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ديباچه
هاي آموزي از دادهآوري، تحليل و درسهاي بسيار گسترده، فرصت كم نظيري را براي جمعچوان با حجم خرابيزلزله ون
اي به در جريان اين زلزله منطقه. هاي مربوط به مديريت بحران آن فراهم كرداي بزرگ و فعاليتايجاد شده توسط زلزلهخسارات

به اندازه (ميليون نفر جمعيت 96و با حدود ) عراق يا اسپانيابه اندازه كل مساحت كشور(هزار كيلومتر مربع 440وسعت حدود 
به باال 6هايي با شدت تحت تكان) فيليپين و بيشتر از كل جمعيت كشورهايي نظير آلمان، تركيه، ايران و مصركل جمعيت كشور

. كندوارد هاي ضعيف خسارت عمده قرار گرفت كه قادر است به تمام ساختمان
نفر معادل كل ميليون7/5هزار كيلومتر مربع معادل وسعت كشور هلند و جمعيتي بالغ بر 41اي به وسعت حدود همچنين منطقه

هاي ضعيف و ايجاد خسارات به باال قرار گرفتند كه براي تخريب كامل ساختمان8هايي با شدت جمعيت كشور دانمارك تحت تكان
.ي مناسب نيز كافي استهاسنگين بر ساختمان

درهاي باز براي اطالعات زلزله براي اولين بار توسط دولت چين و نيز حضور و هجوم گسترده در همين حال اتخاذ سياست
هاي متعدد مردمي كه اكثر آنها مجهز به موبايل، دوربين و اينترنت هاي فني تحقيقاتي و گزارشهاي خبري و تيمخبرنگاران، شبكه

هاي گوناگون خسارات و مديريت بحران اين اي از اطالعات مختلف راجع به جنبهسابقهمگي موجب شدند كه حجم بيبودند، ه
المقدور از اين اطالعات در جهت ايجاد تصويري روشن و منطبق با واقعيت در كتاب حاضر سعي شده است حتي. زلزله فراهم شود

.در زمينه مطالب مورد نظر استفاده شود
هاي مختلف نيز بر اساس طراحي خاصي در نظر بوده و گردآوري مطالب در قسمت2008در تهيه كتاب زلزله ون چوان هرچند 

هاي خاصي است كه كردن مطالب مورد نظر تابع محدوديتها فراهمطراحي فوق انجام شده، اما روشن است كه در اين گونه كتاب
. مختلف كتاب قدري با جهان خارج تفاوت يابدهايشوند وزن مطالب ارائه شده در بخشباعث مي

به عنوان مثال، خسارات وارده بر تأسيسات نظامي و تأسيسات صنعتي حساس يا ديگر تأسيسات مهم يا سري نظير تأسيسات 
در . اندرسي قرار گرفتهها بيشتر مورد برلغزشها و زمينها، پلاند و در عوض ساختمانها غالباً ارائه نشدهها و پادگاناي، زندانهسته

هاي واقع در ها و ساختمانمثالً پل. اين موارد نيز قابليت دسترسي به موضوع مورد نظر در پرداختن به آن كامالً مؤثر بوده است
. اندمناطق دورافتاده كمتر مورد توجه قرار گرفته



هاي عمومي مانند ت به خاطر سست بودن ساختمانگاه وجود مسايل سياسي نظير امكان مورد اتهام و اعتراض قرار گرفتن دول
. ها شده استها نيز مانع دسترسي آزاد محققين به اين محلمدارس و بيمارستان

هاي مربوطه است، عمدتاً مشخصات زلزله و اين كتاب در دو جلد تدوين شده است در جلد اول كه مشتمل بر پنج فصل و پيوست
.هاي مهم مورد بحث قرار گرفته استهاي حياتي و سازهي آن و نيز اثرات زلزله بر شريانشناسي و ژئوتكنيكهاي زمينجنبه

:ساماندهي محتوايي
:)جلد اول(فهرست مطالب

مقدمه: فصل اول
مشخصات زلزله و محل وقوع آن: فصل دوم
توصيف خسارات در مناطق زلزله زده: فصل سوم

ژئوتكنيكيخطرات زمين شناسي و جنبه هاي : فصل چهارم
شريان هاي حياتي و تاسيسات ويژه: فصل پنجم

ضمن ارائه خالصه مشخصات زلزله و شرايط وقوع آن ، مشخصات كشور چين و استان سي چوان به عنوان منطقه فصل اولدر 
هاي زلزله و خسارات و تاثيرات اقتصادي آن بيان عمده زلزله زده به اختصار مورد بحث قرار گرفته و در ادامه آمارهاي مهم آسيب

.شده است
هاي منطقه در اين فصل عالوه بر ارائه مشخصات زلزله، ويژگي. آن اختصاص يافته استبه مشخصات زلزله و محل وقوعفصل دوم

هاي ديگر سايزمولوژيكي مربوط به شناسي، تكتونيك و لرزه خيزي ارائه شده و در ادامه جنبهشناسي، زمينتحت تاثير از نظر ريخت
، شدت، كاهيدگي حركات، نقش مخازن سدها در تحريك زلزله هاي جنبش شديد زمينها، دادهها و پس لرزهزلزله نظير پيش لرزه

.هاي مجاور در اثر وقوع زلزله ون چوان مورد بحث قرار گرفته استو تغييرات لرزه خيزي آتي در گسل
زله بديهي است با توجه به قرارگيري كانون زل. خسارات و تأثيرات زلزله در مناطق مختلف تحت تاثير ارائه شده استفصل سومدر 

درادامه صدمات وارده به استانهاي . باشدچوان بيشتر مطالب اين فصل مربوط به شهرها و مناطق اين استان ميدر استان سي
.همجوار مانند گان سو و شانكسي  توضيح داده شده است

جه به گستره وسيع با تو. هاي ژئوتكنيكي مرتبط با زلزله پرداخته شده استشناسي و جنبهبه خطرات زمينفصل چهارمدر 
شرايط توپوگرافي و زمين شناسي در مناطق آسيب ديده، انواع مخاطرات زمين شناسي مربوط به زلزله از جمله اثر ساختگاه، 

لغزش، روانگرايي و فرونشست در مقياس وسيع در اين حادثه مشاهده هاي زمين ناشي از زلزله، زمينگسلش سطحي، تغيير شكل
.ها بسيار ارزشمند استمشخصات آنها در افزايش تجربيات بشري در اين زمينهشدند كه ثبت و بررسي

هاي آب، برق، گاز و راهها و سازههاي حياتي و تأسيسات ويژه شامل تأسيسات مخابراتي،تأثير زلزله برروي شريانفصل پنجمدر 
و در هر مورد عالوه بر بيان آمارهاي كلي خسارات و ها مورد بحث قرار گرفته استها و تونلمربوطه شامل سدها و نيروگاهها، پل
هاي ها و اقدامات به عمل آمده براي جبران خسارات و راه اندازي مجدد تاسيسات و نيز نمونهتاثيرها و پيامدهاي  آنها، كوشش

.عمده از خسارات و عملكردها ارائه شده اند
.هاي آموخته شده از زلزله اختصاص يافته استديريت بحران و نيز درسصنايع، مها،به بررسي اثر زلزله بر ساختمانجلد دوم

در اين فصل به انواع . هاي مختلف ساختماني در مقابل زلزله مورد بحث و بررسي قرار گرفته استعملكرد سيستمفصل ششمدر 
اي مربوطه و مقايسه آنها ، خسارات رزههاي لنامهها و آيينهاي طرح و اجراي ساختمانهاي موجود و آمار آنها، سيستمساختمان

ها بنايي، بتن مسلح، فوالدي و بلندمرتبه جديد و مودهاي خراب عمومي ساختمانهاي سنتي، بنايي و نيمهوارده به انواع ساختمان
.در محدوده تحت تأثير زلزله پرداخته شده است



ها، درماني و بهداشتي، آموزشي، اداري و تجاري و نيز هتلهاي مختلف مسكوني،هاي با كاربريعملكرد ساختمانفصل هفتمدر 
.بررسي شده است... ها، تأسيسات فرهنگي و معابد، زندان

در ادامه . هايي ارائه شده استها مورد بحث قرار گرفته و براي هر يك نمونههاي مختلف خرابي ساختمانشدتفصل هشتمدر 
هاي كاذب پناه، آسانسورها و سقفها، نما، جانها نظير تيغهاي ساختماناجزاء غيرسازههايي از خسارات وارده بهاين فصل نمونه
ها در بعد براورد خسارات وارده به ساختمانها و تعداد افراد بي خانمان شده و نيز ارزيابي قابليت استفاده ساختمان. آورده شده است

.ها اشاره شده استسازي ساختمانصل به علل و عوامل خرابي  و نيز مقاومدر ادامه اين ف. از زلزله از ديگر مباحث اين فصل است
هاي اقتصادي و صنعتي اختصاص يافته و مواردي از قبيل اختالل كسب، خسارات به بررسي تأثيرهاي زلزله بر فعاليتفصل نهم

اي، خدمات و گردشگري، كشاورزي و دامداري، منابع ارضي و ها، معادن، صنايع نفت و گاز، تأسيسات هستهوارده به كارخانه
.گرفته استها و ميراث فرهنگي و تاريخي را در بر جنگل
ها، حيوانات در معرض انقراض گاههاي بيمارستاني، اكوسيستم و زيستهاي محيط زيستي زلزله نظير آوار، زبالهجنبهفصل دهدر 

.هاي پايشي محيط زيست بررسي شده اندها، نشت مواد شيميايي و راديواكتيو و شبكه،آب ،اراضي كشاورزي و جنگل
اي از خطرات طبيعي و عاد مديريت بحران در كشور چين اختصاص يافته بعد از ارائه تاريخچهكه به بررسي ابفصل يازده در 

هاي استفاده از سيستم. حوادث روي داده و خسارات آنها، ساختار مديريت بحران كشور و نقاط قوت و ضعف آن معرفي شده است
هشدار، قوانين، هاي پايش و پيشبخشي عمومي، سيستمهياطالعاتي در مديريت بحران، ارزيابي خسارات و نيازها، آموزش و آگا

.هاي مربوط به مديريت بحران از ديگر مباحثي هستند كه در ادامه اين فصل مورد بررسي قرار گرفته اندها و نقشهنامهآئين
ل عمدتا شامل تشكيل و مطالب اين فص. عمليات مقابله با حادثه و بازسازي اوليه پس از زلزله ارائه شده استفصل دوازده در

هاي مختلف در تخمين خسارات زلزله، اعزام نيروهاي امدادي، استفاده از هوابرد، فرايند انحالل ستادهاي بحران ، استفاده از روش
ياب، انتقال و مداواي مصدومين و بيماران، تأمين امنيت مناطقهاي زندههاي راديويي و سگجستجو و نجات ، استفاده از دستگاه

هاي واگيردار و ضدعفوني منطقه، زده، شناسايي و پردازش اجساد، اقدامات بهداشتي به منظور جلوگيري از شيوع بيماريزلزله
زدگان و تأمين نيازهاي معيشتي بازماندگان، بهداشت رواني حادثه ديدگان، جابجايي جمعيت و اسكان اضطراري و موقت زلزله

.باشدليه بعد از زلزله مياندازي تأسيسات و بازسازي اوراه
بيني زلزله از موارد مهمي بود كه در اين زلزله مورد بحث و بررسي محققين قرار گرفت و در نشانگرهاي زلزله و پيشبحث پيش

ه هاي قبلي بهاي زلزلهدر اين فصل ابتدا با ارائه تاريخچه مختصري از پيش بيني. اي از آنها ارائه شده استخالصهفصل سيزدهم
سپس با اشاره به مواردي از مشاهدات غير عادي در قبل از زلزله كه . نحوه شكل گيري اين سيستم در كشور چين اشاره شده است

بعضي آنها را به عنوان پيش نشانگرهاي زلزله معرفي كرده اند به علت  عدم پيش بيني اين زلزله توسط دولت چين پرداخته شده 
ها و تاثيرات آنها بر مردم ارائه شده و در نهايت با اشاره به اينكه وجود براي پيش بيني پس لرزههاي بعديدر ادامه كوشش. است

سيستم هشدار سريع زلزله مي توانست در كاهش تلفات و خسارات اين زلزله موثر باشد به لزوم ايجاد اين سيستم در آينده و تامين 
.پيش نيازهاي آن تاكيد شده است

هاي اجتماعي شامل بازيابي افراد خانواده، شناسايي هاي ديگر زلزله اختصاص يافته است كه جنبهبه جنبهكتاب فصل چهارده
هاي در ادامه اين فصل ساير جنبه.  اي حادثه، اعتراضات مردمي، بروز غارت و شايعات نخستين آنهاستقربانيان، انعكاس رسانه

–هاي فني هاي اطالعاتي، بيمه زلزله، بررسيي داخلي و خارجي، كاربرد شبكههازلزله بررسي شده اند كه عمده موارد شامل كمك
.باشدپژوهشي بعد از زلزله و مستندسازي اقدامات مي

هاي بازيابي در اين فصل خوانندگان در جريان سياست. اقدامات بازسازي مورد بحث و بررسي قرار گرفته استفصل پانزدهدر 
ازسازي و تدوين ضوابط مربوطه، انجام عمليات اجرايي بازسازي شامل جابجايي دائم جمعيت و شهرهاي در ريزي براي باوليه، برنامه

.قرار مي گيرند... معرض خطر، اسكان دائم و 



هاي آموخته شده از زلزله در مباحث مختلف مديريت بحران شامل پيشگيري ، آمادگي و كتاب به درسفصل شانزدهسرانجام 
.يافته استمقابله اختصاص 


