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  چكيده

هاي آمادگي در برابر زلزله، اكثر كشورهاي در برنامه
 يا "دننشستن، پناه گرفتن و صبر كر"خيز جهان روش لرزه
 عنوان را به  DCH(Drop, Cover and Hold on (عبارتي به

اين . دهندقبول و كارآمد به افراد آموزش مياي قابلتوصيه
جهت  در امناسبـن ردـعملك از ريـجلوگي دفـتوصيه با ه

   آسيبهاي جسمي در هنگام وقوع زلزله مطرح  اهشـك
مثلث " عنوان تتح ديگري توصيه گذشته اما در دهه. شودمي

 پيشنهادبه افراد  DCHبر خالف روش  كه شده مطرح "حيات
در اين مقاله . شود كه در كنار اجسام سنگين پناه بگيرندمي

به اهميت موضوع پناهگيري صحيح هنگام  توجه با شده سعي
وقوع زلزله، هر دو توصيه مورد بررسي و مقايسه تطبيقي 

 شرايط گرفتن نظر در با پناهگيري مناسب روش و گرفتهقرار
. جغرافيايي و نحوه ساخت و ساز رايج در كشور ارائه گردد

توانند با توجه به الزم به ذكر است كه هر دو روش ميالبته 
ه در شرايط مختلف كاربرد داشته ـنوع سازه و شدت زلزل

 اساس مالكهايي از رـوصيه بـور هر دو تـبه اين منظ. اشندـب
قبيل سادگي انتقال مفاهيم، گستردگي دامنه مخاطبين در 
هر يك از روشها و احتمال كاهش تلفات و خسارات بررسي 

رديده است ـه مشخص گـر اساس نتايج اين مطالعـب. اندشده
و رد ـوان عملكـه عنـان بـتواند همچنيـ، مDCHكه روش 
  .گرددلزله به مردم توصيه هنگام وقوع زمناسب پناهگيري 
پناه گرفتن   ،نشستن پناهگيري، ،آمادگيزلزله،   :هاكليدواژه

         مثلث حياتو صبر كردن، 
  

   مقدمه-1
ــبر كـــردن    "روش  ــرفتن و صـ ــاه گـ ــستن، پنـ           "نشـ

(Drop, Cover and Hold on)  ـ ه آن بـا  ، كه از اين به بعـد ب
تـرين و   شود، تاكنون به عنـوان سـاده       اشاره مي  DCHعنوان  

قابل اعتمادترين روش براي آموزش به افراد مطـرح گرديـده           
شـود  در اين حالت به افراد توصيه مي      ]. 1) [1( تصويراست،  

تا در هنگام زلزله براي حفظ تعادل خـود بالفاصـله بـر روي              
 مكـان مناسـبي      سپس به سـرعت در     ،)Drop (زمين نشسته 

پنـاه گرفتـه و از      ) مانند زير ميز محكم، گوشه ديوار داخلي      (
ــا اتمــام )Cover (ســر و گــردن خــود محافظــت كــرده   و ت

  ).Hold on (لرزشهاي زمين در اين وضعيت باقي بمانند
  

  
  .هاي آنكم و گرفتن پايه پناهگيري زير ميز مح):1(تصوير 

  
عنـوان مثلـث حيـات       تحت ديگري توصيه اخير دهه در
      داگــالس كــاپ رئــيس امــداد و مــدير بحــران تــيم  توســط

او معتقد است ]. 2[ ارائه شد ) المللي امداد و نجات امريكا    بين
شـود،    نه تنها موجب نجات جان افراد نمـي         DCHكه روش   

كشد و براي اثبات ادعـاي خـود        لكه آنها را به كام مرگ مي      ب
ها بر اثر ريزش يكپارچه سـقف       به اجساد افرادي كه در زلزله     

. كنداند، اشاره ميو خرد شدن ميز جان خود را از دست داده   
كند تا بـه جـاي پنـاه        تئوري مثلث حيات به افراد توصيه مي      

 متـراكم ماننـد   گرفتن در زير ميز، در كنار اجسام سـنگين و  
كاپ معتقد است هنگامي كه سـاختمان       . يخچال پناه گيرند  

گردد، در كنار اجسام سنگين فضاي خالي مثلثي        تخريب مي 
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  فـضا  گردد و افـراد بـا قـرار گـرفتن در ايـن              شكلي ايجاد مي  
  .توانند جان خود را از مرگ نجات دهندمي

ريـق   مـيالدي از ط    2004نظريات داگالس كاپ در سال      
 اختالف فاحش ميان تئـوري      .گسترش يافت ايميل در جهان    

ــات و   ــث حي ــه   DCHمثل ــا را وادار ب ــرخ امريك ــليب س ، ص
پاسخگويي و رد نظريه وي نمود و از آن پـس نيـز نقـدهاي               

ايـن  ]. 3[ بسياري به روش مثلث حيات وارد گرديـده اسـت         
وسيعي را به دنبال داشت و  تئوري در كشور ايران نيز بازتاب       
 در مـدارس    "زلزله و ايمني  "با توجه به اينكه مانور سراسري       

ريـزي گرديـده اسـت، نظريـات و         طـرح  DCHكشور بر پايه    
صحت اقدامات توصـيه شـده در        ةزمينبحثهاي گوناگوني در    

  .مانور مطرح گرديده است
 لـث  و مث  DCHدر اين مقاله سعي شده تا هر دو توصيه            

 حيات بررسي گرديده و بـا توجـه بـه شـرايط كـشور ايـران،             
صحيح پناهگيري هنگـام وقـوع زلزلـه         ةنحو و روش مناسب 

  .ارائه شود
  
 و مثلث   DCHپناهگيري در روشهاي     ةنحو ةمقايس -2

  حيات
، موارد زيـر بـه عنـوان عملكـرد صـحيح            DCHدر روش   

  :گردديهنگام وقوع زلزله به افراد توصيه م
چنانچه فرد در داخل ساختمان قرار دارد بالفاصله در          -

هـاي  محلي مناسب مانند زير ميز محكم رفتـه و پايـه          
 حركـت  ميـز بـا آن     در صورت حركـت    و ميز را گرفته  

تواند در كنار ديوار    در عين حال مي   ). 1 (تصوير ،كنند
داخلي ساختمان نشسته، در حالتي كه يك زانوي وي         

ار دارد، بر روي زانوي ديگر خود خـم         بر روي زمين قر   
دسـت و بـازو از سـر و گـردن خـود              ةوسيلشده و به    

ها در اين حالـت بـاقي       محافظت نمايد و تا اتمام لرزش     
در اين حالت فرد بايد سعي كند كه ). 2(تصوير ،  بماند

حتي االمكان از آسيب به سر و گردن خود جلـوگيري           
 با احتياط كامل و حفظ      پس از زلزله، فرد بايد    . نمايند

  خونسردي ساختمان را ترك نمايد؛
در تختخواب قرار دارد، سر جاي خود باقي مانده و           اگر -

بالش را بر روي سر و گردن خـود گذاشـته و از خـود               
 محافظت كند؛

  

 

  .تمان نشستن كنار ديوار داخلي ساخ):2(تصوير 
  

 كنـار را بـه    اگر در حال رانندگي است، اتومبيل خـود          -
جاده يا خيابان دور از پلها، تيرهاي چراغ برق هـدايت           
كرده و پس از توقـف اتومبيـل، تـا پايـان لرزشـها در               

 داخل آن باقي بماند؛

... اگر در سالنهاي عمومي ماننـد سـينما، ورزشـگاه و             -
حضور دارد در همان حـالتي كـه روي صـندلي خـود             

ه و بـا     است، سر خود را به داخل بدن خم كرد         نشسته
 دستها و بازوها از سر و گردن خود محافظت كند؛

اگر در فضاي باز حضور دارد، سعي نمايـد در صـورت             -
امكان از ساختمانها، تيرهاي برق و ساير اجسامي كـه          
امكان سقوط دارنـد دور شـده، روي زمـين نشـسته و             

 ].8-4[، )3(تصوير دهد، در كنار بدن قرار را دستها 

 

  
  .نشستن روي زمين در فضاي باز ):3(تصوير 

  
هاي مراكز مختلف در ارتباط با      تفاوتهاي جزئي در توصيه   

DCH  گردد، ولي عموماً موارد باال در بسياري از         مالحظه مي
  . منابع مشتركاً ارائه شده و مورد تأكيد است

  : شودات به افراد توصيه مياما  موارد زير در مثلث حي
در زير ميز پناهگيري نكنند چرا كـه ايـن امـر باعـث               -

 شود؛مرگ آنها مي
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 از روي آن غلت خورده      ،اگر بر روي تختخواب هستند     -
 ؛ ]2) [4( تصوير ،و در كنار آن پناه بگيرند

 

  
  .ري در كنار تختخواب در روش مثلث حيات پناهگي):4(تصوير 

 

اگر امكان خروج و فرار از پنجره يا در براي آنها وجود             -
 صندلي بزرگ    يا ندارد، كنار وسايل سنگين مانند مبل     

 به صورت خوابيده پناه بگيرند؛

 زير چارچوبهاي در پناه نگيرند؛ -

 ها نروند؛به سمت پله -

اختمان ـارجي سـاي خـوارهـان به ديـورت امكـدر ص -
اه گرفتن نزديك ديوارهاي خارجي ـپن. وندـزديك شـن

چقدر  هر .است داخلي ديوارهاي كنار گرفتنپناه از بهتر
، دنگردنزديك  آن ديوارهاي دروني و ساختمان مركز به

 شود؛امكان بسته شدن راههاي فرار بيشتر مي

متوقف  را اتومبيل بالفاصله هستند، رانندگي حال در اگر -
 ].2[  از آن خارج شوند و در كنار آن پناه گيرندكرده،

 

و مثلـث حيـات و       DCH مبـاني روش     ة مقايس -3
  شرايط كاربرد آنها

ها در  دهد كه مبناي توصيه   بررسي هر دو روش نشان مي     
DCH       بسياري از جراحات    ،ها بر اين اساس است كه در زلزله 

و حتي تلفات به علت سقوط اجسام سـنگين يـا شكـستني،             
هـا، شكـستن درهـا، دسـتپاچگي افـراد،           شـدن شيـشه    خرد

برخورد آنها با يكديگر و ساير موارد مـشابه بـوده اسـت، امـا               
بـر تخريـب     DCHها در مثلث حيات بـرعكس       مبناي توصيه 

شـود  هـا فـرض مـي   در اين توصيه. ها استوار است  كامل سازه 
گردند و سقف    تخريب مي  )Pancake (ها به شكل كتابي   سازه

  . ريزدامل و يكپارچه فرو ميبه طور ك

بديهي است در صورت خرابي سـازه، سـقف همـواره بـه             
آيد، كه در ايـن شـرايط       صورت يكنواخت و كتابي پايين نمي     

  : بيني استدو حالت قابل پيش
سازه از نوع آجري يا خشتي و فاقد هر گونه اسـكلت             -1

در اين حالت ساختمان به تلي از       : فلزي يا بتني باشد   
گردد و امكـان ايجـاد فـضاي        خشت تبديل مي  آجر و   

   . مثلثــي شــكلي در كنــار اجــسام محكــم كــم اســت 
هـاي  امكـان زنـده مانـدن فـرد در پنـاهگيري          گرچه  
بيـشتر از مثلـث حيـات اسـت،          DCHشده در   توصيه

        .بخـش باشـد   توانـد نجـات   نمـي  ولي ايـن روش نيـز     
 همكف باشند   در چنين حالتي چنانچه افراد در طبقه      

و فرصت بيرون رفتن را داشـته باشـند، بهتـرين كـار      
  . تواند خروج از ساختمان باشدمي

در اين حالت   : سازه داراي اسكلت فلزي يا بتني باشد       -2
امكان ايجاد فضاهاي مثلثي شـكل در سـاختمانهايي         

شوند، به علت سقوط    كه به صورت كتابي تخريب مي     
در .  وجـود دارد   يكپارچه سقف بر روي اجسام سـخت      

 هـيچ كـاربردي نـدارد،       DCHهـاي   اين حالت توصيه  
رود سـنگيني سـقف نـه تنهـا ميزهـا،           زيرا انتظار مي  

-ها يا تختها را خراب كند، بلكـه باعـث آسـيب           كاناپه

ديدگي يا مرگ افرادي كه در زيـر ايـن اجـسام پنـاه          
هـاي مثلـث    در اين شرايط توصيه   . اند، نيز شود  گرفته
و  قـسمتها  برخي در خالي فضاهاي ايجاد علت به حيات

  .دهنده باشدنجات تواندمجاورت اجسام سخت ميدر 
  

و  DCHبندي افراد در هر يك از روشـهاي          طبقه -4
  مثلث حيات 

تــوان بــر اســاس  و مثلــث حيــات را مــيDCHدو روش 
هاي هر يـك از روشـها بـراي         نسبت تعداد افرادي كه توصيه    

   اسـت و باعـث حفـظ جـان آنهـا در مقابـل زلزلـه                آنها مفيد   
در اين مطالعـه بـه      . شود، مورد مقايسه و بررسي قرار داد      مي

استفاده شده  ) شدت(اين منظور از يكي از پارامترهاي زلزله        
قيم آن بـا  تعلت اسـتفاده از ايـن پـارامتر ارتبـاط مـس       . است

. باشـد ميزان احساس افراد و مقـدار تخريـب سـاختمان مـي           
 زلزله پارامتري است كه بـراي بيـان ميـزان احـساس             شدت

افراد از تكانهاي زلزله و خرابيهاي ساختمانها در هر نقطـه از            
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به عنوان مثال، چنانچـه در يـك        . رودسطح زمين به كار مي    
 ريشتر رخ دهد، معمـوالً افـراد و         6اي با بزرگاي     زلزله منطقه

زلزلـه را   ساختمانهايي كه نزديك به رومركـز زلزلـه هـستند           
بـراي بيـان ايـن      . كننـد بيشتر از مناطق دورتر احساس مـي      

شـدت زلزلـه    . احساس پارامتر شدت تعريـف گرديـده اسـت        
عالوه بر فاصله از مركز زلزله به جنس زمين و شرايط ديگـر             

تقــسيمات شــدت زلزلــه در ) 1(جــدول . نيــز وابــسته اســت
  . دهد را نشان ميEMS98مقياس 

 و  IIIهايي كـه داراي شـدت       ه، زلزل ]9) [1(طبق جدول   
 هاييزلزله .باشندقابل درك مي افراد براي هستند آن از باالتر

دهد، ممكن است تخريبهاي     رخ مي  III-IIVكه با شدت بين     
جزئي در ساختمان ايجاد كند، امـا منجـر بـه گـسيختگي و              

تخريب و ريـزش سـقف      . گردندتخريب كامل ساختمان نمي   
بنـابراين  . شـود مي  ايجاد VIIيشتر از   هايي با شدت ب   در زلزله 

زده را با توجه    توان افراد زلزله  بر اساس آنچه كه ذكر شد، مي      
  :بندي كردطبقه گروههاي زير بهبه شدت زلزله 

  هاي با شدت  افرادي كه زلزله:1گروهIII تا VII را 
 خطرات معرض در عمدتاً گروه اين .كنندمي تجربه

گيرند خريب ساختمان قرار ميناشي از موارد غير از ت
تواند خسارات وارده  ميDCHهاي و در نتيجه توصيه

كاربردن  به افراد از دسته اين براي .دهد را كاهش آنها به
  . نداردبردر هاي مثلث حيات نتيجه مطلوبيتوصيه

   هايي با شدت     افرادي كه زلزله   :2گروهVII     و بـاالتر را 
چوبي يا اسـكلت بتنـي      هاي  كنند و در سازه   تجربه مي 

كنند و عموماً تخريب سـازه آن بـه         يا فلزي زندگي مي   
هاي مثلث  براي اين گروه، توصيه   . باشدشكل كتابي مي  

 . خواهد بودDCHهاي حيات مفيدتر از توصيه

   هايي بـا شـدت       افرادي كه زلزله   :3گروهVII    و بـاالتر   
كنند ولي سـاختمان آنهـا  فاقـد اسـكلت           را تجربه مي  

يا سازه آنها به شكلي غير از مدل كتـابي فـرو           باشدمي
هاي براي اين افراد، معموالً هيچ يك از توصيه       . ريزدمي

DCHتواند مؤثر باشد و مثلث حيات نمي. 

بنابراين، صرفنظر از عواملي مانند تراكم جمعيت، تراكم 
 تصادفي در ،ساختمانها و ساير موارد، اگر محل وقوع زلزله

رادي را كه در ـي افـتوان نسبت فراوانيـه شود، مـنظر گرفت
       3  و2 روههايـوع گـت به مجمـنسب گيرنديـقرار م 1روه ـگ

 ].EMS98] 9-10تقسيمات  تقسيمات شدت زلزله بر اساس ):1( جدول

  شرح مشاهده  تعريفشدت

I 
احساس 

  بدون احساس شودنمي

II 
احساس 
 خيلي كم

فقط توسط تعداد كمي از مردم كه در حال استراحت در
  .شودمي احساس ،منزل هستند

III ضعيف  
لرزش به صورت ضـعيف و در داخـل خانـه تنهـا توسـط

برخي از مـردم لـرزش. شودتعدادي از افراد احساس مي    
  .كننديا تكاني بسيار ضعيف احساس مي

IV 
احساس 

  زياد

ــ  ــرزش در داخــل ســاختمان توســط ب سياري از مــردمل
شود، ولي در خارج تنها توسط عده معدودياحساس مي 

مقـدار لـرزش،. شـود و به صورت خيلي كم احساس مـي       
ها، درها و بشقابها بهپنجره. كندايجاد ترس و هراس نمي    

  .خورندصدا در آمده و اشياء آويزان در هوا تاب مي

V قوي  

خارج ازلرزش در داخل ساختمان توسط اكثر افراد و در          
بسياري بـه. شودآن نيز توسط عده معدودي احساس مي

اشـياء. آينـد ساختمانها بـه لـرزه در مـي       . نددوبيرون مي 
اي از اين سو بـه آن سـو بـهمالحظهآويزان به طور قابل   

هـا و ليوانهـا بـهچيني. خورندمي نوسان در آمده و تكان    
  .شكنندهم خورده و مي

VI 
كمي 
  مخرب

 ساختمان و در خارج لـرزش را احـساسمردم در داخل  
بسياري با وحشت به خارج از ساختمانها هجوم. كنندمي
آسيب و خسارت تقريبـاً. افتنداشياء كوچك مي  . برندمي

هايهـا و پوشـش    گچ. شـود جزئي به ساختمانها وارد مـي     
  .ريزنددارند و گاهي ميميديوار ترك بر

VII مخرب  

.برندمي هجوم ساختمان از خارج به و ترسيده مردم
ها بيرون ريختهساختمانها تكان خورده و اشياء از قفسه

به بعضي از. شوندجا شده و يا واژگون ميو مبلها جابه
آيد، مانندساختمانهاي معمولي آسيبهاي نسبي وارد مي

تركهاي سطحي و يا عمقي در ديوارها و تخريب نسبي
  .ناودانها

VIII 
 بسيار
  مخرب

تعـداد. افتندميايل سنگيني مانند تلويزيون به زمين       وس
كمي از ساختمانهاي معمولي به طور جدي آسيب ديـده

بـسياري از. شـوند مـي و در ديوار اكثر آنها تـرك ايجـاد          
  .شوندساختمانهاي ضعيف تخريب مي

IX ويرانگر  

بـسياري از .افتنـد مـي هراس عمومي؛ مـردم بـه زمـين    
 ضعيف و تعداديياكثر ساختمانها . ريزندميستونها فرو   

بـسياري از. گردنـد مـي از ساختمانهاي معمولي تخريـب      
  .بينندساختمانهاي معمولي آسيب جدي مي

X 
بسيار 
  ويرانگر

ــي از ــداد كم ــولي و تع ــاختمانهاي معم ــسياري از س ب
  .گردندميساختمانهاي مقاوم تخريب 

XI 
نابود 
  .شوندمعمولي و حتي مقاوم تخريب ميبيشتر بناهاي   كننده

XII 
كامالً نابود
  .گردند ساختمانها حتي با مقاومت باال تخريب ميبيشتر  كننده
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 تـا   III نسبت مساحت تحت پوشش شدت       ةمحاسب ةوسيل به
VII     به مساحت شدت VIII    هـاي مختلـف    در زلزلـه  و بيشتر

ــرآورد ــ چگــونگي .نمــود ب ــسبت در دســت آوردن  هب ايــن ن
ارائـه   ،مطالعاتي كه توسط مهدويفر و همكـاران انجـام شـده          

    نتــايج محاســبات انجــام شــده نــشان ]. 11[ اســتگرديــده 
دهد، چنانچه تراكم جمعيـت در ارتبـاط بـا محـل وقـوع              مي

 1هاي رخ داده تصادفي فرض شود، تعـداد افـراد گـروه        زلزله
  و 2كـه در گروههـاي       استافرادي   دوازده هزار برابر مجموع   

  .گيرندمي  قرار3
  

و  DCHانتقـال مفـاهيم  در روش         ةنحو ةمقايس -5
 مثلث حيات 

 به صورت صريح و روشن به افراد توصـيه   DCHدر روش   
بـا  كننـد، بالفاصـله     شود زماني كه زلزله را احـساس مـي        مي

نشـسته و بـا     حفظ آرامش و احتياط كنار ديوارهاي داخلـي         
دست از سر و گردن خود محافظت نماينـد يـا در زيـر ميـز                

اين عمل باعث   . هاي آن را بگيرند   محكم رفته و با دست پايه     
شود افراد به سـمت درهـاي خروجـي هجـوم نبـرده و از               مي

  .آسيبهاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد
 اجـسام  كنـار  در گـرفتن  پناه توصيه نيز حيات مثلث در
اي است و اين مفهوم نيز به راحتي قابـل          ساده ةتوصيسخت  
 كنـار  شـود  گفتـه  فـرد  به اينكه .است افراد تمامي به انتقال

تـر از   هاي بزرگ كاغذ پناه گيرد، حتي سـاده       يخچال يا بسته  
 است؛ اما مشكلي بزرگ در انتقال اين        DCHانتقال مفاهيم   

بـه  . مفاهيم وجود دارد و آن ضعف موجود در خود پيام است          
شود كنار اجسام سـخت پنـاه بگيرنـد، ولـي           افراد توصيه مي  

 جـسم  از طـرف  كـدام  در حيـات  مثلـث  كـه  شودنمي گفته
اگر قرار باشـد طرفـي از جـسم كـه           . شودتشكيل مي  سخت

احتمال بيشتري از تشكيل فضاي خالي دارد به افراد معرفي          
 و محـل   مهندسـي  نظر از ساختمان آن شود، بايستي قبل از   

-گيري تير و ستون بررسي شده و الگوي تخريـب پـيش           قرار

به عبارتي ديگر هر فرد بايد اطالعاتي از وضعيت         . بيني گردد 
بيني كند كـه    فني ساختمان خود داشته باشد تا بتواند پيش       

بخـش جـسم سـخت       كـدام  كنـار  احتماالً مثلـث حيـات در     
     ايـن موضـوع پيامهـا را پيچيـده و بعـضاًً            . شـود تشكيل مـي  

از سـوي ديگـر، تعـداد     . نمايـد فهم براي عمـوم مـي      قابل غير
ــت   اجــسام ســخت  ــاه گرف ــا پن ــار آنه ــوان در كن ــه بت در ك

؛ بنابراين فرد براي رسـيدن بـه        ساختمانها خيلي زياد نيست   
 عالوه بـر ايـن اگـر        .آن محل بايد مسافت زيادي را طي كند       

نيروي زلزله در جهت افقي زياد باشد، اجسامي كه فرد كنـار            
 آنها پناه گرفته اسـت؛ امكـان حركـت و سـقوط دارنـد، كـه               

همين موضوع در مورد پناهگيري كنار اتومبيـل نيـز صـادق            
 ، احتمال دارد اتومبيلي كه توقف كـرده اسـت         در زلزله . است

  ].13-12[حركت كرده و آسيبهايي را براي افراد ايجاد كند 
با توجه به موارد فوق توصيه پنـاه گـرفتن كنـار اجـسام              

سري اطالعـات تخصـصي ديگـر       سخت بايستي همراه با يك    
  .نمايدباشد كه بعضاً انتقال مفاهيم را بسيار پيچيده مي

  
  يگير نتيجه-6
 DCHتوصيه  دو ضعف و قوت نقاط ،فوق مطالب به توجه  با
 شده آورده )2( جدول در خالصه صورت به حيات مثلث و

 DCHگردد، جدول مالحظه مياين گونه كه در  همان.است
، كه 1اي ساده و قابل انتقال بوده و براي افراد گروه توصيه
 سبمنا تواندمي دهند،مي تشكيل را مردم قاطع اكثريت

 روشي كارآمد 3 و 2 اما اين توصيه براي افراد گروه .باشد
روش مثلث حيات نيز روشي ساده است . شود نميمحسوب

      قرار تحت پوشش را 2 گروه افراد از بخشيولي تنها 
مبهم  اجرايي نظر از بودن ساده عين  درتوصيه اين. دهدمي

ت زيادي و پچيده است و انتقال مفاهيم آن عموماً با مشكال
اجراي روش مثلث حيات براي افرادي كه در . همراه است

برابر افراد  12000 گروه اين تعداد( گيرندمي  قرار1گروه 
تواند عواقب و نتايج ، مي)شود تخمين زده مي3 و 2گروه 

در عين حال، بسياري از . زيانباري به همراه داشته باشد
تايي آجري و ساختمانها در ايران، خصوصاً در مناطق روس

باشند و در نتيجه درصد خشتي بوده و فاقد اسكلت مي
، در واقع 3 و 2زيادي از افراد قرار گرفته در مجموع گروه 

 DCHگروهي كه روش مثلث حيات نيز مانند  (3جزو گروه 
توان نتيجه بنابراين مي. باشندمي) براي آنها مفيد نيست

يات بسيار  از روش مثلث حDCHدر ايران روش كه گرفت 
  .تر باشدكاربردي
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  .مثلث حيات و DCH نقاط قوت و ضعف ):2(جدول 
  امكان كاهش تلفات و خسارات  روش انتقال مفاهيم  به افراد  گستردگي مخاطبين  مناسبترين شرايط كاربرد  توصيه

DCH  اي رخ تا زماني كه گسيختگي سازه
  . روش مناسبي است،نداده باشد

   برابر روش 12000
  ساده  حيات مثلث

 زياد، در شرايطي كه  خسارات  ناشي از -
   .اي باشداجزاء غيرسازه

  . كم، در مواردي كه سقف فرو ريزد-

 حيات مثلث
هاي داراي اسكلت اززماني كه سازه

 دچار   وسازه چوبي باشد نوع
  .دنگسيختگي يكپارچه شو

   برابر 00083/0
 DCHروش 

  ساده
 سارات در شرايطي كه خ، خيلي كم-

  .اي باشدسازهناشي از اجزاء غير
 .فرو ريزد  متوسط، در مواردي كه سقف-

  

با توجه به تمامي مطالب عنوان شده در ايـن مقالـه و از              
كه تشخيص شـرايط و موقعيـت بـراي افـراد هنگـام            آنجايي

تـوان دو نـوع     وقوع زلزله امكانپذير نيـست و از سـويي نمـي          
دستورالعمل براي پناهگيري به مردم پيشنهاد نمود، توصـيه         

ـ    DCHروش   ر روش مثلـث حيـات اولويـت         همانند گذشته ب
تواند همچنان ميدارد و در آموزشها خصوصاً در كشور ايران،         

  .گيردمورد تأكيد قرار 
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