
کوجی ايچی   :  تدوين
ژاپن  ،بندر و فرودگاه   تحت نظر مؤسسه تحقيقاتی     

ياسمين استوارايزدخواه     : مترجم

يوشی و درولين      
  － داستان زلزله و تسونامی              － 
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يوشی پشت ميزهميشگی خود در کالس نشسته، ولی      「

.  ست به داليلی تنها   

.  شوند ها در کالس ظاهر می    نا گهان جوجه     

!!جيک، جيک، جيک، جيک     
!!جيک، جيک، جيک، جيک     

  . .... . اما ، زده هستند  ها خيلی هيجان      جوجه 
 “ مگه چه خبر شده؟    ”





!!! .... بنگ
.  شود در با صدايی مهيب باز می   ناگهان از کنار ديوار،      

   “.سالم، من درولينم  ”

.   وغريب جلوی درايستاده است   يک موجود عجيب   
   “!داره زلزله مياد !   داره زلزله مياد”  

                           
 !دانگ! دينگ !دانگ!                            دينگ         
دارد، زمين به شدت باال و      می هر زمان که درولين قدم بر   

.   رود   می پايين 

تونه باشه؟   درولين ترسناک نيست، اما اين چی می       



. خود می کند    درولين شروع به تکان دادن سر   
 

!   توق! تق! بنگ! بوم
 

خود             درولين تاب خورده، می پرد و  
.  دهد   را در برابر يوشی تکان تکان می   

!     توق! تق! بنگ! بوم
! بنگ! بوم !توق! تق

.   خورد کالس هم همينطور تاب می  

! توق! تق! بنگ! بوم

لرزيدن  همه چيز در حال تکان خوردن و       
!!!!!!!است

: يوشی فرياد می زند   
        “ .کنم کمکم کن  مامان، خواهش می      ”



يوشی خودش را زير ميز جمع می کند      
 -حال تکان    در حاليکه هنوزهمه چيزدر    

. خوردن است 

 “. مامان، مامان، کمکم کن        ”

خواب  درست درهمين لحظه يوشی از 
پتويش  تختش بود و زير    او در . پرد می

.  قايم شده بود   

“. اين فقط يک کابوس بود   !!!... اوه ”



با وجود اينکه يوشی بيدار بود، ولی هنوز       
اين حتما بايد يک       . کرد تکانها را احساس می      

.  زلزله واقعی بوده باشد  

يک ليوان شير روی زمين کامالً  خرد        
.  شده بود 

يوشی متوجه شد که يک قفسه کتاب کنار          
. های شکسته ليوان پرت شده است    تکه

اگرآنجا خوابيده بودم                 !!!  اوه نه ”
  “ ...شد؟ چی می 

.          يوشی ازترس به خود لرزيد  



. خانه تنهاست      يوشی به خاطر آورد که امروز در   
.   پدرش به ديدن عمه ماريکو رفته بودند       و مادر 

  “ . ....چيکار بايد بکنم      ”!! يوشی فکر کرد 

. حال، اوسعی کرد به پدرش تلفن کند      درهر
باشند،     در حال حاضر تمامی خطوط مشغول می                             ”

   “.لطفاً  بعداً  تماس بگيريد      

. ای نداشت  گرفت، ولی اصالً  فايده   لحظه تماس می    او لحظه به  

 “ .... .می تونم بکنم    چيکار  ”! يوشی فکر کرد 



نشانی از دور        های آتش  سر و صدای ماشين  
.   شد می   شنيده

. يوشی از پنجره به بيرون نگاهی انداخت     
. تاريکی مطلق  . شد هيچ نوری ديده نمی  

 “آيا برق قطع شده؟   ”
 “.اونجا چه خبره؟ آسمان اون دورا قرمز شده       ”

!!!!!!!!!!           آتش   

  .... . .بايد فرار کنم   ”
سوزی مقاوم   ، آيا خانه ما در برابرآتش       قبل ازآن
 “است؟



.  اش برود يوشی تصميم گرفت تا به مدرسه    

   “ يوشی تو حالت خوبه؟    ”. ....  ها پرسيدند    همسايه 

خانواده خانه بغلی، خانم و آقای ناکامورا، درآنجا با يک                 
.   قوه ايستاده بودند     چراغ

 -بياييد با هم به سوی مدرسه فرار       ”: ها گفتند   همسايه 
  “.کنيم

   
 -ولی آقای ناکامورا همان اطراف ماند تا يقين حاصل         

.    کند که بقيه سالم هستند    



For 
emergency

For 
emergency

همه چيز داره تکان     باز!!!!!!...... .  وای ”
.“!!!!!!!!!!می خوره 

حال تکان خوردن       زمين دوباره به شدت در   
.   و لرزيدن بود

!!!!!!!!!!!!!!!       ها  پس لرزه

!.....      توق! تق! بنگ! بوم
حال    های اطراف در   قطعاتی از سقف خانه   

.  ريختن بود 

 “!!!.... مواظب باش!! يوشی ”

کيف کمکهای   ازسرش با يک     يوشی
آرزو کرد  ، ولی اضطراری محافظت نمود   

..... .  که ايکاش يک کالهخود داشت    

کمکهای     کيف
 اضطراری  

کمکهای     کيف
 اضطراری  



اش  هنگامی که يوشی به مدرسه   
رفت، متوجه شد که بسياری از      

مردم قبل ازاو در ورزشگاه     
.  اند  جمع شده 

دوستان خودش،     يوشی يکی از
.    کنسوکو، را درآنجا پيدا کرد    

دوست يوشی نزديک اقيانوس   
او به سرعت از  . زندگی می کند  

آنجا فرار کرده بود، چون از حمله      
. تسونامی وحشت داشت   

يوشی متعجب شده بود که حتی       
کنسوکو که بهترين شناگرمدرسه     

.    دريا هراس داشت   از  بود نيز



يوشی دوست صميمی ديگرش ياسوکو را     
تمامی صورت و لباسهای او پر       . درآنجا ديد   

.   از خاک و گل شده بود    

چه باليی سرت    ”:  يوشی ازاو پرسيد
 “آمده؟

خيابان     ياسوکو گفت که هنگام راه رفتن در    
توسط شکافهای درون زمين خيس شده      

.است

های آب            آيا لوله ” :يوشی پرسيد
   “ترکيدند؟ 

ياسوکو که آن نزديکيها      پدر
ايستاده بود گفت که علت    

.  روانگرايی بوده است 



” “!!!!يوشی

.  يوشی پدرش را ديد که به سوی او می دود    
. ديد پسرش سالم است  او خيلی خوشحال بود که می      

. او از خانه عمه ماريکو تا مدرسه يوشی را با عجله دويده بود          
 

!! :يوشی فرياد زد  
  “....است درولين روی بلوز پدر اوه نگاه کن، عکس   ” 

“پدر، آيا اين زلزله را درولين بوجود آورده است؟     ” :پرسيد  يوشی

 !!!!“ها ها ها    ”.. ... .  پدرش خنديد    
حتی درولين هم نمی تونه زلزله بوجود بياورد      !“ ”

  

“پس زلزله ها چرا بوجود ميان؟       ”: يوشی پرسيد

درولين



“ آيا خانه ما ايمن است؟       ” :يوشی پرسيد

بله خانه ما به اندازه کافی محکم          ”: پدرش گفت 
“.ساخته شده است   

“ آپارتمان عمه ماريکوچطور؟    ”:يوشی پرسيد

:پدرش گفت 
دارای سيستم  آپارتمان عمه ماريکو     ”

“   .ايزوالسيون زلزله می باشد   

“ سيستم ايزوالسيون زلزله؟ ”
توانست تصور کند که اين چه          نمی يوشی
.  باشد  توانست می

رسيد که راههای زيادی وجود      می اينطور بنظر
برابر زلزله ايمن و  دارد که بتوان خانه را در    

.  مقاوم ساخت   

ايزوالسيون 



.     يک روزديگر. صبح شده
.     زيبا يک روز تعطيل خوب و  

خيلی شانس آورديم که ايندفعه زياد       ”: پدر گفت
“.خسارت نديديم   

خوای با هم به موزه علوم برويم تا    می ”: پدر گفت
“  بياموزی؟    ها مطالبی مورد زلزله  در

خواست خيلی چيزها ياد بگيرد       يوشی حاال دلش می   
وعکس روی بلوز پدرش ديگر به هيچ وجه باعث      

.  شد  وحشت او نمی 

                                                       
درولين



.  .. ..   ، رعد وبرق آسمان، آتش و پدرها چهار چيزترسناک در ژاپن می باشند             زلزله
!؟!؟!بينی کند که آنها چه موقع به ما حمله می کنند؟            تواند پيش  هيچکس نمی  

.  دهد  های بزرگ رخ می گويند که موارد عجيبی قبل از وقوع زلزله     بعضی ازمردم می
: برای مثال 

؛!!)توق!! بنگ!! بوم( زمين   شنيدن صداهايی از زير   -
 رعد و برق درآسمان؛ و   -
:حيوانات    رفتارغيرعادی  -

موشها وحيوانات وحشی ديگر؛       گريختن سگها،         * 
.      ها و مرغان اهلی  فرياد بسيار بلند پرنده           *  

.  شود يا نه   می ها به زلزله مربوط    دانيم که آيا اين پديده   گرچه، ما واقعاً  نمی      

!    يی از دکتر گربه ماهی                درسها     
- های هشدار زلزله؟   نشانه-                   



زمين ازطريق دو نوع موج مختلف     زلزله ها در زير
يکی موج اوليه و ديگری موج ثانويه      .  کنند حرکت می 

.   باشد  می

موج ثانويه    آنجايی که حرکت موج اوليه سريعتراز     از
می باشد، ما ابتدا امواج اوليه را به صورت تکانهای         

کنيم و سپس امواج ثانويه را به     عمودی حس می 
.نماييم   صورت تکانهای افقی احساس می      

توانند پيام آور     می) تکانهای عمودی   ( موجهای اوليه   
!  يک هشدار باشند 

مسيرلرزش

مسير لرزش

مسير موج

موج اوليه موج ثانويه   

!  يی از دکتر گربه ماهی                 درسها       
-  موجهای اوليه و موجهای ثانويه  -           



!   يی از دکتر گربه ماهی                 درسها    
-مدت زمان لرزش  -               

ابد   در هنگام وقوع يک زلزله گاهی اينطوراحساس می شود که اين تکانها تا             
! ده دقيقه و يا حتی بيشتر       ...   يک دقيقه، دودقيقه،       . ادامه پيدا خواهد کرد    

اين تکانها تا کی ادامه خواهد يافت؟                      ولی حقيقتا ً   

.   شود اندازه گيری می  مدت زمان تکانها توسط يک لرزه نگار    
طنابی بلند    يک وزنه به همراه يک قلم است که از  ترين نوع لرزه نگار  ساده 

. باشد  آويزان می

تکانهای يک زلزله درعرض چند ثانيه       های پيشين، بيشتر   زلزله با توجه به آمار   
.شود متوقف می 



مهمترين مسأله هنگام وقوع زلزله اين است که از خطراشيايی که دارند       
ای بسيار   بدن و سرخود را زير يک ميز و يا وسيله    .   افتند مطلع باشيد     می

.  ازاتمام تکانها به بيرون برويد      سپس بعد  .  سخت ومحکم نگاه داريد   

هنگامی که در   .   هستيد بايد زيرميزتان پنهان شويد       هنگامی که در کالس   
.  باشد   ميز ناهارخوری مکان مناسبی می       خانه هستيد، زير   

هنگام وقوع زلزله    وقوع زلزله بدانيد که چه بايد بکنيد، ديگردر          از  اگر قبل
.  واقعی ترسی نخواهيد داشت  

.  توانند درهنگام زلزله بسيار خطرناک باشند          وسايل خانه می   
شدن و يا افتادن وسايل        جان خود را دراثر وا ژگون    بسياری ازمردم  

  .اند  دست داده  خانه از  
.  باشد  وسايل خانه بسيارمهم می      بنابراين محکم کردن و مهار     

!يی از دکتر گربه ماهی                  درسها     
-  نکات آموزنده درمورد زلزله -            



.  شود زلزله نيز خطر ديگری محسوب می    از سوزی پس آتش

.   باشد   های آب موجود نمی   آب کافی به دليل شکستگی لوله     زلزله از گاهی اوقات پس   

 -سوزی بکار توانيد برای حفاظت خود در برابر آتش      اينها موارد کوچکی هستند که می     
:گيريد

.  کم است خاموش کنيد    در زمانی که تکانها هنوز       زا را  سعی کنيد تمامی وسايل آتش      -
.                                                 يک آتش خاموش کن اتوماتيک به اجاق گازتان وصل کنيد           -
.       کن دروان حمام ذخيره کنيد       مقدارمناسبی آب به عنوان جايگزين آتش خاموش         -
.                     ور شود کمک کنيد   خاموش کردن آتش قبل ازاينکه شعله      به يکديگر در  -
   

!يی از دکتر گربه ماهی                       درسها      
- زلزله  سوزی پس از  آتش-             



.  پس از وقوع زلزله همه بسيار درگير می باشند     

ممکن است به   سرويسهای اضطراری، بخصوص آمبوالنسها،    
.  اندازه کافی برای کمک به مردم فراهم نباشند     

توانيم به خود، خانواده، وهمسايگان برای         درهرصورت، ما می  
.  کمک متکی باشيم  

های فروريخته به دام     ممکن است کسانی باشند که درزير خانه       
  . اند افتاده 

.... .  های کوچکشان      افراد سالخورده، مادران با بچه     
. مردم به کمک شما احتياج دارند        بسياری از 

.                              باشد    کمک به همسايگان بسيارمهم می      
        

!يی از دکتر گربه ماهی                 درسها    
-  نجات همسايگان  -                   



. افتد  دفعات متعدد اتفاق می       دهد، بلکه در    حرکت و تکان قوی زمين معموالً  به يکباره رخ نمی      
.  ناميده می شود    “پس لرزه”  تکانهای پس از يک زلزله بزرگ    

.  باشند، بسيارخطرناک باشند          ساختمانها قبالً  آسيب ديده         ها می توانند در صورتی که بسياری از     پس لرزه
 

در اين صورت، بزرگترين آنها   .   ها از تکان اصلی بزرگتر می باشند     پس لرزه در بعضی موارد،
   .شود  ناميده می  “ پيش لرزه ”  يک زلزله بزرگ  تکانهای پيش از    . شود  ناميده می   “ لرزش اصلی” 

درکنار ساختمانهای ويران شده و ديوارهای          بسيارمهم است که مراقب باشيم و به مکانی امن برويم و      
.  ديده حرکت نکنيم   آسيب

لرزش اصلی

لرزش اصلی 

پيش لرزه ها 

ها پس لرزه

پس لرزه ها

زمان 

زمان 

!يی از دکتر گربه ماهی                        درسها       
- ها  لرزه ها و پس لرزه  پيش -                   



!يی از دکتر گربه ماهی                 درسها    
    - تسونامی  -

.  ای در ناحيه ساحلی رخ داده، به سرعت فرار کنيد         هنگامی که احساس می کنيد زلزله      
!!! آنجا را فوراً  ترک کنيد     . امکان حمله تسونامی وجود دارد       

 -تسونامی توسط حرکت کف اقيانوس درهنگام زلزله ايجاد          . شوند ها به تسونامی منجر نمی       تمامی زلزله  
های گرچه، حتی زلزله   .  تسونامی روی نخواهد داد      بنابراين، درصورت عدم حرکت کف دريا،    .  شود  می

بنابراين، مهم نيست که     .  توانند منجر به حرکت شديد کف دريا شوند وتسونامی ايجاد نمايند                کوچک نيزمی 
  .ازکنار ساحل دورشويد       بايد به سرعت  کنيد،  چه مقدار لرزش احساس می     

تسونامی در دريا بسيار سريع می باشد،             حرکت
تواند در  و می  )درست مانند سرعت يک هواپيمای جت    (

  .    سرتاسراقيانوس حرکت کند    

شود کند   تسونامی هنگامی که به ساحل نزديک می            موج
به اندازه ارتفاع يک   (گيرد،  شود ولی بسياراوج می    می

).   ساختمان بلند    

 

 .در تسونامی موج سواری نکنيد



!   يی از دکتر گربه ماهی                درسها     
-تسونامی    نکات آموزنده درمورد-                               

.  باشد    میفرار به سوی يک مکان بلند       له هنگام حمله تسونامی       مهمترين مسأ  
درعرض چند   (تواند به سرعت    دهد، تسونامی می   هنگامی که يک زلزله در نزديکيهای شما روی می     

!خبرتلويزيون نمانيد   منتظر. به شما حمله کند     ) دقيقه 

: نمايند   می   خطر تسونامی حفظ    از اينها نکات مفيدی هستند که شما را       

ニュース

震度６ 強

خبر فوری  

!هشدار تسونامی 

 از جاده کنار رودخانه استفاده نکنيد، چون تسونامی              -
. در مسير رودخانه حرکت می کند      

- در صورت اينکه درآن نزديکيها محل ديگری وجود     -
.  نداشت، دريک ساختمان بلند ومحکم پناه بگيريد         

.   در يک محل امن برای حداقل شش ساعت بمانيد        -
  .تسونامی چندين بار به شما حمله خواهد کرد          

تواندعالمت وقوع تسونامی      يک موج غيرعادی می  -
!!!ناحيه ساحلی نمانيد وآنجا را ترک کنيد             در . باشد 



.  آيد  هنگام زلزله به صورت مايع در می   برخی اوقات زمين زيرپای شما در    
.  روها مشاهده نمود    البالی شکافهای آسفالت پياده       توان از های آب و ماسه را می  مخلوطی ازتوده 

  -ناميده   “روانگرايی” آيد، اين پديده    می زمان وقوع زلزله به صورت مايع در  ای در  هنگامی که خاک ماسه       
.  شود می

.  خود انجام دهيد     روانگرايی را با ماسه زمين بازی        توانيد يک آزمايش   شما می 

در ظرف به اندازه ارتفاع آب            
.ماسه بريزيد

ماسه

. يک توپ تو خالی را در آب پنهان کنيد     !آن را تکان دهيد    !! توانيد توپ شناور را ببينيد شما می

) الف( )ب( )پ( )ت(

!دکتر گربه ماهی  يی از                       درسها        
 - آزمايش روانگرايی -                  



آيد؟  ها روی می دهند؟ آيا به زمين فشاری وارد می       چرا زلزله

.  باشد، بلکه درون آن گرم است    زمين يک توپ کامالً  سرد نمی   
. گرمايی از سطح زمين به صورت آتشفشانها فوران می کند        یژبرخی اوقات انر 

،   گردد، مانند نيروی کششی    زمين می  زير اين انرژی همچنين باعث ايجاد نيروهای پيچيده در         
.نيروی فشاری، نيروی برشی وغيره 

.   دهد کند، زلزله روی می  زمين لغزشی ايجاد می    هنگامی که اين نيرو در   

نيروی کششی    فشاری   نيروی نيروی برشی

!يی از دکتر گربه ماهی                درسها    
- ها   مکانيزم زلزله-                   



!  يی از دکتر گربه ماهی    درسها 
- برابر زلزله   طراحی مقاوم در-        

. طراحی مقاوم در برابر زلزله خانه شما را ايمن نگاه خواهد داشت            
ستونهای بزرگتر، ديوارهای بيشتر ونصب صحيح تيرهای مايل از       

.    باشند  جمله روشهای بسيارمؤثرمی    

های ايزوالسيون زلزله برای مدت زمانی است در ساختمانهای         سيستم
فنرهای بزرگ و ستونهای ارتجاعی       .  رود بزرگ و آپارتمانها بکار می      

 .ی تکانهای قوی را جذب کند     ژشود تا انر   در فونداسيون سازه استفاده می     
.  اين بسيار شبيه است به سيستم معلق دريک موتور و يا يک اتومبيل      

تيرمايل 

فنرها و يا ستونهای ارتجاعی 



!  با دکتر گربه ماهی فکر کنيم       بياييد  
- مناسب آماده هستيد؟   اندازه کافی و  آيا به-       

است؟  آيا خانه شما به خوبی در برابر زلزله مقاوم شده          
اند؟ آيا وسايل خانه دراطراف شما محکم شده        

ايد؟   هنگام تسونامی در نظر گرفته     آيا مکانی را برای پناه گيری در    
آيا به قدرکافی اعتماد به نفس داريد که آرام مانده و وحشت نکنيد؟                

کنيد؟    کجا خانواده خود را مالقات می        زلزله پس از

.   باشند    بسيار مهم می  دوامر مورد زلزله   در آمادگی وآگاهی     

ترسيد؟   درولين می ايد؟ يا اينکه هنوزاز    آماده مناسب   آيا شما به اندازه کافی و     



  گروه نویسندگان    

اين کتاب توسط يک گروه هنری داوطلب مشتمل براعضای مرتبط     
 در  مؤسسه تحقيقاتی بندر و فرودگاه واقع    با بخش ديناميک سازه 

 .اپن تهيه شده است  ژيوکوسوکای 

تحقيق .  اين گروه، محقق برجسته در اين مؤسسه می باشد ، سرپرست دکتر کوجی ايچی 
  متمرکزاست   “ نشست های ناشی از زلزله در ساختارهای ساحلی”فعلی ايشان بر روی

  :عضای اين گروه عبارتند از کل ا .که برای پيش بينی زمان تسونامی مهم می باشد    

: آدرس پست الکترونيکی و شبکه    
 E-mail: ichii@pari.go.jp  
http://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/shindo/index_e.htm 

Dr. Koji Ichii  ( سرپرست گروه)
Ms. Yoko Sato (گرافيست  )
Mr. Yoshio Shiozaki  (شخصيت پرداز )
Mr. Kensuke Ebihara, Ms. Yasuko Wasada, 
and Mr. Matthew J. Donahue (مترجمين)

 

  مترجم کتاب به زبان فارسی     
  انگلستان  دانشگاه کرانفيلد  از  دکتر ياسمين استوارايزدخواه، فارغ التحصيل مديريت بحران     

ايشان  دارای نوزده .  می باشد“زلزله از طريق آموزش   فرهنگ ايمنی     ترويج ”در زمينه 
 -المللی زلزله همکاری پژوهشگاه بين با ) آموزشی(  کتابچه  سه باشند وتاکنون علمی می مقاله

. اند سازمان عمران ملل متحد، تدوين، ترجمه، ومنتشر نموده   و  شناسی ومهندسی زلزله



(TRC)    مرکز تحقيقات تسونامی 
  ژاپن   ، فرودگاه   مؤسسه تحقيقاتی بندرو  

تحقيقات تسونامی در مؤسسه بندر و فرودگاه        

اطالعات وآگاهی   فرودگاه به عنوان يک مؤسسه دولتی دارای   و مؤسسه تحقيقاتی بندر   
تسونامی شيلی،  ، مانند  از طريق مطالعات مختلف در زمينه سوانح ناشی از تسونامی   

 ژاپن اوکی –تسونامی هکايدو نانسی  – چوبو، و زلزله -تسونامی نيهونکای   –زلزله 
طريق آزمايشات هيدروليکی و   از با انجام مطالعه در زمينه مکانيزم تسونامی   . می باشد

ت  صورت مقاال  نتايج حاصله را به فرودگاه  و محاسبات رياضی، مؤسسه تحقيقاتی بندر    
بخصوص روش مؤسسه در محاسبات رياضی   . کند   مختلف و گزارشات فنی منتشر می   

. شود میانتشار تسونامی نه تنها در ژاپن، بلکه در کشورهای ديگر نيزاستفاده       

 Address   -    آدرس  
Tsunami Research Center
Independent Administrative Institution
Port and Airport Research Institute

3-1-1 Nagase Yokosuka Kanagawa 239-
0826 Japan

Phone:       +81-46-844-5052
Facsimile: +81-46-844-1274
URL: http://www.pari.go.jp

- تحقيق در زمينه  زمان واقعی پيش بينی تسونامی      
بينی  به موقع و دقيق وقوع تسونامی                             برای پيش

- تحقيق در  زمينه  نقشه خطر وميزان باال آمدگی آب در    سواحل ناشی از تسونامی  
                             برای ايجاد مسيرهای امن و راههای تخليه   

- تحقيق در  زمينه  تسهيالت واماکن مؤثر و   مقاوم
در راستای کاهش قدرت تسونامی                          

اهداف عمده مرکز تحقيقات تسونامی   
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