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  بالياي طبيعي
 

  1آواجي- هانشين در  1995زلزله بزرگ سال 
، 3، آواجي2كه كبه 1995يكي از پيامدهاي ناگوار استفاده از آزبست در ژاپن پس از زلزله 

هايي محيطي توسط گيرياندازه. و نواحي اطرافشان را لرزاند آشكار شد 5نومياشيو ني 4اآشي
يك  از. آژانس محيط ژاپن پس از زلزله بيانگر افزايش ميزان آزبست در هواي نواحي زلزله زده بود

همدل انتشار استفاده شد تا مشخص گردد چقدر از نمونه آزبست كه در شانزده ناحيه مختلف نمون
كاري يا حضور آزبست در ساختمانهاي كردن آزبست با هدف عايقگيري شده بود به خاطر اسپري

تن آزبست اسپري شده در  3740دانشمندان تخمين زدند كه . ويران به علت مواد ضدحريق است
محيط  دركيلوگرم آزبست  4/26ساختمانهاي تخريب شده وجود داشته كه زلزله موجب آزاد شدن 

  .]75[شده است
داده كه اگر تخريب تجربيات نشان

ساختمان بدون برداشتن آزبست قبل از 
شود بيشترين سطح آزبست را تخريب انجام

در هواي اطراف ساختمان ايجاد خواهد 
هاي برداشت آزبست از هزينه. كرد

درصد  94تا  68از تخريب ساختمان قبل
  .شودهاي تخريب را شامل ميكل هزينه

 

                                                 
1- Hanshin-Awaji 
2-  Kobe 
3-  Awaji 
4 - Ashiya 
5- Nishinomiya  
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  2004نوس هند درسال سونامي اقيا
النكا، تايلند، هند، اندونزي و مالديو از سونامي اقيانوس هند اثرات تخريبي شديدي در سري

بيست  يك سياستمدار استراليايي كه در ١كوهن 2005فوريه  مدر بيست و دو. خود بجاي گذاشت
 ٢ولزوسالتالنكا حضور داشت به پارلمان نيغربي سريدر سواحل جنوب 2004دسامبر  مو شش

مقدارزيادي آزبست در نواحي ساحلي ": در خصوص مشاهدات خود پس از سونامي چنين گفت
قطعات حاوي آزبست نيز شكسته . ها تخريب شده بودندپخش شده بود چون ساختمانها و خانه

عليرغم  ".شدندبدون توجه به موارد ايمني جابجا مي شده بودند، اين قطعات با بلدوزر و دست و
دار كوهن در مورد خطرات ناشي از هزاران تن آزبست هيچگونه تالشي براي كنترل اين هش

النكا يك كارخانه آزبست در سري": دهدهن اينگونه توضيح ميوك. آلودگي گسترده انجام نشد
من از . گويد اين آزبست آبي است كه مشكل آفرين است نه آزبست سفيدوجود دارد كه مي

ام كه آزبست سفيد به همان اندازه ا درگير موضوع آزبست هستند ياد گرفتهكساني كه در استرالي
ام كه نوشته و به او هشدار داده ٣ونردساندر كاي به المن نامه. آزبست آبي مشكل آفرين است

النكا حركتي را به راه انداخته تا كشورهاي جنوب آسيا را نسبت به ايمن سري كارخانه آزبست
  ".ت متقاعد كندبودن محصوالت آزبس

هاي خطرناك خطرات احتمالي ناشي از بازماندهدر مورد ٤مللسازماننمايندگان برنامه محيط
ها مانند بقاياي بيمارستاني، بقاياي نفتي، باتريها و آزبست كه پس از واقعه سونامي در اين كشور

دها پس از بالياي كارگاههاي مديريت پسمان در. اندپديدار گشته است هشدارهاي جدي داده
) 2005ژوئن ( اندونزي) 2005مي( طبيعي كه توسط نمايندگان برنامه محيط سازمان ملل در مالديو

برگزار شد خطرات ناشي از آزبست يكي از مواردي بود كه مورد بحث ) 2006مارس (و پاكستان 
زبست هر روزه النكا كشوري كه مواد حاوي آاما با وجود بودجه كافي در سري. ]76[قرار گرفت

  .كارگاه برگزار نشد گيرند ايندر مواد ساختماني مورد استفاده قرار مي

                                                 
1- Ian Cohen  
2 - New South Wales 
3 - Alexander Downer 
4 - United Nations Environment Programme (UNEP) 
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هاي ورقه  از برنامه استفاده«عنوان  اي تحتصفحهگزارش سه دولت در يك هايديدگاه
سازي براي رفع مشكالت كساني كه منزلشان در سونامي سيمان در ساختمان -)كريزوتايل( آزبست

پس از ده . منتشر گرديد 2006النكا در ژوئن توسط آژانس بازسازي سري» .شده استتخريب 
  :هفته تحقيق بر مبناي منابع نادرست و قديمي، اين گزارش موارد زير را اعالم كرده بود

سقفي خطري براي  هايورقه هاي آزبست درون سيمان قرارگيرد مانندرشتهكههنگامي -
 .شودها خطر ايجاد ميورقه بريدن يا خردكردن اين اثرندارد و تنها در  سالمتي

كردن سيمان هنگام نصب نياز به سوراخ كردن دارد ولي با خرد -هاي سقفي آزبستورقه -
تواند با استفاده از وسايل كردن ميخطرات ناشي از مواجهه با آزبست هنگام سوراخ. همراه نيست

 .شود ايمني فردي مانند ماسكهاي تنفسي پيشگيري

نشر كاتالوگ و بروشورهاي  هاي آموزشي وانجمن توليدكنندگان آزبست با اجراي برنامه -
 .كنندگان آزبست را آموزش داده استعلمي سازندگان و استفاده

آپ قرار اي مورد معاينه و چككارخانجات محصوالت آزبست كارگرانشان را بطور دوره -
 .است كه كارگران بيماريهاي مرتبط با كارشان ندارندداده  دهند و نتيجه اين معاينات نشانمي

دهنده وجود بنابر اطالعاتي كه در بيمارستان كانسر وجود دارد شواهدي كه نشان -
 .فيبرآزبست در ريه قربانيان سرطان ريه در سري النكا باشد وجود ندارد
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  2005سال  زلزله در اندونزي در
  

را در اندونزي لرزاند  ٢مركزييو جاوا ١كارتاااستانهاي يوگي 2005اي كه در ماه مي زلزله
ثانيه طول كشيد ولي  57با اينكه زمين لرزه فقط . در مقياس ريشتر بود 9/5اي به بزرگي زلزله

منزل مسكوني تخريب  50000نفرگرديد و بيش از  47000نفر و زخمي شدن  5700باعث مرگ 
در ٤ ملل تكنيكي سازمانمشاور كننده و هماهنگ ٣كينجهو داو ]78[يا صدمه ديدند  ]77[شده

  :گويدرابطه با اين زلزله مي
كردند تا ا عمليات پاكسازي عمدتا توسط گروههاي مردم انجام شد، آنها تالش مييدر جوگ"

هرچه ممكن است آوارها را بردارند و تقريبا هيچ توجهي نسبت به خطراتي كه از آواربرداري 
ها هاي جاده ها و مزارع برنج و رودخانهزمينهاي پست و كم ارتفاع، كناره. اشتندشود ندناشي مي

  .همه و همه بعنوان محل انباشت ميلياردها تن آوار ناشي از زلزله مورد استفاده قرار مي گرفت
هاي سقف، آجرها، قطعات فوالدي، درو پنجره، كاشيآوار، غبار از رويها در ميانخانواده

ماشين .زدند تا شايد بتوانند دوباره از آن استفاده كنندزبست و هرچيز ديگر كنار ميهاي آورقه
كردند تا آوارها و ضايعات را براي استفاده مجدد آالت و بلدوزرها در كنار نيروي انساني كار مي

در راهسازي يا فوندانسيون ساختمانها بكار گيرند و تا ماهها پس از زلزله در اين منطقه هيچ 
  .تمهيدي براي تهويه غبار انديشيده نشده بود

افراد آگاه، از وقت و هزينه خود مايه گذاشتند تا مستنداتي براي ٥ هسدر برخي جاها مانند آ
هاي حاوي آزبست را با كنند تا جابجايي باقيماندهكنند و افراد را تشويقدسترسي عموم آماده

  .فروش مجدد اين قطعات بازدارند رعايت ايمني انجام دهند و آنها را از خريد و
ه تالشهاي انجام شده به علت عوامل متعددي با دشواريهاي سدر هر دو مورد جوگا و آ

دراين زلزله هشتصد روستا . بود يكي از مهمترين اين عوامل گستردگي حادثه. زيادي همراه بود
ر بين افراد آسيب وجود هشت هزار روستاي بسيار كوچك و سطح متفاوت سواد د. آسيب ديدند

                                                 
1 - Yogyakarta 
2 - Central Java 
3 - Dave Hodgkin 
4 - UN-Technical Advisor 
5 - Aceh 
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سخت و حجيم  ها، اطالع رساني عمومي را به يك كارديده و سطوح دسترسي متفاوت به رسانه
 ]79[ ".تبديل كرده بود

 
 
 


