
 

 

 پل موراندی در ایتالیا، شهر جنوا فروریزش

 .فروریختمحلی  وقتبه 44:11حدود ساعت  8142آگوست  41پل موراندی در شهر جنوای ایتالیا صبح 

 .فروریختسیالبی  هایبارانساخته شد، صبح دیروز به دلیل ضعف سازه و هنگام بارش  4691تا  4691 هایسالاین پل که بین 

شهر جنوای ایتالیاست که توسط ریکاردو موراندی طراحی شد. موراندی یک پل کابلی به در  A10موراندی بخشی از بزرگراه 

 .رسدمیمتر  61 بهآن  بتنی سه پایه ارتفاع ومتر ارتفاع از سطح جاده است  14متر و  4418طول 

 انگاریهلسبارها به دلیلی ارزیابی نادرست اثرات ویسکوزیته بتن در فاز طراحی تحت تعمیر قرار گرفت. این  4611این پل از دهه 

 کهطوریهب تعمیرات این پل پیوسته ادامه داشت ن در هر سه بعد بود.آعرشه شد. بدترین نکته، نوسان  ازحدبیشباعث جابجایی 

 شد. سازیمقاوم فوالدی در قسمت خارجی هایکابل ، پایه شرقی پل با اضافه کردن4661در سال 

افزایش یافته است. شورای  شدتبهدر منطقه جنوا  A10 بزرگراهنشان داد که ترافیک عبوری از  هابررسی 8111اواسط دهه 

                          به اسم ایپروژه Autostradeشرکت  8116ل در سا شهر خواستار طرحی برای بهبود جریان ترافیک شد.

Ponente di Gronda ر . دگرفتمیدر شمال شهر صورت  جدید تقاطعی وسیلهبهپیشنهاد داد. این کار  را برای بهبود جریان

 تجربهمیلیون عبور و مرور را  8454در سال این پل  که توسط این شرکت صورت گرفت، مشخص شد که ایاولیهتحقیقات 

 11درصدی ترافیک طی  11گزارش، رشد  چهار برابر شده بود. نکته دیگر در این سال گذشته 11. این رقم در مقایسه با کندمی

 سال آینده در صورت عدم بهبود شرایط بود.

 یک دارینگههنگفت  هایهزینهبه دلیل  جنوا این پل را ه در دانشگاهزاستاد مهندسی سا Antonio Brencich، 8149در سال 

 شکست مهندسی عنوان کرد.

، گذردمی Polceveraو رودخانه  Sampierdarenaمتر یعنی جایی که از منطقه صنعتی  816صبح دیروز بخشی از پل به طول 

و سه  خودرو 14تا  11شده بود. بین  زدگیصاعقهدچار  فروریزش . به گفته شاهدان عینی، این پل لحظاتی قبل ازفروریخت

در جریان رودخانه  دچار حادثه شده خودروهایو ه فروریخت قسمتت. بخش زیادی از کامیون از روی پل دچار سقوط شده اس

 Polcevera  تعمیر بوده است. این پل در زمان حادثه تحت هاگزارشسقوط کردند. طبق 

از  بعد لحظاتی گذاشته است. جابهگمشده  1مجروح و  44کشته،  14 تاکنونحاکی از این است که این حادثه  هاگزارشآمار و 

 .ندبه منطقه حادثه اعزام شد نشانآتش 811حادثه 

Stefano Marigliani بود. وی اظهار داشت  غیرممکناین حادثه  بینیپیش مسئول اداره این بخش از پل اظهار کرده است که

 پل خطرناک است مشاهده نشد. قرار داشت و هیچ دلیلی مبنی بر اینکه مداومل تحت نظارت که این پ

 به دلیل کمبود اطالعات هنوز خیلی زود است که درباره علت حادثه صحبت کنیم. گویندمیمقامات ایتالیا 

 

 

 



 

 

 ؟فروریختاما چرا پل جنوا 

 و دارینگههنگفت تعمیر و  هایهزینه با مشکالت متعددی روبرو شد که 4691ساخت یعنی دهه  ساله از زمان 44 سازهن ای

 را به همراه داشت.همچنین انتقاد شدید کارشناسان 

ه ک رسدمیبه نظر  گونهاینپس از جنگ جهانی دوم شد و  شدهساخته هایسازهدر خصوص  هانگرانیاین حادثه باعث افزایش 

 ر ایتالیا در معرض خطر باشند.هزار پل د هاده

افه مضاعف دارند. وی همچنین اض شور نیاز به بررسیدر این ک هازیرساختایتالیا معتقد است که تمام  وزیرنخستکونته،  جوزپه

 کرد که  نباید اجازه دهیم حادثه مشابه دیگری تکرار شود.

 

Danilo Toninelli است، انگاریسهلشود که ناشی از  تائیداست و اگر  قبولغیرقابل فروریزشگفته است این  ونقلحمل، وزیر 

 مجازات شود.ن نقش داشته باشد باید هر کس که در آ

 هاییشبههمنتشر شده بود، این پل که همیشه با شک و  specialist engineering سایتوبدر  قبالً بر اساس یک مقاله که

 در انتظار وقوع نامیده شد. تراژدییک  بوده، همراه اشسازه خصوص در

 .بتن مسلح در دانشگاه جنوا هم در این خصوص ابراز نگرانی کرده بود هایسازهاستاد  ،برنچیچ آنتونیو

استفاده شده در فاز ساخت بود، قرار دارد. موراندی  هایفنّاوریمشکالت جدی خوردگی که ناشی از  تأثیرتحت  مسئله این»

این  .شودمیشکست محسوب  یک )در آن زمان( استفاده کند که بعدها ثابت شد تنیدهپیشقصد داشت از تکنولوژی بتن 

 .«دوباره مورد استفاده قرار نگرفت هرگزتکنولوژی 

 لیلدداشت و به  مصوببودجه  بربالغ ایهزینهساخت این پل »گفت  ت ذکر شدهسایدو سال پیش به وب پروفسور برنچیچ

 کامالًتحت تعمیر قرار گرفت اما  4621این مشکل در دهه  بااینکهعرشه سطح صافی نداشت.  محاسبات ضعیف ویسکوزیته بتن،

 .«مشکل برطرف نشد

 تتح این پل سازه چنین پلی باید حداقل یک قرن دوام داشته باشد. این در حالی است که ،سایتوبطبق گزارشی از این 

 ایشفرس مبارزه با و هاترکبه تعمیر  توانمیاین اقدامات  ازجملهبعد از تکمیل قرار گرفت.  هایالسدر طول  تعمیرات گسترده

 بتن اشاره کرد.



 

 

 بودند، گردید. شدهنصب 4661و  4621ی که در دهه هایکابلجایگزین  جدیدی هایکابل 8111در دهه 

 مکردیمیبتن مسلح داشتیم و تصور  اعتماد تمام و کمالی به سال پیش 41ما  گویدمیزوپی یکی از مسئولین پیشین جنوا  دیگو

 تنها چند دهه است. دانیم که دوام آنمی اآلندائمی باشد اما دوام آن که 

است  غیرممکن بعد از جنگ جهانی دوم صورت نگیرد، شدهساختهی هازیرساختاقدامات جدی در خصوص  اگر گویدمیوی 

 که انتظار داشته باشیم اتفاق مشابهی رخ ندهد.

امری ضروری  هااند، نوسازی آنشده ساخته 4691و  4641 هایدههدر  ی ایتالیاهازیرساخت اکثر کهازآنجایی دهدمیوی ادامه 

اکنون در  اندشدهساخته هاسالن ه نشده است. سازهایی که در خالل آجدی گرفت خطر فروریزش و فروپاشی .شودمیمحسوب 

 .دارندمعرض خطر قرار 

با  ایسازهتخریب و ساخت  بربالغ ایهزینه هاآن سازیمقاوم که بهسازی و در ایتالیا وجود دارد زیرساختهزار  هاده

 در بردارد. ،دهندمیتا یک قرن افزایش  ی که عمر سازه راهایتکنولوژی

 صاعقه هم در وقوع این حادثه نقش داشته است.بارش شدید و  احتماالًکارشناسان معتقدند که 

Ian Firth  وژی از تکنول و در آن شدهساختهاز بتن مسلح  این پل کهازآنجایی» گویدمیرئیس پیشین موسسه مهندسان سازه

اتورها عامل یا آرم هاکابل که خوردگی هستاین احتمال  دارد، که ایساله 41عمر  عالوهبهو  پیش تنیدگی استفاده شده نابالغ

 خواند. غیرمعمولپل موراندی را پلی با طراحی  وی .«مهمی در به وقوع به پیوستن این حادثه باشد

اشی از و فشار ن دارینگههمپتون بریتانیا معتقد است مسائل مربوط به در دانشگاه ساوت هاسازهمهدی کاشانی، استاد مکانیک 

 اعضای سازنده پل شده است. خستگی بهبارهای دینامیکی همچون باد و ترافیک منجر 

 مترجم: بهاره بهرامی
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