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در مقیاس ریشتر بخش مورموري آبدانان اسـتان ایـالم را    2/6ي ابا بزرگ 1393 مرداد ماه اي درزلزله :چکیده

خانه شد  3000نفر مصدوم شدند. این زلزله باعث آسیب و یا خرابی بیش از  400در اثر این زلزله بیش از  لرزاند.
هاي حیاتی ترین شریانکه یکی از مهم رسانی آبهاي هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد. شبکه 100و زندگی حدود 

 15، بـیش از  رسـانی  آبمتر طول شبکه کیلو 220هستند در این زلزله آسیب شدیدي متحمل شدند. از حدود 
شهرهاي دهلران، آبدانان و مورموري  رسانی آباي به تأسیسات شبکه درصد آن دچار آسیب شد و خسارت عمده

-پلی هايهاي از جنس فوالد و آزبست در محل اتصاالت دچار شکستگی شده و همچنین لولهوارد گردید. لوله
از جملـه تخریـب    رسـانی  آبتوجه در این زلزله، تخریب شدن تأسیسات بلاتیلن دچار پارگی شدند. از نکات قا

 اختصـار  بـه ، ابتدا استزده مذکور بازدید میدانی از مناطق زلزله ي مخزن آب شهر دهلران بود. در این مقاله که نتیجه
  .گیردار میشود و سپس عملکرد مخازن و خطوط انتقال آب مورد بررسی قرهاي این زلزله اشاره میبه ویژگی

  

  ایالم مورموري ، اتصاالت، زلزلهرسانی آبهاي اي، مخازن آب، لوله، عملکرد لرزهرسانی آبشبکه  ها:کلیدواژه
  
  مقدمه -1

صـبح،   7:02:05در ساعت  1393مرداد ماه سال  27روز 
) و IIEESدر مقیاس امواج پیکري ( 6اي با بزرگاي لرزهزمین

) در بخـش  USGSشـتاوري ( در مقیاس بزرگی گ 2/6حدود 
مورموري شهرستان آبدانان در استان ایالم به وقوع پیوسـت.  

شـده در  ثبـت  يهـا  نگاشت لرزه بر اساسرومرکز این رویداد 
نگاري بانـد پهـن پژوهشـگاه در مختصـات     ملی لرزه ي شبکه

ــه 65/32 ــمالی و  ي درج ــرض ش ــه 72/47ع ــول  ي درج ط
کیلـومتر   14دود لرزه در حـ خاوري قرار داشته و عمق زمین

  ).1شکل (] 1[ گزارش شد
 4 ي بـیش از الرزه با بزرگـ لرزه با دو پیشوقوع این زمین

بـراي   یمناسـب  هوشـیاري نسـبتاً  شـد  ریشتر در شب باعث 
ها در یـک  لرزهساکنان منطقه در پی داشته باشد. تعداد پس

 80رویــداد رســید کــه حــدود  200بــه بــیش از  روز شــبانه
  . )2 شکل() و 1جدول ( اندریشتر بوده 3 از تر بزرگلرزه  پس

  
برگرفتـه از منـابع    27/5/1393لرزه اصلی مشخصات زمین): 1جدول (
  .]1-2[ مختلف

  طول  عرض  منبع  بزرگا
Mb = 6.2  USGS 653/32  753/47  
Ml = 6.0  IIEES  650/32  720/47  
Mb = 6.0  IRSC  740/32  790/47  

  

سازوکار کـانونی   ها،لرزه، با توجه به توزیع پسیطورکل به
 يقو احتمال بهاصلی،  ي لرزه، گسل مسبب زمینشده محاسبه

 وحـسطـ  و ضـعیف امتـدادلغز  گسلی فشاري همراه با مؤلفـه  

  بوده است. ل پیشانیـگس وازيـی مـگسل
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 .]1[مورموري  27/05/1393 لرزه نیزمموقعیت مرکز سطحی  :)1(شکل 

  

  
  ].USGS] (1و  IIEES ،IRSCلرزه هاي زمینداده بر اساسها و رویداد اصلی (لرزه)، پیشIIEESاي دستگاهی (هلرزهموقعیت مکانی زمین): 2( شکل
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 ي شده شـبکه اي ثبتهاي لرزهاولیه حاصل از داده جینتا
ــرزه ــهنگــاري پژوهشــگاه بــینملــی ل و شناســی المللــی زلزل

شده اي ثبتدهد که رخدادهاي لرزهنشان میمهندسی زلزله 
 2مرداد لغایت  27ر منطقه مورد مطالعه طی فواصل زمانی د

باشـد  تنهـا داراي یـک شـوك مسـتقل مـی      1393شـهریور  
شـده  اي ثبـت اصلی) و دیگـر رخـدادهاي لـرزه    ي لرزه(زمین

 27/05/1393اصـلی   ي لـرزه زمـین  ي لرزهغیرمستقل و پس
  ].1-3شوند [مورموري محسوب می

، شمال اسـتان ایـالم و   این زلزله در شمال استان خوزستان
 400غرب استان لرستان احساس شد. در اثر این زلزله بـیش از  

نفر مصدوم شدند و همچنین باعث آسیب و یا خرابـی بـیش از   
ـ    100 خانه شده و زندگی حدود 3000 ثیر أهزار نفـر را تحـت ت

  زنـدگی   احمـر  هـالل هـا در چادرهـاي   قرار داد و مردم تا مـدت 
هاي دیگر این زلزله خسارات مالی بـه  ژگیکردند. از جمله ویمی

 ي خصوص مسکن مهر بود. گسل ایجادکننـده همنازل مسکونی ب
هاي غلتان، تخریب مخـازن  این زلزله سبب سرازیر شدن سنگ

آلـود و خسـارات ثانویـه    هـاي گـل  آب، به وجود آمـدن جریـان  
تـرین  که یکی از مهـم  رسانی آبهاي ]. شبکه1-3دیگري شد [

حیاتی هستند در این زلزله آسیب شدیدي متحمـل  هاي شریان
 خـانوار  هـزار  18 از بـیش  شـرب  آب شدند. زلزله به تأسیسـات 

 آسـیب ان، دهلـران، مورمـوري و موسـیان    آبدان شهرهاي ساکن
مورمـوري   فاضالب و آب هاي ساختمانهمچنین  .کرد وارد جدي

سـازي ایـن   کـه مقـاوم   و شهر دهلران نیز متحمل آسـیب شـد  
ا جهت مدیریت بحران و کم نمودن خسارات پـس از  هساختمان

  .استزلزله ضروري 
 زده زلزلـه بازدید میدانی از مناطق  ي این مقاله که نتیجه

هـاي ایـن زلزلـه    بـه ویژگـی   اختصار بهباشد، ابتدا مذکور می
را سـپس عملکـرد مخـازن و خطـوط انتقـال آب       و پرداخته

  .دهد میمورد بررسی قرار 
  

 رسانی آبهاي شبکه ايرفتار لرزه -2

 رسانی آبهاي هاي حیاتی شبکهترین شریانیکی از مهم
ـ  هستند که در صورت وارد آمدن خسارت به آنهـا سـبب   ه ب

اي نظیـر آلـودگی آب شـرب    وجود آمـدن مشـکالت ثانویـه   
ایـن   دنیـ د بیآسشوند. مشاهدات متعددي در خصوص  می

در سال  لمثا عنوان بهها پس از زلزله گزارش شده است، شبکه
هـایی بـه    دشتی بوشهر سبب خسارت ي شمسی زلزله 1392

هاي آب از جنس آزبست و فـوالد  مخازن آب، کنتورها و لوله
 ي هـاي زیـادي را در شـبکه   ها و نشـتی گردید که شکستگی

اي براي خطـوط  ]. مخاطرات لرزه4آورد [ به وجود رسانی آب
 یی دائم زمینجا کلی انتشار موج و جابه ي لوله را به دو دسته

هاي خطوط توان تقسیم کرد. اگرچه در حالت کلی خرابیمی
به دلیل ترکیبـی از ایـن مخـاطرات اسـت، امـا       معموالًلوله 

 ي هاي کوچـک در ناحیـه  انتشار موج باعث خرابی یطورکل به
هـاي مهـم در   جایی دائم زمین باعث خرابـی گسترده و جابه

 خطوط لوله مـدفون و اي شود. رفتار لرزهمحدود می ي ناحیه
مـدفون، عامـل    ي رو زمینی متفاوت است. در خطـوط لولـه  

اي، سرعت امواج زلزله به دلیل تـأثیر  تأثیرگذار بر طرح لرزه
جایی زمین بوده و شتاب زمین و جابه توجه میرایی خاكقابل

بـا جـرم    تینها یب مهینبه دلیل قرار گرفتن لوله در محیطی 
جرم لوله به آن ناچیز خواهد بود  از خاك که نسبت توجه قابل

، رو زمینیبراي خطوط لوله  که یدرصورتتأثیر مهمی ندارد؛ 
تـرین  اي رو زمینی، شتاب امواج زلزله مهمه مانند سایر سازه

  ].4[ شود عامل طراحی محسوب می
پیوسته مدفون که خوردگی در آن رخ  ي براي خطوط لوله

با اتصاالت جوشـی،   فوالدي ي نداده باشد، مانند خطوط لوله
خرابی عبارتند از گسیختگی به علت کشـش   ي حاالت عمده

محوري، کمانش موضعی به دلیل فشار محوري و گسیختگی 
یـک متـر)،    خمشی. اگر عمق دفن لوله کم باشـد (کمتـر از  

امکان رخ دادن کمانش تیري (انحنا عمود بر سطح زمین) به 
 ي ف خطوط لولهدلیل نیروهاي فشاري نیز وجود دارد. برخال

که خرابی بیشتر در خود  لب به لبپیوسته با اتصاالت جوشی 
 ي لوله مشاهده شده است تـا در اتصـاالت، در خطـوط لولـه    

ــته ( ــه)، segmentedناپیوس ــو ب ــزرگ و   ژهی ــاي ب در قطره
شـود.  ي زیاد، خرابی بیشتر در اتصاالت دیده مـی ها ضخامت

نیـروي   ي احیـه ناپیوسـته، در ن  ي ی در خطوط لولهطورکل به
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 رییتغمحوري کششی ناشی از انتشار موج در لوله، محدودیت 
  ].4کننده ظرفیت تغییر شکل لوله است [اتصال، تعیین شکل

هـاي مانـدگار   شـکل  عالوه بر اثرات امواج زلزلـه، تغییـر  
هـاي  شکل ثیرات مخربی بر خطوط لوله دارند. تغییرأزمین ت

ــلش (   ــامل گس ــین ش ــدگار زم ــین) faultingمان ــزش زم لغ
)landslide) ــی ــت.  liquefaction) و روانگرای ــد آن اس ) مانن

زده اسـتان  هاي وارده به خطوط لوله در منطقه زلزلـه آسیب
دیـده  هـاي آسـیب  ایالم ناشی از اثر امواج زلزله بوده و لولـه 

  هاي ماندگار قرار نگرفته بودند.شکل تحت تغییر
  

 زده زلزله ي معرفی شبکه آب منطقه -3

اتـیلن  جنس پلی ازهایی اي از لولهموري داراي شبکهمور
متـر  میلـی  200 با قطر متر و فلزيمیلی 160تا  110 با قطر

توسط یک مخـزن، آب بـه    وچاه تغذیه شده  دواست که از 
 )3(کنـد. شـکل   کیلومتري آن انتقال پیـدا مـی   25 ي شبکه

دهـد کـه در آن   آب مورموري را نشان می ي بخشی از شبکه
انتقال آب به شهر و نقـاط   ي ها، مخازن و شبکهیت چاهموقع

  سیسات مشخص شده است.أدیده این تآسیب
  

  
ها، مخازن و شبکه انتقال آب به شهر مورموري موقعیت چاه ):3(شکل 

  .سیساتأدیده این تنقاط آسیبتعدادي و 
  

ــران داراي شــبکه ــه طــول شــهر دهل  140 حــدوداًاي ب
اتـیلن،  جـنس پلـی   ي این شـبکه از هاباشد. لولهکیلومتر می

 600تـا   110آزبست، چدن و فلزي بوده و داراي اقطار بـین  

چـاه   دهمخـزن کـه از    دو. آب شـبکه توسـط   استمتر میلی
ـ  تغذیه می  موقعیـت  )4(د. در شـکل  گـرد مین مـی أشـوند، ت

ها، مخازن و شبکه انتقال آب بـه شـهر دهلـران و نقـاط      چاه
  شده است.سیسات مشخص أدیده این تآسیب
  

  
 ها، مخازن و شبکه انتقال آب به شهر دهلران وموقعیت چاه ):4(شکل 
  .سیساتأاین ت دهید بیآسنقاط  تعدادي
  

هــاي آزبســت، فــوالدي و در آبــدانان شــبکه آن از لولــه
تشکیل شده که  600 و 250تا  80ر از متغی اتیلن با قطر پلی

چـاه   دوکـه از   اسـت کیلـومتر   90طول شبکه آن در حدود 
هـا،  موقعیت چاه )5(گردد. شکل مخزن تغذیه می دوتوسط 

ــبکه ــازن و ش ــاط   ي مخ ــدانان و نق ــهر آب ــه ش ــال آب ب انتق
 سیسات را مشخص کرده است.أاین ت ي دیده آسیب
  

  
ها، مخازن و شبکه انتقال آب به شهر آبدانان و موقعیت چاه ):5(شکل 

  .سیساتأدیده این تنقاط آسیبتعدادي 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  در زلزله مورموري ایالم یرسان آبنی عملکرد شبکه میدابررسی ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   45  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394، دوم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله
  

 فاضالب و آبهاي وارده به سامانه خسارات -4
توجـه بـه   هاي قابـل این خسارت شامل وارد آمدن آسیب

ــال ي شــبکه ــع آب، انتق ــ مخــازن و فاضــالب دف  آب مینأت
ران اسـت. ایـن زلزلـه خسـارات     دهل و آبدانان هايشهرستان
 از کـه  نمـود  وارد شـهري  فاضالب و آب تأسیسات بهجدي را 

 مورمـوري،  آب انتقـال  طخـ  شکستگی ترین آنها،مهم جمله
 مخزن درصدي 50 تخریب ،يمورمور هايچاه شدن آلودگل

 عنـوان  بـه آب شـهر دهلـران (   ي ی ذخیرهمکعب متر 10000
 شبکه و خط به جدي آسیب آب شهر) و مینأت اصلی مخزن
هـا  آلود شدن چـاه یا گل شدن خارج مدار از شهر، این توزیع

 ایـن  آب توزیـع  ي شـبکه  شکسـتگی  و مورموري، آبدانان در
 شـهر  مکعبـی  متـر  هـزار  مخزن از قسمتی تخریب شهرها و
  .باشدمی موسیان

ــین ــه  همچن ــن زلزل ــهدر ای ــه س ــاه حلق ــ چ  آب مینأت
آلـود  گـل  هاي دیگـر و چاه دیده آسیب یکل به نیز آشامیدنی
 درصـد  50 الـی  10زده در بعضی منـاطق زلزلـه   .شده بودند

 وارد شـهري  رسـانی  آب ي شـبکه  ي خطوط لولـه  به خسارت
 و هـا بـه شـبکه شـامل شکسـتگی     هخسـارات وارد  .بود شده
هـاي  در ادامه به آسـیب  .بود آب انتقال هايشبکه هاينشت

زلزلـه   ثیرأها در هر سه شهر تحت توارده به هر یک از بخش
  شود.پرداخته می

  
  هاچاه -4-1

ترین ناحیه به مرکز وقوع زلزله است مورموري که نزدیک
کند. چاه شماره مین آب استفاده میأچاه جهت تاز دو حلقه 

یک آن بر روي بستر آبرفتی قرار داشـته کـه پـس از زلزلـه     
کدورت آب آن باال رفته و از مدار خارج گردید. چـاه شـماره   

که بر روي بسـتر آهکـی قـرار دارد پـس از زلزلـه دچـار        دو
کدورت شده ولی به دلیل نوع خاك بعـد از مـدت کوتـاهی،    

حالت اولیه بازگشته و آب آن قابل آشامیدن شـده   به مجدداً
هاي آب مورموري پس از زلزله کدر شدن چاه )6(بود. شکل 

  دهد.ها نشان میچاه ي را بر اثر ریزش دیواره
ــله  ــه فاص ــران ک ــهر دهل ــه در  ي در ش ــز زلزل آن از مرک

ــدود   ــوري در حـ ــومتر  70مورمـ ــتکیلـ ــارت اسـ ، خسـ
هـا و اشـکال در رونـد    اي که سبب خرابـی چـاه   مشاهده قابل

  برداشت آب از آنها شود، مشاهده نگردیده بود.
  

  
  .هاي آب مورموري پس از زلزلهکدر شدن چاه :)6(شکل 

  
از یک چشمه آب آن که  در جنوب استان ایالمدر آبدانان 

در برداشت آب  ايوقفه زلزله، دشومین میأو یک حلقه چاه ت
  .بود نیاوردهبه وجود هاي آب این شهر شرب از چاه

  
  مخازن -4-2

توسط یک مخـزن   که توابع شهر آبداناناز مورموري در 
سـبب خرابـی و تـرك در    زلزله شود، آب به شبکه وصل می

تـرك   )7(بود. شـکل   شدهمخزن آب و بروز نشتی  ي دیواره
ــواره ــه را نشــان   ي در دی ــر زلزل مخــزن آب مورمــوري در اث

م اسـتفاده از مصـالح   عد لیبه دل ها عمدتاًدهد. این ترك می
صورت سـطحی بـوده و همچنـین    هنامرغوب و اجراي سازه ب
  ها اتفاق افتاده است.اي در طراحیعدم رعایت جزئیات لرزه

شهر دهلران داراي دو مخزن جدید و قدیمی است. در اثر 
زلزله، مخزن جدید که بتنی و بر روي سطح زمین بنا شده و 

اشـت دچـار خرابـی و    حجمی بالغ بر ده هزار متـر مکعـب د  
ها را نشان هایی از این آسیب) نمونه8شکست گردید. شکل (

 سـقف  دیـواره، شکسـتگی   در شکسـتگی  دهند که شاملمی
باشد؛ اما مخزن قـدیمی  کف مخزن می یشدگ بلند و مخزن

مخزن جدید  برخالفشهر که از مصالح بنایی ساخته شده و 
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باشد، و بعد از زلزله، براي تأمین آب شهر مدفون می صورت به
برداري و به خاطر آسیب مخزن جدید، مجدداً وارد مدار بهره

شده بود. الزم به ذکر است که دو مخزن در نزدیکی هم قرار 
  دهد.) مخزن قدیمی شهر را نشان می9اند. شکل (گرفته

  
  .ترك در دیواره مخزن آب مورموري در اثر زلزله ):7(شکل 

  

        
  شکستگی در سقف مخزن )ب                                                      شکستگی در دیواره مخزن        )الف                      

  

  
  مخزن کف بلند شدگی )ج

.خسارات وارده به مخزن آب دهلران بر اثر زلزله :)8شکل (
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  .زلزله دهلران پس ازسالم ماندن مخزن قدیمی آب  ):9شکل (

  

در شهر آبدانان نیز دچار خسارت گردیده بود. مخازن آب 
به خاطر نیاز به آب، از مدار خارج نگردید و  مخازناین البته 
  برداري را دارا بود.هاي وارده، قابلیت بهرهرغم آسیبعلی

  

  رسانی آبخطوط لوله در شبکه  -4-3
خطـوط   دیـده آسـیب  نقـاط اصـلی   ي نقشه )،10(شکل 

هـا  زلزله را با توجه به موقعیت گسـل  اثر بر رسانی آب انتقال
دیده شامل خطوط انتقال، مخازن دهد. نقاط آسیبنشان می

تشریح  )2(و هر یک از این نقاط در جدول  استو اتصاالت 
  اند.شده

  

  

  
بر اثر زلزلـه بـا    رسانی آب ي شبکه ي دیدهنقاط آسیب نقشه ):10شکل (

  .هات گسلتوجه به موقعی
  

از جنس فلزي  که عمدتاً رسانی آبهاي در مورموري لوله
 در محل اتصال دو لولـه کـه بـا جـوش بـه هـم وصـل        است
و  هـا کـی از عوامـل شکسـت   اند. ی، دچار آسیب شدهاند شده

عدم جوشکاري نامناسـب  ، تکرار شده مجدداً هایی کهخرابی
 ). همچنـین 11شـکل  ( تاسـ  در محل اتصال دو لوله فلـزي 

 ي لولـه  دهد که) موردي را در مورموري نشان می12شکل (
اتـیلن اتصـال   متري پلیمیلی 110 ي به لوله یاینچ 4فلزي 
متـري  میلـی  110اتـیلن  در قسمت فلنج لوله پلیکه  داشته

  است.دچار خرابی شده 

  ).10(نشان داده شده در نقشه شکل  رسانی آبسیسات أدیده تتوضیحات نقاط آسیب ):2جدول (
  نوع آسیب  )10(شماره موقعیت روي نقشه شکل   شهر

  دهلران

  هزار متر مکعبی 10خرابی و شکست در محل مخزن   1
  آزبست خط انتقال آب ي شکست و خرابی در لوله  2
  آزبست خط انتقال آب ي لوله محل اتصاالت شکست و خرابی در  3
  شهر رسانی آب ي شبکهمتر میلی 150 در 100روي سه راه  خرابی بر شکست و  4

  آبدانان

  شهر رسانی آب ي متر شبکهمیلی 200آزبست  ي خرابی در لوله شکست و  5
  شهر رسانی آب ي متر شبکهمیلی 150آزبست  ي خرابی در لوله شکست و  10

هاي مدفون هاي حیاتی (شامل خرابی بر لولهمحل وقوع بیشترین خسارت بر روي شریان  11
  ها) پس از زلزله، مخابرات و سازهرسانی آب ي شبکه

  مورموري

  متريمیلی 200فلزي  ي شکست و خرابی در محل اتصاالت لوله  6
  متريمیلی 200فلزي  ي شکست و خرابی در محل جوش لوله  7
  متريمیلی 110اتیلن پارگی محل جوش لوله پلی  8
  فوالدي ي خرابی و شکست در لوله  9
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  .کاري صحیح در محل اتصال لولهعدم جوش ):11شکل (

  

 
  .اتیلنآسیب در اتصال لوله پلی ):12شکل (     

  

شـهر دهلـران کـه شـهري مـرزي در       رسانی آبخطوط 
ها دچار آسیب شدیدي استان ایالم است به علت جنس لوله

دلیل  هبکه دهند ) نشان می15) تا (13( هايشکلشده بود. 
زمـین، خطـوط    ی در زیـر هاي احتمـال ارتعاشات و یا نشست

از جنس آزبست که  مترمیلی 400 و 300با قطرهاي انتقال 
  دند.ش در محل اتصاالت دچار شکستگیو گسیخته هستند، 

ــدانان کــه خطــوط   از جــنس آن  رســانی آبدر شــهر آب
روي  طـور عمـده   بـه خرابـی  است  لنیات یپلآزبست، فلزي و 

ها اتفاق لولهن هاي آزبست و در محل بوشن (اتصاالت) ایلوله
نشـان داده شـده    )17) و (16هـاي ( در شـکل که افتاده بود 

خرابـی در محـل    تـوان ) مـی 18در شـکل (  است. همچنـین 
  نمود.مشاهده را  اتیلن پلیهاي فلزي و اتصاالت لوله

  

  
  .نشتی خط لوله آزبست ):13(شکل 

  

  
شکستگی در محل اتصـال لولـه آزبسـت خـط انتقـال آب       ):14( شکل
  .دهلران

  

  
نشتی در محـل کلمـپ خـط انتقـال آب دهلـران پـس از        ):15(شکل 
  .تعمیر

  محل آسیب بر اثر زلزله 
  اتیلندر اتصال لوله پلی
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  .شکستگی لوله آزبست آب آبدانان ):16(شکل 

  

  
  .تعمیر محل شکستگی لوله ):17شکل (

  

  
  .شکستگی در محل اتصال لوله فلزي ):18(شکل 

در  رسـانی  آب هـاي بررسی نسبت خرابی لولـه  -5
  منطقه

  :رسانی آب ي شبکه يها لولهبررسی نسبت خرابی 
)1                                                         (

L
nDR =  

ــه ــی DR)، 1( ي در رابط ــبت خراب ــاط  n، : نس ــداد نق : تع
 است. : طول خطوط بر حسب کیلومترLو شکستگی

و تعـداد نقـاط    رسـانی  آبهـاي  طول شـبکه  )3(جدول 
شکستگی آنها را در شهرهاي مورمـوري، آبـدانان و دهلـران    

 ي نسبت خرابـی شـبکه   ي مقایسه )19(دهد. شکل نشان می
 شـهرهاي مورمـوري، آبـدانان و دهلـران را نشـان      رسانی آب
طور که مشخص است بیشترین نسبت خرابی دهد. همان می

باشد که با توجه به نزدیکی به مرکـز  وري میمتعلق به مورم
  رسد.می زلزله طبیعی به نظر

   
 رسـانی  آب ي خطـوط لولـه   DR هـاي نسـبت خرابـی   داده ):3(جدول 

  .استان ایالم) فاضالب و آبها از شرکت  (داده
  تعداد نقاط شکستگی (مورد)  طول شبکه (کیلومتر)  شهر

  28  25  مورموري
  26  90  آبدانان
  32  140  دهلران

  

  
 يشـهرها  رسـانی  آب ي نسـبت خرابـی شـبکه    ي مقایسـه  ):19(شـکل  

  .مورموري، آبدانان و دهلران
  

  رسانی آبمدیریت بحران  -6
 شـهر  در  زلزلـه ایـن   پـی  در اسـتان  فاضالب و آب شرکت
 بـه  توجـه  با رسانیآب سیساتأت به وارده خسارات و مورموري
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      1394 ،دوم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  50

 مـردم  شـرب  آب مینأت براي مهمی اقدامات موضوع اهمیت
 اعـزام  ،یمعـدن  آب بطـري  هزار 45 از بیش انجام داد. توزیع

 ییـ اجرا هـاي اکیـپ  و رسـانی  آب تـانکر  دستگاه 15 از بیش
 تعمیر دیده،آسیب هايچاه بازسازي و شستشو براي مختلف

 سـیار،  بنـدي بسـته  آب دستگاه یک همچنین و هاشکستگی
ــک ــتگاه ی ــزل دس ــور دی ــدمات  از ژنرات ــه خ ــرکت  جمل ش

 آن از بعـد  هـاي لـرزه پـس  و مذکور ي حادثه در فاضالب و آب
  .)21و  20 هايشکل( است بوده

 آب گرفتن قرار مدار در فاضالب و آب شرکت تالش ي نتیجه

 شـهر  و اولیـه  ساعات همان در دهلران و آبدانان شهرهاي شرب
 .اسـت  بـوده  زلزلـه  وقوع از بعد ساعت 12 از کمتر در مورموري

-پـس  وجـود  سـفانه أمت استان، فاضالب و آبطبق اعالم شرکت 

 بــه خســارت گردیـد  ســبب بــزرگ نسـبتاً  و مــداوم هــايلـرزه 
حجـم خسـارات    کـه  يطـور  بـه  شود، افزوده ییزیربنا سیساتأت

گردیــد کــه شــامل  بـرآورد  ریــال میلیــارد 336 از بــیش مـالی 
 شـرب  آب توزیـع  ي شـبکه  و منـابع  خسارات وارد بـه مخـازن،  

عـالوه بـر    بـود.  مورمـوري  و دانانآب موسیان، دهلران، شهرهاي
  الم، ـان ایـاست فاضالب و آبرکت ـهاي گسترده و مؤثر شفعالیت

  

      
  .استان ایالم) فاضالب و آبزده (عکس از شرکت تعمیر و بازسازي اضطراري خطوط انتقال آب در مناطق زلزله ):20(شکل 

  

      
.استان ایالم) فاضالب و آبزده (عکس از شرکت اضطراري در مناطق زلزله رسانی آب :)21(شکل 
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   51  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394، دوم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله
  

 و کرمانشـاه  اهواز، خوزسـتان،  تهران، فاضالب و هاي آبشرکت
را جهت اقدامات اضطراري  هایینیز خدمات و کمک لرستان

رغـم ایـن   ادند. علـی زده انجام دبراي تأمین آب مناطق زلزله
 زدهزلزلـه  منـاطق  تمـام  که در کمتـر از دوازده سـاعت، آب  

گردیـد، خوشـبختانه طبـق اعـالم      وصل اضطراري صورت به
 شـده  انجام هايگیري استان ایالم، نمونه فاضالب و آبشرکت 
یکی از مشکالت  .بود کرده تأیید را منطقه شرب آب سالمت

هـاي  ریـزش خـاك   عـث با کـه  بودند هالرزهپس اصلی، وقوع
شدند. براي می آب شدن آلودها و در نتیجه گلچاه ي دیواره

بایسـتی آب  آب شبکه، می شدن آلود گلکنترل جلوگیري از 
تخلیـه   آلـود  گل آب تا شود خارج مدار از هاي مورد نظرچاه

 ي منطقـه  بـه  رسـانی و بازسـازي سـریع   . براي خدماتگردد
 مرکـز  دور فاصـله  که تداش وجود خاصی زده مشکالتزلزله
، کوهسـتانی بـودن   جـوار  همتان و شهرهاي اس مرکز از زلزله
ها، کمبـود  هاي متعدد و مسدود شدن جادهلرزهها، پسجاده
 ي آالت سـنگین در محـل از جملـه   ت همچون ماشـین اامکان

 آنها بود.  
  
  گیرينتیجه -6

توان به مـوارد  از زلزله می شده آموختهترین نکات از مهم
  ر اشاره کرد:زی

هـایی بـه   سفانه در اکثر نقـاط کشـورمان از لولـه   أمت -1
اخیـر   ي گردد که با توجه به زلزلهجنس آزبست استفاده می

اي دچـار آسـیب در   ها در بخش عمدههاي قبلی، لولهو زلزله
اتصاالت گردیده که عدم وجود تجهیزات، به هـدر رفـت آب   

د با اسـتفاده از  شوپیشنهاد می. سرعت بیشتري بخشیده بود
مقاوم در برابر زلزله خسـارت   رسانی آبتجهیزات و اتصاالت 

  .کاهش یابدپس از زلزله 
خسـارات   بـه  منجر زلزله این در که يدیگر دالیل از -2
 رعایـت  عـدم  اجرایی و هايبود، ضعف شده مخازن به شدید

 به با توجه که بودو ساخت آن  هاطراحی در ايلرزه جزئیات
مواردي  ي اجرا و همچنین مشاهده کیفیت ،راییاج مشکالت
هــاي قبلـی (مشــابه زلزلـه دشــتی بوشـهر) توجــه    در زلزلـه 

    ویــژه پیمانکــاران را  هبــ کشــور و فاضــالب و آبهــاي شــرکت
 طلبد.می

 حسـب جـنس   بـر  رسانی آب هايلوله به وارده خسارات -3
 بیـان  زیـر  بـه شـرح   توانمی خالصه طور به که بود متفاوت آنها

  نمود:
هــا لولــه ي هــاي آزبســت در اتصــاالت و بدنــهدر لولــه -

  هاي زیادي وارد گردیده بود.ها و خسارتآسیب
هـا فقـط در اتصـاالت روي    هاي فوالدي آسیبدر لوله -

  داده بود.
هـاي جزئـی در اتصـاالت    اتیلن آسیبهاي پلیدر لوله -

  اتفاق افتاده بود.
ضالب مورموري و فا و آب هاي ساختماندیدن  خسارت -4

ها که جهت سازي این ساختمانشهر دهلران، ضرورت مقاوم
خسارات پس از زلزله داراي اهمیت  کاهشمدیریت بحران و 

  مورد توجه قرار داد. درا بای باشندخاصی می
زده نسـبت بـه   در منـاطق زلزلـه   رسـانی  آبمدیریت  -5
نـد  ثر و خوبی انجـام داد ؤآب و امدادرسانی اقدامات م توزیع

  که عواقب شکستگی شبکه و قطع آب را به حداقل رساند.
   

  تقدیر و تشکر
محتــرم و زحمــتکش  کارکنــاناز  گاننویســنددر اینجـا  

اســتان ایــالم و مــدیریت محتــرم عامــل      فاضــالب و آب
استان ایالم جناب آقـاي مهنـدس بیرانونـدي و     فاضالب و آب

 استان تهران به جهـت فـراهم   فاضالب و آبهمچنین شرکت 
ــات   ــرار دادن اطالع ــار ق ــد و در اختی نمــودن شــرایط بازدی

  .نمایدمیقدردانی و تشکر 
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شناسـی و  المللی زلزلـه ین. پژوهشگاه ب)دهلران -آبدانان(

 مهندسی زلزله.
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