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 خطوط لوله مدفون یحرکت فعال گسل بر رو یبررس
  

 

 
  یوسف پریش

 (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربايجان )وزارت نیرو –استاد يار و دکترای عمران 
yousefparish@yahoo.com 

 
 

 
 چکیده 

ها ، يک خط لوله مدفون ممکن است بارگذاری شديدی که نتیجه جا به جايی نسبی بزرگ زمین در طی زلزله

توانند توسط گسلش ، روانگرايی ، گسترش جانبی ، در طول لوله است تجربه نمايد . حرکات بزرگ زمین می

وسیعی گسترد بوده و در برخی از انجا که خطوط لوله در سطح زمین لغزش ، گسیختگی شیبها بوجود آيند . 

ها از لذا مطالعه بهسازی خطوط لوله در نواحی دارای گسل مناطق الزاما از نواحی دارای گسل عبور می کنند.

پرداخت  خطوط لوله مدفون یحرکت فعال گسل بر رودراين مقاله به بررسی اهمیت خاصی برخوردار است. 

 شده است.

 

 .لوله ، گسل ، ،ارتعاشات لهتأسیسات آب ، زلز واژگان کلیدی:
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   مقدمه  

های کم عمق صدمات ها در ترانشههای بزرگ ناشی از شکست شیبها، زلزله، حرکت گسلها و شناور شدن لولهتغییر شکل

جمله ای در شبکه خطوط لوله مدفون به وجود آورده است. به علت گسترده بودن خطوط لوله مدفون در جوامع شهری از عمده

اند که عومل مختلف ايجاد کننده خرابی در خطوط لوله شهر تهران که به واقع اين خطوط کالف سردر گمی را تشکیل داده

بايستی در طراحی خطوطی لوله مدفون در نظر گرفته شود. با توجه به طول عمر خطوط لوله زيرزمینی و مدت زمان 

سازی، تعمیرات پیشگیرانه اين خطوط در برابر نامه ها لزوم بهسازی، مقاومنبرداری در شرايط محیطی و نیز تغییرات آئیبهره

های مخرب بر روی خطوط لوله حرکت گسل است. در طی سالهای گذشته، محققان يکی از پديده. عوامل مخرب حیاتی است

ست که قابل استفاده بودن بسیاری در زمینه تاثیر حرکت فعال گسل بر روی خطوط لوله مدفون مطالعه کرده اند. بديهی ا

 .خطوط لوله پس از حرکت گسل نیاز به قابلیت تغییر شکل غیراالستیک بدون ايجاد خرابی دارد

آمار و گزارشات متعددی از سراسر دنیا در . زمین لرزه ممکن است باعث ايجاد خسارات شديدی به تاسیسات آبی يک شهر شود

تاسیسات مختلف منجمله تاسیسات (  Lifelines) ث روی خطوط حیاتیخصوص حصول خسارات شديد ناشی از بروز حواد

 .آب و گاز و برق و مخابرات بعد از وقوع يک زمین لرزه با شدت باال وجود دارد

لرزه باشد. در اين زمیندر سانفرانسیسکوی آمريکا تا کنون در دسترس می 6091لرزه سال چنین گزارشاتی از زمان وقوع زمین

ی به تاسیسات تصفه آب و خطوط لوله انتقال شهر وارد گرديد، که باعث عدم تامین آب شرب شهر و خسارات شديد

لرزه بزرگ شهر مکزيکوسیتی لرزه شد. در گزارش ديگری موضوع زمینهای متعدد در سطح شهر بعد از وقوع زمینسوزیآتش

جابجايی وسیعی از اراضی شده است ضمن تخريب لرزه که منجر به مطرح شده است. در اين زمین 6091در سپتامبر سال 

میلیون نفر به  4خانه، خطوط اصلی لوله آب شرب نیز دچار شکستگی شد و در نتیجه آن بیش از مخازن آب شرب و تصفیه

 .اندمدت سه هفته فاقد آب آشامیدنی بوده

ز جمله تاسیسات تصفیه و خطوط لوله کالیفرنیا نیز تاسیسات تهیه آب شرب ا Northridge در زمین لرزه 6004در سال 

 .اصلی انتقال و توزيع آب به دلیل تخريب دائمی زمین دچار شکستگی شدند

در زمین لرزه شهر کوبه ژاپن در مخازن نگهداری و شبکه توزيع آب شهری به دلیل تخريب زمین و تکان  6001در سال 

لرزه بر سات آب شربشهر گزارش شده است. همچنین اثر زمینها و تاسیمورد شکستگی، تخريب لوله 0999زيرزمینی بیش از 

 .منهولها به طوری بوده که باعث بیرون زدگی منهولها در سرتاسر منطقه زلزله زده شده است

 
 تأثیرات حرکات ناهمگون زمین بر خطوط لوله مدفون

آنها تأمین گردد . خطوط لوله مدفون نوعأ بر خطوط لوله جديد ، چه ساحلی چه دريايی معموالً دفن میگردنند تا حفاظت اتکاء 

گردند . برای خطوط لوله در معرض تغییرات دمای شديد ممکن اساس محدوديتهای تنش کمربندی برای فشار داخلی طرح می

ای از لحاظ خمش الزم باشد . بعالوه ، خطوط لوله ممکن است نیاز به طراحی برای بارهای خارجی است تحلیهای تنش ويژه

 ثالً بارهای ناشی از تجهیزات سنگین در سطح زمین داشته باشند .م

ها ، يک خط لوله مدفون ممکن است بارگذاری شديدی که نتیجه جا به جايی نسبی بزرگ زمین در طول لوله در طی زلزله

، گسیختگی شیبها  توانند توسط گسلش ، روانگرايی ، گسترش جانبی ، زمین لغزشاست تجربه نمايد . حرکات بزرگ زمین می

توان در مسیرهای طوالنی بوجود آيند . به هر حال از حرکات ناشی از گسلش و روانگرايی از قبیل گسترش جانبی اغلب نمی

 خیزی باال دوری گزيد .خط لوله در نواحی با لرزه
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ای در جا به جايی ت قابل مالحظهالگوهای گسیختگی زمین مربوط به حرکات ناشی از زمین لرزه معموالً پیچیده بوده و تغییرا

 دهد . بصورت تابعی از آرايش زمین شناختی ، نوع خاک و بزرگی و مدت زمان لرزه نشان می

عملکرد خط لوله در نواحی حرکات ماندگار زمین بستگی نزديک با اعمال يا عدم اعمال تغییر شکلهای فشاری يا کششی بر 

های بزرگ گسل ، يک خط لوله تحت اثر تغییر شکلهای خمشی و محوری جابه جايیروی خط لوله دارد . در مواقع وجود 

 خواهد بود .

باشد . خط لوله ممکن است از خاک پذير میدو حالت تغییر شکل در مواقعی که يک خط لوله مدفون شديداً فشرده شده امکان

ای دچار اعوجاج موضعی و چروکیدگی ديواره وستهجدا شده و مانند يک تیر به سمت باال کمانش کند يا ممکن است بصورت پ

 گردد . 

پذير بوده ، احتمال دارد تمرکز تنجش ناشی از ضعفهای جوشکاری ، تغییرات ضخامت اگرچه خط لوله در کشش نسبتاً شکل

دن تنجشهای شود که تمهیداتی جهت محدود کرجداره ، نايکنواختی نقطه تسلیم و غیره نتیجه شود . به اين دلیل توصیه می

 ای کمتر از ضرفیت نهايی تنجش  مصالح خط لوله در نظر گرفته شود .کششی بیشینه به مقادير بطور قابل مالحظه

 

 بررسیهای ژئوتکنیکی

 اين طول زمین در های اليه و طبقات که هستند طويلی امتدادهای گسلها . باشد می زلزله آورنده بوجود و اصلی عامل گسلش

 قائم راستای در و هستند دار شیب اغلب شکستها اين .اند شده Zone يا نوار يک تولید سبب اند و شده شکسته امتدادها

 به توجه با توان می گسلها را اين امتداد و محل . است سوار ديگر صفحه روی بر وزنی لحاظ از صفحه يک رو اين از نمیباشند. 

 . کرد مشخص منطقه تکتونیکی های نقشه

 ديگر می صفحه زير به صفحه يک لرزه زمین اثر در . شود می حادث آن صفحات و زمین ژئودينامیکی حرکات اثر در زلزله

 امکان زير زمینی های سازه از برخی بودن خطی دلیل ،به میشود آزاد زلزله امواج صورت به جابجايی اين از حاصل انرژی و رود

 گسلش از ناشی که جابجايی آنجايی از است، ناپذير اجتناب نیز موارد برخی در حتی و دارد وجود گسلها با ها سازه اين برخورد

 در نیست صرفه به مقرون نشان دهد مقاومت خود از تنشها اين برابر در بتواند که نحوی به سازه طراحی و است مخرب بسیار

 نظر در گسلها امتداد و مکان میشود موکد توصیه طور به …)و متروها ، تونلها ) طويل زمینی زير های سازه اجرای و طراحی

 .شود پرهیز امکان حد تا گسلها اين امتداد با سازه تقاطع از و شود گرفته

 می دهد که به کمک قرار مهندسان اختیار در را ارزشمندی اطالعات تواند می گسل های جابجايی و حرکات مطالعه طرفی از

 اين حتی و میکند تغییر عمق افزايش با . جابجايی گسل کرد معین (را افقی و گسل )عمودی حرکت میزان میتوان آنها

 . باشد نمی يکسان نیز گسل طول در جابجايی ها

 اين دارد به اهمیت گسلها با مواجه در گیری تصمیم و سازه طراحی در زمینی زير سازه کاربری و جابجايی اين مقدار تعیین

 روی بر ها اينگونه جابجايی مقابل در و داشت خواهد ها سازه برخی روی بر مخربی نقش کوچک چند هر جابجايی که صورت

 . است برخوردار کمتری اهمیت از کانالها مثل متفاوت کاربری با ديگر های سازه برخی

های زمین دور بوده يا طوری قرار داده و محافظت شوند که خطوط لوله انتقال يا بايد طوری جانمايی شوند که از گسیختگی

 یر شکلهای ناشی از حرکات ماندگار زمین در آنها کمینه گردد . تغی
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باشند و در اين گونه موارد برنامه ژئوتکنیکی ها معموالً در مساحت کوچک محصور میای از سازهيک سازه منفرد يا دسته

های توزيع ممکن گردد که تصويری دقیق از شرايط زير سطحی فراهم آورد . در مقابل خطوط انتقال و شبکهطوری طرح می

 م مطالعه متمرکز در تمام طول خط امکان پذير نباشد . است ناحیه وسیعی را بپوشانند بطوريکه انجا

از آنجا که انجام بررسیهای ژئوتکنیکی دقیق در تمام مسیر يک خط لوله عملی نیست حصول اطمینان از تطابق شرايط موجود 

 باشد .در حفاری خط لوله با فرضیات طراحی بسیار مهم می

بر تغییر شکلهای ماندگار زمین در تقاطع گسلها ، طراح بايد اطالعات جهت طراحی صحیح خطوط لوله برای مقاومت در برا

های ژئو.تکنیکی بدست می آيند در نظر گیرد . اين اطالعات مشتمل است بر : هندسه گسل ) ها ( ، خاص را که از بررسی

زمان طوالنی ) خزش ( رخ  وسعت پهنه گسل ، نوع ، مقدار و جهت حرکتی که بطور ناگهانی در طی زلزله يا بتدريج در مدت

ای دهد ، و فاصله زمانی رخداد مجدد برای مقادير داده شده جابه جايی . شايد مهمترين عاملی که بايد در طراحی لرزهمی

خطوط لوله در تقاطع گسلهای فعال در نظر گرفته شود مقدار و نوع جا به جايی سطح زمین است  مقدار جا به جايی سطح 

ندازه زلزله ) يعنی بزرگی و طول گسیختگی گسل ( ارتباط دارد . عوامل ديگر از قبیل نوع حرکت گسل ) امتداد گسل کامالً با ا

های رسند که تا حدی بر مقدار جا به جايی سطحی تأثیر دارند اما دادهلغز ، عادی و غیره ( و چینش زمین ساختی بنظر می

 موجود برای تعیین اهمیت آنها کافی نمی باشد .

 

   عوامل مؤثر بر عملکرد خط لوله در تقاطع با گسل

ای در عملکرد خط لوله واقع در معرض حرکات گسل دخالت دارند عبارتند از : عمق دفن ، شکل عواملی که بطور قابل مالحظه

عملکرد لوله خندق ، مقدار تغییر مکان نسبی گسل ، زاويه تقاطع خط لوله با گسل ، خواص خاک و طولهای مهار نشده موثر . 

باشد . پاسخ دينامیکی خط لوله عموماً در مقايسه با همچنین تحت تأثیر خواص مصالح ، هندسه خط لوله و فشار داخلی آن می

توانند از يک تغییر مکان تغییر شکل ناشی از گسلش کوچک بوده و می توان از آن صرفنظر نمود بطوريکه نتايج مناسب می

 بدست آيد . نسبی اعمال شده استاتیکی 

گذارند شامل قطر لوله و ضخامت جداره ، فشار داخلی و خواص مصالح لوله عوامل ديگری که بر عملکرد خط لوله اثر می

های منجر به کشش عامل اصلی می باشد . نیروهای طولی وارده بر خط لوله از باشند . از اين میان ضخامت جداره در تقاطعمی

طر لوله هستند ، حال آنکه مقاومت خط لوله در برابر اين نیروها متناسب با حاصلضرب قطر در سوی خاک اطراف متناسب با ق

ضخامت می باشد . نسبت نیروی طولی وارده به مقاومت خط لوله ، طول مهاری موثر خط لوله را تعیین می نمايد . بنابراين 

تیجه قابلیت تقاطع گسل مستقل از قطر خط لوله  و اين طول مستقیماً متناسب با ضخامت جداره لوله است . بعنوان يک ن

مستقیماً با ضخامت جداره لوله است . افزايش جداره خط لوله منجر به کاهش تنجش کششی در تقاطع گسل خواهد شد . در 

 صورتیکه ساير عوامل تغییری نخواهند کرد . 

ای وجود دارد ، مگر آنکه يک حد ن بیضی شدگی حلقهای که در معرض فشارهای جانبی زمین قرار دارند امکابرای خطوط لوله

 باالی نسبت قطر خط لوله به ضخامت جدار اعمال شود . 

ای ، مقاومت خط لوله را در برابر چروکیدگی موضعی توسط کاهش اثر فشار داخلی عالوه بر کاهش دادن بیضی شدگی حلقه

 ناپايدار کننده نقايص هندسی اولیه بهبود می بخشد .
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 در برخورد با گسل لوله مدفون وطخط

و اين خسارات مشکالت فراوانی را در زندگی روزمره  می شودهنگام زلزله خسارات زيادی به سیستمهای خط لوله مدفون وارد 

سبب شده است. از انجا که خطوط لوله در سطح وسیعی گسترد بوده و در برخی مناطق الزاما از نواحی دارای گسل عبور می 

ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بارگذاری ناشی از وقوع زمین ا مطالعه بهسازی خطوط لوله در نواحی دارای گسلکنند.لذ

لرزه به صورت تغییر مکان گسل به لوله اعمال شده، که در نتیجه آن اين تغییر مکان باعث ايجاد نیرو و تنش در خطوط لوله 

 شود.مدفون می

شکست ناشی از اندر کنش نیروی محوری و گشتاور خمشی است. حساسیت پارامترهای شکست خط لوله مدفون به صورت 

طراحی در شکست خط لوله بايد مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج آنالیز نشان می دهد که با افزايش تغییر مکان گسل، 

 گردد.احیه شکست خود نزديکتر میافزايش قطر لوله، افزايش عمق دفن لوله، افزايش زاويه اصطکاک بین خاک و لوله به ن

با اين حال مطالعات اوله نشان داد هر چه حرکت گسل بزرگتر باشد، طول قسمت تغییر شکل يافته لوله نیز بلندتر خواهد بود. 

ايد پذير يا ريل در طول خطوط بلذا بايد ناحیه تغییر شکل پذير را بزرگتر در نظر گرفتو در صورت استفاده از اتصاالت انعطاف

 .مقدار تغییر مکان را بیشتر در نظر گرفت

 :گردد، عبارتند ازراهکارهايی که برای شناخت هرچه بیشتر نقاط بحرانی پیشنهاد می

 هايی که ها، به منظور بررسی اثرات ناشی از خوردگی لولهای لولهسنجی جدارههای آلتراسونیک برای ضخامتآزمايش

مشکل، ارتفاع، مجاور سقف يا در داخل سقفهای کاذب قرار گرفته اند بکار  در عمق زمین، مکانهائی با دسترسی

 .رودمی

 ها و بادبندهای سازه های فوالدیها، مهاربندی قاب، لولهجهت بررسی ستون و پايه. 

و آزمايش آزمايشهای ( NDT)ها از طريق انجام آزمايشها غیرمخرب شامل بررسی و آزمايش کیفیت و سالمت جوش

 .، آزمايش با ذرات مغناطیسی(MT) ، آزمايش با مايعات نافذ(UT) ونیکآلتراس

 پرتونگاری و راديوگرافی (RT ) بررسی وضعیت دستگاهها و تجهیزات انتقال سیاالت که در امتداد خطوط لوله قرار

 ...ها، کمپرسورها ودارند نظیر پمپ

 توان به تغییر طرح، تغییر مشخصات، تدابیر می های متقاطع با گسل،به عنوان تدابیر مقابله با زلزله در خط لوله

جايی گسل اشاره نمود. اين تدابیر به دو دسته تدابیر ساختاری، تدابیر سیستماتیک، تغییر طرح مطابق با مقدار جابه

 ند که توضیحات آنها به شرح زير می باشد: شومی افزاری تقسیمافزاری و تدابیر نرمسخت

 تدابیر سخت افزاری از تدابیر ساختاری و تدابیر مبتنی بر تغییر طرح تشکیل شده است. با :  تدابیر سخت افزاری

جايی گسل در مقیاس پذير می باشد، مقدار جابهاتخاذ اين تدابیر حتی پس از زلزله نیز حفظ عملکرد خط لوله امکان

 سط مشمول اين تدابیر است. کم تا متو

 جايی ای و تدابیر سیستماتیک تشکیل يافته است. مقدار جابهتدابیر نرم افزای از تغییر طرح پايه:  افزاریتدابیر نرم

باشند، مشمول اين تدابیر افزاری فوق الذکر قابل انطباق نمیمتوسط تا زياد که با تدابیر سخت گسل در مقیاس

ر تا حدی از خسارت غیر قابل اجتناب هستند و هدف از اجرای اين تدابیر حفظ عملکرد و يا به هستند. در اين تدابی

 حداقل رساندن فقدان عملکرد است.

 بررسی مواد و مصالح به کار رفته. 
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 ها و مقاومت آنهابررسی اتصاالت، انشعاب. 

 

 تحلیل خطوط لوله تحت اثر حرکت گسل

برای خطوط لوله فوالدی جوش شده متداولترين روش برای تحمل حرکت گسل حداکثر استفاده از توانايی تغییر شکل لوله در 

باشد . هر گاه امکان داشته باشد بايد محدوده ناکشسان در کشش بمنظور هماهنگی  با تغییر شکل زمین بدون گسیختگی می

نتخاب شود که خط لوله تحت اثر کشش همراه با قدری خمش قرار گیرد  از قرار گیری خط لوله در تقاطع خط گسل چنان ا

قرار گیری خط لوله بطوريکه آن را در فشار قرار دهد بايد اجتناب شود زيرا توانای خط لوله در تحمل تنجشهای فشاری بدون 

 گسیختگی بسیار کمتر از تنجشهای کششی است . 

له مدفون در معرض گسلش وجود دارند . اين روشها با اصالحات الزم در مورد روشهای متعددی برای تحلیل خطوط لو     

 توانند برای خطوط لوله مدفون و موارد مشابه بکار روند. اين روشها عبارتند از : شرايط قیدها می

 Newmark-Hall( روش  6

 و همکاران    Kennedy( روش 0

 ( روش اجزاء محدود 3

های خاک در کنند و تودهدهد فرض میرتیکه در يک صفحه تعريف شده منفرد رخ میدو روش اول حرکت گسل را بصو

 گیرند . طرفین گسل را بصورت دو جسم صلب متحرک در نظر می

کند خط لوله قادر دهد . زيرا فرض میيک برآورد مرز پايین از تنجش در خط لوله را بدست می Newmark-Hallروش      

نمايد . سپس خط لوله بصورت يک خط مستقیم بین دو ه در نتیجه هر گونه قید جانبی را حذف میاست از زمین جدا شود ک

و همکاران منجر به برآورد مرز بااليی از تنجش خواهد شد  Kennedyدهد . از سوی ديگر روش نقطه مهاری تغییر شکل می

 کند . دست باال برآورد میزيرا با فرض نمودن اينکه خط لوله سختی خمشی ندارد تنجشهای خمشی را 

های لغزش امتدادی و لغزش عادی گسل تغییر مکانهای ناشی از حرکت گسل طبیعتاً سه بعدی هستند و بستگی به مؤلفه     

دارند . بنابر اين حرکات نقاط مهاری خط لوله به چگونگی قرارگیری خط لوله نسبت به سطح روئین گسل و انحراف صفحه 

 روئین دارد .گسل نسبت به سطح 

يک سیستم خط لوله معموالً در يک ناحیه وسیع گسترده است و اين ويژگی ، سیستم را در معرض خطرهای بیشتری نسبت 

دهد . در هنگام گسلش و با در نظر گرفتن پارامترهای اصلی نمايد قرار میبه تأسیسات ديگری که سطح کوچکی را اشغال می

 باشد .د میدهکه مسئله را تحت اثر قرار می

 اين پارامترها عبارتند از : 

 الف ( تسلسم شدن لوله تحت بار محوری و خمشی بواسطه تشکیل مفاصل پالستیک و لغزش محوری 

 ب ( اصطکاک طولی در سطح مشترک خاک و لوله. 

 پ ( مقاومت جانبی خاک  

سازه  –مسئله اندرکنشی پیچیده خاک  ای خطوط لوله مدفون در معرض گسلش وضیفه مهمی است که شامل يکتحلیل لرزه

 با دشواريهای عددی متعددی می باشد ، نظیر :

 ( هندسه سه بعدی  6 
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 ( تغییر شکلهای بزرگ  0 

 ( کمانش موضعی مقطع عرضی  3 

 ( کمانش اولرين تحت فشارش ناشی از گسلش 4 

 ( لغزش لوله با توجه به خاک اطراف  1

 ( رفتار غیر خطی خاک . 1 

 

 طراحی خطوط لوله برای گذر از گسل

در طراحی خطوط لوله برای گذر از گسل ، مالحظات زير معموالً توانايی خط لوله را برای مقاومت در مقابل حرکتهای ناهمگون 

 بخشد :گسل بهبود می

  خط لوله تحت در جايی که عملی باشد ، زاويه تقاطع خط لوله نسبت به گسل امتداد لغز بايد طوری انتخاب شود که

 کشش قرار بگیرد .

 های گسل برای کاهش مقاومت اصطکاکی تا حد ممکن کمینه باشد . در صورت نبود عمق دفن خط لوله در پهنه

 عامل تهديد کننده سطحی ، بهتر است لوله در سطح زمین واقع شود .

 ه شده افزايش خواهد داد . اگر از افزايش ضخامت ديواره لوله ، ظرفیت خط لوله را برای حرکت گسل در يک تراز داد

 لوله نسبتاً ضخیمی در طرفین گسل استفاده شود .

  کنترل دقیق خاکريزی دور لوله در فواصل نزديک به گسل الزم است . عموماً خاک دانه ای شل تا نیمه متراکم بدون

 های درشت يا قلوه سنگ برای خاکريزی مناسب است .کاوخه

  خاکريز ساخته شده با مقاومت اصطکاکی کم کارگذاری خط لوله بر روی 

 های بزرگتر از حد الزم و پر کردن آنها با مصالح مقاوم ومناسب .کارگذاری خط لوله در ترانشه 

  برای کاهش اصطکاک تا حد ممکن سطح صاف و پوشش به کار رفته ، مثل فايبر گالس يا اپوکسی بايد صاف ملی

 سخت باشد .

  لوله به صورت مستقیم و به دور از انحنا باشد و عمق دفن آن دچار تغییر نگردد و تا در محل گسل بهتر است خط

 حد ممکن خط لو.له در نزديکی گسل ، فاقد زانوئی ، سه راهی ، فلنج و قیود مشابه باشد .

 

 گیریبحث و نتیجه

های جوشکاری ، تغییرات ضخامت پذير بوده ، احتمال دارد تمرکز تنجش ناشی از ضعفاگرچه خط لوله در کشش نسبتاً شکل

شود که تمهیداتی جهت محدود کردن تنجشهای جداره ، نايکنواختی نقطه تسلیم و غیره نتیجه شود . به اين دلیل توصیه می

 ای کمتر از ضرفیت نهايی تنجش  مصالح خط لوله در نظر گرفته شود .کششی بیشینه به مقادير بطور قابل مالحظه

 مقاومت خود از تنشها اين برابر در بتواند که نحوی به سازه طراحی و است مخرب بسیار گسلش از ناشی يیکه جابجا آنجايی از

 موکد توصیه طور به …)و متروها ، تونلها ) طويل زمینی زير های سازه اجرای و طراحی در نیست صرفه به مقرون نشان دهد

 .شود پرهیز امکان حد تا گسلها اين امتداد با سازه تقاطع از و شود گرفته نظر در گسلها امتداد و مکان میشود
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 می دهد که به کمک قرار مهندسان اختیار در را ارزشمندی اطالعات تواند می گسل های جابجايی و حرکات مطالعه طرفی از

 .  کرد معین (را افقی و گسل )عمودی حرکت میزان میتوان آنها

 باشد نمی يکسان نیز گسل طول در جابجايی ها اين حتی و میکند تغییر عمق افزايش با جابجايی گسل

های زمین دور بوده يا طوری قرار داده و محافظت شوند که خطوط لوله انتقال يا بايد طوری جانمايی شوند که از گسیختگی

 تغییر شکلهای ناشی از حرکات ماندگار زمین در آنها کمینه گردد . 

 مالً با اندازه زلزله ) يعنی بزرگی و طول گسیختگی گسل ( ارتباط دارد .مقدار جا به جايی سطح گسل کا

پاسخ دينامیکی خط لوله عموماً در مقايسه با تغییر شکل ناشی از گسلش کوچک بوده و می توان از آن صرفنظر نمود بطوريکه 

 توانند از يک تغییر مکان نسبی اعمال شده استاتیکی بدست آيد . نتايج مناسب می

بلیت تقاطع گسل مستقل از قطر خط لوله  و مستقیماً با ضخامت جداره لوله است . افزايش جداره خط لوله منجر به کاهش قا

 تنجش کششی در تقاطع گسل خواهد شد . در صورتیکه ساير عوامل تغییری نخواهند کرد . 

 : قرارگیرد نظر مد زير نکات سازه طراحی در شود می پیشنهاد نباشد مقدور گسل با سازه برخورد از جلوگیری که شرايطی در

 گسل با سازه برخورد محل در پذير انعطاف اتصاالت از استفاده -

 زلزله از ناشی صدمات کردن متمرکز برای عمدی ضعف نقاط از استفاده -

 زلزله از انتظار قابل جابجايی اندازه به مقطع سطح افزايش -

متداولترين روش برای تحمل حرکت گسل حداکثر استفاده از توانايی تغییر شکل لوله در برای خطوط لوله فوالدی جوش شده 

 باشد .محدوده ناکشسان در کشش بمنظور هماهنگی  با تغییر شکل زمین بدون گسیختگی می
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