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  "هاي آب آشامیدنی و فاضالب در برابر مخاطرات طبیعیپذیري سیستمکاهش خطر"

  پذیريراهنما و دستورالعملی براي آنالیز آسیب

  هاي آبها روي سیستماثرات آن. مخاطرات طبیعی :  3بخش 

  :معرفی

الزم و  ي سیستم،هاي احتمالی به اجزاپذیري و خسارتتخمین آسیب جهتدر منطقه تحت پوشش  اتارزیابی مخاطر

براي  .باشدارزش در روند ارزیابی می یکی از ابزارهاي سودمند و بارخ داده مخاطرات  و سوابق تاریخچه. باشدضروري می

و استانداردهاي طراحی  ، واریانس2، نرخ مؤثر جابجایی، میرایی1ايارزیابی مخاطره زلزله، اطالعاتی در خصوص منابع لرزه

ها و تجربیاتی در مورد اي به وسیله یک تیم با مهارتپذیري لرزهآنالیز آسیبعادي در حالت  .باشددر دسترس باید 

باشند و اطالعاتی در خصوص اجزاي سیستم و اي که از پرسنل شرکت آب میهاي خاص آنالیز ریسک لرزهتکنیک

  . گیرندها دارند، انجام میاهمیت نسبی آن

هاي ساخت موجود نامهساس اطالعات و سوابق تاریخی که اغلب در استانداردها و آیینارزیابی برا) هاریکان(براي طوفان 

. دهدکاراییب نشان می دریاي هاي شرقییک نقشه از فشار باد طوفان را در بخش 1- 3شکل . گیرندباشند، انجام میمی

هایی که در معرض سیل و به سازهاي را هاي سنگین و گستردهتواند خسارترخدادهایی است که می طوفان از آن قسم

اند، ها در مناطق با ریسک باال قرار گرفتههایی که سیستم آن، وارد کند و از اینرو تمام شرکتقرار دارندهاي شدید طوفان

ي کاهش ها، از برنامههاکردن طرحپیادههایشان به منظور پذیري سازهسطح آسیب با توجه بهباشند که ملزم به این می

  .هاي اضطراري آماده باشندرپذیري آگاهی داشته و براي موقعیتخط

  
                                                             
1  Seismic Sources 
2  Attenuation 
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  نقشه فشار باد در منطقه کاراییب شرقی -1-3شکل 

- در مورد محلها و اطالعاتی دادههاي تحلیلی براي تعیین میزان بارش و حداکثر سطح سیل وجود دارد، زمانیکه مدل

هاي ها به همراه بارشسیل. باشندبراي آنالیز این حادثه ضروري میهایی که رخداد سیل در آنجا به وقوع پیوسته است، 

هاي آب اي که در نزدیکی کانالهاي دریافت آب و خطوط لولهسازي سازههاي باالیی را براي آلودهریسک ،شدید باران

به اجزاي سیستم ربوط مها و ریسک هیدرولوژیک بینی سطح آب در رودخانهنوعاً پیش. کنندایجاد می ،اندقرار گرفته

 شرکت آب انجام  متخصص در، مؤسسات خاص، مراکز دانشگاهی و افراد مهندسی مشاور با تجربههاي توسط شرکت
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بندي اضطراري را اولویتواکنش هاي دستورالعمل تدوینسازي اقدامات کاهش خطرپذیري و پیاده ،این اطالعات. گیردمی

تم آبرسانی نسبت به فوران آتشفشان مناطق باید از نظر تحت تأثیر قرار گرفتن پذیري سیسبراي تخمین آسیب. کندمی

تأسیسات از لحاظ رانش زمین  قرارگیري ، منابع آب و سایت)جریان مواد مذاب ، گدازه ها و خاکستر(از مواد آتشفشانی 

خیزي، در معرض براي لرزهها برخی مستندات اغلب در اینگونه ارزیابی. توده عظیم خاك ارزیابی گردند حرکتو 

  .باشددر دسترس می... هاي واکنش اضطراري و ، آژانس3دفاع شهرياز سازمان هواشناسی، .. .آتشفشان بودن و

عالوه بر . هاي بیشتري خواهند دیدهایی که در معرض جریان مواد مذاب، خاکستر و رانش زمین قرار دارند، خسارتسازه

توانند به واسطه فوران خاکستر و باران اسیدي ها و شیرآالت میاي فیزیکی مانند تانکهها و سازهخانهاین، تصفیه

هاي مواد هاي زمین یا تودهتواند رانشمی ،افتدیک فوران آتشفشان که همزمان با باران اسیدي اتفاق می. خسارت ببینند

  . هاي به شدت مخرب را به بار آوردزائد راه یافته به مسیرهاي آب و سیل

هایی که در مناطق داراي ریسک قرار گذارند، تمام شرکترسانی آب اثر میبه دلیل اینکه این فجایع عمیقاً روي خدمات

هاي کاهش خطرپذیري را اجرا کنند و هایشان انجام دهند، طرحاند باید مطالعات دقیق و عمیقی در مورد سازهگرفته

  . هاي واکنشی را در نظر بگیرندمکانیزم

  

  هاهاي مخاطرات و اثرات آنیژگیو

که در ) رسانیها در سرویسجوانب فیزیکی و اثرات آن( 3اند در تکمیل ماتریس اطالعاتی که در این بخش ارائه شده

هاي تخمینی در اجزاي مختلف سیستم در مورد هر یک توصیف از خسارت. نمایدارائه خواهد شد، کمک می 4بخش 

 Economic Commission for Latinاین موارد عمدتاً براساس اطالعاتی که به وسیله . تمخاطره خاص ارائه شده اس

America & the Carabian (1991) انداند، ارائه گشتهاز کشورهاي آمریکاي التین جمع آوري شده .  

                                                             
3 Civil defense 
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  : زلزله )1

. باشداي در دسترس میلرزه بسته به نوع مطالعه مورد نیاز، براي مخاطرات ،پیچیدگیدر مورد سطوح مختلف  اطالعات

  :عبارتند ازها داده این ترینرایج

واریانس و  ،هاي لرزه، همبستگی، میراییخیزي منطقه، چشمهاین مورد براساس لرزه: ايارزیابی مخاطره لرزه •

 .گیردانجام می ad hocاستفاده از الگوریتم محاسباتی 

 

  نقشه زون بندي لرزه اي ونزوئال -2-3 شکل
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  هاي پایدار و دائمی زمین در برابر زلزلهانواع جابجایی -1 -3ول جد

  توصیف  نوع
. اندهاي گسل نسبتاً نازك تمرکز یافتهجابجایی اجزا و قسمت هاي مشخص از پوسته زمین که در زون  گسل

هاي پوسته به صورت افقی از روي هم حرکت که بلوك) جانبی(ها، گسل راستا لغز انواع اصلی گسل
ها یکدیگر را دهد و در آن بلوكکه در واکنش به فشرده شدن رخ می) معکوس(کنند، گسل رانشی می
  .باشنددهند، میفشارند و گسل نرمال که در واکنش به فشار دادن و یا کشیدگی رخ میمی

شدن حالت مایع
  زمین

این ویژگی . رودبین می باشد یا کالً ازحالت موقتی خاك که مقاومت نسبت به تنش برشی بسیار کم می
جابجایی . هاي اشباعی است که در معرض لرزش هستندهاي غیرچسبنده و خاكمربوط به خاك

- درجه، اثر فرونشست یا اثر غوطه 5گسترش جانبی روي فیلم خاك با زاویه زیر  :تواند شاملمربوطه می

  .درجه باشد  1یا  5/0اي در حد تواند حتی به اندازه چندین متر و با زاویهجابجایی جانبی می. وري

تواند به شکل افتادن این لغزش می. ها به علت نیروي داخلی زلزلهحرکت بیش از حد زمین روي شیب  لغزش زمین
هاي هاي سطحی یا جابجایی و چرخش حجم باالیی از خاك و سنگ در محل گسلها و لغزشصخره

  .عمیق باشد

هاي غیرچسبنده، خشک و یا نسبتاً مرطوب و اشباع واسطه آن خاك که به کاهش حجم به علت لرزش  تراکم
  .شوندمتراکم می

با آمدن تکتونیک یا 
  فرونشست

باشد و عموماً در سطح هاي تکتونیکی میتغییرات در توپوگرافی در سطح منطقه که مربوط به فعالیت
  .شودمنطقه وسیعی توزیع می

  

  ايبندي ریسک لرزههاي زوننقشه )1-1

، تأیید )3-2شکل (اي را براساس نیازهاي مختلفشان مانند طراحی ساختمان بندي لرزههاي زونري از کشورها نقشهبسیا

ها اثرات شناخته شده این نقشه. اندداده تدوین و توسعه... هاي بیمه اي و تجهیزات با ولتاژ باال، طراحی پل، سیاست

- هاي فعال یا آنهایی که گسلقابل توجه است که این اطالعات با نقشه این نکته. کندرخدادهاي تاریخی را یکپارچه می
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شوند و در حقیقت مکمل یکدیگر کیفیت و نوع خاك محل تکمیل می اطالعاتی از هایی که پتانسیل فعالیت دارند و نیز

  . شوندشناخته می neothechnicalهاي این مورد به عنوان نقشه. هستند

هاي غالب خاك، دوره بازگشت زلزله و فاکتورهاي مهم دیگر براي ، ویژگیعموماً لرزش: لرزش زمین -

مانند برخی از (اگر این اطالعات در دسترس نباشد، . گردنداستانداردهاي طراحی و ساخت و ساز استفاده می

زله، براي انتخاب حداکثر جابجایی زمین یا شدت زل) کشورها که استاندارد خاصی براي طراحی ساختمان ندارند

 .شوداي به صورت دست باال انتخاب میاحتمال لرزه

اي اي و یا ریزپهنه بندي لرزهبندي لرزههاي پهنهاین قسم اطالعات ممکن است در نقشه: مناطق بالقوه ناپایدار -

اي با این وجود داشتن اطالعات قابل اطمینان در مورد مناطق ذیل از سیستم از اهمیت ویژه. در دسترس باشد

 .خوردار استبر

مانند مناطق داراي رسوبات اشباع که غالباً در . باشدمناطقی که حالت مایع شدن زمین در آنجا محتمل می -1

 .اندقرار گرفته...ها و ها، دلتاهاي قدیمی، رودها و سواحل دریاچهنزدیکی رودخانه

2- Landfills  و یاearthworks که در معرض پراکنش جانبی باشند. 

انواع  1-3جدول . اي پتانسیل ناپایدار شدن را دارندی یا مصنوعی که تحت شرایط لرزههاي طبیعشیب -3

نیز انواع مختلف لغزش و  2-3جدول . کندباشند را توصیف میهاي دائمی زمین که نتیجه زلزله میجابجایی

 . سازددهد و به هم وابسته میشدت مرکالی را با هم ارتباط می
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  زمین لغزشت لرزه اي براي انواع مختلف آستانه شد -2-3جدول 

  آستانه شدت لرزه اي  انواع زمین لغزش یا گسل ها
  افتادن صخره ها یا لغزش آن و لغزش خاك

  لغزش ناگهانی بلوك هاي خاك 
 5/4تا  4محل هاي نزدیک به مناطق با شدت 

یا بیشتر در مقیاس اصالح شده  VIریشتر یا شدت 
  مرکالی

هاي صخره، احجام باالي صخره، لغزش ناگهانی بلوك 
  گسترش جانبی

 554تا  5محل هاي نزدیک به مناطق با شدت 
یا بیشتر در مقیاس اصالح  VIIریشتر یا شدت 

  شده مرکالی
بروز ترك و شکاف در . ریزش ناگهانی خاك و صخره

  .دیواره صخره ها
در . لغزش هاي بزرگ و فرو ریختن هاي با حجم باال

  .ی نامنظم شایع تر می باشدمناطقی با توپوگراف

یا  VIIIریشتر با شدت مرکالی اصالح شده  5/6
  بیشتر

  یا بیشتر IXبا شدت مرکالی اصالح شده 

لغزش هاي با حجم باال و گسترده، انسداد احتمالی 
  رودخانه ها و شکل گیري دریاچه ها

در مقیاس اصالح شده  Xبا شدت دست کم 
  مرکالی

  

اي که بر اثر وقوع مقیاس ریشتر انرژي کل موج لرزه: هاي فعالاي دائمی گسلهطول گسیختگی و جابجایی -

این مقیاس از شدت زلزله مستقیماً به طول . کندشود را توصیف مینگار ثبت میگردد و توسط لرزهزلزله آزاد می

در تعیین  3-3جدول . شوددادن ظرفیت برشی مربوط میگسیختگی و سطح گسل، حداکثر جابجایی و از دست

هاي ژئولوژیک و دامنه حداکثر هاي گسیخته شده گسلهاي متوسط از دست رفتن ظرفیت برشی در زوندامنه

 15و  10تقریباً عمقی بین (هاي جانبی با کانون عمقی کم کند که این جدول براي گسلجابجایی را بیان می

هاي مدفون و فونداسیون ها، لولهطالعه روي تونلمشکل استفاده از این روابط در زمان م. اعتبار دارد) کیلومتر

  .باشدها میساختمان

عمق هاي بزرگ و کماین واقعه به دلیل جابجایی بستر اقیانوس که بر اثر زلزله: هاي جزر و مديسونامی یا موج -

- ي بلندي میهاگیري موجها باعث لغزش در کف اقیانوس و شکلاین نوع زلزله. پیوندددهد، به وقوع میرخ می
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دهند که مناطقی که سوابق تاریخی نشان می. تواند داشته باشدشود که بخصوص روي سواحل تأثیر شدیدي می

 .اند، مناطق لرزه خیز قاره آمریکا بوده استبیشترین تأثیر را از این رویداد داشته

  

  گیري زلزلهاندازه )1-2

- می MMIرود، مقیاس شدت مرکالی اصالح شده یا کار میله بایی که براي توصیف اثرات زلزهترین مقیاسیکی از رایج 

یک ورژن . کندگیري میها و سطح زمین را اندازهباشد که اثرات احساس شده به وسیله مردم و مشاهده شده در سازه

- یشدت یک زلزله با استفاده از مقیاس ریشتر بیان م. نشان داده شده است 4-3خالصه شده از این مقیاس در جدول 

هاي این عدد از داده.دهداي یا میزان انرژي آزاد شده را نشان میاي، شدت لحظهشود که این مقیاس بزرگی موج لرزه

ها ها، کیفیت ساختمانها اطالعاتی در مورد پایداري شیبسایر انواع مقیاس. شودزده مینگار تخمینثبت شده توسط لرزه

  . کنندرا ترکیب می... ی و و تجهیزات نصب شده و ارتفاع موج سونام

  

  پذیري فیزیکی سیستممحاسبه آسیب )1-3

هایی از مثال هب. (خیزي باید مد نظر قرار گیردپذیري فیزیکی سیستم، مخاطرات بالقوه و سابقه لرزهبیبراي محاسبه آس

سبات مربوط به اند که محادر ادامه پیشنهاداتی آورده شده) رجوع شود 1ضمیمه دراي اثرات رخدادهاي خاص لرزه

  . نمایندپذیري را تسهیل میآسیب
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  دامنه شدت، طول گسیختگی و حداکثر جابجایی دائمی -3-3جدول 

دامنه شدت زلزله براساس مقیاس 
  ریشتر

دامنه طول هاي گسیختگی سطحی 
  )کیلومتر( گسل هاي ژئولوژیک

  دامنه جابجایی هاي دائمی
  )سانتیمتر(

4/6  – 1/6  20  – 10  60  – 40  

8/6  – 5/6  40  – 20  100  – 70  

2/7  – 9/6  120  – 50  160  – 110  

6/7  – 3/7  240 - 130  240 - 180  

 

بررسی ( )walk down(بازدید و بررسی روبه پایین : هاي آماريپذیري براساس دادههاي آسیبماتریس •

نتایج آن عموماً حاصل از  که دیک بازدید اولیه و ابتدایی از سیستم می باش )سراسري و از ابتدا تا انتهاي سیستم

هاي احتمال خسارت که براساس اطالعات آماري و یا تجربیاتی توانند در ماتریسمی و باشندمحاسبات ساده می

 . شونداند، ادغام میکه از بازدید سیستم حاصل شده

تقال، تصفیه و توزیع همانگونه که پیشتر بحث شد، در تأمین، ان: پذیري براساس مطالعات تحلیلیماتریس آسیب •

ها یا هاي فاضالب، همواره اجزایی وجود دارند که اطالعات آماري در مورد آنآب آشامیدنی به عالوه سیستم

هاي آبگیري در رزروارهاي بزرگ و یا سرچ این حالت بخصوص براي برج. باشدوجود ندارد و یا بسیار محدود می

هاي ها به ماتریسهاي ریاضی و تبدیل نتایج حاصل از آنزیابی مدلها اردر برخی موقعیت. ها وجود داردتانک

 .باشداحتمال خسارت مهم می

 

  اثرات کلی زلزله )1-4

هایی را در سطح هاي زیرین خاك، نشست و حفرهها و الیههایی را در صخرهتوانند گسلها میبسته به شدت زلزله، زلزله

تر شدن تواند باعث نرملرزش و ویبره شدن همچنین می. الي سبب شودهایی را در گل و ها و روان شدگی، لغزشزمین
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هاي شدن خاك در ترکیب با موجنرم. اي گرددو کاهش ظرفیت مقاومت سازه) یا همان نرم شدن زمین(هاي اشباع خاك

خریب کلی اجزاي هاي شدید یا تتواند منجر به خسارتمی) شودکه به وسیله نیروهاي تکتونیک تولید می(اي خاك لرزه

  . سیستم آب گردد

  )MMI(مقیاس شدت مرکالی اصالح شده  –  3- 4جدول  

MMI  توصیف  

I تشخیص به وسیله ابزار دقیق  

II تشخصی به وسیله افرادي که در موقعیت استراحت و سکون هستند  

III لرزش مانند زمانی است که مثالً یک کامیون از کنار یک ساختمان عبور می کند  

IV رکت ظروف ، پنجره ها و چراغ هاح  

V ظروف ، پنجره ها و چراغ ها می شکنند  

VI  خسارت هاي سازه اي مختصري وارد می شود – نماي ساختمان ها و یا دودکش ها فرو می افتند  

VII خسارت هاي قابل توجهی به ساختمان هایی که از دید سازه اي ضعیف می باشند، وارد می شود  

VIII  ،سر در ها و نماي ساختمان فرو می ریزددیوارها  

IX حرکت در فونداسیون ساختمان هاي بنایی، ترك هاي بزرگ در خاك و شکستگی لوله ها  

X  تخریب اکثر ساختمان ها بنایی، ترك هاي بزرگ در زمین، انحراف و گسیختگی در مسیرهاي راه
  آهن، لغزش و ایجاد حفره در زمبن

XI  می ماند و پل ها تخریب می شودساختمان هاي کمی باقی  

XII  وجود موج در سطح زمین – خسارت سراسري  
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  :شودمیزان درجه خسارت معموالً به موارد ذیل مربوط می

 شدت و گستردگی زلزله -

، کیفیت )هاي مقاوم در برابر زلزلهساختن سازه(ها و اقدامات انجام گرفته براي مقابله با زلزله میزان طراحی -

 .ح تکنولوژي، شرایط نگهداري، شرایط و موقعیت زمان وقوع رخدادساخت، سط

گاهی اوقات ممکن است پیش . هاي مجاورهاي خاك محلی که تأسیسات در آنجا احداث شده و نیز زونویژگی -

اي به صورت مقاوم در برابر زلزله احداث شده است، اما یک لغزش زمین در مجاورت آن، باعث آید که حتی سازه

توان بیان کرد وقوع سیل بعد از خرابی یک هاي دیگري که در این مورد میمثال. آمدن خسارت به آن گرددوارد 

 .باشدسد می

باشند و قابل دیدن و اند، مدفون میآوري فاضالب به کار رفتههایی که براي انتقال و توزیع آب و نیز جمعاکثر لوله

  .عملکرد مختلفی در زمان وقوع زلزله دارندهاي روزمینی و مدفون سازه. مشاهده نیستند

  

 گرددهایی که به وسیله زلزله ایجاد میخسارت )1-5

. باشدهاي سطحی امکانپذیر میاغلب انجام یک ارزیابی دیداري بعد از وقوع رخداد در مورد سازه: هاي سطحیسازه) الف

هاي زیرزمینی موضوع جرم که در مورد سازه اي در این زمینه به ارتباط بین صلبیت و جرم بستگی داردمقاومت سازه

  .کندبه این موضوع ربط پیدا می ،گرددتغییرات زمین که به واسطه یک زلزله ایجاد می در واقع و اهمیت چندانی ندارد

هاي مدیریت و فرماندهی، انبار قطعات و تجهیزات یدکی و ساختمان... : ها، انبارها، مراکز مسکونی و ساختمان -1

هایی که محل استقرار ماشین ها، اپراتورها و سایر کارکنان و نیز سازههایی که محل استقرار تکنسیننساختما

هاي مختلفی از جمله ترك، کلپس جزئی و یا کلی از بابت زلزله پتانسیل این را دارند که خسارت ،باشدآالت می
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و مصالح ) وم در برابر زلزله طراحی شده باشدکه مقا(سطح این خسارات به نحوه طراحی سازه . ها وارد آیدبه آن

 .بستگی دارد ،روندو موادي که براي ساخت و ساز به کار می

تواند بسیار زیاد شود بسته به حجم مخزن میجرم آبی که توسط مخازن ذخیره می): مخازن آب(هاي آب تانک -2

ها بعد از ها و آب ذخیره شده در آنین سازهاي خواهد بود که نیاز مبرمی به اباشد و شرایط بعد از زلزله بگونه

در یک زلزله . هاي بیشتر، این ریسک بیشتر خواهد بودبه دلیل لرزش ،در مورد مخازن هوایی. زلزله خواهد بود

هاي بزرگ خاك تراکم ثابت لرزش یک مخزن هوایی نسبت به زمانیکه همین مخزن بصورت زمینی و روي الیه

گیرند، هایی که شکل میوراي اثرات زلزله روي مخزن، نوسان آب و موج. اشد، بیشتر استنیافته استقرار یافته ب

- طراحی و اجرا نشده باشد، ایجاد می) هاي داخلیدیواره(هاي مضاعفی را بخصوص زمانیکه موانع داخلی ریسک

هاي خسارت بسته به کیفیت طراحی، ساخت و نگهداري از مخازن و نیز شدت زلزله و واکنش خاك،. کنند

هاي سنگینی اگر حجم زیادي از رواناب در سطح زمین جاري گردد، خسارت. گرددمختلفی به تأسیسات وارد می

 .گرددایجاد می

سازي آب براي شهرها و جوامع هایی که براي تنظیم یا ذخیرهشامل آن(مدفون مخازن نیمه: مخازن نیمه مدفون •

شوند که بر اثر زلزله ممکن بتن، بتن مسلح و سایر مصالحی ساخته میعمدتاً از سنگ، ) شوندشهري ساخته می

 :هایی مانند موارد ذیل را ببیننداست خسارت

ü این . شودها به مخزن وارد یا خارج میها، کف، سقف یا در مناطقی که عناصري مانند لولهترك در دیواره

 . باشندمل میسازي کاها نیازمند تعمیرات ساده یا حتی دوبارهقسم خسارت

ü ها یا کف که مانند مورد هاي ورودي و یا بخشی از دیوارههاي جزئی در سقف، ستونایجاد شدن حفره

 .باشندقبل نیازمند حداقل تعمیرات یا نیازمند دوباره سازي کامل می

ü کلپس کامل سازه 
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 .لح ساخته می شوندمخازن هوایی با ابعاد متوسط یا بزرگ عموماً از فوالد یا بتن مس: مخازن هوایی •

. 

o شوند در زلزله عملکرد هاي فوالدي با میزان کافی مهارهاي قطري ساخته میمخازنی که به وسیله فریم

در . شوندها به داخل زمین وارد میپذیرترین محل در این سیستم آنجایی است که لولهآسیب. بهتري دارند

هاي مختلف و خازن فلزي در کنار زلزله با شدتهاي مختلف طراحی، ساخت و نگهداري از مهر حال، روش

 :تواند موارد زیر را ایجاد کندهاي متفاوت خاك محل، میواکنش

در مهارهاي قطري که به سرعت قابل تعمیر یا یا شکاف یک برش  مانندهاي جزئی خسارت ♦

 .جایگزینی هستند

م و جزئی تا شدید و جدي تواند از بسیار کهاي پشتیبان و یا مخزن ذخیره میخسارت در سازه ♦

 . باشدها میاحتمال بیشترین خسارت در اتصال بین سازه پشتیبان و لوله. متغیر باشد

 کلپس کامل سازه ♦

 

o مخازن بتنی ممکن است به واسطه زلزله به طرق زیر آسیب ببینند: 

 .خسارت به روکاري هاي انجام شده که این مورد به راحتی قابل تعمیر است ♦

این عناصر در . هاي وارده و خارج شده از مخزن یا به تجهیزات داخلی مانند نبردبانهخسارت به لول ♦

- ها از سطح با سختی کم تا سطح با سختی متوسط میاي نقشی ندارند و تعمیر آنعملکرد سازه

 . باشد

 هایی که تعداد زیاديتواند در مناطقی از جمله محلترك در سازه پشتیبان یا مخزن ذخیره که می ♦

اند، در محل هاي بتنی عبور کردهها از دیوارهاند، در مناطقی که لولهآرماتور روي هم قرار گرفته

 اتصال بین مخزن ذخیره و سازه پشتیبان یا در فونداسیون سازه پشتیبان
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 واژگون شدن یا خم شدن سازه یا تخریب فونداسیون ♦

 کلپس کلی سازه ♦

  

مخازن بتن مسلح هوایی کمتر از مخازن  4، شاخص نجات) UNDRO , 1982مانند (براساس مطالعات انجام شده 

  .ها به طور واضح و روشن تبیین نشده استباشد و مالحظات ابتدایی براي ساخت آنفوالدي می

 یترهمچنین خسا. ها را تا حد بیشتري مخفی نمایندتوانند خسارتهاي فوالدي میهاي بتن مسلح نسبت به سازهسازه

آن چیزهایی که در ابتدا ممکن است به عنوان . شود باید توسط یک متخصص، آزمایش گرددو نما وارد میکه به ظاهر 

  . شوندیک ترك ساده تلقی شوند، زمانی که زلزله ثانویه رخ دهد، تبدیل به یک مشکل جدي می

مدارس، صنایع  ها،اي از خانهمخازن هوایی کوچک براي مراکز مسکونی کوچک، مجموعه: مخازن هوایی کوچک •

سازه پشتیبان ممکن است از چوب، . اندگیرد و از مواد و مصالح مختلفی ساخته شدهمورد استفاده قرار می... و 

، آزبست سیمان، فایبر گالس، بتن  ٥مخزن نیز ممکن است از ورق آهن. ساخته شده باشد... فوالد، بتن مسلح و 

 .پوشیده شده باشد... مسلح و 

اما تجربه نشان داده است که این . کنندعمدتاً در زمان زلزله کلپس می Corrugated Ironمخازن  •

 .رخداد بیشتر به علت نگهداري ضعیف از مخزن است تا ناپایداري آن در زمان زلزله

بروز خسارت در سازه پشتیبان و یا در مخزن ممکن است فقط نیازمند تعیرات ساده باشد و یا در  •

ها توان از چوب یا سازهگاهی اوقات می. باشدکند و نیازمند جایگزینی میس میبدترین حالت سازه کلپ

 )بخصوص زمانی که خوردگی رخ داده است. (هاي فلزي براي این سیستم استفاده نمودو پروفیل

                                                             
4  Survival index 
5  Smooth iron 
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- در این مقاله فقط سدها و رزروارهایی که براي تأمین آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می: سدها و رزروارها -3

تواند سبب اي در رزروارها میهاي لرزهفعالیت. گیرند، آن هم به طور مختصر مورد بحث قرار خواهد گرفت

هایی که در لغزش) پدیده روگذري. (کنندهاي بزرگی شود که حتی از روي سد هم عبور میگیري موجشکل

گردد و ه داخل مخزن سد میدهد، باعث ریخته شدن حجم زیادي خاك و سنگ بهاي کنار مخزن رخ میدیواره

تواند پیامدهاي می ،شودسیلی که به واسطه تخریب سد ایجاد می. ایجاد کند 6هاي جزر و مديتواند موجمی

 )صفحه سیل(. بینی براي مردمی که در پایین دست سد ساکن هستند، داشته باشدبسیار جدي و غیر قابل پیش

ولی از سدهاي خاکی مقاومت . تر هستندتنی ضعیفاین سدها از سدهاي ب:  7ايسدهاي سنگریزه •

- ها میبه هر حال، رس و بتنی که براي ساخت این نوع سدها ساخته و باعث آببندي آن. بیشتري دارند

ها از بین برود و بروز نشت را گردد، در زمان زلزله ممکن است در این مواد ترك ایجاد شود و آببندي آن

 : ی در این حالت عبارتند ازهاي احتمالخسارت. سبب گردد

 هاي کوچک، متوسط و بزرگ و به تبع آن بروز نشتترك §

 کلپس سد §

تواند سبب تخریب فونداسیون، ترك در هسته، لغزش در سد، ایجاد شدن در سدهاي خاکی زلزله می •

 . هاموج در مخزن سد به واسطه لغزش خاك و سنگ و همچنین دیواره

  :ند ازهاي احتمالی عبارتسایر خسارت

 .هاي کوچک که باید به سرعت براي جلوگیري از باال رفتن فرسایش تعمیر گردندنشت §

 .کند دانباشت توده خاك به دلیل لغزش که ممکن است نیاز به الیروبی را ایجا

 .دنتوده و انباشت خاك به دلیل لغزش که ممکن است نیاز به الیروبی داشته باش §

                                                             
6  Tidal waves 
7  Rockfill dam 
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 کلپس سد §

مانند انواع دیگر سدها در . ها تخریب گرددو یا فونداسیون آن بردارند سدهاي بتنی ممکن است ترك •

ت اخسار. دادن روگذري شوندهاي ایجاد شده باعث رخوجود دارد که موجاین این نوع سد نیز احتمال 

 :احتمالی در مورد این نوع سدها عبارتند از

 .وندهاي کوچکی که باید به سرعت تعمیر شنشتگیري شکلترك یا بروز  §

و به تبع آن . ( ها نیاز است مخزن سد تخلیه گرددهایی که براي تعمیر آنایجاد شدن ترك §

 )از دست دادن آب ذخیره شده در پشت سد

 توده و انباشته شدن خاك به علت لغزش §

  کلپس کلی سد §
  

  :تأسیسات زیرزمینی شامل :خسارت هاي ناشی از زلزله به لوله هاي زیرزمینی و مدفون ) ب

  ...هاي شیرآالت و ها و مجاري زیرزمینی آب آشامیدنی، فاضالب و آب سطحی به همراه حوضچهلهلو -

  ... ها و ها، گالريها، زهکشتأسیسات دریافت آب زیرزمینی مانند چاه -

 باشند و براي اکثر این تأسیسات خسارات وارد شده قابل مشاهدهاین تأسیسات اساساً از تأسیسات سطحی متفاوت می

- روز بعد از زلزله 15به عنوان مثال، در عرض . باشدتر میباشند و انجام یک ارزیابی خسارت هم زمانبرتر و هم سختنمی

هاي وارده به خطوط اصلی آب آشامیدنی تعمیر شد، اما براي اي که در شهر مکزیکوسیتی به وقوع پیوست، اکثر خسارت

، )هاي کوچکخسارت(ها داشتند اي که این نوع خسارتویژگی عمده. تعمیرات کوچکتر زمان بیشتري وقت الزم بود

  .   ها بودپیچیدگی و زمانبر بودن آن
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  توانند هم روي کیفیت و هم روي کمیت آب تأمین شده اثرگذار باشندهاي خاص میخسارت -3-3 شکل

ها و هاي مدفون مانند لولهند، اما سازهکنیروي اینرسی اعمال می ،هایی که باالي سطح زمین قرار دارندزلزله به سازه

- هایی که انعطافدر مورد لوله. بینندآسیب می) تغییر شکل زمین(اتصاالت صلب در صورت تداوم داشتن تغیبرات زمین 

) مانند بتنی، چدن نشکن، آزبست سیمان(هاي صلب در مقایسه با لوله) یا فوالد PVCمانند (پذیري بیشتري دارند 

  .باشدورتیکه از اتصال صلب استفاده شده باشد، خسارت وارد شده کمتر میبخصوص در ص

i( در سدهاي ساخته شده از : تأثیر نوع خاك روي خسارتinfill ) سدهایی که به واسطه متراکم کردن مصالح

در مناطقی . هاي مدفون گرددتواند باعث شکستگی لولهزلزله می ،هاي نرمیا در خاك) ساخته شده باشند

حالت . ها ممکن است تخریب شوندلوله یا تغییر در میزان تراکم خاك وجود دارد،تغییر در نوع خاك که 

قسمت . باشدترین اثرات زلزله به سبب از بین بردن فونداسیون میمایع شدن خاك یکی دیگر از مخرب

به دلیل همین حالت  گیرد،هاي اشباع میهاي آبرفتی و خاكهایی که به لوله در زمیناي از خسارتعمده
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در این . شود خاك به مایع تبدیل گرددلرزش و ویبره شدن بر اثر زلزله سبب می. باشدشدن زمین میمایع

هاي سنگینی به اتصاالت و آیند و خسارتمیبه حالت شناور در ... هاي شیرآالت و ها، حوضچهحالت لوله

 .متعلقات وارد آید

هاي با قطر کمتر، آسیب بیشتري ر عمق کم کارگذاري شده اند، نسبت به لولههاي با اقطار بزرگتر که دلوله

 8هاي قطاريهاي با اقطار بزرگتر در این عمق نسبت به موجعلت این موضوع این است که لوله. بینندمی

اي تر شدن موضوع تولید پشت سر موج بر اثر افتادن شیءبراي روشن. (مقاومت کمتري دارند) پشت سرهم(

  ) در آب را مجسم کنید

هاي که در نزدیکی ساختمان هستندهایی لوله ،مناطق دیگري که احتمال وارد شدن خسارت را دارند

- اند میها وارد شدهها خارج یا به آنهایی که از ساختمانگسیختگی لوله. باشدتخریب یا واژگون شده، می

  .توانند باعث هدر رفتن آب موجود در شبکه گردند

ii( با وجود سختی شناسایی خسارت به خطوط : دهنداي که کیفیت زمین را نشان میهاي ریسک لرزهنقشه

- مناطقی که بیشترین آسیبشناسایی  سببتواند اي مناطق مختلف میهاي ریسک لرزهلوله، بررسیِ نقشه

 :به عنوان مثال. پذیري را دارند، شود

به (ها و مناطق با خاك دستی هاي رسوبی، باتالقهاي عمیق خاك نرم، ماسه و شنمناطقی با الیه •

هاي سخت عمل مانند صخره )کندهاي زلزله را جذب نمیهاي زیرین خاك که لرزشعنوان مثال الیه

 .کنندمی

هاي غیرچسبنده که خاك آن نرم هایی از ماسه سست که از آب اشباع است و سایر الیهقی با الیهمناط •

 .است

                                                             
8  Rayleigh waves 
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  نایی کافی براي مقاومت در برابر نیروهاي ناشی از زلزله را ندارندادر بسیاري مواقع، مواد و مصالح مصرفی تو -4-3 لشک

هاي زیادي را کنند خسارتها عبور میهایی که از این گسللوله. هاهاي صخرهدر الیه) هاگسله(ها گسل •

 .شوندمتحمل می

iii( هاکردن خسارت در لولهمشخص : 

v وارد شدن خسارت عموماً باعث تراوش و نشت آب در مناطق مجاور آن : امیدنیهاي آب آشخسارت به لوله

  . می شود

http://www.wwes.ir
mailto:Waterwwes@gmail.com


 

  

 "کاهش خطر پذیري سیستم هاي آب آشامیدنی و فاضالب در برابر مخاطرات طبیعی"
 راهنما و دستورالعملی براي آنالیز آسیب پذیري
WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 

www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  
 

 Page 20 

براي تعیین شدت و گستردگی خسارت و انجام تعمیرات فوري و اضطراري الزم است که براي یافتن لوله شکسته و خسارت دیده، 

دارد و یا فشار آب پایین باشد، شکستگی فقط بعد از  هایی با نفوذپذیري زیاد وجوددر هرحال، در جاییکه خاك. حفاري انجام گیرد

  : ها عبارتند ازها از این نوع خسارتبرخی نشانه. قابل شناسایی خواهد بود ،رسانی از سر گرفته شداینکه خدمات

 .هاي کشف شدههاي تازه و جدید به وسیله افزایش فشار آب در شبکه بعد از تعمیر اولیه خسارتمشاهده نشت -

این . اند و یا فشار پایینی دارندرسانی آب ماندهی از شهر یا روستا که تا مدتی بعد از انجام تعمیرات بدون سرویسمناطق -

ها باشد که باید سریعاً شناسایی و تعمیر کننده این زونهاي تغذیههاي وارده به لولهممکن است به دلیل خسارتموضوع 

 . گردند

بخصوص زمانیکه تجهیزات و تجربه الزم براي این کار بصورت محلی در دسترس . باشد برتواند بسیار زمانکشف نشت می -

 . نباشد، این زمان بیشتر نیز خواهد شد

 .توانند وجود نشت را اثبات نمایند، میاندسنج هایی که در نقاط مناسبی در خطوط اصلی نصب شدهدبی -

  

v آوري هاي جمعبکهشکننده خسارت در د مشخصتوانمی فاضالب سرریز شدن :خسارت به لوله هاي فاضالب

نمایند، بروز نشت هاي باز عمل میها تحت فشار نیستند و مانند کانالدر هر حال، از آنجاییکه این لوله. فاضالب باشد

کند، کمتر قابل هاي توزیع آب آشامیدنی که فشار در آن به مشخص کردن نشت کمک میها نسبت به شبکهدر آن

  . اهد بودمشاهده خو

به  . (اند، تسهیل نمایدتواند ارزیابی دیداري را در شناسایی نقاطی که دچار خسارت شدهها میها دراین قبیل سیستموجود منهول

ها، اگر از قبل وجود نداشته باشند، ممکن است توسط زلزله ایجاد شکستگی در لوله) منهول مجاور 2وسیله مقایسه سطح فاضالب در 

رسانی آب آشامیدنی در زمان وقوع یک حادثه و رخداد متوقف شود، به تبع آن طبیعتاً فاضالبی وجود زمانی که سرویس .شده باشند

  .سیستم فاضالب انجام گیرداز دید نهایی زبه کارکرد نرمال بازگرداندن شبکه آب آشامیدنی، باید قبل از با. نخواهد داشت
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v بررسی این سیستم یافتدیک حادثه طی فصل بارانی اتفاق ب اگر: آوري و هدایت آب سطحیهاي جمعسیستم ،

تواند به به هر حال، اگر این حالت در فصل خشک روي دهد، بازدید دیداري می. تواند مشابه سیستم فاضالب باشدمی

  . صورت منهول به منهول براي یافتن مشکل انجام گیرد

iv (هاي آب آشامیدنیشدن سیستمریسک آلوده:  

این امکان وجود دارد که فاضالب به داخل شبکه  ،هاي سیستم آب آشامیدنی و سیستم فاضالب همزمان دچار شکستگی شودلهاگر لو

افتد که معموالً این حالت به دلیل این موضوع اتفاق می. باشد، نفوذ کندآب آشامیدنی بخصوص زمانیکه حجم فاضالب بسیار باال می

هاي خاص هم آنقدر سطح آب در برخی موقعیت. شوندازي هم در یک خیابان احداث میهاي آب و فاضالب به طور موشبکه

در این حالت در صورت بروز شکستگی در لوله فاضالب، آب زیرزمینی . ها را آب فرا گرفته استزیرزمینی باالست که اطراف لوله

حال اگر . گرددوارد شبکه آب آشامیدنی می ،اندز دست دادهو آببندي خود را ا آلوده شده و این آب آلوده از محل اتصاالتی که شکسته

بندي اعمال شده باشد، احتمال به علت شکستگی در شبکه آب آشامیدنی فشار منفی وجود داشته باشد یا به علت کمبود آب، جیره

  . وقوع این حالت بیشتر خواهد شد

  

  تأمین آب اثر بگذارندتوانند به صورت جدي روي سیستم هاي خاص میخسارت - 5-3 شکل
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  شیلی 1985هاي گزارش شده خطوط آب در زلزله سال تعداد شکستگی  - 5 - 3جدول 

  

  شیلی 1985نوع خسارت برحسب جنس لوله در زلزله سال  –  6- 3جدول 

  %  چدن  %  آزبست سیمان
  75   کارهاي سربی  10  اتصاالت

  15  انقطاعات  80  مقطع عرضی
  10  حفره ها  10  پروفیل طولی

  100  مجموع  100  جموعم
  %  فوالد  %  لوله گالوانیزه
  50  اتصاالت جوشی  50  مقطع عرضی

  50  )لوله هاي ضعیف داراي خوردگی(حفره ها   50  حفره ها
  100  مجموع  100  مجموع

  

گردد، میها تأمین هاي زیرزمینی یا فیلتر گالرياز طریق چاه ناطقی که آبمدر  :هاي آب زیرزمینیاثرات زلزله روي سیستم) ج

توسط زلزله یا از اتصاالت جدا شده فرار کند و وارد  از نزدیکترین حفره یا سوراخ ایجاد شدهتواند باعث شود تا آب بروز زلزله می
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هاي سطحی هاي زیرزمینی یک نگرانی بزرگ می باشد که درصورت راه یافتن آببروز آلودگیدر آبهمچنین . سیستم نگردد

   . رود و باعث می شود منبع آب زیرزمینی قابل استفاده نباشدها احتمال بروز آلودگی باال میهداشتی به آنببخصوص فاضالب 

  عملکرد مورد انتظار از لوله هاي گاز در معرض زلزله –  7- 3جدول 

  عملکرد  جزء

مناطق حساس و کلیدي عبارتند . یرمحتمل می باشداگر خوردگی وجود نداشته باشد، وارد شدن خسارت به علت موج هاي زلزله غ  لوله هاي فوالد جوشی
این اجزا می . هاي ناپایدار، اتصاالت صلب در محل اتصال به سازه ها یا سایر لوله هاتغییر در نوع خاك، عبور از گسل ها، خاك: از

  .توانند بگونه اي طراحی شوند تا اکثر جابجایی دایمی را تحمل نمایند
عملکرد لوله هاي پی وي سی در زلزله داده هاي محدودي در دسترس می باشد، اما اینگونه فرض می شود که به درخصوص   لوله هاي پی وي سی

دلیل انعطاف پذیري اي که دارند و نیز اصطکاك کمی که بین این لوله ها با خاك وجود دارد، نباید آسیب پذیري زیادي داشته 
پایدار کمتر از لوله هاي فوالدي است، اما از سایر لوله هایی که با کمک  ها نسبت به جابجایی هاي دائمی ومقاومت آن. باشند

  . اتصاالت به هم متصل می شوند بهتر می باشد
  .فعالیت لرزه اي می تواند در محل عبور از رودخانه ها و جاده ها یا حتی مناطق در معرض سیل بیشتر مورد توجه باشد  سازه هاي پشتیبان
  . ها، به دلیل اثرات متقابل و یا تخریب ساختمان، آسیب می بیندبا توجه به نزدیکی با ساختمان کنتورهاانشعابات و محل نصب 
غیر تحت (مخازن گاز طبیعی مایع 

درجه  260-فشار و در دماي 
  )فارنهایت

برهم کنش خاك و سازه، صلبیت فونداسیون ها، : عناصر کلیدي عبارتند از. ن شرایط طراحی می شوندمخازن عموماً در بهتریاین 
  ش برشی و موج هاي داخل مخزننسبت به تن

  

ها سارتخ، انواع مختلفی از هاي موجودبا توجه به گستردگی و تنوع چاه: هاي با قطر دهانه متوسط و عمیق یا بزرگخسارت به چاه□

  :ممکن است روي دهد که عبارتند از

  .هاي کم تا زیادي خواهد شدهاي اطراف چاه که منجر به خسارتنشست خاك -

احتمال کلپس شدن آن را  ،هایی که از چاه یا نزدیکی آن عبور کرده باشندبه عنوان مثال گسل(کلپس و خارج از مدار شدن چاه  -

  .)برندباال می

  هاي پمپاژ ها کم تا زیاد به سیستمخسارت -
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باشد که شبیه زهکش است، اما مانند یک فیلتر گالري یک نوع از سازه دریافت آب می: (هاها و زهکشخسارت به فیلتر گالري □

دهند آب به داخل تونل هاي آن قرار دارد و اجازه میهاي کوچکی روي دیوارهها و حفرهشود که سوراختر ساخته میتونل کمی عمیق

  : تواند به سیستم وارد کند که عبارتند ازهاي متنوع و زیادي را میهاي زیرزمینی، زلزله خسارتها یا زهکشدر گالري) نفوذ کند

انی تعمیر ها ممکن است به آسترك. اندها ا تشکیل دادهها و فیلتر گالريها یا تیرهایی که زهکشایجاد شدن ترك در دیواره، لوله -

  هاهاي زهکشیا نیازمند تقویت داخلی یا جایگزینی روکش) اگر قابلیت دسترسی به فیلتر گالري وجود داشته باشد(گردند 

  ها، زهکش یا منهولهایی از فیلتر گالريدر بخش هایجاد شدن حفر -

  کلپس کردن فیلتر گالري و زهکش -

 وارد شدن خسارت به تجهیزات پمپاژ -

  

  :شدن منابع آب آشامیدنیآلوده ) د

این . باشدشدن منبع آب آشامیدنی سطحی میشدن آب زیرزمینی در بخش قبل توضیح داده شد، اما مخاطره رایج آلودهریسک آلوده

دهد هاي آب روي میهاي نفتی، فاضالب صنعتی یا سمی به بدنهوردهآشدن نفت یا فرحالت به دلیل وجود فضوالت حیوانی یا تخلیه

ها، شناسایی سریع منبع در برخی موقعیت. کندها در زمان رخداد زلزله ایجاد میها را براي سالمت انسانکی از بزرگترین ریسکو ی

  .رسدمحل دریافت آب و سیستم توزیع آب براي تأمین آب آشامیدنی الزم و ضروري به نظر می) یا بهسازي(جایگزین و ساخت 

اي، توجه خاص به پایداري خاك فونداسیون شامل نقاط توصیف شده در هاي لرزهدهاي فعالیتبراي تخمین خسارت به عنوان پیام

تواند واکنش دینامیک و پویا را در زمان لرزش زمین در تعیین نوع اجزا باید برهم کنش با سایر اجزاء که می. قبل، باید انجام شود

 ارائههاي شدید ها را در زمان زلزلهرکیبی از عملکرد مورد انتظار لولهت 7-3 و 6-3و  5-3جداول . اصالح کند، در نظر گرفته شوند

  :توان به صورت زیر خالصه نمودآوري فاضالب را میها روي سیستم آب آشامیدنی و شبکه جمعاثرات بالقوه زلزله. کندمی
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 تخریب جزئی و کلی سازه دریافت آب ، سازه انتقال، تأسیسات تصفیه، ذخیره و توزیع -

ها به مخزن که در ادامه منجر به هدر ها یا لولههاي انتقال و توزیع و نیز خسارت به اتصاالت بین لولهستگی در لولهشک -

 . شودآب می زیادي رفت مقادیر

 هاي ارتباطی و مسیرهاي دسترسی قطع جریان برق، سیستم -

 تغییر در کیفیت آب به دلیل لغزش زمین -

 )هم از منابع سطحی و هم از منابع زیرزمینی(یان دریافت آب در دبی جر) عمدتاً تغییر(نوسان  -

 )هاامکان جابجا شدن محل بیرون زدگی آب چشمه(ها جابجایی و تغییر احتمالی در مسیرهاي خروجی چشمه -

 واردشدن خسرت ناشی از سیل بخصوص ناشی از سونامی -

  

  )هاریکان(طوفان  )2

دردسترس ترین . تلف طوفان باید در نظر گرفته شودالعات در خصوص جوانب مخبسته به نوع مطالعاتی که انجام گرفته است، اط

  :شامل موارد ذیل می شوداطالعات 

به عنوان . باشدپذیري بسیار مهم مییک بررسی از رخدادهاي تاریخی و قبلی در تعیین آسیب: رکوردهاي تاریخی و قبلی •

هاي بزرگ و طوفان 3-8مثالً جدول . شودربط ارائه میذي هايمثال، در برخی کشورها این اطالعات از سوي سازمان

دهد تقریباً در هر دهه یک این جدول نشان می. دهدشدیدي که در شهر پورتوریکو در قرن اخیر رخ داده است را نشان می

 .طوفان مهیب رخ داده است

-Saffirمقیاس . هاي شکل گرفته استپتانسیل بالقوه خسارت مستقیماً مربوط به سرعت باد و ارتفاع موج: سرعت باد •

Simpson  ارائه شده است 3- 9باشد که در جدول بندي براي طوفان میدسته 5شامل. 
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- در استانداردهاي طراحی و ساخت، دستورالعملی براي تعیین نیاز به قطعات و اجزاي مختلف سازه: نیروي وارده به سازه ها •

گیري شده از سرعت باد هاي مختلف اندازهرعت باد باید در ارتباط با دورهمالحظات الزم براي طراحی س. اي وجود دارد

به عنوان مثال استانداردهاي . کنندهاي مختلف براي این منظور استفاده میها و دورهکشورهاي مختلف از بازه. لحاظ گردد

 :باشدها به شرح زیر میمختلف در سطح جهان براي این بازه

 ساعت 1: 9استاندارد کانادا -

 دقیقه 10: 10استاندارد همسان ساختمان هاي کارائیب -

 ثانیه 3: 11استاندارد انجمن مهندسان حرفه اي باربادوس -

 ثانیه 78: 12استاندارد ونزوئال -

  

باشد را این پارمتر افزایش در سطح آب دریا و اثرات آن روي مناطق ساحلی که همراه با کاهش فشار می: نوسانات طوفان •

- بادهاي شدید می. متر باال بیاید 4گردد، سطح آب ممکن است تا زمانی که طوفان وارد مناطق ساحلی می. کندتوصیف می

اند این رخداد بخصوص براي جوامع مسکونی که در ارتفاع پایینتري قرار گرفته. متر باال بیاورد 6تواند این ارتفاع را حتی تا 

 . تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشدمی

 . باشدها میدهد، یک منبع بالقوه سیل و ناپایدار شدن شیبشدت باران که همراه طوفان روي می: زمین اثرات روي •

  

  
  
  
  
  

                                                             
9  Canadian Code 
10 Caribbean Uniform Building Code 
11 Barbados association of professional Engineers Code 
12  Venezuela Code 
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 Saffir - Simpsonمقیاس   - 8- 3 جدول

  
  

  تعریف سرعت باد طراحیدر  ستفادهامقایسه شاخص هاي مورد  -9-3جدول

 

 

 

 

  پذیري اجزامحاسبه آسیب )2-1

ها تواند به وسیله تعیین اینکه آیا اجزاي زیرساختپذیرد و میبه واسطه نوع ساخت تأثیر می) طوفان(پذیري نسبت به نیروي باد آسیب

  . ، تخمین زده شوندیا نه اندها ساخته شدهتانداردها و دستورالعملبراساس اس
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ت خدمات ده شود که مستقیماً روي جامعه، کمیت و کیفیدر انجام آنالیز آسیب پذیري، اولویت ها باید به خسارت هاي بالقوه به اجزایی از سیستم آب دا - 6-3 شکل
  رسانی اثرگذارند

  پذیري فیزیکی به سیستممحاسبه آسیب )2-2

پذیري فیزیکی یک سیستم در محاسبه آسیبهمچنین تواند زلزله می پذیري براي رخدادپیشنهادات استفاده شده در انجام آنالیز آسیب

ها این سازه. باشدها در سیستم میپذیري یک بررسی با جزئیات از تمام سازهلین گام در آنالیز آسیباو. در برابر طوفان بکار گرفته شود
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- توانند به وسیله سازهها میاین سازه(شوند اي به واسطه بروز سیل شسته میهاي دریافت آب سطحی که به صورت دورهشامل سازه

ها، مجراها و مسیرهایی که از ، مهارها و تسمه)ها جایگزین شوندفیلتر گالري هاي دریافت آب زیرسطحی وتر مانند سازههاي ایمن

هاي قوي نسبت به جریان ،باشندها بسیار نزدیک می،  یا به آن)ها می باشندبه صورت متقاطع با آن(اند جریانات آبی عبور کرده

  .پذیري باالیی دارندنیز آسیب ،باشندنات آبی نزدیک میهمچنین خطوط لوله حفاظت نشده که بسیار به جریا. باشندپذیر میآسیب

  :موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند ،هاي بالقوه شناسایی شدندزمانیکه ریسک

تواند در شدت طوفان اثرات مستقیمی می ،توپوگرافی در مناطقی که تجهیزاتی در آنجا واقع شده است: تأثیر توپوگرافی -

 .داشته باشد

  .تواند سرعت متوسط باد را به دلیل اثر برنولی افزایش دهدها میهاي تدریجی و مالیم در درهشیب) الف
  .توانند به عنوان پوششی براي حفاظت در برابر بادهاي قوي به کار گرفته شوندهاي عمیق و تنگ میدره) ب

  . جنگلزارهاي متراکم نیز این پتانسیل را دارند که از شدت باد بکاهند) پ

تواند به وسیله این جزء می. پذیري خطوط فشار قوي در نظر گرفته شودتوپوگرافی باید در ارزیابی آسیب: ع تأمین انرژيمنب -

  . شوند، خسارت ببینندتندباد که سبب قطع برق می

گردد، ها میشدن لولهتغییر در سطح سیل باعث خسارت دیدن و شکسته. توانند متأثر از سیل گردندها میآبراهه: هاآبراهه -

 .ها دیگر جوابگو نباشد و کدورت رواناب افزایش یابدظرفیت زهکش شودباعث می

بیشتر را ها و روند زهکشی تأثیر مهمی روي ظرفیت تخلیه مورد انتظار سیستم و نیاز به مطالعات نوع زهکش: هازهکش -
باشند و نگهداري از در معرض مسدود شدگی می کنند، بیشترها استفاده میهاي بسته که از لولهسیستم .کنندمشخص می

 .شهري خواهد شد هاي شدید در مناطقنگهداري نامناسب و ضعیف سبب سیالب. باشدتر میتر و مشکلها سختآن

برد و در مناطقی ها را باال میها، جریانات آبی و چاهها، ریسک آلوده شدن رودخانهسیالب و یا مسدود شدن زهکش: آلودگی -

 . گردندهاي آبی دچار خسارت میگیرد، سازهها را فرا میسیل آنکه 
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- مثال. توانند به وسیله جریانات قوي آسیب ببینندمی ،هایی که در معرض مجاري آب هستندسازه: هاخسارت به زیرساخت -

 ...ها و ب، لولهدریافت آهاي سازههاي آبگیر و ها، مسیرهاي دسترسی، حوضهها عبارتند از پلهایی از این سازه

  

  
  

  بارش شدید و جاري شدن سیل پس از وقوع طوفان می تواند به مراتب خسارت هاي بیشتري نسبت به فقط بادهاي شدید داشته باشد - 7-3شکل 
 

  ثرات کلی طوفانا )2-3

ریسک خسارت در این حالت ارتباط مستقیمی به ارتفاع . گردد که روي سطح زمین قرار دارندهایی میباد اصوالً سبب خسارت به سازه

  . سازه و سطح در معرض باد دارند

  ناشی از طوفانهاي خسارت )2-4

  .هاي آب و فاضالب رفتار مشابهی در برابر طوفان دارنددر سیستم... ها، موتورخانه وها، سازهساختمان
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از آب  اي راسیالب ناگهانیتواند مخازن ذخیره را تخریب کند و اگر باد به اندازه کافی قوي باشد، می: خسارت به مخازن هوایی □

هاي اتصال و همچنین در این حالت لوله) دگاهی ممکن است این حجم آب تا چند هزار متر مکعب برس. (ذخبره شده به راه بیاندازد

هاي در حالت مشابه ممکن است سازه اصلی مخزن از طوفان سالم بماند، ولی پله. بینندها نیز خسارت میاتصاالت به کار رفته در آن

  . هاي ورودي و خروجی و سایر تأسیسات وابسته آسیب ببیننددسترسی به آن، لوله

  :باشند عبارتند ازدر معرض خسارت میانواع مختلفی از مخزن که 

  .ها که احتماالً حجم باالیی آب را در خود ذخیره دارندمخازن تأمین کننده آب آشامیدنی براي شهرها و شهرك+ 

  .باشندکننده آب براي صنایع، مدارس و مراکز تجاري میمخازنی با اندازه متوسط که تأمین+ 

  مخازن کوچک براي استفاده خانگی+ 

  :هاي آب و فاضالب بگذارد عبارتند ازتواند روي سیستمترین اثراتی که طوفان میداولمت

به علت نیروي ... شدن سیل و ها، جاريها، خسارت به پشت بامشدن پنجرهها شامل شکستهتخریب جزئی یا کلی ساختمان -

 .باد

 .افتده براثر جریانات قوي اتفاق میاند کهاي آبی عبور کردهها و جریانها که از رودخانهگسیختگی لوله -

 شدن جریانات آبها در مناطق کوهستانی به عنوان یکی از پیامدهاي  لغزش زمین و جاريشکستگی و جدا شدن لوله -

 شدن خسارت به مخازن هوایی و مخازن زمینی وارد -

 اي به علت نشست زمین مربوط به سیالبها و خرابی سازهشکستگی در لوله -

هاي ارتباطی شبکه ارت به خطوط انتقال برق و به تبع آن واردشدن خسارت به تجهیزات، ابزار دقیق و سیستمواردشدن خس -

 توزیع آب آشامیدنی و اختالل در عملکرد سیستم آب
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  سیل )3

  اصول کلی )3-1

- ترکیبی از اینها روي میها یا سیل به عنوان نتیجه بارش، افزایش غیر نرمال در سطح دریا یا اقیانوس، ذوب شدن بیش از حد برف

  : باشد که عبارتند ازاي از فاکتورها میبارش باران نتیجه مجموعه. دهد

زیرا دماي پایین باعث کاهش در رطوبت اتمسفر . یابدعموماً میزان بارش با عرض جغرافیایی کاهش می: عرض جغرافیایی -

 . شودمی

 .دهدنند دریا و اقیانوس، احتمال بارش را افزایش مینزدیکتر بودن به منبع رطوبت ما: فاصله تا مبنع رطوبت -

بارش معموالً در وجهی از کوه که در معرض باد است، . کندافزایش ارتفاع عموماً شرایط بارش را مساعدتر می: هاوجود کوه -

 .شدیدتر است

 

  ذار روي رواناب در یک حوضه آبریزفاکتورهاي اثرگ )3-2

  :ه عبارتند ازترین فاکتورها در این رابطمرتبط

  : فاکتورهاي آب و هوایی □

هاي ، شدت، مدت زمان، توزیع بر حسب زمان، توزیع برحسب محل و منطقه، بارش...)باران، تگرگ، برف و (شکل : بارش -

  قبلی و سطح رطوبت خاك 

  ...جریان و ها، فصل سال، اندازه ها، سن و تراکم الیهبندي آننوع گیاهان، ترکیب: موانع جلوگیري کننده -

  .شودها انجام میدما، باد، فشار اتمسفري، ویژگی و شکل سطحی که تبخیر از آن: تبخیر -

  دما، تابش خورشید، باد، رطوبت و پوشش گیاهی: تعرق -
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  ): جغرافیاي طبیعی(فاکتورهاي فیزیوگرافیک  □

  بندي، شیب و موقعیتاندازه، ترکیب: هاي حوضه آبریزویژگی -

هاي ژئولوژیک مانند نفوذپذیري و ظرفیت کاربري زمین و پوشش آن، شرایط نشتاب مانند نوع خاك و ویژگی: فیزیکیهاي ویژگی -

  هاي مصنوعیها، باتالق ها و زهکشهاي زیرزمینی، توپوگرافی شامل وجود دریاچهگیري آببراي شکل

  هاطول و شاخهاندازه، شکل، شیب، زبري، : هاهاي انتقالی کانالخصوصیات و ظرفیت -

  هاي آب بازگشتیمنحنی: ظرفیت ذخیره -

  

  لوله هایی که با رودخانه ها و آبراهه ها تقاطع دارند، باید متناسب با سطح سیالب طراحی شوند - 8-3 شکل

 : نوسانات و الگوي بارش )3-3

ریزي براي هاي با ریسک باال یکی از جوانب مهم طرحهایی با احتمال بارش باال و به تبع آن دورهتعیین توزیع زمانی بارش یا دوره

هاي خاك، توپوگرافی و شرایط فاکتورها مانند ویژگی ریش در ترکیب با سارالگوي با. باشدمخاطرات و واکنش اضطراري می

  .باشدکننده میزان روانابی است که تولید کننده رواناب میژئولوژیک و مناطق مختلف حوضه آبریز، تعیین
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  هاي ریسکارزیابی مخاطره سیل و نقشه )3-4

اساس طول مدت حادثه فاجعه بار، رواناب و حداکثر سطح متأثر از حادثه بر مسیرهايهاي سیل و آنالیز خطر سیل نیازمند تعیین زون

هاي نوعاً آژانس دفاع شهري، آژانس. گرددهاي ریسک سیل استفاده میاین اطالعات براي پیشبرد نقشه. باشدتحمل سیل می

هاي هم گذاشتن نقشهروي . ها را در اختیار دارندها و سازمان هواشناسی برخی نقشهمدیریت بحران و شرایط اضطراري، دانشگاه

هایی که احتمال دارند تحت تأثیر سیل قرار گیرند را نشان ، سازه)هابرهم نهی نقشه( هاي تأمین آبهاي سیستمریسک و دیاگرام

  .خواهد داد

  

  اثرات کلی سیل )3-5

  :می شوندبه موارد زیر گردند مربوط هایی که از بابت سیل وارد میشدت خسارت

 رسد، سرعت و تندي جریان و پوشش منطقه جغرافیاییبه آن می سطحی که آب در سیل -

 اي براي سطح خاصی از سیل انجام گرفته است یا نهها و اینکه آیا تمهیدات پیشگیرانهکیفیت طراحی و ساخت سازه -

- بر اثر باراناند در مقاومت نسبت به فرسایش، فرو ریختن یا لغزش زمین که ها در آن احداث شدهتوانایی زمینی که سازه -

 .گرددهاي پایدار و سیل آسا ایجاد می

 

  شدن آب آشامیدنی به واسطه سیلآلوده )3-6

هاي قابل انتقال از طریق ها بیماريدر برخی موقعیت. شدن آب آشامیدنی در مقیاس بزرگ استترین اثر سیل، آلودهترین و مهمجدي

توان به تیفوئید، ها میاز جمله این بیماري. ي بخش بزرگی از جامعه تأثیر بگذاردتواند روآب، معموالً مرتبط با مسائل بهداشتی می

cholera ، desentry ،Infection hepatits  اشاره کردو گاسترو انتریت.  
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) مانند کلر(هاي تصفیه آب با مواد شیمیایی گندزدا تواند به همراه داشته باشد، روشها میبه دلیل ریسک باالیی که ظهور این بیماري

  .یا جوشاندن آب قبل از مصرف از اهمیت باالیی برخوردار است

  :تواند به علل ذیل باشدآلودگی آب آشامیدنی و آب زیرزمینی می

شدن فضوالت حیوانی در نزدیکی آبگیر، افزایش کدورت در آب، آلوده شدن از آلودگی منبع آب سطحی آب به علت ریخته -

 هاسایر آالینده

 .گرددهایی که به طور مستقیم به چاه وارد میتجاوز نماید یا آب 13هاي هد چاهاز ارتفاع دیواره سطح سیل که -

ها زدگی فاضالب در منازل مردم و یا در خیابانتواند باعث پسهاي ریزشی فاضالب میافزایش سطح فاضالب در خروجی -

ن اتوماتیک یا دستی در شبکه فاضالب نصب شده این حالت از عملکرد سیستم در صورتی که شیرآالت قطع جریا. گردد

 .گیردالبته نصب اینگونه شیرآالت در برخی کشورها انجام نمی. باشدباشند، قابل پیشگیري می

 .اگر مواد شیمیایی و یا سوختی با سیالب آمیخته شود، جوشاندن آب قبل از مصرف بسیار مشکل خواهد شد -

  

  هاي فیزیکی به علت سیلخسارت )3-7

 :شودموارد زیر می که شامل) هامانند انواع مختلف شیرآالت و حوضچه(ها ها و متعلقات آنسارت به لولهخ -

  .گرددمیهایی از لوله که بدون پوشش هستند، منجر شدن بخشفرسایش خاك که به جابجا یا شسته □

است جابجا یا شناور گردند و در این حالت ها و حوضچه شیرآالت ممکن یابد، لولهزمانیکه سطح آب زیرزمینی افزایش می □

  .باشدگسیختگی در اتصاالت محتمل می

  ها هایی از لولهبخش) از دست رفتن(جابجایی و قطع شدن □

شوند و وارد شدن خسارت به هاي مرتفع احداث میاین مخازن معموالً در زمین: هایی از مخازن مدفونخسارت به بخش -

 :انداما در موارد زیر رخدادهاي مشابهی مشاهده شده. دهدت رخ میها به واسطه سیل به ندرآن

                                                             
13 Height of well head walls 
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ü بخصوص زمانیکه ( .فرسایش فونداسیون که موجب ایجاد شدن ترك و یا فروریخته شدن در مخازن

   )از مصالح بنایی ساخته شده باشد بجاي بتن مسلح

ü ن با سطح آب زیرزمینی گر بخش اعظمی از مخزن زیر زمین قرار گرفته باشد، جاري شدن سیل همزماا

این . تواند باعث شناوري مخزن گرددمی) هایی که بارش باران در آنجا طوالنی مدت باشدمانند زمین(باال 

  . یابدافزایش می ،ریسک زمانیکه مخزن کامالً پر از آب نیست

 :لل زیر رخ دهداین حالت ممکن است به ع. واردشدن خسارت به سیستم پمپاژ و تجهیزات الکترونیکی نصب شده -

ها، استارترها یا صفحات تواند باعث خیس شدن موتورهاي الکتریکی، پمپاگر سطح سیل به اندازه کافی باال بیاید، می □

  .ها گرددسوییچ

  .ها آسیب برساندهاي آن به خطوط، تابلوهاي سوییچ و ایستگاهتوانند به علت خوردگی قطبخطوط برق می □

اگر نیروي دینامیک سیل به اندازه کافی قوي باشد می تواند : رها ، سدها و سایر سازه هاي سطحیواردشدن خسارت به آبگی -

این شرایط روي آبگیرها و سازه هاي مشابه . سبب فرسایش و آبشستگی اطراف سازه ها و تجهیزات نصب شده می شود

 .تاثرگذار اس... مانند کانال ها، مجراها، موتورخانه ها، تصفیه خانه ها و 

اند نسبت به سیل از قرار گرفته) مسیر رودخانه ها( ١٤هاسدها و رزروارهایی که در کانال رودخانه: خسارت به سدها و رزروارها -

گردند، در صورتیکه ظرفیت کافی سدهایی که براي تأمین آب آشامیدنی طراحی و اجرا می. باشندریسک باالیی برخوردار می

هاي خروجی سد ناکافی باشد، اگر ظرفیت سرریزها و دریچه. باشندپذیر میر برابر سیل آسیببراي عبور آب نداشته باشند، د

باشد وجود می) آزاد شدن آب پشت سد(ریسک کلپس شدن سد و به تبع آن مخاطره بزرگتري که همان سیالب ناگهانی 

 .خواهد داشت

  : اضالب عبارتند ازهاي آب آشامیدنی و فبه عنوان نتیجه، تأثیر اصلی سیل روي سیستم

 هاي فرعی رودتخریب جزئی یا کلی آبگیر مستقر در رودخانه یا شاخه •

                                                             
14 River Channels 
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 .شودکه منجر به پر شدن اجزا و عناصر سیستم از گل و الي میو رسوب کردن  شدننشینته •

 به دلیل تغییر در سطح رودخانه) غیرعملیاتی شدن(خارج از سیستم شدن آبگیر  •

 .هاي آبی هستندها و جریانه طور متقاطع با رودخانههایی که بشکستگی در لوله •

هاي آب هاي ایجاد شده در مناطق ساحلی و مناطقی که به کانالها و بازشدن اتصاالت به علت موجشدن لولهشکسته •

 .باشندنزدیک می

 .شدن حوضه آبریزآلوده •

 .وارد شدن خسارت به تجهیزات پمپاژ •

 .هارق و خطوط ارتباطی و مسدود شدن جادهاثرات غیرمستقیم مانند قطع خطوط ب •

 

  لغزش زمین )4

بینی وقوع، سرعت حرکت و مناطقی که ممکن است گیري لغزش نقش دارند و هنوز هم در مورد پیشفاکتورهاي زیادي روي شکل

مناطق بالقوه  در هر حال پارامترهاي مشخصی وجود دارند که به شناسایی و تشخیص. متأثر از حادثه شوند، قطعیت وجود ندارد

- ها و سایر اجزاي سیستم با آنالیز عکسبه عنوان مثال، بازدید لوله. کننداقداماتی براي کاهش ریسک، کمک میتعیین اثرپذیر و نیز 

هاي در حال مشاهدات مهمی راجع به لغزش 1:50000و  1:25000هاي با استفاده از نقشه. گرددهاي هوایی مناطق مجاور شروع می

هاي توپوگرافی منبع بسیار مناسبی نقشه. گردندآوري میباید بالفاصله پس از بررسی هوایی، مورد ارزیابی قرار گیرند، جمع وقوع که

  .باشدهاي شدید ممکن است در آنجا رخ دهد، میاز اطالعات بخصوص براي مناطقی که لغزش
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  قطع درختان و سایر اقدامات انسانی می تواند باعث ناپایداري خاك شود و ریسک لغزش زمین را باال ببردها، ساخت زیرساخت  - 9-3شکل 

  

  مناطقی با سابقه لغزش قبلی )4-1

منابع اطالعاتی شامل . باشندهاي تکرار شونده میاند، بیشتر در معرض لغزشبقه وقوع زلزله را داشتهعموماً مناطقی که در گذشته سا

هاي ژئولوژیکی، لیست دهنده ناپایداريبندي که نشانهاي زونو نقشه ها، نشریاتهاي رخ داده در خبرگزاريها لغزشگزارش

  .باشندمی... هاي زئولوژیکی و ریسک

  نطقهژئولوژي م )4-2

هایی که لغزش در زمین. کندکمک می ها به حرکت کردن،ز ژئولوژي و توپوگرافی یک منطقه در تخمین مستعد بودن شیبااطالع 

  :باشدتر میاند متداولدر ادامه توصیف شده
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از لحاظ زمین . (تواند در هر جنس زمینی رخ دهدهاي ناهموار و ناصاف، لغزش میدر زمین: 15هاي ناهموارها و دامنهشیب -

 .پیوندداما اغلب در طول منطقه تماس بین سنگ و خاك به وقوع می) شناسی

هاي در معرض هاي با شب زیاد یا کرانهها و سنگدر صخره: هاي در معرض جریان آبهاي با شیب زیاد یا کرانهصخره -

اي که ترین نقطهکیل شده باشند، ضعیفهاي غیرمتراکم تشها از خاكاگر این کرانه. جریان آب وقوع لغزش متداول است

 . بیندممکن است لغزش پیدا کند، محلی است که در دورترین نقطه منحنی جریان قرار دارد و بیشترین اثرات را از آب می

یک مطالعه دقیق و با جزئیات از شبکه زهکشی و مناطقی که آب در آنجا : دهدها رخ میمناطقی که بیشترین زهکشی از آن -

به عنوان یکی از پیامدهاي لغزش عمدتاً در مناطقی مانند ) تراوش(نفوذ . باشدشود، بسیار مهم و ضروري میرکز میمتم

ها اهمیت تشخیص خطر بالقوه زهکشی سطحی بخصوص در سنگ. دهدرخ می... هاي آبیاري یا دست رزروارها، کانالپایین
 . بیشتر داردشده نیاز به تأمل هاي متخلخل و یا شکستهو صخره

هاي عمومی و عادي در تناقض است هایی که با شرایط شیبهاي کم با ویژگیزمین با پستی و بلندي دوجو:  16تپه ماهورها -

زمانیکه یک لغزش قدیمی . باشدهاي قدیمی میدهنده لغزشو در مناطقی با ارتفاع زیاد داراي شیب ناهموار است، نشان

تواند می) تحرکات جدید(اند و اختالالت جدید ساند که این مناطق در گذشته ناپایدار بودهرشناسایی شد، این نکته را می

 .ها شوندسازي حرکتباعث دوباره فعال

تواند از لحاظ ساختاري به وسیله سطوح ضعیف مانند ها میحرکت شیب: باشدمناطقی که تمرکز گسیختگی در آنجا می -

تواند یک صخره را به قطعات کوچکتر این ساختارها می. کنترل گردد  foliationو، نقاط برخورد، صفحات رسوبی هاگسل

 .تقسیم کند که هر جزء می تواند به طور مستقل از دیگري عمل کند

  

  

  

 
                                                             
15Rugged slope 
16 Hilly terrain 
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  توپوگرافی و پایداري )4-3

کند روي پیدا می مناطقی که به طور متناوب لغزش. باشدها میهاي توپوگرافی یک منبع عالی اطالعات براي شناسایی لغزشنقشه

  . هاي خاص قابل آنالیز خواهد بودباشند و شرایط و موقعیتها قابل شناسایی مینقشه

  بارش )4-4

تواند باعث بارش می. دادن و گستردگی لغزش داردها به واسطه اثرگذاري روي شکل، نحوه رخبارش تأثیر زیادي روي پایداري شیب

  :جنبه اهمیت دارد 3پارامترهاي بارش از . ها را فعال نمایداشباع شدن خاك گردد و از اینرو لغزش

 به عنوان مثال ارتفاع در مقابل حداقل میزان بارش ساالنه. چرخه آب و هوایی در طول یک دوره ساالنه -1

 )متوسط بارش نرمال(میزان تجمعی بارش در یک سال مشخص در رابطه با تجمع نرمال  -2

 شدت یک طوفان مشخص  -3

 

  فرسایش )4-5

ها، جریانات سطحی و باد رواناب آب، آب زیرزمینی، موج: عامل طبیعی شامل. باشدهاي انسانی و طبیعی میرسایش نتیجه فعالیتف

تواند سبب فرسایش گردد شامل هر نوع اقدامی است که باعث شود سرعت جریان آب بخصوص هاي انسانی که میفعالیت. باشدمی

  .ها اجرا نشده است، افزایش یابدر آنهایی که اقدامات حفاظتی ددر شیب

ها و وجود و ، چراي بیش از حد دام)ها و گیاهاناز بین بردن جنگل(زدایی شوند عواملی مانند جنگلعواملی که منجر به این حالت می

واند باعث از زیر تفرسایش می. دنباشدهد، میاي خاص از گیاه است که مقاومت خاك در برابر فرسایش را افزایش نمیرشد گونه

هاي کوهستانی فرسایش در دامنه. ها و سایر عملیات مهندسی انجام داده شده باشد، زیرسازي17بریده شدن فونداسیون سازه ها

  .گرددها میها و سایر سازهدهد که این روند وارد شدن خسارت یا تخریب کامل جادهها را افزایش میناپایداري شیب

                                                             
17Undercut 
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  به عنوان یکی از پیامدهاي زلزله مینحالت مایع شدن ز )4-6

 ي سیستمهاي زیاد به انسان و اجزاتوانند باعث خسارتباشد که میشدن خاك از جمله پیامدهاي زلزله میتخریب شیب و حالت مایع

هرحال، در  در. باشدهاي غیرچسبنده میشدن خاكشود به علت حالت مایعهایی که در حین زلزله حادث میاکثر تخریب شیب. گردد

  .اي مشاهده شده استهاي لرزههاي چسبنده هم در حین فعالیتبرخی نقاط، تخریب در خاك

  

  هاي لغزشویژگی )4-7

  :عبارتند از ،باشندها اثرگذار میبندي لغزشاي که روي طبقهفاکتورهاي اصلی

 نوع حرکت -

 18نوع سطح گسل -

 چسبندگی و انسجام توده تخریب شده -

 علت گسل -

 ودهجابجایی ت -

 نوع مصالح -

 نوع حرکت -

 

  19کلپس شدید یا ناگهانی فرو افتادن )4-8

جر به رها شدن و سقوط قطعات بزرگ سنگ و منباشد که هاي عمودي یا نزدیک به عمود میهاي ناگهانی شیباین مورد تخزیب

ها اسطه از زیر قطع شدن شیبها، لغزش به ودر خاك. باشدافتادن و سقوط قطعات سنگ نمایانگر وقوع لغزش می. گرددصخره می

                                                             
18 Surface of the fault 
19 Slumping 
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تواند بر اثر اثرات مختلف آب و هوایی روي لغزش همچنین می. شودبه علت جریان آب یا اقدامات انسانی فرسایش گر سبب می

  .خاك روي دهد

این . دشونآوري فاضالب مربوط میهاي تأمین آب و جمعفرسایش خاك یا فروافتادن ناگهانی بیش از حد گاهی اوقات به سیستم

  . هاي پایین دست خسارت وارد گرددها یا شیبتوانند باعث این موارد گردند و در ادامه به سازهها میسیستم

  

  20کلپس در صفحه )4-9

ها هم بصورت این نوع لغزش. باشدشناخته شده می ها در طول سطح یک گسلِاین نوع کلپس، حرکت ناگهانی خاك یا سنگ

هاي ها بخصوص در دورههاي بزرگ و عظیم سنگدر مناطق کوهستانی، لغزش. دهندسریع رخ می تدریجی و هم بصورت بسیار

  .باشدبارانی بسیار مخاطره آفرین است و در بسیاري مواقع قابل پیشگیري نمی

  

  لغزش هاي چرخشی )4-10

مصالح به واسطه چرخش در طول یک  در این روند. دهدها بیشتر با روند آهسته و در یک شکل قاشقی شکل رخ میاین نوع لغزش

هایی شیب برآمدگی هشوند و در پاشنمناطق ناپایدار ظاهر می) تاج(ها در باالي ترك. نمایدسطح سیلندري شکل شروع به تخریب می

ده بودند، ها ایجاد شنهایتاً با حرکت حجم قابل توجهی از مصالح، توده خاك یا سنگ از قسمت باال و جایی که ترك. گیردشکل می

  .گرددجدا می

دست تا زمانیکه در پایین. باشدعامل اصلی در وقوع این نوع تخریب و خرابی، افزایش زاویه شیب، هوازدگی و نیروي فیلتراسیون می

پیدا م اولیه خرابی ظهور ئعال همچنین زمانیکه. یا در مناطق مجاور سازه خاصی وجود نداشته باشد، پیامدها زیاد مهم نخواهند بود

  . توان با انجام اقداماتی شیب را پایدار نمودکرد، می

                                                             
20 Planar Collapse 
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  کلپس جانبی )4-11

. دهدها رخ میها و سنگها، صخرهباشد که در خاكمی) دو وجهی و مسطح(نوعی از گسل سطحی  ،تخریب به واسطه کلپس جانبی

یک منطقه وجود دهنده شود که نشانمسطح مییک سطح ) به همراه(متحمل تغییر در امتداد ) توده خاك(در این حالت جرم خاك 

ها متداول این نوع تخریب در دره رودخانه. شونداي تکه تکه و از هم جدا میها به طور فزایندهدر این حالت بلوك. باشدضعیف می

افقی با یک هاي هایی با برآمدگیهاي رسی و الیههاي رسی، سنگها و سخت شدن خاكاست و همچنین مربوط به وجود ترك

 22که در مناطقی با خاك یا سنگ باقی مانده 21هاي تدریجیاین نوع تخریب همچنین در شیب. باشدمنطقه ضعیف پیوسته می

  . باشند، اتفاق می افتدمی) هاي درجاخاك(

  

  سیستم آب، انجام بازدید و تعمیرات گرددانسداد دسترسی به لغزش زمین می تواند باعث   -10-3شکل 

  

                                                             
21 Gradual slopes 
22 Residual soils 
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  ریزش ناگهانی )4-12

با گسیختگی در طول سطح ) در گاهی اوقات هم نه(هاي الشه است که ممکن است ریزش ناگهانی، حرکت سریع خاك و سنگ

- هاي ضعیف ریزش پیدا میدر این حالت تمام پوشش گیاهی و خاك و سنگ. گسل بخصوص جاییکه آب وجود دارد، شروع گردد

  :علل اصلی وقوع این حالت عبارتند از. کنند

 فشار فیلتراسیون باال -

 بارش زیاد باران -

 هاذوب شدن برف -

 وقوع زلزله -

 سنگهاي جابجایی تدریجی الیه -

تواند اثرات این رخداد می. باشدبینی نمیدهد و عموماً قابل پیشهشداري رخ میاین رخداد اغلب بدون هیچگونه هشدار یا پیش

در صورت (هاي آبیاري همچنین براثر این رخداد کانال. دست را زیر خاك و سنگ مدفون کندبار باشد و مناطق وسیعی از پایینفاجعه

  .شوندنگینی را متحمل میهاي سخسارت) وجود

  

  خزش )4-13

این حالت معموالً فقط روي . باشدمصالح شیب به علت سطوح کم تنش میآهسته و غیر محسوس یا تغییر شکل خزش، حرکت 

هاي با مقاومت کم در سطوح پایینتر ممکن است این پدیده در البته گاهی اوقات در صورت وجود الیه. دهدها رخ میسطح شیب

خزش یکی از پیامدهاي فیلتراسیون یا نیروي گرانشی است و شاخصی است بر اینکه شرایط براي وقوع لغزش . نیز رخ دهداعماق 

  .باشدمناسب می
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  اثرات کلی لغزش ها )4-14

در  Yangayها باعث گردید تمام شهر که لغزش صخره 1970مانند سال . توانند سبب خسارات ویرانگر و مخربی شوندها میلغزش

درجه اثرپذیري از لغزش اساساً به حجم و سرعت جرم صخره و سنگ بستگی . ها مدفون گرددها و صخرهکشور پرو در زیر سنگ

  . داردمهمی اي که خاك ناپایدار و غیرمتراکم دارد در این خسارت نقش اما گستردگی منطقه. دارد

ها، جریان اي گسیخته شده مرتفع، لغزش خاك در روي شیبتوده صخرهها از لبه دیوار افتادن صخره: ها عبارتند ازترین لغزشرایج

ها توانند مسافت زیادي در دره و رودخانه طی کنند و نیز خزششن و قلوه سنگ که می ي، بهمن و به پایین افتادن خاك،گل و ال

ترین دالیل اثرگذاري روي سطوح از اصلیها، جریانات آبی و بهمن ها و صخرهافتادن سنگ. توانند سطوح بزرگ را بپوشانندکه می

ترین حالت خطرناك. توانند عالوه بر سطح روي عناصر مدفون نیز اثرگذار باشندها میباشند و این در حالی است که لغزشها میسازه

هشدار  ی عالئممعموالً. )هامانند افتادن یا ریزش ناگهانی صخره( هاي ناگهانی و با سرعت باال رخ دهدآن است که این لغزش

این رخداد می تواند بصورت ناگهانی یا تدریجی .  ...و  23خاك جنبش نوسانیها، ترك مانند. وجود دارند هالغزشوقوع اي براي دهنده

به عنوان نمونه خزش شامل سطح خاك شود و به آهستگی . همچنین از بعد حرکت نیز می تواند سریع یا خیلی آهسته باشد. رخ دهد

  . نماید پیشروي

  لغزش ناشی از هايخسارت )4-15

) سازه هاي انحرافی و سازه هاي دریافت آب، 24ايصخره یا سد مانند مانع( یهاي انحرافی سطحسازه: هاي انحرافیسازه -

 ها آسیب دیده و یا درها و صخرهسنگو یا ریزش ناگهانی لغزش  اند، ممکن است بر اثرکه در مناطق کوهستانی قرار گرفته

ها ها و صخرهتوانند به دلیل لغزش سنگمی ،شوندسدهاي خاکی که با هدف تأمین آب ساخته می. ها مدفون شوندزیر آن

هاي ها و صخرههمچنین بر اثر لغزش سنگ. دچار روگذري شوند که در این حالت امکان تخریب سد وجود خواهد داشت

 . یند و یا تخریب گرددببسد آسیب جدي کان دارد امها روي بدنه سد، دیواره هاي کناري و افتادن آن

                                                             
23 Soil Undulation 
24Rock Barrages 

http://www.wwes.ir
mailto:Waterwwes@gmail.com


 

  

 "کاهش خطر پذیري سیستم هاي آب آشامیدنی و فاضالب در برابر مخاطرات طبیعی"
 راهنما و دستورالعملی براي آنالیز آسیب پذیري
WATER AND WASTEWATER ENGINEERING SCIENCE 

www.wwes.ir  ▪  Waterwwes@gmail.com  ▪Alireza Asaddokht  
 

 Page 46 

  

  تغییر فرمشکستگی و در معرض  و یا تخریب ناگهانی شیب) خزش(غزش ها لحرکت آرام به دلیل  قرار گرفته اندلوله هایی که در شیب ها  -11-3 شکل

  

در مناطق کوهستانی، لغزش در اطراف سازه دریافت آب ریسک باالیی را براي خطوط انتقال آب به دلیل باال بردن کدورت آب 

را ایجاد کند که  هاییتواند خسارتمی ،دهدهاي شدید رخ میها که به واسطه زلزله و یا بارشبرخی از این لغزش. کندایجاد می

  .مناطق وسیعی را تحت الشعاع قرار دهند
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- هایی از لولهشدن و تخریب بخششامل شسته ،هاي توزیع آبهاي وارده به سیستمترین خسارتاصلی: هاي توزیعسیستم -

ط لوله، با توجه به طول خطو. باشدمی هاها و ریزش سنگهاي نصب شده در مسیر لغزشها، شیرآالت و پمپها، کانال

 .دهدهاي دریافت آب رخ میها بیشتر از خسارت به سازهخسارت به این سیستم

- باشد، اما درنهایت منجر به شکستگی میها نیز تدریجی میها و یا کانالدهد، جابجایی لولهها آهسته رخ میزمانیکه لغزش

 ،هاهاي کانالاطراف شکافدر تراوش آب ) کردایی در محلی دیگر جانمها را لولهتوان می ،اگر لغزش شناسایی شد. (گردند

تواند کالً به علت نیروي هاي لوله یا کانال میهاي ناگهانی، بخشدر زمان بروز لغزش. برندسرعت لغزش را باالتر می

  .ناگهانی این رخداد، تخریب گردند

یک بخصوص زمانیکه زلزله یا رخ می دهد ه یا بصورت گسترد یک شیب رويکه لغزش  هاییدر زمانمی تواند ها برخی خسارت

باعث ) کوهستانی یا در یک منطقه مسطح جاییکه خاك در معرض حالت مایع شدن یا تورم قرار داردمنطقه  یکدر (هاي شدید بارش

 قرار دارند، ه تندهاي با زاویلبه شیبهایی که در وسط شیب یا در طول ها یا کانالدر برخی موارد، لوله. به وقوع بپیوندد، آن است

اند، مانند مورد قبل هاي عمیق نیز ساخته شدهها و درهاي که بر فراز رودخانهمجاري ،آن عالوه بر .بیشترین تأثیر را خواهند دید

ساخته هاي سنگی در کف دره یا دیوارهکه هاي غیر مدفون هاي باز یا لولهدر مناطق کوهستانی، کانال. بیشترین تأثیر را خواهند دید

هایی که در این موضوع همچنین براي لوله. ها مسدود شوند یا تخریب گردندند به واسطه افتادن و سقوط صخرهنتوامی ،اندشده

  .باشددق میااند، صهاي زیاد واقع شدهمناطق با لغزش

- شوند و از محل اصلی خود باالتر بیایند و آنتوانند جابجا می ،اندهاي چرخش یافته واقع شدههایی که در پایین لغزشها یا کاناللوله

هایی که در قسمت پایین منطقه لغزش قرار ها، لولهدر این لغزش. پشتیبانی خاك را از دست خواهند داد ،اندهایی که باالتر واقع شده

جاهایی . گیرندکششی قرار می در معرش نیروي ،اندهایی که در باالتر قرار گرفتهاند در معرض تراکم و در هم فشردگی و آنگرفته

هاي انعطاف پذیر با یک شکل موجی شکل با وجود اینکه ممکن آرایش لولهاستفاده از اي وجود دارد، هاي کم و آهستهکه جابجایی

  .دهدمقاومت بیشتري را از خود نشان  ، می توانداست اتصاالت جدا شوند و سیستم متوقف گردد
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  هاخانهش زمین به تصفیههاي ناشی از لغزخسارت )4-16

اي، در پایین یک ، در زیر یک دیوار صخرهریزششود که آن در مسیر یک لغزش، جریان یا خانه خسارت وارد میزمانی به یک تصفیه

ی با هایخاكو یا  متورم شوندههاي اي با خاكاي با خاك دستی یا در منطقهحفاظتی از آن، در منطقهاقدام شیب بدون انجام هرگونه 

گیرد، قرار می معرض ریزشها و یا در در مواقعی که سیستم در معرض جریان. قرار داشته باشد ،مایعپتانسیل ایجاد شدن حالت 

در . خانه ممکن است تخریب گردددر زمان بروز حالت مایع شدن خاك، کل تصفیه. شوندبا خاك و سنگ پر می نصب شدهتجهیزات 

تواند باعث وارد آمدن هاي ناهموار میباشد، زمینافتد و داراي خاك متورم شونده میاتفاق می هاي آهستههایی که لغزشمحل

  . ها یا ژنراتورهاي برق شودها، اتصاالت، فونداسیون زیر سازهخسارت به لوله

  :هاي آب آشامیدنی و فاضالب عبارتند ازاثرات مورد انتظار از زمین لغزش روي اجزاي سیستم

هاي توزیع، قرار گرفته در مسیر هاي دریافت آب و سازهیا جزئی تجهیزات نصب شده بخصوص در سازهتخریب کلی  -

هاي با درجات زیاد که مستند لغزش هاي تند یا در شیبهاي ناپایدار کوهستانی با شیبهاي فعال بخصوص در زونلغزش

 .هستند

 هاي دریافت آب در مناطق کوهستانیآلودگی آب در محل -

 هاغیرمستقیم از جمله قطع برق، ارتباطات یا بسته شدن جاده اثرات -

  فوران آتشفشان )5

) پدید آمده آتشفشان فوراناي که بر اثر  قطعه مواد قطعه( 25آذرآوارها به واسطه تجمع مواد گداخته و مذاب، خاکسترها، آتشفشان

هاي مذاب یا ماگما در زیرسطح زمین مثصل است به ها و سنگاند که از طریق مجرایی که به مخزن بزرگی از صخرهتشکیل یافته

هایی از هاي مذاب و گداخته راه خود به سمت باال پیدا و ممکن است بخشمواد مذاب به واسطه  نیروي سنگ. کندبیرون راه پیدا می

شود، مواد مذاب ممکن است از دهانه آتشفشان زمانی که یک فوران آغاز می. تر هستند را بشکنندسطح پوسته زمین که ضعیف

                                                             
25 Tephra 
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صورت فوران شدید از دهانه آتشفشان بیرون آیند و ابر غلیظی از مواد بصورت جریانی از مواد مذاب جاري شود و یا ممکن است ب

- ها به واسطه نوع فورانآتشفشان. ی کنندطتوانند فواصل دورتري را باشند میدر این حالت ذراتی که ریزتر می. گداخته را ایجاد نماید

کند و در این نوع اغلب حجم مواد ف عمیق فوران میمواد مذاب از شکا 26به عنوان مثال در نوع هاوایی. شوندبندي میشان طبقه

گاز بیرون داده ) مقدار(ویسکوزیته ماگما و میزان : فاکتور بستگی دارد 2نوع و ذرات فعالیت تا حد زیادي به . مذاب بسیار زیاد است

  . زمینی بخار تولید نمایدهاي زیرزمینی یا حتی روتواند با ماگما ساخته شده باشد یا از تماس ماگما با آبگاز می. شده

گسترش و عمق جریان مواد مذاب به حجم، سیالیت، سرعت پیش روندگی و توانایی در گسترش بصورت عرضی و جانبی وابسته 

ها بخصوص در هاي کم عمق یا زهکشتوانند به سمت درهگیرند و میاین جریانات تحت تأثیر توپوگرافی پیرامونی قرار می. باشدمی

به . ها به طول انجامدتواند روزها و یا حتی سالفوران آتشفشان می. هدایت شوند ،ه جریانات ویسکوزیته باالتري دارندمواقعی ک

در کشور کاستاریکا فوران خاکستر برفراز پایتخت این کشور یعنی شهر سان خوزه به مدت  Irazuعنوان مثال در فوران کوه آتشفشان 

  .سال ادامه داشته است 2

  

  مناطق تحت تأثیر )5-1

این . تواند از آنالیز سوابق و رخدادهاي قبلی مشابه حاصل شودبینند میاطالعات در خصوص مناطقی که تأثیر مستقیم از حادثه می

شوند و خاکستر ذرات روي شوند، توسط باران اسیدي متأثر میها پوشیده میتوانند شامل کلیه مناطقی که توسط گداختهمناطق می

ریسک از مناطقی که براساس مطالعه روي آتشفشان  يیک نقشه 3-3شکل ) مانند مسیرهاي آبی. (نشیند ، گرددمیها آن

Soufriere Hills  در جزیرهMont serrate دهدرود متأثر از حادثه شوند را نشان میانتظار می .  

  

                                                             
26 Hawaiian 
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  Montserrat – نقشه ریسک آتشفشان  -12-3شکل

 

  برآورد و ارزیابی مخاطره )5-2

  . باشدمی... ها و ها و زیرساختهاي ریسک شامل اثرات احتمالی روي جمعیت، رودخانهنقشه توسعهبرآورد مخاطره آتشفشان شامل 

  

  وقوع مجدد و تکرار مخاطره )5-3

. بینی باشدتواند نامنظم و غیرقابل پیشکند که تناوب فوران آتشفشان میمشخص می) ماقبل تاریخ(سوابق تاریخی و پیش تاریخی 

در مقابل . کننددر مکزیک در هر دهه یک تا دو مرتبه فوران می Chichonدر آمریکا و یا   Mount St.Helenهایی مانندآتشفشان
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- تا از این فوران 5فقط . سال اخیر رخ داده است 8400در  Mont Peleeفوران بزرگ و مهم از آتشفشان  23مشخص شده است که 

نفر از ساکنان  2900حدود  1902در سال . ویرانگر بوده استها مخرب و تاي آن 2میالدي به بعد رخ داده است که  15ها از قرن 

  .بر اثر این فوران کشته شدند  Saint Pierreشهر 

  

  هاي آباثرات کلی و عمومی فوران آتشفشان روي سیستم )5-4

باشد میهایی ز آناي از مخاطرات شود که پیامدهاي آن به مراتب بیشتر و شدیدتر اتواند باعث وقوع زنجیرهیک فوران آتشفشان می

  :باشدشامل موارد ذیل میاین اثرات . گرددکه به واسطه یک فوران و به تنهایی ایجاد می

 .شوداي که به واسطه فوران آتشفشان ایجاد میاثرات لرزه -

 هاي زمین بصورت محلی ، رانش زمین و یا حرکت و لغزش مواد مذاب بر اثر گرم شدن زمین و لرزشریزشوقوع سیل یا  -

 ها و مواد مذاب و گداختهفوران خاکسترها، گرد و غبار، گازها، صخره -

  

  شوندهایی که به واسطه فوران آتشفشان ایجاد میسارتخ )5-5

  :اندشوند در ادامه لیست شدههایی که به واسطه فوران آتشفشان ایجاد میانواع اصلی خسارت

 هاي آشامیدنی آلودگی آب -

ها، اثر گازها و مواد سمی یا الشه و جسد حیوانات سطحی به علت نشست خاکستر در آنآلودگی منابع آب آشامیدنی  •

 هاي روباز آبنزدیک محل دریافت آب در کانال

در صورتی این احتمال وجود دارد که ذرات خاکستر که برخی از . آلودگی منابع آب زیرزمینی تقریباً غیرمحتمل است •

به داخل چاه نفوذ  ،ها صورت نگرفتههایی که حفاظت خوبی از آناز چاه ،ستندها حاوي سطوح باالیی از آلودگی هآن

 . کنند
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سازي و هاي اختالط و لختهنشینی، تانکتوانند به وسیله نشست خاکستر در مخازن تههاي آب میخانهفیلترها یا تصفیه •

 . فیلترها آلوده شوند

 آلودگی مخازن روباز و یا رزروارها •

جریان مواد مذاب و گداخته در صورتیکه . اي مخازن مدفون و سایر منصوباتبه خطوط لوله، تا اندازهوارد شدن خسارت  -

توانند حتی به منصوبات مدفون خسارت وارد کنند که از می ،حجم زیادي داشته و ظرفیت فرسایندگی کافی داشته باشند

 :توان موارد ذیل را برشمردجمله آن می

 . و یا خرد شوندتوانند بیرون از سطح زمین بیایند، جابجا گردندها و شیرآالت میها، حوضچهولهل:هاي آب و فاضالبلوله •

 . توانند نسبتاً یا کالً تخریب شوندمخازن نیمه مدفون یا رزروارها می •

به  طرق مختلف توانند بهاند، میجریان مواد مذاب و گداخته که فاصله نسبتاً زیادي رانده شده: هاي سطحیخسارت به سازه -

بسته به شدت و فشار فوران، فاصله جزء مورد نظر نسبت به مرکز فوران و سایر . تجهیزات و منصوبات خسارت وارد کنند

 . تواند از مقدار بسیار کم تا تخریب کامل را شامل شودفاکتورها، خسارت می

  :اثرات اصلی فوران آتشفشانی عبارتند از

شود که از کوه آتشفشان آغاز هایی میقیم جریانات عموماً محدود به کانالتخریب کامل اجزا در مسیر مست -

 . اندشده

- سازي، مخازن تههاي انعقاد و لختهها، حوضچهنشینی اولیه، لولههاي تهگرفتگی و انسداد آبگیرها، حوضچه -

 نشینی و فیلترها به علت خاکستر

 علت خاکسترها تغییر در کیفیت آب در منابع آب سطحی و رزروارها به -

 .هاي مذاب قرار دارندها که در مسیر گداختهها، جریانات آبی و چاهآلودگی رودخانه -

 رسانی هاي دسترسی، خطوط ارتباطی و خطوط برقتخریب راه -

  سوزيآتش -
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  خشکسالی )6

  اثرات کلی خشکسالی )6-1

اي دارد که نتیجه بارش ناکافی برف و باران در هستهروند آ و دهدخشکسالی برخالف سایر مخاطرات طبیعی، بطور ناگهانی روي نمی

. کندها اصوالً در کاهش یا از بین رفتن منابع آب آشامیدنی نمود پیدا میاثرات آن. باشدطول دوره چند ماهه و یا حتی چند ساله می

موضوع است که  2دلیل این امر شوند، میها زودتر از منابع آب زیرزمینی از این حالت متأثر ها و برکههاي سطحی مانند رودخانهآب

   :عبارتند از

حجم . رسدکند، دارد و زودتر به دریا میآب سطحی عموماً سرعت بیشتري نسبت به آبی دارد که از منافذ خاك عبور می -1

یا رزروار مگر اینکه دریاچه . شودمتأثر می) یا حتی برعکس بر اثر بارش شدید باران(رودخانه به سرعت بر اثر خشکسالی 

 . ها وجود داشته باشدها جریانات رودخانهها و به تبع آنمصنوعی براي تنظیم تغییرات و نوسانات سالیانه بارش

بخصوص اگر . (اندازندرسانند یا به تأخیر میویژگی دارند که اثرات ناشی از خشکسالی را به حداقل می 2هاي زیرزمینی آب -2

کند و دوم جریان آب آهسته ول خاك نفوذپذیر ظرفیت بیشتري را براي آب فراهم میا) شرایط هیدرولوژیک مناسب باشد

رساند که این جریان نتیجه تراوش و نفوذ آب طی باشد این مطلب را میاین سرعت که گاهاً چندین متر در روز می. است

 . وابسته استسالیان زیاد است و نوسان آن کمتر به تغییرات سالیانه میزان بارش و نزوالت جوي 

 

  شوندبه واسطه خشکسالی ایجاد می هایی کهخسارت )6-2

توانند شامل یک هاي منابع آب سطحی و نوع خشکسالی، اثرات میبسته به ویژگی: خسارت به منبع سطحی آب آشامیدنی -1

دادن هایت از دستبندي آب و یا در نتواند منتج به جیرهکاهش در حجم نرمال آب آشامیدنی باشد که بسته به شدت می

 :رخ دهد زیرتواند به علل آلودگی منابع آب آشامیدنی می. منبع آب آشامیدنی گردد

 ها به دلیل کاهش جریانها یا برکهکاهش در سطح و ظرفیت خودپاالیی رودخانه •

 هاي صنعتیها یا پسابکشها، حشرهکشافزایش غلظت آفت •
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 .شودها کشته و آب آلوده مین ماهیکاهش در میزان اکسیژن آزاد آب که بر اثر آ •

 .هاي آبگیري آب آشامیدنی وجود دارنداي که نزدیک محلآلودگی به علت حیوانات مرده •

 هاي سالمتی و نیزکردن بیشتر برخی مواد شیمیایی یا استفاده از موادي دیگر براي کاهش ریسکدر این حالت اضافه

تدارك منابع آب جایگزین یا وارد کردن منابع جایگزین از پیش در همچنین . باشدکدورت الزم و ضروري میکاهش 

  .ضرورت پیدا کندنظر گرفته شده ممکن است 

هاي هیدرولوژیک محلی، تقاضاي جدید براي منابع بسته به طول دوره خشکسالی و ویژگی: منابع آب آشامیدنی جایگزین -2

به تبع این حالت در . صنعتی و کشاورزي ایجاد خواهد شد آب زیرزمینی هم براي تأمین آب آشامیدنی و هم براي مصارف

سطح آب زیرزمینی کاهشی پیدا خواهد شد و تولید چاه کاهش پیدا خواهد کرد و براي تأمین آب مورد نیاز، نیاز به پمپاژ 

ها کاهش پمپکند و در آب حاصله از برداري از چاه افزایش پیدا میهاي بهرهدر این صورت هزینه. بیشتري خواهد بود

 . ایجاد خواهد شد

  :سازي منابع آب سطحی الزم است اقدامات زیر صورت گیردبراي تأمین پشتیبان و جایگزین

 هاي اضطراري براي پشتیبانی از منابع آب آشامیدنی ساخت و تجهیز چاه •

براي فراهم کردن (شوند استفاده می... هایی که در حال حاضر براي سایر اهداف مانند صنعت، کشاورزي و یافتن چاه •

 )آب آشامیدنی عمومی

  :گرددهاي فاضالب شامل موارد ذیل میهاي آب آشامیدنی و سیستمبه طور خالصه اثرات خشکسالی روي سیستم

 کاهش جریانات آب سطحی و زیرزمینی -

 بندي یا قطع خدماتجیره -

 .ها را به دنبال داردر هزینهنیاز و تکیه به آب تانکر در زمان پایین آمدن کیفیت آب که افزایش د -

  از دست رفتن سیستم -

  علیرضا اسددخت: مترجم 
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