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  چکیده
 در مقیاس ریشتر در 8 ونچوان با بزرگی 2008زلزله سال 

ترین زلزله سالهاي اخیر در کشور استان سیچوان چین، مهیب
که در بیش از نصف چین و کشور        طوريه  پهناور چین بود ب   

: سه ویژگی عمده این حادثه عبارتنـد از      . ویتنام احساس شد  
بزرگی باال، تلفات انسانی باال و حجم بسیار بـاالي خرابیهـا و       

ایجاد  کیلومتر 240گسل مسبب در طول . سارات اقتصاديخ
. شکستگی کرد که در روي سطح زمین قابـل مـشاهده بـود            

 زیر تأسیساتزلزله نه تنها باعث خرابی گسترده ساختمانها و 
لغـزه بـزرگ و    بلکه باعث وقـوع هـزاران زمـین     ،بنایی گردید 

  .نیز شد... کوچک، ریزش کوه و سنگ،  روانگرایی و 
هاي حمل و نقـل، بـرق،       هاي حیاتی شامل سیستم   شریان

ایـن  تجهیـزات    هیـدرولیکی و     تأسیساتمخابرات، آب، گاز،    
بـر   شدت خسارت دیدنـد، بـه نحـوي کـه بنـا           ه  ها ب سیستم

گزارش انجمن مهندسی زلزله چین، این حجم از خسارت در    
 در این مقاله که حاصـل    .سابقه بوده است  تاریخ آن کشور بی   

 از مناطق زلزله زده اسـتان سـیچوان اسـت،           بازدید نویسنده 
شناسـی ایـن    ابتدا به اختصار به ویژگیهاي تکتونیکی و لـرزه        

 سپس عملکرد خطوط انتقال تشریح      .شودزلزله پرداخته می  
صـورت مختـصر بـه عملکـرد مـدیریت      ه در انتها ب  . گرددمی

زده پرداختـه   هاي آبرسـانی در منـاطق زلزلـه       بحران سیستم 
وارد آمـدن   کات جالب توجـه در ایـن زلزلـه،          از ن . شده است 

چندي قبل از   که  است   آبرسانی   تأسیساتخسارات شدید به    
-هاي آیـین  این موضوع بیانگر ضعف   . ودندساخته شده ب  زلزله  
اي و اجرایی در آن کشور بود و بـا توجـه بـه مـشکالت                نامه

اجرایی و کیفیت ساخت در ایران، درسهاي آموخته شـده از           
  .براي کشور ما نیز آموزنده باشدتواند میاین زلزله 
خطوط لوله آب، خطوط لولـه فاضـالب، زلزلـه      :هاکلیدواژه

  اي ونچوان، عملکرد لرزه2008سال 

  مقدمه -1
 ه ماه مـ 12در روز ) به وقت محلی   (14:28:04در ساعت   

 در غـرب  Ms =0/8  شـدید بـا بزرگـاي      اي، زلزله 2008سال  
 عـرض شـمالی و      021.31 کانون این زلزله در   . چین رخ داد  

 طول شرقی در شهر ونچوان در اسـتان سـیچوان            367.103
گیري شـده   کیلومتر اندازه14قرار داشت و عمق کانونی آن،      

 گـزارش شـده     XIبیشترین شدت کـانونی ایـن زلزلـه         . است
سـو، سـیچوان، شانکـسی،    این زلزله، شش استان گـان   . است

. ر خود قـرار داد    شیا را تحت تأثی   کینگ، یونان و نینگ   چونگ
: این زلزله داراي سه ویژگی برجـسته اسـت کـه عبارتنـد از             

گـسل  . بزرگی زیاد، تلفات انسانی زیاد، و خسارات مالی زیاد         
 گـسیخته شـده و سـبب بـاالزدگی در       کننده این زلزله  ایجاد

 و باعث تخریب بسیاري از      کیلومتر شد  240طولی در حدود    
رگ، بـه راه انـداختن و       هاي بـز  ساختمانها، ایجاد زمین لغزش   

آلـود،  هـاي گـل  هاي غلتـان، ایجـاد جریان     سرازیر شدن سـنگ   
ها زمـین لغزشـ   . گردیـد گري  اي دی روانگرایی و خسارات لرزه   

هاي شدند که این نیز به نوبه خود عاملی سبب ایجاد دریاچه  
. شــوددیگـر در تــشدید خطــرات ایــن زلزلـه محــسوب مــی  

هـاي زیـاد   و تکان زیادي به دلیل حرکات گـسل       هايساختمان
شریانهاي حیـاتی از قبیـل      . دندناشی از این زلزله تخریب ش     

هـاي آب و     مخابرات، شـبکه   تأسیسات برق،   تأسیساتها،  راه
هـاي هیـدرولیکی نیـز دچـار         گاز و سازه   تأسیساتفاضالب،  

حـال در تـاریخ چـین، چنـین     ه خساراتی شده بودند که تا ب     
  .خساراتی مشاهده نشده بود

نفـر   هـزار  370 کـشته و   هـزار نفـر    69 لزلهدر اثر این ز   
 نفـر    هزار 18 هنوز   2008 ژوئن   26مجروح شدند و تا تاریخ      

 1خسارات مـالی گـزارش شـده بـیش از           . ناپدید شده بودند  
. باشـد می)  میلیارد دالر آمریکا  150در حدود   (تریلیون یوان   

 میلیـون خانـه شـده و        5/6این زلزله تقریبـاً باعـث خرابـی         
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 میلیـون نفـر را تحـت تـأثیر       46ی در حـدود     زندگی جمعیت 
هایشان آواره شـدند و   میلیون نفر از خانه   15حدود  . قرار داد 

هـاي مـوقتی اسـکان داده    ر از آنهـا در پناهگاه    میلیون نفـ   5
 آموزشــگاه،  هــزار10 در اســتان ســیچوان، بــیش از. شــدند

 آموزشـگاه نیـز بـه طـور          هزار 7 شدیداً دچار آسیب شدند و    
 سـامانه آبرسـانی در       هـزار  34بـیش از    . شدندکامل تخریب   

 کیلـومتر  300 هـزار و  29 اثر این زلزله دچار آسیب شدند و   
از خطوط لوله توزیع آب نیز دچار خسارت شدند که همـین            
امر نیز به عنوان عاملی دیگر جهت تشدید خطرات ناشـی از          

  .شدزلزله بر زندگی مردم تلقی می
ویسنده از منـاطق    هدف این مقاله که حاصل بازدید ن      

 ارائه تجارب آموخته شده از این واقعـه بـا      ،زده است زلزله
هاي خیزي کشورمان از یـک سـو و شـباهت         توجه به زلزله  

 شـهري،   تأسیساتسازهاي   و زیادي مابین کیفیت ساخت   
هاي آبرسـانی   ویژه سامانه ه  هاي حیاتی ب  زیربنایی و شریان  
روس آموزنـده  توانـد د زده با کشورمان میدر مناطق زلزله 

اطالعـات  . زیادي براي مهندسین و محققین داشته باشـد    
شده با استناد به اطالعـات میـدانی گـردآوري شـده            هئارا

ــتوســط نویــسنده، اطالعــات ارا ه شــده توســط انجمــن ئ
در ایـن بازدیـد کـه بـا          .باشـد مـی  مهندسی زلزلـه چـین    

راهنمــایی دولــت محلــی ســیچوان، دانــشگاهها و مراکــز 
انجـام   چـین  وان و انجمن مهندسی زلزلـه     تحقیقاتی سیچ 

زده کـه بیـشتر شـامل میـدان          اکثر مناطق زلزلـه    ،گرفت
. نزدیک و در امتداد گسلشها بود مورد بازدید قرار گرفـت       

نقــشه بازدیــد نویـسنده از منــاطق زلزلــه زده  ) 1(شـکل  
قابـل ذکـر اسـت کلیـه         .دهـد مـی  نشان را سیچوان استان

ر مقاله به استثناي موارد ه شده دئهاي ارا اطالعات و عکس  
مشخص شده، متعلق به انجمن مهندسـی زلزلـه چـین و            

  . باشدلف میؤم
منبع ایجادکننده این زلزله، گسل النگمنـشان بـوده کـه     
یک گـسل معکـوس زیرلغـز بـوده و داراي راسـتاي شـمال               

 جنوب شرقی بوده و تمایل بـه چـرخش بـه راسـتاي         -غربی
 کیلـومتر و عمـق   100طول این گسل  .  جنوبی دارد  -شمالی

باشـد کـه بنـابر     کیلـومتر مـی  19کانونی زلزله ایجـاد شـده       
شناسـان دانـشگاههاي سـیچوان    شناسان و لـرزه ادعاي زمین 

) 1(شـکل  ]. 1[ متر بـود   5/5حداکثر حرکت قائم این گسل      
  .دهنداین گسل را نشان می) 1(و تصویر 

  
  

  
نقشه مناطق مورد بازدید توسـط نویـسنده، شـهرهاي واقـع       ):1(شکل  

  .شده در مناطق زلزله زده و گسلش سطحی گسلها
  

  
عبور گسل النگمنشان از بین دو ساختمان اصلی دبیرستان   ):1( تصویر

  .متر 7/1ارتفاع ل به ژانکو بر اثر لغزش گس
  

نگار ثبت گردید که از   ایستگاه لرزه  478این زلزله توسط    
 ایستگاه در دیگر 337 ایستگاه در سیچوان و 141این میان،   

رکوردهاي مربوط به ) 2(شکل . استانها و شهرها قرار داشتند  
نزدیکتــرین (شـتابهاي بــه دســت آمــده از ایــستگاه والنــگ  

هاي با توجه به داده  . دهدا نشان می  ر) ایستگاه به مرکز زلزله   
 غربی، - در مؤلفه شرقیPGAحاصله معلوم شد که ماکزیمم  

 و 1/658، 8/957 جنـوب و مؤلفـه قـائم بـه ترتیـب         -شمال
  .باشد سانتیمتر بر مجذور ثانیه می4/948
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دست آمده از زلزله ونچوان در ایستگاه ه  بهاي شتاب داده):2(شکل 

  .والنگ
  

   خطوط لوله انتقال آب-2
 شبکه آبرسـانی  تأسیسات، )شهر چنگدو(در مرکز استان    

 ولـی در منـاطق      ،تـوجهی آسـیب دیـد     تعداد نقاط قابـل    در
 آسـیب    شـدیداً  تأسیساتهاي شهري این    روستایی و حاشیه  

نفر در هزار  690ها آمده بود که حدود    در گزارش . دیده بودند 
 میلیون نفـر بعـد از       10دیده از مجموع حدود     مناطق آسیب 

  ].2[ زلزله فاقد آب بودند
وجود در استان سیچوان، دو نوع سامانه اصلی توزیع آب          

ولیت تهیـه   ؤهاي آبرسانی مس  در شهرهاي اصلی، شرکت   . دارد
ها اصوالً متعلق به آب را به عهده دارند که این شرکت و توزیع   

. کننـد  اما به صورت مستقل و آزادانه کار مـی         ،هستنددولت  
ها، به ها و چاه  دست، از چشمه  در حومه شهرها و مناطق دور     
شـود کـه توسـط شهرسـتانها،     عنوان منابع آبی استفاده مـی    

به علت . شود روستاها یا گروهی از مالکان اداره می       ،هاحکومت
قبـل و  (هاي توزیع آب، آب آشامیدنی    شرایط نامعلوم سامانه  

  ].2[شود جوشیده می) بعد از زلزله
هـاي  هاي توزیع آب و سـامانه ترین خسارات سامانه عمده

. باشـد فاضالب، خسارات مربوط بـه خطـوط لولـه آنهـا مـی            
    خطوط لوله در مناطقی که شـدت زلزلـه در آنهـا بـاال بـود،              

نهـا در نهایـت     شدت تخریب شدند و خرابی مربـوط بـه آ         ه  ب
هاي زیـاد در زیـر زمـین، باعـث          ییرشـکل تغ. سطح خود بـود   

ی و شکـستگی اتـصاالت و شـیرهاي چاههـا شـده             گسیختگ
ــود ــشت. ب ــ ن ــز ب ــزرگ   هایی نی ــاي ب ــورد بلوکه ــت برخ ه عل

هـاي  بعـضی از لولـه  . هاي تخریب شده، رخ داده بود    ساختمان

چدنی نیز فرسوده شده بودند، که به همـین علـت مقاومـت             
بـراي  . شکستگی شـدند  توجهی نداشتند و دچار     اي قابل لرزه

هاي اصـلی    کیلومتر از لوله   6/39مثال در آنکشیان، در طول      
 نقطه وجود داشت کـه در آنهـا         300φ  ،100 تا   63φبا قطر   

ــود کــه حــدود شکــستگی لولــه رخ داد  درصــد ایــن 70ه ب
 درصـد   30هاي چـدنی و حـدود       ها مربوط به لوله   شکستگی

خرابی را بـراي    اگر نسبت   . هاي آهنی بود  آنها مربوط به لوله   
  :این منطقه محاسبه کنیم، داریم

km
nDr 53.26.

39
100

1
===  

 طول خطوط لولـه    : e و   تعداد نقاط شکستگی   : nکه در آن    
 کوبه مقایسه گردد    1995که اگر همین نسبت با زلزله        است

  .خواهد بود) 3(به صورت شکل 
  

  
 مقایسه نسبت خرابی خطوط لوله آب در آنکشیان با خطوط ):3(شکل 

با تشکر از پروفسور شیرو تاکـادا اسـتاد   ( لوله آب شهر کوبه 
سابق دانشگاه کوبه براي در اختیار گذاشتن اطالعات شبکه       

  .)آب در زلزله کوبه
  

ادي نیـز بـه اتـصاالت و شـیرهاي       همچنین خسارات زیـ   
 نقطـه  700ده، وه بر موارد ذکـر شـ     عال .ها وارد شده بود   چاه

هـا در آنهـا بـه علـت خرابـی      هاي لوله وجود داشت که خرابی   
هـاي  تـرین خرابی  هاي اتـصاالت، عمـده    خرابی. ساختمانها بود 

در کـالن شـهر     . شـدند  محـسوب مـی    PPR و   PEهـاي   لوله
 .چنگدو، تـسهیالت آبـی در نقـاط زیـادي خـسارت دیدنـد             

هاي کوچـک   شهرسـتان  روستاها و    همچنین تسهیالت آب در   
  . شدت دچار خسارت شده بودنده ب

کیلومتر از خطوط لولـه آبرسـانی تحـت         هزار   30حدود  
و باالتر قرار گرفتند کـه      g10/0ثیر حرکات زمین با شتاب      أت
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 کیلومتر از این خطوط     22000از زلزله حدود      روز بعد  20تا  
ــره ــت به ــه حال ــرداري رســیدندب هــاي ســاختمانی ســازه. ب

هـا   پمپ  گرچه عمدتاً  . آسیب دیدند  ي پمپاژ شدیداً  ایستگاهها
عملکرد خویش را حفظ کردند و پرسـنل بـا نـصب پوشـش             

ن آوار ســاختمانهاي مجــاور روي ســایبان ماننــدي از ریخــت
 5/6اداره آب چنگــدو بــا اجــراي . هــا جلــوگیري کردنــدپمپ

ایـن  . کیلومتر خط لوله به مراکز اسکان موقت آبرسانی نمود        
مشاهدات .  ماه بعداز زلزله به انجام رسید      عملیات حدود یک  

 PVC هاي چدنی و   به لوله  بیانگر این بود که خسارات عمدتاً     
 مورد خسارت به خطـوط   هزار 2برآوردها بیانگر   . وارد گردید 

لغزش زمین و حرکت   لوله ناشی از ارتعاش زمین، روانگرایی،       
 بـه  جـانبی  هايآسـیب  موجـب  ساختمانها خرابیهاي. گسل بود 

  ].2 [گردید آبرسانی هشبک
بیش از نیمی از مناطقی که تسهیالت آبی آنها دچـار           

 هفتـه از زلزلـه   دومشکل شده بود پس از گذشت حـدود    
بازسازي شدند، اما مناطق محاصره شده زیادي بـه علـت           
صدها شکـستگی در خطـوط لولـه آب، بـدون آب مانـده              

انجمن آب شهري چـین گـزارش کـرده اسـت کـه       . بودند
 تانک دچار خسارت 839هاي آب و ومتر از لوله کیل7800
هــا و هــا بــه علــت گــسیختگیخــسارات لولــه. انــدشــده
هاي مدفون در زمین به علـت       هایی بود که در لوله    شکست

. عدم همسازي و عدم تطبیق با امواج زلزلـه رخ داده بـود   
لغزشـها در کوههـا و   عالوه، نشست، روانگرایی و زمـین    ه  ب

 ها کمک کردنـد ایجاد خسارت در لولهها به  بستر رودخانه 
]3.[  

ه توان ب هاي وارده به خطوط لوله را می      ه طور کلی آسیب   ب
  :صورت زیر لیست کرد

 ؛هاي چدنینشت آب از اتصاالت لوله - 
 ؛هاي فلزينشت آب از اتصاالت لوله - 
 ؛هاي سیمانیخسارت وارده به اتصاالت لوله - 
 ؛PEهاي خسارت وارده به اتصاالت لوله - 
 ؛ترك برداشتن اتصاالت لوله به لوله - 
 ؛هاآسیب دیدن اتصال فلنجی لوله - 
 ؛هاي چدنینشت اتصاالت لوله - 
 ؛هاي مختلفخسارت وارده به بدنه لوله - 

 ؛PVCهاي شکست لوله - 
 ؛شکست در قسمت خم لوله - 
 .باالزدگی آدم رو - 

هــایی از ایــن  نمونــهتــوان مــی)19(تــا ) 2( تــصاویردر 
  .]3-1[ نمودخسارات را مشاهده 

  

  
      .  نشت آب از اتصال لوله چدنی در شهر میان ژو):2(تصویر          

  

  
  . در شهر میان ژوفلزي نشت آب از اتصال لوله ):3(تصویر 

  

  
  .خسارت وارده به اتصال لوله سیمانی در شهر گوانگ یوان ):4(تصویر 
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  .ترك برداشتن اتصال لوله در شهر گوانگ یوان ):5(تصویر 

  

  
  .PEخسارت وارده به اتصال لوله  ):6(تصویر 

  

  
  .آسیب دیدن اتصال فلنجی لوله ):7(تصویر 

  

  
  .االزدگی آدم رو و خسارت وارده به آن ب ):8(تصویر 

  
  ).عکس از زیفا وانگ(نشت اتصال لوله چدنی  ):9(تصویر 

  

  
آب از داخل زمین در ترك خوردن لوله تأمین آب و فوران  ):10(تصویر 

  .شهر گوانگ یوان
  

  
  .خسارت وارده به لوله چدنی در شهر میان ژو ):11(تصویر 

  

     
  .فلزيخسارت وارده به لوله  ):12(تصویر 
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  .PVCشکست لوله  ):13(تصویر 

  

  
  .و جایگزین موقت براي آن PVC خم لولهشکست  ):14(تصویر 

  

  
  .ژوخسارت وارده به محل ورود آب در شهر میان ):15(تصویر 

  

  
  .دیده و فوران آبلوله چدنی آسیب ):16(تصویر 

  
  .ژودیده و فوران آب از آن در شهر میان آسیبلوله چدنی ):17(تصویر 

  

  
  .هاي آبرسانی و نشت آب از آنهاترك برداشتن لوله ):18(تصویر 

  

  
  .دیده و فوران آب از آنلوله چدنی آسیب ):19(تصویر 

  

نسبت خرابی انواع لولـه در زلزلـه ونچـوان را        ) 1(جدول  
هـا بـر حـسب شـدت زلزلـه در           نـسبت خرابی  . دهدنشان می 

خسارات وارده بـه خطـوط    . ه شده است  ئمناطق زلزله زده ارا   
ـ  کـه  هاي آب بر حسب جنس آنها متفاوت بـود      لوله طـور  ه ب

  :شرح زیر خالصه نموده توان بخالصه می
 آسـیب دیدنـد     هاي چدنی خاکستري و بتنی شدیداً     لوله •

-هـاي چـدنی شـکل     هاي وارده به لوله    که آسیب  در حالی 
 .  کمتر بود نسبتاPRPًاتیلن و هاي پلیپذیر، لوله
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  ].4) [ خسارتمقدار/  کیلومتر10( نسبت خرابی انواع لوله در زلزله ونچوان ):1(جدول 
  لوله

PPR 
 لوله چدنی

 پذیرشکل
 لوله
PE 

 لوله
PVC 

 لوله
 فوالدي

 لوله
 بتنی

 لوله چدنی
 خاکستري

 شدت
 ايلرزه

0 0 0 0 0 0 50/1 VI 
0 34/0 00/3 14/6 60/0 30/8 90/12 VII 
0 20/1 00/8 00/25 30/22 36/20 00/40 VIII 

  
 

هـاي فـوالدي بـا درجـه و میـزان      اي لولـه  عملکرد لـرزه   •
 اي ایـن   هبنـابراین آسـیبهاي لـرز     . خوردگی مرتبط بـود   

 . به سن و شرایط محیطی بستگی داشتها کامالًلوله
 اسـتفاده در مناطق زیتونگ و آنکشیان کمتر   PRP هايلوله •

 .  خوبی از خود نشان داده بودند ولی رفتار کامالً،شده
-، آسـیب لولـه   PE بـا PVCهاي با مقایسه خسارات لوله •

 به علت خرابی سـاختمانها و یـا   عمدتاPEً   و PVCهاي
هـاي  هاي وارده به لولـه که آسیب در حالی ،ها بود ناپایداری

ه  ب هاي چدنی عمدتاً  هاي فوالدي، لوله  بتنی مدفون، لوله  
  .هاي زمین رخ داده بودخاطر ارتعاش زمین و تغییرشکل

  
   مدیریت بحران-3

از قبیل شکستگی در تانکهاي ذخیره، مخازن ذخیره         موانعی
هـاي آبرسـانی را     ي سـامانه  هاي آب و خطوط لوله، بازساز     و برج 

تـصفیه  (منـابع مربـوط بـه آبهـاي آزاد       . کردنددچار اختالل می  
که در بعضی مناطق در اثـر ایجـاد سـدهاي طبیعـی در              ) نشده

هاي ناشـی از بـاران      لغزشـ لرزه یا زمـین   ها در طی زمین   رودخانه
هـاي آب را  از سـامانه  ایجاد شده بودند، شکسته شدند و بعـضی    

  . را نیز به وجود آوردندآلود و سیالبیهاي گلانی و جرکردهقطع 
ساختمان مدیریت آب چنگدو دچار خسارتهایی شد و اطاق         

ها مجبور شد لرزهخاطر دیوارهاي ترك برداشته و پس  ه  کنترل ب 
 روز بعد از 40 و داده شوداز طبقه پنجم به طبقه اول نقل مکان    

هاي آب و ارتـش  تشرک.  اولیه خود انتقال داده شدزلزله به مکان  
هاي اسکان اضطراري و مراکـز کنتـرل و مـدیریت     کمپآب را به  

هـاي   تـصفیه آب در نزدیکـی کمپ       تأسیسات. رساندندبحران می 
هاي ســکان اضــطراري نــصب گردیدنــد و شــرکتهاي آب قرصــا

  .کننده را در سراسر مناطق دورتر توزیع کردندضدعفونی
دلیل انفجار مـاده  دو روز پس از زلزله، شایعه آلودگی آب به     

شیمیایی از یک کارخانه شیمیایی که باعث نفوذ به منـابع آب و     

آلوده شدن آب مصرفی به سرعت در حال گـسترش در سراسـر     
 1900از  بــیششــرکت آب در آن روز . شــهر چنگــدو گردیــد
 تمـاس در روزهـاي      200در مقایـسه بـا      (شماره تلفـن تمـاس      

انکـار شـرکت، شـایعه       با وجود    البته حتی .  دریافت نمود  )عادي
ایجاد شده باعث شد که ساکنان شهرستان به شـروع نگهـداري            

صورت ناگهانی پایین آمد کـه      ه  فشار شبکه ب  . آب در خانه کنند   
براي جلوگیري از خسارات احتمالی ناشی از پدیده فشار منفـی،       

قطع گردید که بـه   ) چند ساعتی (شبکه آب براي مدت کوتاهی      
هاي آب بــا ؤولین و شـرکت د و مـس شـایعه ایجـاد شـده دامـن ز    

سـعی در پـاك     ...  استفاده از وسایل ارتبـاط جمعـی، پیامـک و         
  ].2 [کردن شایعه از ذهن مردم کردند

  
  گیرينتیجه -4

حجم گسترده خسارات به خطوط انتقال و توزیع منجـر          
به قطعی گسترده آب به مناطق وسیعی گردید که مـشتمل            

یت بحـران، امدادرسـانی و     بر پانزده میلیون نفر بود که مدیر      
ــا چالــشبازســازي اضــطرار هاي ي در منــاطق زلزلــه زده را ب

از مهمترین نکـات آموختـه شـده از         . اساسی روبرو کرده بود   
  :توان به موارد ذیل اشاره نموداین زلزله می

اي یـا  از نکات آموزنده در این زلزله عـدم طراحـی لـرزه           . 1
یح دست پایین بـودن طراحـی و یـا عـدم بـرآورد صـح          

خیـزي  حرکات زمین با توجه به سطح بسیار باالي لـرزه        
 . منطقه بود

هـا و یـا     نامـه فانه در کشورمان نیز هنـوز آیـین       أسمت . 2
اي هاي ابــالغ شــده بــراي طراحــی لــرزهدســتورالعمل

 آبرسانی وجود ندارد و امید است این مهم هر      خطوط
  . چه زودتر انجام شود

ـ   ناز دالیل دیگر در این زلزله کـه م         . 3 ه خـسارات   جـر ب
هاي اجرایـی    آبرسانی گردید ضعف   تأسیساتشدید به   
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ها بود کـه بـا   اي در طراحییات لرزهئو عدم رعایت جز  
 کیفیـت اجـرا در ایـران،        توجه به مشکالت اجرایی و    

هاي آب و فاضـــالب و مهندســـین و بـــراي شـــرکت
 . تواند آموزنده باشدپیمانکاران کشور ما نیز می

هـاي آب بـر حـسب       خسارات وارده به خطـوط لولـه       . 4
ه توان ب طور خالصه می  ه   ب که جنس آنها متفاوت بود   

 : نمودبیانشرح زیر 
 آسـیب   هاي چـدنی خاکـستري و بتنـی شـدیداً         لوله •

هاي چـدنی  که آسیبهاي وارده به لوله    دیدند در حالی  
  .   کمتر بود نسبتاPRPًاتیلن و هاي پلیپذیر، لولهشکل

 درجـه و میـزان      هاي فـوالدي بـا    اي لوله عملکرد لرزه  •
اي ایـن  هاي لـرزه  بنابراین آسـیب   ،ودخوردگی مرتبط ب  

  . به سن و شرایط محیطی بستگی داشتها کامالًلوله
در مناطق زیتونـگ و آنکـشیان کمتـر    PRP هاي لوله •

 خـوبی از خـود    ولی رفتـار کـامالً  ،استفاده شده بودند  
  . نشان داده بودند

آسـیب  ،  PE بـا PVCهـاي  با مقایسه خسارات لوله •
ــی عمــدتاPEً   و PVCهــايلولــه ــه علــت خراب  ب

ــداری  ــا ناپای ــاختمانها و ی ــودس ــه ها ب ــالی ک ، در ح
هـاي  هاي بتنی مدفون، لوله   هاي وارده به لوله   آسیب

ه خـاطر ارتعـاش    بهاي چدنی عمدتاً   لوله  و فوالدي
 .زمین و تغییرشکلهاي زمین رخ داده بود

اعمال خـسارت بـه سـاختمان مـدیریت آب چنگـدو         . 5
عــث اخــتالل در عملکــرد مــدیریت بحــران شــبکه با

تر کـردن ایـن نـوع    رت مقاومآبرسانی گردید که ضرو 
  .سازدها را نمایان میساختمان

موانعی از قبیل شکستگی در تانکهـاي ذخیـره، مخـازن            .6
-هاي آب و خطوط لوله، بازسـازي سـامانه        ذخیره و برج  

منابع مربوط به   . کردندهاي آبرسانی را دچار اختالل می     
که در بعـضی منـاطق در اثـر        ) تصفیه نشده (آبهاي آزاد   

لـرزه  ها در طی زمـین    ایجاد سدهاي طبیعی در رودخانه    
هاي ناشـی از بـاران ایجـاد شـده بودنـد،          لغزشـ یا زمـین  

کرده و  هاي آب را قطع     شکسته شدند و بعضی از سامانه     
 . را نیز به وجود آوردندآلود و سیالبیهاي گلجریان

هاي آب و ارتـش     ت آبرسانی شـرکت   یریدر راستاي مد   . 7

آب را به کمپهاي اسکان اضطراري و مراکز کنتـرل و       
 تـصفیه آب در     تأسیسات. رساندندمدیریت بحران می  

سکان اضطراري نـصب گردیدنـد و       هاي ا نزدیکی کمپ 
کننده را در سراسر    عفونیشرکتهاي آب قرصهاي ضد   
 .مناطق دورتر توزیع کردند

اخوشـایندي در مـدیریت و      ثیر بـسیار ن   أایجاد شایعات ت   . 8
به عنـوان مثـال     . هاي آبرسانی دارد  کنترل بحران سامانه  

دو روز پس از زلزله، شایعه آلودگی آب به دلیـل انفجـار         
ماده شیمیایی از یک کارخانه شیمیایی که باعـث نفـوذ           
به منابع آب و آلوده شـدن آب مـصرفی بـه سـرعت در             

جـود  بـا و  . حال گسترش در سراسر شهر چنگدو گردید      
انکار شرکت، شایعه ایجاد شده باعث شـد کـه سـاکنان            

فـشار  . شهرستان به شروع نگهداري آب در خانـه کننـد         
صورت ناگهانی پایین آمد که بـراي جلـوگیري      ه  شبکه ب 

از خسارات احتمالی ناشی از پدیده فشار منفـی، شـبکه           
قطع گردیـد کـه     ) چند ساعتی (آب براي مدت کوتاهی     
هاي احتمالی آینده   انورهاي زلزله در آمادگی مردم و یا م     

  .بایستی به مردم آموزش داده شود
  

  تشکر و قدردانی -5
از انجمن مهندسـی زلزلـه چـین، دولـت محلـی سـیچوان،           

ـ     خـاطر راهنماییهـاي   ه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سـیچوان ب
خـاطر اطالعـات    ه  مفیدشان در بازدیدهاي میدانی و همچنین ب      

  . گردد، تشکر و قدردانی میگذاشتندارزشمندي که در اختیار 
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