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تحقیقات در مورد مرگ بارترین فروریزش ساختمان در تاریخ آمریکا تازه شروع شده است ؛ اما متخصصانی 
که ویدیوی این فاجعه را که در نزدیک میامی اتفاق افتاده بررسی کرده اند ، مشکل را مربوط به نقطه ای در 
پایین ترین قسمت این مجموعه ی آپارتمانی دانسته اند - در پارکینِگ زیر زمینی زیِر آن - که اولین خرابی 

احتمااًل در آن جا رخ  داده و باعث این فروریزِی بهمن وار شده  است.
گفته می شود   (progressive collapse) پیش رونده  تخریب  آن  به  که  فروریزی  تدریجی     گسترش 
 ، با استحکام کم تر  از جمله خطاهای محاسباتی یا ساخِت سازه هایی  ؛  می تواند به دالیل گوناگون رخ دهد 
که در آئین نامه های قدیمِی دهه های قبل ، یعنی در زمانی که این بنا ساخته  شده ، مجاز بوده   است. اما این 
پیشروِی تخریب بدون وجود یک شکست بحرانی اولیه امکان وقوع ندارد و بررسی های دقیق یک ویدیوی 
نظارتِی کم کیفیت که کمی پس از وقوع فاجعه به دست  آمده نکات مقدماتی را ، در مورد این که این نقطه 

احتمااًل کجا بوده ، نشان می دهد.

برگردان: سعید پزشک
کارشناس ارشد عمران 

 عضو شورای دبیران

علل احتمالی فروریزش
مجموعه آپارتمانی چمپلین در فلوریدا

نویسندگان : جیمز گلنز ، آنجالی سینگ وی ، مایک بیکر
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به عنوان  که   (Donald O. Dusenberry) داسنبری  او.  دانلد 
می گوید:  کرده  بررسی   را  زیادی  ساختمان های  فروریزی   ، مشاور 
»این خرابی در پایین ترین سطِح ساختمان و یا نزدیک به آن شروع 
شده  است. این شبیِه یک خرابی که در باال شروع شده و رو به پایین 

گسترش یافته  باشد نیست. «
   این بررسی های اولیه در زمان خارج  کردن نجات یافتگان از زیر 
تلی از تخریِب بخشی از برج سیزده طبقه ی چمپلیِن شرقی که در 
24 جون اتفاق افتاد به دست آمده  است. بقیه ی برج به خاطر مسائل 
ایمنی بعداً تخریب شد. تاکنون تعداد کشته شدگان 8۶ نفر اعالم  شده 

و هنوز بسیاری پیدا نشده اند.
   هرچند همه ی ساله تعدادی پل ، روگذر و ساختمان دچار خرابی 
آپارتمانِی  ناگهانی یک مجموعه ی  فاجعه ی فرو  ریختن   ، می شوند 
در حال بهره برداری - در غیاب بمب و یا زلزله - اتفاقی نادر است 
و بازرسان در تالش هستند که بفهمند چطور چنین چیزی آن هم با 

کم ترین هشدار اتفاق افتاده  است.
   چارلز دبلیو برکت (Charles W. Burkett) شهردار سرفساید 
فرو  آمریکا  در  بود.  صاعقه  اصابت  مانند   «  : می گوید  فلوریدا  در 
ریختن ساختمان کم اتفاق  می افتد. در مورد این برج مسـأله ای خیلی 

خیلی خیلی اشتباه بوده  است. «
است،  فدرال  نهادی  ، که  تکنولوژی  و  استاندارد  ملی     مؤسسه ی 
تعدادی دانشمند و مهندس را برای بررسی های اولیه به محل فرستاده  
با این امید که مصالح و موادی را که ممکن است باعث خرابی شده 
 باشند شناسایی و نگه داری کنند. مقامات می گویند انتظار دارند افراد 
محلی ، ایالتی و مؤسسات فدرال به این تحقیق به پیوندند، هر چند 

مشخص نیست کدام مؤسسه مسئول این تالش ها خواهد  بود.
امر  یک  فروریزش  مورد  در  توضیحی  یافتن  برای  جست وجو     
فوری است ، نه تنها برای ساختمان های همانند نزدیک این مجتمع 
بل که برای منطقه ی وسیعی از جنوب فلوریدا که مانند گردن بندی 
ساخته  قبل  سال  ده ها  آن ها  از  تعدادی  که   ، بلند  آپارتمان های  از 
اقیانوس آتالنتیک قرار دارند ، هم چون سدی در  شده اند، بر لبه ی 
برابر گردباد و تندبادهایی که روز به روز شدیدتر می شوند و امواج بلند 

و سهمگین طوفان و نمک دریا.
   مهندسان از این که ساختمانی که دهه ها سِر پا بوده ، در شبی که 
می توانست مانند هر شب عادی تابستانی باشد ، به طور ناگهانی فرو 
به ریزد شوکه شده اند. اما سه سال قبل از این فروریزش مرگ بار ، 
مشاوری شواهد هشدار دهنده ی یک » آسیب سازه اِی اساسی « را در 
زیر دال بتونی عرشه ی استخر و همین طور ترک ها و خردشدگی های 
» فراوان « در ستون ها ، تیرها و دیوارهای پارکینِگ زیر ساختمان 

ثبت کرده  بود.
   هرچند نمی توان از ویدیوی حفاظتی که از فاصله ی دور و تنها از 
یک جهت فاجعه گرفته شده ، به نتیجه گیری قطعی دست یافت ؛ 
اما بعضی از مهندسان که آن  را در هفته ی گذشته بررسی کرده اند 
در  نقطه ی مشخص  یک  از  تخریب  که  می رسد  نظر  به  می گویند 
نزدیکی پایین ترین نقطه ساختمان - شاید از پارکینِگ زیر ساختمان 

و یا در چند طبقه اول -  شروع شده  باشد. 
   بر اساس آن چه در گزارش سال 2۰18 مهندس مشاور ثبت شده، 
بررسی سازه ای آسیب هایی را در نقاط متعدد پارکینگ هم سطح نشان 
می دهد. برخی نقاط در شکل زیر با حروف ایتالیک مشخص شده اند :
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به  سازه  از  بخشی  ابتدا   ، می شود  داده  نشان  ویدیو  در  که  آن طور 
یک باره فرو می ریزد ، در واقع به نظر می رسد به صورت یک قطعه ی 
شرقِی  لبه ی  زیر  ستون های  این که  مانند   ، می افتد  عمودی  عظیم 
مرکز ساختمان ، نه چندان دور از استخر ، دچار خرابی شده باشد. 
، به سرعت گسترش می یابد و  خرابیه مانند یک بهمن کابوس وار 

تمام قسمت مرکزی ساختمان را فرو می ریزد.
   آقای داسنبری که با سایر مهندسانی که ویدیو را بررسی کرده اند 
مربوط  ایرادی  از  ناشی  باید   « است می گوید چنین خرابی  هم نظر 
طبقه ی  در  آسیب هایی  یا  و  احتمااًل خوردگی   - باشد  سازه  زیر  به 
زیرین« اما می گوید فکر نمی کند که خوردگی عامل اصلی باشد و 
اضافه می کند » نمی توان خطاهای محاسبات و یا اجرا را در بنایی 

که چهل سال دوام آورده نادیده  گرفت. «
   شاهد دیگر برای این که مشکل از سطح زیرین ساختمان شروع 
شده ، گفته یکی از ساکنان است که می گوید درست قبل از فروریزش 

ایجاد حفره ای را نزدیک استخر به چشم دیده  است.
   مایکل استراتون می گوید : همسرش کیسی استراتون که اکنون 
جزو مفقودین است در هنگام وقوع حادثه درحالی که از پشت پنجره ی 
طبقه ی چهارم آپارتمان بیرون را نگاه می کرده ، با وی تلفنی حرف 
می زده ، به او می گوید حفره ای ایجاد شد و سپس تلفن قطع می شود.

در  تجربیاتی  دارای  که  میامی  ساکن  مهندس  دالگاردیا  ریک     
تحقیقات قانونی در مورد خرابی ساختمان است می گوید بر اساس 
بررسی سریع موقعیت ستون ها در نقشه ی طبقات و بازبینی ویدیو ، 
ممکن است خرابی از طبقات باالتر از پی اتفاق افتاده  باشد ، احتمااًل 

در طبقه دوم.
توضیحی که   ، افتاده  باشد  پایین ساختمان  در  اولیه  اگر خرابی     
می توان برای آن ارائه کرد می تواند شامل وجود مشکلی ) ایرادی( 
بر روی آن قرار دارد  بتن مسلح که ساختمان  در شمع های عمیق 
باشد - شاید با ایجاد شدن یک حفره ی نامعلوم یا گودال - چاهک 
(Sinkhole) در زیر - که ستون های پایین را تحت تأثیر قرار داده  

پایین  طبقه ی  چند  یا  پارکینگ  ستون های  میلگرد  این که  یا  است 
این که طراحی  یا   ، داده اند  وا  باشند که  آن قدر دچار خوردگی شده  
سازه درست انجام  نشده ، یا بتن یا فوالد زیر استاندارد ساخته شده و 

یا در نقاط بحرانی فوالد کافی قرار داده نشده  است.
   ایوان بنتز (Evan Bentz) استاد سازه ی دانشگاه تورنتو می گوید : 
بهترین نتیجه گیری ، از ویدیوی موجود و دو دو تا چهارتای ساده این 
است _ و با انگشت به ستون های پارکینگ زیرزمینی اشاره می کند : 
» وظیفه ی اصلی ستون های زیرزمین بر پا نگه داشتِن ساختمان استو 
چون سازه نتوانسته وظیفه اش را انجام دهد، توضیِح ساده این است 

که ستون های زیرزمین کارایی شان را از دست داده اند. «
معماگونه  نظر  این  از  بیشتر  فروریزش  این  می گویند  مهندسان     
نادر  بسیار  آمریکا  در  مهم  ساختمان های  ریختن  فرو  که  می نماید 
است ؛ به خصوص وقتی در نظر بگیریم برج چمپلین برای چهار دهه 
برافراشته بوده و هیچ خرابی مشخصی تا قبل از فروریزش از خود 

نشان نداده  است.
آن  در  که  میلگردها  خوردگی  چنا ن چه   «  : می گوید  داسنبری     
باشد  داده   نزدیکان رخ  یا  تکیه گاهی  ، در ستون های  آمده  گزارش 
عاملی بسیار تعیین کننده  است. اگر من بررسی کننده بودم آن را به 
اما برخی مهندسان سازه بر  عنوان یک فاکتور کنترل می کردم. « 
قدیمی  ساختمان های  در  خوردگی هایی  چنین  که  هستند  باور  این 
معمواًل دیده  می شود و فرو ریختن یک باره ی ساختمان به این علت 

نامحتمل است.
   پروفسور بنتز (Bentz) می گوید : »یک عامل اصلی ناشناخته 
آوار دفن شده است ؛ جایی که  این همه  وجود دارد آن هم در زیر 

خرابی آغاز شده است. «
   آقای داسنبری می گوید : » خوردگی میلگردها که در گزارش سال 
2۰18 ذکر شده در صورتی اهمیت پیدا می کند که در محل اتصال 
دال بتنی کف و ستون ها اتفاق افتاده  باشد. در این حالت خوردگی 
می تواند باعث تضعیف اتصال ستون ها شده و به فروریختن ساختمان 
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منجر شده  باشد. « به نظر دیوید پرازا ، مهندس سازه ، همین موضوع 
در مورد شمع های عمیق بتنی که برج بر روی آن قرارداشته صادق 

است.
   یک بررسی دانشگاهی که قباًل انجام  شده نشان می دهد که تمام 
خط ساحلی در محدوده ی آپارتمان ها با سرعت چند میلی متر در سال 
در حال نشست یا فرورفتن است. اما آقای پرازا می گوید : شمع های 
عمیق ، پایداری را فراهم کرده اند. خطر هنگامی است که حفره یا 
چاهک ایجاد شود که باعث نشست یک یا چند شمع شود ؛ در حالی 
برای سازه  امر  این  مانده اند.  باقی  بقیه ی شمع ها در جای خود  که 

روی آن ایجاد خطر می کند ، یعنی ستون های پارکینِگ زیرزمین. 
زمین شناسی  مسائل  لحاظ  به  چنان چه   «  : می گوید  پرازا  آقای     
تحقیق  مورد  باید  افتاده  باشد  اتفاق  چنین چیزی  زیر ساختمان  در 

قرار گیرد. «
برج  دیگر  فرضیه ی  شمع هاست.  نامناسب  نصب  دیگر  احتمال     
سنگینی است که در سال 2۰19 در کنار برج چمپلین ساخته  شده و 
ممکن است باعث خسارت به آن شده  باشد. یک ایمیل به شهرداری 
که در روز شنبه فاش شد نشان می دهد که یکی از مدیران این برج 
برای درخواست کمک به شهرداری رفته و گفته : » درباره ی سازه ی 
برج خودمان نگران هستیم. « مقامات شهرداری حاضر به مداخله 
نشده و پیشنهاد کرده اند که خود ساکنان باید فردی را برای بررسی 

هرگونه تأثیرآن ساختمان استخدام کنند.
   آقای پرازا می گوید شواهد برای هر کدام از این موارد هنگامی که 
مهندسان پس از کندن و رسیدن به زیر آوار شمع برسند به دست 
را  شمع ها  اجرای  مدارک  باید  بازرسان  کرد  اضافه  او  آمد.  خواهد 

بررسی کنند.
پیمانکار و وکیل در   (Gregg Schlesinger)    گرگ شلزینگر 
شدن-  قلوه کن  و  ترک   ،  2۰18 گزارش  در   «  : می گوید  فلوریدا 
زمان  همان  در  اگر  که  دیده شده است  نیز   (Spalling) ترکیدگی 
جدی به نظر می رسید باید به عنوان زنگ خطر در نظر گرفته می شد. 
اگر علت این باشد مهندسان باید در عمق بیش تری به دنبال این نوع 
زوال بگردند. پرسش هایی بدیهی در ارتباط با قلوه کن شدن بتن از 

سازه ی بتنی وجود دارد ؛ اما تحقیق جدی در مورد این که چرا و به 
چه دلیل این قطعات از بتن کنده شده اند وجود ندارد. «

برای آشکارسازی  آواربرداری خیلی دقیق  آتی صرف     هفته های 
برای مسائل زمین شناسانه خواهد  آقای داسنبری  شواهد مورد نظِر 
شد. مهندسان هر الیه را تصویربرداری خواهند کرد ، احتمااًل با پهپاد 
قبل از آن که به الیه ی بعدی بروند. قطعات فروریخته ی برج احتمااًل 
قطعه به قطعه خارج شده و در مکان دیگری سرهم خواهد شد تا 

متخصصان به آن ها دسترسی داشته باشند.
 (Petrography) آن ها هم چنین بر روی بتن آزمایش سنگ نگاری   
تا  آن  میکروسکوپی  و  بررسی شیمیایی  برای   - داد  انجام خواهند 
مقاومت و کیفیت آن مشخص شود - ضخامت دال های بتنی و ابعاد 
ستون ها و جاگذاری میلگردها را  نیز بررسی خواهند کرد تا مطابقت 

آن را با نقشه ها کنترل کنند.
   دونادی ماگیو برگر (Donna Di Maggio Berger) که وکیل 
ساکنان این مجتمع آپارتمانی است گفت که این ساکنان - آن ها که 
جان به در برده اند -  مات و مبهوت اند و به دنبال پاسخ )علت وقوع 
حادثه(. در گزارش 2۰18 که به مدیران مجتمع ارائه شد، هیچ چیزی 
داوطلبانه ی   اقدامات  و  نشده  گفته  برج  ریختن  فرو  خطر  مورد  در 
آن ها برای تعمیراِت ضروری با این فرض بوده که زمان کافی برای 

انجاِم صحیح آن وجود دارد.
و  کلمات  گزینش  به   ، فوریت  احساس   « می گوید:  برگر  خانم     
پیامدهایی که در گزارش آمده  بستگی مستقیم دارد. کاری که هر 
متخصصان  نظرات  به  تکیه  و  اعتماد   ، بکند  باید  مدیره ای  هیأت 

حرفه ای است. «
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