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چكیده

ز ین ا داف :زلزله آذربایجان شرقی در تاریخ  12مرداد  2932به بزرگی  6/9و  6/4ریشتر در شهرهای ورزقان ،اهر و هریس روی داد و
با  906کشته و بیش از  0000میلیارد ریال خسارت آسیبهای جبرانناپذیری را ایجاد نمود .تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل عملکرد امداد
رسانی و جنبههای بهداشتی ،زیست محیطی و ایمنی بعد از زلزله انجام گردید.
واد ر ش  :ضمن حضور در مناطق زلزلهزده در طی روزهای پس از زلزله نسبت به مشاهده و جمعآوری و ثبت اطالعات مورد نیاز
اقدام گردید .همچنین از طریق مصاحبه نظرات کارشناسان بهداشت جمعآوری شد .سایر اطالعات مورد نیاز از طریق بررسی وبسایتها و
نشریات تهیه گردید.
ي فت  :هماهنگی الزم بین سازمانهای دولتی در روزهای اول زلزله در سطح پایینی بود و وظایف مختلف شفاف نشده بود .نبود آمار
صحیح از ساکنین دائمی و غیر دائمی روستاها مشکالت زیادی در ساخت خانههای روستایی ایجاد کرد .از جمله ویژگیهای بارز زلزله اخیر نحوه
کمکرسانی توسط مردم نوعدوست بود ،به گونهای که کمکهای خود را بدون واسطه دولتی و با حضور در مناطق زلزلهزده ارائه نمودند که
قاعدتًا دارای مزایا و معایبی بود .عدم وجود متولی مشخص جهت نصب توالتهای بهداشتی تا یک هفته بعد از زلزله مشکل بارزی در مناطق
زلزلهزده بود .مشکالت مربوط به توزیع چادر ،جمعآوری پس ماندها ،توزیع بیش از حد آب معدنی و نگهداری نامناسب آنها و انباشت آوارهای
برداشت شده در مسیل زهکشهای طبیعی از دیگر مشکالت قابل مشاهده بود.
بحث نتیج گیری :وضعیت بعد از زلزله نشان داد علیرغم حضور نیروهای دولتی درمناطق زلزلهزده ،مشکالت بارزی وجود دارد که نیاز
است برنامهریزی جامعتری جهت امداد رسانی بعد از زلزله بهویژه در زمینههای بهداشتی انجام شود.
کلید اژه  :بالیای طبیعی ،زلزله ،آذربایجان شرقی ،مشارکت مردم ،بهداشت

 . 1دانشیار مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 . 2استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز)Email: hjahanimogaddam@gmail.com( ،
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د
 600میلیون نفر تحت تأ ثیر قر ار گرفتیه و بییش از 14000
نفر کشته شدند ( .)2
در بین بالیای طبیعی ،زلزله در کشور ایران به دلیل وجود
چند خط گسل بزرگ در نقا ط مختلیف کشیور غالبیًا رخ
داده ( )5و شیوع بیشتری دارد (ب طیور مثیال کرمیان (.))6
بر اساس آمار ایران یکی از کشور ه ای بیا فعالییت زلزلیه -
خیزی باالست .جدول 2مشخصات زمین لرزه ها در اییران
را از سال  2330نشان می دهد .بیا توجیه بیه جیدول24 ،
زلزله در ایران در طی  11سال گذشته رخ داده کیه میردم
بسیاری توسط ای ن نوع از فاجعه کشته یا زخمی شده انید.
زلزله منجیل  -رودبار و بم بیا بییش از  00000نفیر کشیته
بدترین موارد می باشد (  . )0اکثر لرزه ها نیز باالتر از مقدار
 6در مقیاس ریشتر بوده اند.

نگاهی به گذشته نشان می دهد که جوامع انسانی از دیرباز
با انواع بالیا درگیر بوده اند .در تعاریف علمیی ،بالییا بیه
عنوان بالیای طبیعی ،بالیای تکنولوژیکی (به عنوان مثیال
نشت مواد شیمیایی) و شرایط ب حرانی پیچیده (بیه عنیوان
مثال جنگ های داخلی) طبقه بندی می شیوند (  . )2بالییای
طبیعی مانند سیل ،زلزله ،خشک سالی ،طوفان ،رانش زمین
و ...هر سال در سراسر جهان رخ می دهید کیه از میوارد
نسبتًا جدید آنها می توان به دو مورد مهم زلزله و سونامی
در ژاپن ( )1و زلزله در هائیتی اشاره نمود ( . )9سالیانه در
دنیا تا  600مورد بالیا ثبت می شود که برای کشورهای در
حال توس عه با بیش از  %30مرگ و میر نشان دهنده منبیع
اصلی خطر است (2و . )4در بالیای بین المل لی سال ، 1001
جدول :1لیست زمینلرزهها در ایران از سال  ( 0991قبل از )2102 August
مختصات
27°58′34″N 57°34′26″E / 27.976°N
57.574°E / 27.976; 57.574
28°29′28″N 59°07′01″E / 28.491°N
59.117°E / 28.491; 59.117
26°44′34.8″N 55°49′40.8″E /
26.743°N 55.828°E / 26.743; 55.828
26°44′34.8″N 55°49′40.8″E /
26.743°N 55.828°E / 26.743; 55.828
33°34′51.6″N 48°47′38.4″E /
33.581°N 48.794°E / 33.581; 48.794
26°47′2.4″N 55°50′49.2″E /
26.784°N 55.847°E / 26.784; 55.847
30°44′27.6″N 56°52′37.2″E /
30.741°N 56.877°E / 30.741; 56.877
36°16′12″N 51°34′30″E / 36.27°N
51.575°E / 36.27; 51.575
29°0′14.4″N 58°20′13.2″E /
29.004°N 58.337°E / 29.004; 58.337
35°40′8.4″N 48°55′58.8″E /
35.669°N 48.933°E / 35.669; 48.933
30°9′N 57°36′E / 30.15°N 57.6°E /
30.15; 57.6
33°49′12″N 59°48′0″E / 33.82°N
59.8°E / 33.82; 59.8
38°15′N 48°17′E / 38.25°N
48.283°E / 38.25; 48.283
;37°0′N 49°24′E / 37°N 49.4°E / 37
49.4

تلفات (نفر)

بزرگی
(ریشتر)

مرکز زلزله

زمان (به ساعت
هماهنگ جهانی)

تاریخ
(میالدی)

2

5.3

کهنوج

01:05:30

11

6.5

حسین آباد

22:12:01

19

5.9

دامغان

23:56:34

7

6.1

قشم

11:00:34

70

6.1

بروجرد

01:17:01

13

6.0

قشم

10:22:19

حداقل602

6.4

زرند

02:25:22

حداقل35

6.3

مازندران

12:38:46

حداقل
30,000
262

6.6

بم

01:56:52

6.5

قزوین

02:58:21

5

6.6

گلباف

19:40:02

1,567

7.3

بیرجند-قائن

07:57:29

1,100
حداقل
40,000

6.0

اردبیل

7.4

منجیل (رودبار)

Junuary 15,
2011
December
20, 2010
August 27,
2010
September
10, 2008
March 31,
2006
November
27, 2005
February
22, 2005
May 28,
2004
December
26, 2003
June 22,
2002
March 14,
1998
May 10,
1997
February
28, 1997
June 20,
1990

به هنگام وقوع ز لزله ،زیرساخت هایی مانند ش بکه توزییع
آب آشامیدنی ،شبکه جمع آوری فاضی الب ،شیبکه توزییع
برق و گاز ،جاده ها و شبکه هیای ارتبیاطی آسییب دییده و
مردم خانه ،آسایش و امنیت روانی شان را از دست داده و
تا زمانی که به آسایش نرسیده اند ،نیازمنید امدادرسیانی و
حمایت خواهند بود .بنابراین ،ایجاد آمادگی کافی هیم در
دولت و هم در مردم به منظور کاهش اثرات منفیی زلزلیه

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

در مناطق زلزله خیز امری ضروری به نظر میی رسید .مقالیه
حاضر ،زلزله اخیر در استان آذربایجیان شیرقی (واقیع در
شمال شرقی ایران) در تاریخ  12مرداد  2932را از لحاظ
ویژگی های زلزله رخ دا ده ،آمادگی و اقیدامات اضیطراری
انجام گرفته در طی دو هفتیه بعید از وقیوع زلزلیه ،میورد
بررسی قرار داده است.
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مواد و روشها
نط

ورد ط ع

استان آذربایجان شرقی به عنوان پرجمعیتترین اسیتان اییران
در گوشییه شییمال غربییی کشییور واقییع شییده ( )0و از لحییاظ
جغرافیایی درˊ 45° 0تا ˊ 40° 10طول جغرافییایی شیرقی و
ˊ 96° 45تا ˊ 93° 16عرض جغرافیایی قرار دارد .با مساحتی
برابییر بییا ( 45430/00 km1حییدود  %1/02از مسییاحت کییل

کشور) ،دهمین استان از لحاظ وسعت در بین استانهیا اسیت.
استان آذربایجان شرقی در منطقه البرز و آذربایجان ،در شیمال
غربی فالت ایران و در تالقی بین کیوههیای البیرز و زاگیرس
واقع شده و جزء مناطق زلزلهخییز اییران اسیت .زلزلیه میورد
مطالعه در شهرستانهای اهر ،ورزقان و هریس رخ داد (شیکل
.)2

شکل :1موقعیت محل مناطق زلزلهزده بر روی نقشه آذربایجان شرقی ()3

جمعآ ری داده
جمعآوری دادههای توصیفی در مورد زلزله از چند ساعت
پس از وقوع زلزله از وبسایت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران و بانک اطالعات آنالین آغاز شد .اطالعات در مورد
ابعاد فاجعه ،اقدامات اضطراری ،مشارکت عمومی و ...از
رسانهها ،اینترنت و همچنین با حضور در محل وقوع زلزله،
مشاهده و بازدید از مناطق آسیبدیده و نیز با انجام مصاحبه
با کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان که در
مناطق زلزلهزده به انجام خدمترسانی مشغول بودند جمع-
آوری و تحلیل گردید.

یافته ها
ي گ

ی ز ز ر یداده

در تاریخ شنبه  12مرداد  2932اولین زمینلیرزه در آذربایجیان
(به قدرت  6/1در مقیاس ریشتر) در  10کیلومتری غرب اهیر
در سییاعت ( Coordinated Universal Time( 1UTCوقییت
هماهنگ جهانی) )  26:59:26( ،21:19:26،بیه وقیت محلیی)
رخ داد .بعد از  22دقیقه ،دومین زمینلرزه (به قیدرت  6/4در

مقیاس ریشتر) در سیاعت  20:04:95بیه وقیت محلیی در 10
کیلومتری شمال اهر (ورزقان) رخ داد .هیر دو زمیینلیرزه بیه
شدت چهار شهر استان شامل اهر ،هریس ،ورزقان و تبریز را
تحتتأثیر قرار داد .سپس بیش از  100پسلرزه با قدرت بیش
از  1/5در مقیاس ریشتر در منطقیه ذکیر شیده رخ داد .وقیوع
پسلرزههیای متعیدد قیوی بیرای چنیدین روز متیوالی جیزء
ویژگیهای خاص زلزله رویداده میباشید کیه باعیی ایجیاد
ناآرامی در ذهن مردم و آسیبهای روانی فراوان گردید کیه از
آن جمله میتوان به اسکان مردم در خارج از منیازل خیود در
داخل چادرهای استقرار یافته در کنیار کوچیههیا و خیابیانهیا
اشاره نمود .شکل Error! Reference source not found.1
توالی و بزرگی زلزله رخداده و پسلرزهها از  12تیا  92میرداد
را نشیان مییدهید .برطبیق آزمیون Analysis of ( ANOVA
( Varianceتجزیه و تحلیل واریانس) ) ،در روزهای مختلیف
( )P<0/002تفاوت معنیداری بین مقیادیر زمیینلیرزه وجیود
دارد .شکل  9مدل جعبهای از زمینلرزه و پسلرزههیا در طیی
روزهای متفاوت را نشان میدهد .براساس
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شکل یک روند نزولی در شدت و فراوانی زمینلیرزههیا قابیل
مشاهده است .بین  141زمینلرزه و پسلیرزههیای ثبیتشیده،
متوسط زمینلرزه  9/26±0/6با حداقل  1/5و حیداکثر  6/1در
مقیاس ریشتر بود .عمق میانگین و انحراف معیار زلزله رخداده
 6/1±4/3 kmبییا حییداقل  6 kmو حییداکثر  46 kmبییود .در
مقایسه با سایر زلزلهها ،عمق زلزله کم و نزدیک به سطح زمین

بود .با در نظر گرفتن فراوانی زمینلرزهها (شیکل  ،)4حیداکثر
پسلرزهها در روزهای  1و  9اتفاق افتیاد .از  141زمیینلیرزه،
 114میورد در عمییق بیین  24-20 kmو  293مییورد در عمییق
 24kmاتفاق افتاد .همبستگی بین عمق و بزرگی زمینلیرزههیا
مشاهده نگردید (.)P=0/609

6.5
6
5.5
5

4
3.5
3
2.5
2
201

151

101

51

Sequence of earthquake

شکل :2توالی وبزرگی زلزله آذربایجان شرقی ایران ،مرداد )01( 2102

شکل :3مدل جعبهای زلزله آذربایجان شرقی و بزرگی پسلرزهها در طی روزهای مختلف ()01

1

Magnitude

4.5

ی

رکت
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شکل :4فراوانی زمینلرزهها و پسلرزهها در طی روزهای مختلف ()01

 500روستا در اطراف  9شهرستان زلزلیهزده (اهیر ،ورزقیان و
هریس) وجود دارند که در  900روسیتا ،واحیدهای مسیکونی
بین  60تا %200آسیب دیدند .بیشتر روستاهای آسیبدییده بیه
ترتیب در اطراف اهر ،ورزقان ،هریس و تبریز بودند ( .)22در
یک اقدام ارزشمند و ستودنی ،دولت اعالم کرد که خانیههیای
قربانیان زلزله را تا دو میاه آینیده قبیل از شیروع فصیل سیرما
خواهد ساخت که کارهای عملیاتی آن نیز بالفاصله در چندین
روستا آغاز شد .با اینحال ،پیشرفتهای بعیدی در بازسیازی
مناطق زلزلهزده نشان داد که مدت زمانی بیش از دو ماه بیرای
ساخت واحدهای مسکونی جدیید میورد نییاز بیوده کیه الزم
است این موضوع در برنامهریزهای دولتی مدنظر قرار گییرد و
مشکالت مربوطه در ساخت و سازهای بعد از زلزلیه آسییب-
شناسی گردد .بررسیهای بعد از وقوع زلزله نشان میدهد کیه
یکییی از مشییکالت اساسییی در سییاخت واحییدهای مسییکونی
تخریبشده در روستاهای آسیبدیده عدم وجود آمار شیفاف
و قابل اعتماد از ساکنین واقعی روستاها و تمایز بیین سیاکنین
دائمی و غیر دائمی (فصلی) و نییز تعیداد واقعیی خانوارهیای
سییاکن بییود .اییین موضییوع مشییکالت فراوانییی را در سییاخت
واحدهای مسکونی بیرای دولیت ایجیاد نمیود و هزینیههیای
مربوطه را افزایش داد .بطوریکه نیاز به وجیود آمیار شیفاف از
روستاها و وضعیت خانوارها و ساکنین به شدت احساس می-
شود.
در طی زلزله در  9شهرسیتان آسییبدییده بییش از  906نفیر
کشته و بیش از  5000نفر مجروح شدند .افراد مجروح در

بیمارستانهای مختلف در شهرهای استان آذربایجان شیرقی و
غربی تحتدرمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
قرار گرفتند .در کل  255000نفر که  60000آنها در اهر،
 41000آنها در ورزقان و  40000آنها در هریس قرار داشتند
با این فاجعه روبرو شدند .در ورزقان 21 ،روستا که هر
روستا جمعیتی در حدود  300-2000نفر داشت بطور کامل
نابود شد .به گفته کارشناسان ،علل اصلی تلفات و خسارات
نزدیکی عمق زلزله به سطح زمین (دارای حدود  3/3کیلومتر
فاصله از سطح زمین) ،مشکالت ساختمانها و سازهها و در
نهایت نزدیکی روستاها به محل گسل بود .درمورد تعداد
کشته و زخمی در زلزله اخیر آذربایجان مدارک کمی در
دسترس میباشد .زلزله مورد بررسی خوشبختانه در طول
روشنایی روز اتفاق افتاد و اکثر مردم در فضای باز به کار
کشاورزی و دامداری مشغول بودند و نیز خانههای خود را به
جهت ترس از زلزله اول ترک کرده بودند لذا تعداد آسیب-
دیدههای انسانی کمتر بود .در مقایسه ،زلزله در شهر بم و
زلزله رودبار منجیل زمانی روی داد که افراد در خواب بودند
در نتیجه آمار کشتهشدگان باال بود.

اقدا ت اضطراری

رکت عمو

جهت امداد رسانی ،اولین نیروهای امیداد سیاعت ( 0در نیمیه
شب) پس از رخ دادن زلزله به منطقه اعیزام شیدند .در طیول
روز پس از زلزله ،ساکنین خود برای نجات مجروحیان اقیدام
میکردند .نیروهای نظامی (رنجرهای ارتش) اولیین نیروهیایی
بودند که به منطقه رسیده و به مردم کمک کردند .در طی چند
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روز اول پس از زلزله ،پوشش رسانهای این رویداد بیه وسییله
رادیو ملی و شبکه تلویزیونی مناسب نبود .اگر چیه در کشیور
سازمانهای بسیاری در اییران بیرای میدیریت بحیران و ارائیه
امداد رسانی مسئولیت دارند (سیازمان ملیی میدیریت بحیران
(،)National Disaster Management Organization( ) NDMO
جمعیییت هییالل احمییر ایییران (National Disaster( ) IRCS
 ،) Management Organizationکارکنییان بحییران فرمان یداری
استان (ستاد بحران) ) با اینحال کاستیهای بعد از وقوع زلزله
در مناطق متأثر شده ،وجود مشکالت در ساختار مدیریتی پس
از بحران را در امداد رسانی بیه آسییبدییدگان زلزلیه آشیکار
ساخت .به عبارت دیگر ،مدیریت عملی بحیران در چنید روز
اول پس از زلزله سازمانیافته نبوده و هماهنگی بیین سیازمان-
های مسئول در سطح پایینی قرار داشت و سیردرگمی در ایین
خصوص مشاهده میشد .اغلب مشخص نبود کیه در سیاعات
اولیه پس از زلزله چه کاری توسط چه ارگانی باید انجام شود.
لذا بازتعریف شفاف مسئولیت هر سازمان و وظیایف کارکنیان
آن بطور صحیح و دقیق برای تمامی سیازمانهیای مسیئول در
طی وقوع بحرانها مانند زلزله امری ضروری بهنظر میرسد.
جنبه جدید زلزله رویداده ،نحوه مشیارکت میردم و سیازمان-
های مردم نهاد بود .مشاهده گردیید کیه بعید از وقیوع زلزلیه
بسییاری از شیهروندان از شییهرهای اطیراف بیا وسیایل نقلیییه
شخصی خود در منطقیه زلزلیهزده بالفاصیله حضیور یافتیه و
مشغول امداد رسانی بودند .بیه منظیور فیراهم کیردن سیرپناه
اضطراری برای قربانیان حادثه در طی روزهای بعید از زلزلیه،
کمکهای بسیاری توسط مردم از شهرهای مختلف اییران بیه-
خصییوص شییهروندان آذربایجییانی صییورت گرفییت .مشییاهده
گردید که در طی اولین روزها پس از زلزلیه در ییک رویکیرد
جدید و موازی با نهادهای مسئول (برای مثال جمعییت هیالل
احمر جمهوری اسالمی ایران) ،بسیاری از میردم خیود شیروع
به جمعآوری انواع کمکهای نقدی و غیر نقدی از دوسیتان و
آشنایان میکردند .سپس لوازم مورد نیاز برای حادثهدیدگان را
خریداری کرده ،در نهایت به مناطق زلزلهزده رفته و کمیکهیا
را بطور مستقیم به دست حادثهدیدگان میرساندند .به عبیارت
دیگر بجای ارسال مستقیم کمکها به نهادهیای مسیئول ماننید
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی اییران ،کمیککننیدگان
شخصًا به مناطق آسیبدیده از زلزلیه مراجعیه و کمیکهیایی
نظیر غذا ،پتو ،چادر و ...را توزیع کردند.
بررسی حاضر نشان میدهد که در برخی موارد اعتماد مردم به
نحوه توزیع مناسب کمکها به وضوح کاهش یافته بیود .ایین
در حالی بود که اطالعرسانی عمومی از طریق رسانهها جهیت
ارسال کمکهای مردمی (نقدی و غیر نقدی) صیورت گرفتیه
بود .این حالت از کمک و مشارکت عمیومی بیه عنیوان جنبیه
جدید یا چالشی در مدیریت بحران در داخل کشور مییتوانید
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در نظر گرفته شود که الزم است از جنبههیای مختلیف میورد
بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد.
رویکرد جدید مردم در امداد رسانی به آسییبدییدگان زلزلیه
اخیر آذربایجان میتواند برای نهادهیای مسیئول دولتیی میورد
توجه باشد .در این راستا آنها الزم است بررسی کنند کیه چیرا
مردم چنین رویکیردی را در کمیکرسیانی انتخیاب نمیوده و
بجای ارسال مستقیم کمکها به مراکیز دولتیی ،بیا حضیور در
مناطق زلزلهزده ،خود کمکها را بطیور مسیتقیم بیین آسییب-
دیدگان زلزله توزیع میکردند.
رویکرد جدید مشارکت مردم در روزهای بعد از زلزلیه مزاییا
و معایب خاص خود را دارد .مزیت ایین روش آن اسیت کیه
برای مردم اطمینان حاصل میشود که کمکها بطیور مسیتقیم
به دست آسیبدیدگان زلزله میرسد .با اینحال ،نقطه ضیعف
این روش آن است که روستاهایی که به جیادههیای دسترسیی
نزدیکتر بوده و شناختهشدهتر هستند احتمیال بیشیتری بیرای
دریافت کمکهای مردمی نسبت بیه روسیتاهای دورافتیادهتیر
دارند .به عبارت دیگر ،کمکها بطور مساوی و عادالنه توزییع
نمیگردد .همچنین در این حالت ،دولت هیچگونه نظیارتی در
کنترل توزیع کمکها نداشته و بنیابراین قسیمتی از کمیکهیا
ممکن است اثربخشی الزم را نداشیته باشید (بیه عنیوان مثیال
توزیع بیش از حد آب معدنی) .در مناطق زلزلهزده دیده میی-
شد که تعداد زیادی بطری آب در چادر حادثهدیدگان انباشیته
شده ،درحالیکه بسیاری از زنان و کودکان به اقیالم بهداشیتی
مورد نیاز خود دسترسی نداشتند .ضمن آنکه با در نظر گرفتن
تاریخ انقضای مواد غذایی و انباشتن آنها در جلوی نور آفتاب
احتمال فساد مواد غذایی نیز افزایش مییابید .در پاییان هفتیه
دوم پس از زلزله ،برخیی محیدودیتهیا توسیط ارگیانهیای
مسئول برای مراجعهکنندگان شخصی به مناطق زلزلهزده اعمال
شد که دلیل اصلی آن جلوگیری از توزیع احتمالی مواد غذایی
فاسیید شییده و کنتییرل بیمییاریهییای واگیییردار اعییالم گردییید.
اعتمادسیازی نهادهیای مسیئول در برابیر میردم و امانییتداری
کمکهای مردمی مییتوانید ایجیاد چنیین آسییبهیایی را بیه
حداقل برساند.

س ئل بهداشت  ،زيست حیط

ايمن

براساس مشیاهدات فیلیدی در مطالعیه حاضیر ،در هفتیه اول
زلزله ،یکی از مشکالت قابل توجه در مناطق زلزلیهزده فقیدان
توالتهیای پییشسیاخته و امکیان اسیتحمام افیراد در جهیت
رعایت بهداشت فیردی و پیشیگیری از بیمیاریهیای عفیونی
مرتبط با آن بود .متاسفانه ،مشیخص نبیود کیه کیدام سیازمان
مسئول فراهم ساختن و نصب توالتها در روستاهای آسییب-
دیده است .چند روز پس از زلزله ،استانداری آذربایجان شرقی
اقدام به نصب تعیدادی توالیت در منیاطق آسییبدییده کیرد.
همچنین ،جمعیت هالل احمیر نییز تعیدادی توالیت را بیدون
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نصب کردن در روسیتاها بطیور پراکنیده فیراهم نمیود .مرکیز
بهداشت استان و کارشناسیان بهداشیت مسیئولیت ضیدعفونی
توالتها را پس از نصیب و اسیتفاده عمیوم برعهیده داشیتند.
همچنین با توجیه بیه اهمییت کنتیرل عفونیت (21و )29و بیه
منظور پیشگیری از بیماریهیای واگییردار و کنتیرل نیاقلین و
جوندگان ،ضدعفونی و سمپاشیی محییط توسیط کارشناسیان
بهداشت در مکانهای اسکان موقت و روستاهای منطقه انجیام
میشد .در کل در مناطق زلزلهزده دفع مناسیب فاضیالبهیای
بهداشتی به منظور کنترل بیماریهای عفونی امری بسییار مهیم
تلقی میشود .از اینرو فیراهم سیاختن و نصیب توالیتهیای
بهداشتی مناسب به تعداد کافی در مناطق آسیبدیده و برنامه-
ریزی ویژه در این خصوص امری ضروری بهنظر میرسد.

در مورد مدیریت مواد زائد جامد یا پسماند ،دو نوع پسیماند
در مناطق زلزلهزده تولید میشود .نوع اول مربوط بیه تخرییب
خانهها و سایر سازهها است (شکل  )5که بطور عمیده شیامل
خاک ،آجر ،سنگ ،چوب و ...است .در منیاطق زلزلیهزده ایین
مواد به عنوان مواد فرو ریخته و آوار توسط لودرها و کامیون-
ها جمعآوری و به مکانی خارج از روستا انتقال مییافت .نکته
زیست محیطی در مورد این پسماندها دفع آنها در مسیلهیا و
زهکشهای طبیعی در برخی از روستاها بود که احتمال وقیوع
سیل و آسیبهای مربوطه را افزایش میدهد .لذا الزم است در
مناطق زلزلهزده چنین پسماندهایی با رعایت مالحظات زیست
محیطی دفع گردد.

شکل :5پسماندهای ناشی از تخریب اماکن روستایی در مناطق زلزلهزده ()01

نوع دوم پسماندها ،زبالههای عادی تولید شده توسیط حادثیه-
دیدگان بود .این نوع از پسماند اغلب شامل بطریهیای آب و
ظروف کنسروهای خالی غذا و ...میباشد .جهیت جمیعآوری
این نوع مواد ،تعدادی از ماشینهای جمیعآوری زبالیه توسیط
شهرداریها به منطقه اعزام شده بودند که پسماندها را جمیع-
آوری و به خارج از روستاها انتقیال مییدادنید کیه در برخیی
مییوارد نظییم کییافی در اییین خصییوص وجییود نداشییت .در
روستاهای آسیبدیده اداره بهداشت کیسههای زباله را در بیین
مردم توزیع کرده بود .نکتیه جالیب در میورد ایین پسیماندها
توجه به بازیافت بود ،بطوریکیه برخیی از میردم آسییبدییده
بطییریهییای  )Polyethylene terephthalate( PETو ظییروف
کنسرو را جهت بازیافت و فروش یا استفاده احتمالی در آینده
جداسازی و جمعآوری میکردند.
الشه حیوانات مرده نوع دیگری از پسماندها مییباشید کیه در
برخی از روستاها بعد از حادثه زلزله ایجاد شده و با توجه بیه
تعفن الشه حیوانات و احتمال شییوع بیمیاریهیای عفیونی و

تکثیر حشرات و ...نیاز به دفن بهداشتی فوری در زمین وجود
دارد .در کل الزم است در مناطق زلزلهزده برنامه جامعی بیرای
مدیریت انواع پسماندهای ایجاد شده تدوین و اجرا گردد.
از نظر ایمنی و امنیت ،بعد از وقوع زلزله مشاهده گردید که
در شهرهای آسیبدیده از زلزله مانند اهر ،ورزقان و هریس
هرچند برخی از منازل و مغازهها ظاهرًا سالم بودند ،با این-
حال بسیاری از آنها به شدت آسیب دیده بودند و وقوع مکرر
و گسترده و با شدت باالی پسلرزهها نیز باعی رعب و
وحشت در میان مردم شده بود .درنتیجه بسیاری از مردم به-
خاطر احساس عدم امنیت در خانههایشان در محیط بیرون و
در شرایط نامناسب با یا بدون چادر روزهای متوالی را زندگی
میکردند .این شرایط باعی ایجاد آسیبهای روحی و روانی
در مردم از جمله درجات متفاوتی از افسردگی شده بود .از
نظر ایمنی نیز سکنی گزیدن مردم در حاشیه خیابانها و عبور
وسایل نقلیه با سرعت باال میتواند تهدید برای سالمت و
وقوع انواع تصادفات باشد که الزم است مورد توجه قرار گیرد
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 ولییی،مییدیریت بالیییای طبیعییی و زلزلییه برگییزار شییده اسییت
عملکرد مقامات و سازمانهای دولتی در زلزله اخیر نشیان داد
که عالوهبر برگزاری جلسات و همایشها الزم اسیت بطیوری
.جدی جهت آمادگی برای کاهش اثیرات فاجعیه عمیل شیود
نهادهای مسئول بحران دولتی نیز باید در جهیت اعتمادسیازی
مردم عمل نمایند تا بتواننید کمیکهیای عمیومی را از طرییق
.مدیریت صحیح و مشارکتی ساماندهی نمایند

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله مراتب سیپاس و قیدردانی خیود را از همیه
2932  مییرداد12 افییرادی کییه در تسییکین درد قربانیییان زلزلییه
 همچنیین از.آذربایجان شرقی مشارکت داشتند اعالم میدارند
خانم مهندس رقیه یوسفی و آقای مهندس مجتبی پوراکبر کیه
در تهیه برخی از اطالعات مورد نیاز مقالیه مشیارکت داشیتند
.تشکر میگردد

 مورد دیگری که در شهرهای زلزلهزده مشاهده شد.)25(
حضور برخی افراد فرصتطلب و سودجو از مناطق دیگر در
شهرهای زلزلهزده و سوء استفاده از عدمحضور افراد در منازل
.و ارتکاب دزدی میباشد که نیاز به توجه خاص دارد

بحث و نتیجهگیری
 در استان.وقوع بالیای طبیعی در هر کشوری امری رایج است
آذربایجان شرقی نیز بهدلییل شیرایط طبیعیی زمیینشناسیی و
. پتانسیل بیاالیی بیرای وقیوع زلزلیه وجیود دارد،وجود گسل
 یک شرایط آزمایشی برای سیازمانهیای دولتیی و،زلزله اخیر
ساکنین منطقه جهت ارزیابی آمادگیشیان در برابیر پاسیخ بیه
 مطالعه حاضر نشان میدهید کیه متاسیفانه.شرایط بحرانی بود
چالشها و مشیکالت بسییاری بیهوییژه در کمیکرسیانی بیه
. اقدامات اضیطراری و تخصییص منیابع وجیود دارد،قربانیان
اگرچه در ایران بسیاری از همایشها و جلسات در ارتبیاط بیا
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