پياده رو پايين ساختمان سقوط شبيه به اين در ھنگام زمين لرزه به خارج از پنجره به 

 . می کنند
  

ر ھشدار دھنده افربد بايد در مورد خطرھايی که معلم و ديگر دانش آموزان اطرافش را تھديد می کند بسي
ّدر ھر نوع از زمين لرزه، صرف نظر از احساستان از شدت آن،  بھترين کار اين است که ھر . باشد

يک تکان کوچک در ابتداء به آسانی می تواند به يک زمين لرزه . ن امن برويدچه سريعتر به يک مکا
 .محيب، بدونه ھيچ اخطاری تبديل شود
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 برای مطالعه منظره واقعی خرابی ھا درکتابخانه ھا در مدارس ژاپن 2ًلطفا به مجموعه تصاوير شماره 
 .رجوع کنيد

  

در آن روز، آنھا .  مدرسه ترک کرد به کBس شيمی رفتامين بعد از آنکه دوستانش را در ورودی
حرارت . نش دھنده بوده استمواد واک می کردند که شامل حرارت دادن واکنش ھای شيميايی را مطالعه

ھمچنين او از با دقت جا .  واکنش دھنده ھا ھميشه قسمت جذاب آزمايشات شيمی برای او می باشددادن
ناکی که ميتوانند به راحتی پوست او را بسوزانند در صورت عدم به جا کردن واکنش دھندگان خطر

او عينک محافظ و روپوش آزمايشگاه برای محافظت لباسھايش در برابر مواد شيميايی . دقت، لذت ميبرد
ھر دانش آموز در کBس يک پراغ بنزن روی ميزشان در . مورد استفاده در آزمايشگاه به تن داشت

ريق شلنگ و لوله به منبع گاز موجود در اتاق پشت آزمايشگاه متصل بودند و در اختيار داشتند که از ط
 .کنارديگر لوله ھا و سيمھای برق نصب شده در نزديکی سقف کBس قابل تشخيص بوده اند

  

امين ھنگام شنيدن صدايی که مانند گذر کردن يک کاميون بوده در قسمت انتھايی کBس در حال شستن 
او ھمچنين صدای به ھم خوردن ظرفھای .  که در آزمايش استفاده کرده بود بودشه ايیظرف ھای شي

او به شستن ادامه داد، اما سر و صدای به ھم . شيشه ای موجود در کابينت ھای اطرافش را نيز می شنيد
دانش آموزان ھر چه سريعتراز مدرسه ! زلزله" معلم شيمی او فرياد زد، . خوردن شيشه ھا از بين نرفت

به : "معلم ھمچنان که دانش آموزان کBس را ترک می کردند آنھا را راھنمايی می کرد". رويد بيرونب
سرعت حرکت کنيد اما خونسرد باشيد، ھيچ چيزی از کBس با خود بر نداريد و در راه بيرون رفتن ھيچ 

 ". کجا توقف نکنيد
  

گذاری ک=س شيمی در يک منطقه چه خطرھايی وجود دارد که يک معلم شيمی در ھنگام بر: 3پرسش 
 خود چيزی از ک=س ارا معلم به دانش آموزان گفت که بزلزله خيز بايد از آنھا آگاھی داشته باشد؟ چ

 .بر ندارند؟ عکس العمل اين معلم را با عکس العمل معلمھای ديگر در مقابل زمين لرزه، مقايسه کنيد
  

اگر شيشه .  که در کBس وجود دارند آگاه باشدمعلم شيمی بايد از خطرات خاصی: پاسخ ھای ممکن
آ>ت موجود در کBس ميتوانند به بيرون از کابينتھا بيافتند، آنگاه حتی يک زمين لرزه کوچک ميتواند 

 اين ميتواند باعث کند شدن خروج از کBس يا .کسته شدنشان بر روی زمين بشودباعث افتادن آنھا و ش
). بستگی به نوع پوشش پاھای دانش آموزان دارد(  آموزان بشود جلوگيری از خروج برخی از دانش

اگر چيزی بر روی شلنگ ھای گاز بين چراغھای بنزن و منبع گاز بيافتد ميتواند باعث نشت گاز در 
اين ميتواند باعث خطر آتش سوزی در کBس بشود، يا باعث بيماری يا بيھوشی دانش . کBس بشود

معلم بايد به سرعت گاز را ببندد . تاده اند و مجبور به تنفس گاز ھستند بشودآموزانی که در کBس گير اف
و منبع گاز را در شرايط اضطراری ايمن کند، و دانش آموزان برای مواقعی که معلم در شرايط 

اضطراری در کBس حاضر نيست يا توانايی ايمن کردن کBس را ندارد بايد آموزشھای >زم را در 
ھرگونه صدمه به سيمکشی ھای برق و لوله ھای نصب شده کنار . ن ابزارھا ديده باشندمحل استفاده اي

 يا فاضBب که از لوله ھا جوش، دسقف ميتواند دانش آموزان را در معرض خطر برق گرفتگی، آب سر
 .  نشت کرده اند قرار دھد

  

ضا داشته اند برای عکس اين گونه به نظر ميرسد که معلم شيمی نسبت به معلمھای ديگر که فربد و ر
پيامھايی که معلم شيمی فرياد زد واضح، . العمل در شرايط اضطراری به خوبی آمادگی داشته است
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مشکل مشخص شده بود، پيروی از يک فرمان ساده برای حرکت : مختصرو به ترتيب اھميت بودند
ينکه دانش آموز به ھيچ ن شدن ائکردن و رفتن به يک مکان امن و در نھايت دستورات >زم برای مطم

از آنجايی . دليلی مانند جمع آوری وسايل شخصيشان در راه تا رسيدن به يک مکان امن توقف نمی کنند
که در مدرسه ممکن است که جاھايی وجود دارد که ميتواند پناه گاه امنی برای دانش آموزان باشد، يک 

نکته مھم . ه ای نمی تواند جای امنی باشداتاق با شلنگ ھای گاز، لوله، سيمھای برق و ظرفھای شيش
قابل اشاره اين است که معلم آمادگی >زم را برای تشخيص و عمل کردن در شرايط خطرناک را با 

دانش آموزان و معلمان بايد برای گرفتن امن ترين . دستورات واضح برای دانش آموزان داشته است
 . آماده باشندتصميم، بر طبق پيشامدھا و طرح ساختمانی مدرسه 

  

 برای مطالعه منظره واقعی خرابی ھا درقسمت ھای خاص در 2ًلطفا به مجموعه تصاوير شماره 
  .مدارس ژاپن رجوع کنيد

  

   )Rapid Visual Screening RVS  (  چشمیسريعمعاينه : فعاليت تحليلی

  

ان ھای مختلف در درفعاليت تحليلی، دانش آموزان ياد می گيرند که ارزيابی خطرھای موجود در مک
آنھا ھمچنين ياد می گيرند که امنترين جای برای . مدرسه به صورت فردی دارای اھميت می باشد

  .مکانھای مختلف بر اساس خطرھای سازه ای و غير سازه ای موجود در آن مکانھا متفاوت می باشد

نزلشان با استفاده از برای اين فعاليت تحليلی، دانش آموزان به تشخيص خطرھای موجود در کBس و م
اين تکنيک اولين ابزاری است که با ارزيابی عوامل موجود . می پردازند   چشمیسريعمعاينه تکنيک 

در محيط که در ھنگام زمين لرزه خطر آفرين ھستند دانش آموزان را قادر به آماده سازی برای مقابله با 
يجه اين فعاليت را با معلم، والدين و ديگر دانش آموزان تشويق خواھند شد که نت. زمين لرزه می کند

  . بزرگسا>ن در اطراف خود به اشتراک بگذارند تا سطح آگاھی را از خطرھای زمين لرزه با> ببرند
  

 :مواد
  

  کاغذ و قلم
  گچ يا ماژيک وايت بورد برای تخته سياه يا وايت بورد

  )چک ليست خطرات غير سازه ای زمين لرزه( الف 10کپی پيوست 
 )ايمنی در اتاق خواب( ب 10پی پيوست ک
  

  :روش کار
  
از دانش آموزان بخواھيد تا يکی از اشياء يا اجزاء غير سازه ای موجود در کBس خود را که می  .1

بر روی تخته در يک ليست خطرھايی را که . تواند در ھنگام زمين لرزه خطر آفرين باشد را نام ببرند
از دانش آموزان بپرسيد که چرا اينھا را خطرناک . را جمع آوری کنيددانش آموزان يادداشت کرده اند 

  .در نظر گرفته اند



دھمدرس   8 

چک ( الف 10به ھر گروه يک کپی از پيوست . دانش آموزان را به گروه ھای کوچک تقسيم کنيد. 2
را بدھيد و به آنھا توضيح دھيد که برای کار گروھی و ) ليست خطرھای غير سازه ای در زمين لرزه

موزان برای ھر يک از عناوين موجود در ليست آدانش .  دقيقه وقت دارند15مل کردن چک ليست کا
سپس .  بايد جواب بلی يا خير را انتخاب کنند و عناوينی را که به کBس آنھا مربوط نميشود را رھا کنند

را برای کم دانش آموزان بايد در مورد عناوينی که خطرناک تشخيص داده اند بحث کنند و راه حلی 
باره بود، دانش آموزان ھمچنين بايد دراگر زمان کافی . کردن يا بر طرف کردن خطر پيشنھاد کنند

ه دانش در زمان مناسب ب. عناوينی را که گروه آنھا ضد زلزله تشخيص داده است نيز توضيح بدھند
د يک سخنگو انتخاب کند که ھر گروه باي.  جديدی را نيز به ليست اضافه کنندياآموزان اجازه دھيد تا اش

ارائه ) دقيقه برای ھر گروه 5( دقيقه 5خBصه ای از مشاھدات و پيشنھادات گروه را در مدت زمان 
  . دھد

  
ر کBسشان را به اجرا گذاشته خطرھای بالقوه د  چشمیسريعمعاينه به دانش آموزان بگوييد که آنھا . 3
شخيص امنيت سازه و طراحی روشھايی برای بھبود  که متخصصان برای ت است تکنيکی رايجاين. اند

دانش آموزان را تشويق کنيد که مشاھدات و . ايمنی سازه در مقابل زمين لرزه استفاده می کنند
پيشنھاداتشان را برای با> بردن امنيت کBسھای درس به مدير مدرسه ارائه دھند و پيشنھاد کنند که 

به دانش آموزان توضيح دھيد که ھرچند . ه انجام خواھند دادبخشی از کارھا يا ھمه آن را داوطلبان
تشخيص دادن خطرھا و پيشنھادات برای کم کردن خطر برای امنيتشان اھميت با>يی دارد، ھمچنين 

دانش آموزان بايد مطمئن شوند که نگرانی ھای آنھا توسط افراد مسئول شنيده شده است و حرف ھايشان 
  . مورد توجه قرار گرفته است

  
 10سپس به ھر گروه يک کپی از پيوست . ه ھای خود بازگردندواز دانش آموزان بخواھيد که به گر. 4

يسه از آنھا بخواھيد تا دو اتاق خواب در پيوست را با يک ديگر مقا). امنيت اتاق خواب(ب را بدھيد 
در بين دانش . رزه دارد به چه دليل ھايی امنيت بيشتری در ھنگام زمين لکنند و شرح دھند که کدام يک

حال دانش آمو زان را تشويق کنيد که يک چک . آموزان بحثی را در ارتباط با مشاھداتشان ايجاد کنيد
برای منزلشان بر طبق فعاليتی که برای کBسشان انجام دادند و فعاليت امنيت    چشمیسريعمعاينه ليست 

اليت را با ھمکاری اعضای خانواده خود انجام دھند آنھا را تشويق کنيد که اين فع. اتاق خواب تھيه کنند
 .و گذارشی از مشاھدات و پيشنھادات آنھا برای کم کردن خسارت در طول زمين لرزه را تھيه کنند

  

  :منابع اينترنتی مفيد
  

Guide and Checklist for Nonstructural Earthquake Hazards in California Schools (2003):  

http://www.documents.dgs.ca.gov/dsa/pubs/SB1122.pdf 

 

  :منابع
  

Beven, R.Q., Crowder, J.N., Dodds, J.E., Vance, L., Marran, J.F., Morse, R.H., Sharp, 

W.L., Sproull, J.D., 1995, Seismic Sleuths-Earthquakes: A teacher’s package for grade 

7-12 (second edition), American Geophysical Union and Federal Emergency 

Management Agency, FEMA 253, 364 p.  
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Field, N., Schepige, A., 1995, Discovering earthquakes, Dog-Eared, Middleton, 40 p.  

Case studies of Seismic Nonstructural Retrofitting in School Facilities” by Educational 
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  1 شماره ريتصاو مجموعه

 اجتماعات و ورزش سالن

با> سمت چپ، شيشه ھای بزرگ 
 مستحکم نشده در صورتی که به و

وب و ساختمان به سختی ارچچھ
متصل شده باشند، به راحتی می 

 .توانند خرد شوند

 

پايين سمت چپ، چراغھا و اجزاء 
سقف که اغلب در ھنگام زمين 
لرزه لق می زنند، به پايين می 

  .ريزند

  

سمت راست، عوارض خاصی که 
مخصوص سالنھای ورزش و 

ند حلقه اجتماعات ھستند، مان
بسکتبال و بلندگوھای بزرگ و 
  .تابلوھا ميتوانند به پايين بيافتند
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  2 شماره ريتصاو مجموعه

 

يمن نشده خطرناک ھستند و واژگون شدن يکی از آنھا به ابا> سمت چپ، قفسه ھای 
  .ای مجاور مانند دومينو منجر می شودواژگونی قفسه ھ

با> سمت راست، تلوزيون ايمن نشده بر روی ميز بلند يا قفسه به پايين واژگون می 
  .شود و بر روی زمين سر می خورد

پايين سمت راست، کولر ھای نصب شده در پنجره که ايمن نشده اند برای افرادی که 
  .رينندبيرون از ساختمان زير آن قرار دارند خطر آف
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 3 شماره ريتصاو مجموعه

  خاص مخازن و درس کBس

با> سمت چپ، چراغھای مھتابی اگر به خوبی به سقف متصل نشده 
 .باشند به پايين آويزان می شوند

 

با> سمت راست، دو مثال از شيشه آ>تی که به خوبی در قفسه ايمن 
 .نشده اند و به بيرون ريخته اند

 

دن ھر شيئی بر روی تانکھا و لوله ھای پايين سمت راست، افتا
محافظت نشده گاز خطر زيادی را برای آتش سوزی و انفجار می 

  .آفريند
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 الف، نمايش بصری سريع برای کBس درس10پيوست 

  ________: تاريخ                                              ________ : شماره گروه

  

د اشاره می کند، اما ممکن است که اين فعاليت به خطرھای رايجی که در اکثر کBسھای درس وجود دارن! تذکر
برای نتيجه کامل، اين فعاليت بايد با ھمکاری يک مھندس با . ھمه خطرات موجود در کBس شما را پوشش ندھد

برای خطرھايی که در زير پوشش داده شده . تجربه با دانش مناسب از خطرھای ناشی از زمين لرزه اجرا شود
تصميم گيری را در موردشان دشوار می کند  که اصی را در کنار مواردی اند، پيشنھاد می شود که توضيحات خ

 .يادداشت کنيد
  

 آيا کابينتھا، قفسه ھای کتاب و کمدھا به خوبی به ديوار متصل شده اند که از واژگونی آنھا جلوگيری شود؟. 1
                                                               خير □بلی          □

 آيا اشياء سنگين در قسمت پايينی قفسه ھا نگھداری می شوند؟. 2
                                                               خير □بلی          □

 آيا کتابھای موجود در قفسه ھا محافظی برای جلوگيری از بيرون افتادنشان از قفسه دارند؟ . 3
                                                               خير □بلی          □

 آيا درب کابينتھا دارای قفل می باشد؟. 4
                                                               خير □بلی          □

 ن و کامپيوتر ھا به خوبی به ميزھا بسته شده اند؟وآيا تلوزي. 5
                                                               خير □بلی          □

آيا ميزھا و صندلی ھا در جايی قرار گرفته اند که نمی توانند حرکت کنند و باعث مسدود شدن راه خروجی . 6
 بشوند؟

                                                               خير □بلی          □

   آيا تمام اشياء تيز، تزئينات ديواری و نمايش گرھای آويزان به خوبی متصل شده اند؟.7

                                                               خير □بلی          □

 آيا مواد شيميايی و شستشو در آزمايشگاه ايمن شده اند که واژگون نشوند و بر روی زمين پخش نشوند؟. 8
                                                               خير □بلی          □

 آيا لوازم سنگينی که چرخ دارند به خوبی ايمن شده اند تا از قلتيدن آنھا جلوگيری شود؟. 9
                                                               خير □بلی          □

  کپسولھای اتفاء حريق به خوبی نصب شده اند؟آيا. 10
                                                               خير □بلی          □

 آيا تخته سياه يا وايت بورد به خوبی نصب شده اند؟. 11
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                                                               خير □بلی          □

 اگر بر با>ی کابينتھا گلدان يا ديگر وسائل سنگينی وجود دارد، آيا به خوبی مھار شده اند؟. 12
                                                               خير □بلی          □

 آيا سقفھای کاذب به خوبی نصب شده اند؟. 13
                                                               خير □بلی          □

 آيا بستھای ھمه چراغھا ايمن ھستند؟. 14
                                                               خير □بلی          □

 آيا چراغھای مھتابی بر روی غBب سقف آويزان شده اند يا تکيه گاه ديگری دارند؟. 15
                                                               خير □بلی          □

 درجه به راحتی در صورت 45اقل به اندازه  يکديگر حد برخورد باآيا چراغھای آويزان ميتوانند بدون. 16
 امکان تاب بخورند؟

                                                               خير □بلی          □

 اگر در کBس سقف کاذب وجود دارد، آيا امن سازی شده است؟. 17
                                                               خير □بلی          □

 اگر در آنجا لوله ھايی مانند آب، گاز يا از اين قبيل وجود دارد، آيا ايمن شده اند؟. 18
                                                               خير □بلی          □

 .ًآيا خطر ديگری مشاھده ميکنيد که در اين ليست قيد نشده است؟ لطفا مشخص کنيد. 19
                                                               خير □بلی          □
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 ب، امنيت اتاق خواب10پيوست 

 

 ________ :تاريخ          ________ : هشماره گرو

 ايمن يا غير ايمن؟

 

کدام يک از اتاقھا امنيت بيشتری دارند؟ چرا؟ چه خطرھايی در . تصاوير اين صفحه را با يکديگر مقايسه کنيد
 تصوير ديگر وجود دارد؟

 

 

A 

B 


