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مقدمه 
جلوگیری از وقوع مخاطرات طبیعی امکانپذیر نیست ،اما میتوان با برنامه ریزی از تأثیرات منفی آن کاست و میزان
خطرپذیری را کاهش داد (فریزر .)04 :4860 ،ایران ،با توجه به قرارگیری آن بر روی مناطق با لرزهخیزی فعال ،دارای
آسیبپذیری بسیار زیادی در میان کشورهای دنیاست (رمضانی بشلی044 :4860 ،؛ رضایی و همکاران)168 :6032 ،
که از شانزده زلزلة مهلک شناختهشدة تاریخ جهان سه مورد آن با نزدیک به نیم میلیون کشته (هاف و بیلهام:6034 ،
 )413در ایران به وقوع پیوسته و متأسفانه تاکنون باعث ازهم گسیختگی زیرساخت های شهری و عدم تابآوری آنها
در کشور ایران و سطح جهان شده است .به دلیل تمرکز جمعیت و زیرساخت های حیاتی در تهران ،پایتخت کشور،
وضعیت ایمنی لرزه ای تهران از اهمیت بخصوصی در سطح ملی برخوردار است (هاف و بیلهام )003 :6034 ،و اهمیت
تاب آوری زیرساخت های شهری بخصوص شریان حیاتی آب را بیشتر مشخص میکند ،زیرا زیرساختهای تابآور
برای شهرها در راستای پایداری و بازیابی سریع عملکردهای شهری بسیار ضروری است (چنگ و همکاران:4862 ،
 .)261بنابراین ،در این پژوهش ،پس از تعیین شاخصهای تابآوری زیرساخت آبرسانی شهری ،به تحلیل زمان
بازیابی عملکرد ،ایستایی ،و نرخ آب رسانی پس از وقوع زلزله و همچنین محاسبة جمعیت فاقد خدمات در مدت زمان
بازیابی در منطقة  4شهر تهران پرداخته شده و با بررسی سناریوهای مختلف در راستای افزایش تابآوری خطوط
آبرسانی اقدام شده است.

مبانینظری
تابآوری 


شناخت مفهوم تابآوری ،که در برخی موارد واضح و روشن تبیین نشده است ،اهمیت بسزایی در راستای مقابله با حوادث
در یک جامعه دارد (کمیتة ملی تابآوری در مقابل زلزله .)40 :4866 ،بهطور کلی ،تابآوری در معنای لغوی آن در مفهوم
بازیابی وضع قبلی ،بازگشت به گذشته ،و بهبود سریع استفاده شده است (رضایی .)166 :4860 ،واژة تابآوری از دیدگاه
پژوهشگران بهویژه در مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی موارد مختلفی را دربر میگیرد؛ بهطوریکه برخی آن را ظرفیت
یک سیستم ،شبکه ،یا یک بنگاه اقتصادی در راستای حفظ و بازیابی عملکرد خود پس از وقوع بحران دانستهاند .برخی
دیگر تابآوری زیرساخت ها را بیشتر به توانایی سیستم هر زیرساخت در راستای کاهش احتمال شوک و اثرهای ناشی از
بحران تعریف کرده و همچنین به بازیابیسریع عملکرد پس از حادثه اشاره کردهاند (آگاروال0 :4860 ،؛ چنگ و همکاران،
.)261 :4862
تعداد زیادی از عوامل مختلف بر تابآوری شهر تأثیرگذارند ،اما بیشتر پژوهشگران بر این امر توافق دارند که عملکرد
زیرساختهای شهری بهویژه سیستم آبرسانی شهر ،که تأثیر مستقیمی در قابلیت امدادرسانی ،توان بازیابی ،و همچنین
سالمت شهروندان پس از وقوع زلزلة محتمل را دارد ،از اهمیت ویژهای در افزایش تابآوری شهر برخوردار است (باقری
و همکاران4011 :4868 ،؛ برنئو و همکاران100 :4880 ،؛ پاگانو و همکاران .)200 :4861 ،ســیر تحول کاربرد و استفاده
از مفهوم تابآوری در پژوهشهای گوناگون نشان میدهد که برداشــتهای مختلفی از آن وجود دارد (عبدالهی.)6032 ،
بنابراین ،در این پژوهش ،مفهوم تابآوری از دیدگاههای مختلفی در طی زمان بررسی شد که خالصهای از آنها در
جدول  6آمده است.
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تعاریفتابآوری

میزان پایداری سیستمها و قابلیت آنها در جذب تغییرات ناشی از اختالل درحالیکه وضعیت قبلی را حفظ نماید
ظرفیت یک سیستم یا بخشی از آن سیستم برای جذب و بازیابی پس از وقوع واقعهای خطرناک
توانایی انطباق با تهدیدها و کاهش یا جلوگیری از آسیب .بهعنوان مثال ،در سازههای مقاوم در برابر آسیب یا در
جوامع تطبیقپذیر دیده میشود
تابآوری در مقابل مخاطرات لرزهای در افزایش توانایی زیرساختهای اجتماع ،بخصوص زیرساختهای حیاتی
همچون سیستم آبرسانی ،در راستای امکان ادامة فعالیت آنها در هنگام و پس از وقوع زلزله
ظرفیت یک سیستم ،شبکه ،یا یک بنگاه اقتصادی در راستای حفظ و بازیابی عملکرد ،و خدمترسانی پس از وقوع
هر حادثهای
قابلیت یک سیستم یا جامعة در معرض مخاطرات در جذب ،انطباق ،و پایداری در برابر اثر مخاطرات در مدت زمان
مناسب
ظرفیت جذب نیروهای مخرب ناشی از سوانح از طریق پایداری و سازگاری و همچنین حفظ ساختارها و عملکرد
اساسی یک سیستم یا جامعه
امکان جذب شوکهای ناشی از بحران برای ادامهیافتنِ فعالیت عملکردی زیرساختها در راستای خدماتدهی به
شهروندان
توانایی سیستم در ادامة عملکرد آن در طی زمان پس از وقوع بحران
سرعت و زمان بازیابی حالت عملکرد زیرساختهای حیاتی از مشخههای اصلی تابآوری شهری است

منبع:نگارندگان 

زیرساختها 

تابآوری


عوامل مختلفی در تابآوری کل شهر تأثیرگذارند ،اما بیشتر پژوهشگران بر این امر توافق دارند که تابآوری
زیرساختهای شهری و عملکرد آنها بهویژه سیستم آبرسانی شهر ،که تأثیر مستقیمی در زندگی شهروندان و توان
بازیابی شهروندان پس از وقوع زلزلة محتمل را دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است (پاگانو و همکاران.)201 :4861 ،
سیستم آبرسانی شهری مهمترین زیرساخت حیاتی محسوب میشود که غالباً در اثر وقوع حوادث طبیعی بهویژه زلزله و
سیل آسیب میبیند .زیرساختهای تابآور باعث افزایش تابآوری شهر و جامعه میشوند (چنگ و همکاران:4862 ،
261؛ چنگ و همکاران ،)406 :4884 ،زیرا زیرساختهای حیاتی تابآور قادر به مقاومت در برابر شوکهای شدید هستند
و میتوانند به شهروندان همچنان پس از وقوع بحران خدماترسانی کنند.
عملکرد خطوط لولة سیستم آبرسانی تعیینکنندة میزان تابآوری و طراحی آن زیرساخت در مقابل مخاطرات
عدیدة طبیعی و ساختی است .در این میان ،بازیابی عملکرد سیستم آبرسانی نقش بسیار حیاتی در پایداری شهری و
بازسازی پس از وقوع بحران دارد و الزم است که در مواقع بروز بحران عملکرد آبرسانی به حالت اولیه برگردانده شود
تا عالوه بر پشتیبانی از سالمت جامعه سایر فعالیتهای بازیابی نیز امکانپذیر شود (باقری و همکاران.)4011 :4868 ،
قابلیت خدماترسانی سیستم آب در هر شهری بر میزان پایداری جامعة شهری در مقابل بحرانهای طبیعی بهویژه زلزله
بسیار تأثیرگذار است .بنابراین ،در موضوع تابآوری زیرساختها نیز روشهای مطرحی ارائه شده است که بر پایة آنها
نسبت به تحلیل تابآوری زیرساختها اقدام میشود.
تابآوری 
ابعاد 

تابآوری سیستم آب شهری ابعاد مختلفی را دربر میگیرد که مهمترین آن نحوة عملکرد سیستم در راستای
خدماترسانی به شهروندان است .با افزایش توانایی یک زیرساخت در ارائة عملکرد و خدماترسانی در زمان بحران و
پس از وقوع بحران میزان تابآوری شهر افزایش مییابد (چنگ و همکاران .)4862 ،با توجه به چندبُعدیبودن تابآوری
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شهر از جمله تابآوری فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و نهادی ،در خصوص سنجش کمی تابآوری تاکنون شاخصهای
مدون و واحدی تدوین نشده است (رضایی و همکاران .)164 :6032 ،بنابراین ،در راستای سنجش تابآوری در هر حوزه
نسبت به نیاز ،به تدوین شاخصهای آن اقدام میشود .در حوزة تابآوری زیرساختها با توجه به فیزیکیبودن حوزة
تابآوری و همچنین بررسی عملکرد آن بر پایة نیاز جامعه ،ابعاد فیزیکی و جمعیتی در راستای تعیین عملکرد بررسی
میشوند .بنابراین ،در این مقاله ابعاد کالبدی سیستم آبرسانی با توجه به معیارهای پهنهبندی خطر ،نوع خطوط لوله،
خسارات ناشی از وقوع خطر ،آسیبپذیری مکانی و فیزیکی بررسی شدند .در ادامه ،پس از تحلیل و تعیین نحوة عملکرد
سیستم ،به بررسی تابآوری بر پایة رویکرد بازیابی زمانی اقدام شد.
آوریزیرساختها 


رویکردهایتاب

با درنظرگرفتن تعاریف مختلف تابآوری و مفهوم آن ،در حوزههای مختلف رویکردهای مختلفی در راستای تابآوری
بررسی شد .رویکردهای مفهومی تابآوری را میتوان بهطورکلی به سه طبقه خالصه کرد :پایداری ،بازیابی ،و گذار
(رفیعیان و همکاران .)6038 ،در حوزة زیرساختهای شهری و کاهش خسارات رویکرد بازیابی غالباً دارای اهمیت ویژهای
است؛ به صورتی که در بسیاری از پژوهشهای زیرساخت شهری همانند پژوهشهای چنگ ( ،)4862برنئو و همکاران
( ،)4880پاگانو و همکاران ( ،)4861و بوزا و همکاران ( )4860رویکرد بازیابی مدنظر قرار داشته است.
رویکردبازیابی 

در این رویکرد ،تابآوری براساس زمان موردنیاز در راستای بازیابی عملکرد یا بازگشت به حالت قبلی تعریف میشود.
بنابراین ،با افزایش زمان بازیابی تابآوری کاهش مییابد و با کاهش آن تابآوری افزایش خواهد یافت و سیستم و
جامعهای که نتواند به حالت قبلی بازگشت کند فاقد تابآوری بهشمار میرود .پیم ( ،)6302کاتر ( ،)4880چنگ (،)4862
و پاگانو ( )4861از پژوهشگران مطرحی هستند که دیدگاه مشابهی در این خصوص مطرح کردهاند .دیدگاه بازیابی بهویژه
در زیرساختهای حیاتی و سیستم آبرسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا در راستای تشخیص زمان بازیابی،
تعیین میزان خسارات و همچنین میزان ایستایی سیستم نیز الزم است که سنجیده شود.
رویکردایستایی 

رویکرد ایستایی ،در مفهوم تابآوری ،غالباً از دهههای ابتدایی  6318میالدی با پژوهشهای هولینگ وارد حوزة
تابآوری شد که غالباً به مطالعات اکولوژیکی وابسته بود؛ اما در سالهای اخیر رویکرد ایستایی در تابآوری سیستمها در
مقابل مخاطرات طبیعی استفادة روزافزونی یافته است .بهعنوان نمونه ،در پژوهشهای اخیر همچون چنگ ( ،)4862پورتر
( ،)4861رضایی ( ،)6034و پاگانو ( )4861از این رویکرد استفاده شده است .در این رویکرد در راستای تعیین ایستایی،
مشخصنمودن هر دو متغیر ،میزان خسارات و درصد عملکرد بهویژه در سیستمهای شهری موردنیاز است تا براساس آن
بتوان میزان جذب شوک را محاسبه کرد .بنابراین ،در این رویکرد هرچه میزان ایستایی باالتر باشد ،تابآوری نیز افزایش
خواهد یافت و بالعکس.
رویکردگذار 

رویکرد گذار در تابآوری غالباً در تابآوری اجتماعی و اکولوژی مورد استناد واقع شده است .پژوهشهای پیم ( )6300و
هولینگ ( )6330را میتوان در این رویکرد طبقهبندی کرد .در رویکرد گذار ظرفیت جامعه و سیستم اکولوژیکی در
راستای واکنش به تغییرات براساس روند سازگاری مدنظر قرار میگیرد .بهعنوان نمونه ،جوامع میتوانند نسبت به تغییر
برخی ویژگیهای ذاتی خود در راستای سازگاری با وضع جدید اقدام کنند و تابآوری خود را در سطح مطلوب حفظ
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نمایند .این رویکرد در سیستمهای فیزیکی عملکردی همچون زیرساختهای حیاتی در حوزة مقابله با مخاطرات طبیعی
همچون زلزله غالباً مورد استناد واقع نشده است ،زیرا زیرساختهای حیاتی براساس نیازهای ضروری شهروندان طراحی
میشوند و امکان کاهش و سازگاری بسیار زیادی ندارند .بااینحال ،برخی از روشها و پژوهشهای تحلیل خسارات و
آسیبپذیری همچون چنگ ( )4862و فما ( )4860از روش بازیابی بر پایة حداقل نیاز استفاده کردهاند که نتایج حاصله را
میتوان بر پایة گذار و سازگاری با وضع موجود با حداقلهای موردنیاز شهروندان طبقهبندی کرد.

رویکرداینمقاله 
با درنظرگرفتن رویکردهای مفهومی فوق ،میتوان گفت که تابآوری در همة رویکردهای یادشده بر توانایی
برگشتپذیری در حوزههای مختلف بهعنوان جنبة مشترک کلی تأکید داشته است .در حوزة تابآوری زیرساختها ،غالب
پژوهشهای انجامپذیرفته یکی از دو رویکرد بازیابی عملکرد یا ایستایی را مدنظر داشتهاند .بنابراین ،در این مقاله ،با توجه
به بررسی خطوط سیستم آبرسانی ،رویکرد بازیابی در راستای مشخصکردن تابآوری مدنظر قرار گرفت.
رویکردهایتابآوری 

جدول.5
رویکردتابآوری

پایداری
بازیابی
گذار

توضیح
غالباً در پژوهشهای اکولوژیکی مدنظر بوده که بر میزان اخاللی که سیستم زیستمحیطی توانایی تحمل آن را بدون شکست کامل دارد
متمرکز است
این رویکرد غالباً در پژوهشهای کالبدی و بررسی تابآوری زیرساختها مدنظر قرار داشته که درخصوص توانایی جامعه یا سیستم در
بازگشت به گذشته یا بازگشت به سطح عملکرد از پیش تعیینشده است که معیار سنجش آن براساس زمان موردنیاز بازیابی است
غالباً در تابآوری اجتماعی مدنظر بوده که بر نوسازی و تطبیق با وضع بهوجودآمده در اثر حادثه متمرکز است

منابع:بسطامینیاوهمکاران5592،؛برونئووهمکاران5559،؛رفیعیانوهمکاران 9915،

در این مقاله ،با توجه به اهداف پژوهش ،ابعاد ،و رویکردهای تابآوری ،که توضیح داده شد ،رویکرد بازیابی عملکرد
بررسی شد .البته ،در راستای تحلیل بازیابی عملکرد سیستم آبرسانی در شهر ،رویکرد پایداری نیز بهصورت غیرمستقیم
تجزیه و تحلیل شد .بنابراین ،در این مقاله ،بر پایة رویکرد پایداری ،به بررسی شاخصهای خطرپذیری لرزهای محدودة
مطالعاتی و همچنین تعیین کمی میزان آسیبهای ناشی از وقوع زلزله بر سیستم آب در نمونة موردی اقدام شد .سپس،
بر پایة رویکرد بازیابی در تابآوری ،به تحلیل زمان بازیابی عملکرد سیستم آبرسانی در راستای ارائة حداقل آب موردنیاز
شهروندان مطابق با استانداردهای شهری اقدام شد.

روشپژوهش 
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .در این پژوهش ،تابآوری از بُعد
بازیابی عملکرد سیستم آبرسانی و زمان موردنیاز سیستم در راستای بازیابی پس از وقوع زلزله مدنظر قرار گرفت .بر این
پایه ،در راستای افزایش تابآوری ،نخست ،شاخصههای حرکت لرزهای بررسی شد و در ادامه به محاسبات میزان
خسارات اقدام شد .در ادامه ،بر پایة میزان خسارات محتمل براساس وضعیت موجود ،تحلیل زمانی بازگشت عملکرد
سیستم به حالت اولیه انجام پذیرفت .در ادامه ،براساس تابع خسارات و تحلیل زمانی ،به ارائة راهکارهای افزایش
تابآوری شبکة آبرسانی در راستای ادامة خدماترسانی و بازیابی عملکرد اقدام شد .شکل زیر چارچوب نظری تحلیل
تابآوری در این مقاله را نشان میدهد.
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رویکردتابآوریوتحلیلزمانبازیابیعملکردسیستم 

شکل.9چارچوبنظریوتحلیلیتبیینکنندۀ
منبع:نگارندگان 

برای مشخصکردن جزئیات خطر لرزهای در نمونة موردی این پژوهش ،از روش تحلیل احتمالی خطر 6با
درنظرگرفتن گسل شمال تهران واقع در محدودة مطالعاتی استفاده شد .در این روش ،عدم قطعیتها شناسایی و در
روندی مشخص تصویر کاملتری از خطر لرزهای ترسیم میشود .در این روش ،خطر زلزله در ساختگاه براساس برآورد
فراوانی ویژگی بیشینة شتاب زلزله در محدودة مطالعاتی در خالل زمان ثابت  tحاصل میشود (مک گوایر.)6003 ،
در راستای تعیین تابآوری سیستم بر پایة رویکرد پایداری ،نخست با استفاده از کاتالوگ زلزلههای به وقوع پیوستة
قبلی در یک ساختگاه و انتخاب یک مدل ریاضی ،احتمال وقوع زلزلههایی با بزرگی مشخص برآورد شد .در راستای تحلیل
احتمالی خطر زلزله ،چهار مرحلة زیر انجام پذیرفت:
 .6شناسایی و تشخیص منابع زلزله در منطقة موردمطالعه و تعریف هندسة هر منبع و قابلیت لرزهای آن که قادر به
تولید حرکات مهم زمین هستند؛
 .4تحلیل لرزهخیزی با توزیع موقتی تکرار زلزله انجام پذیرفت .در این مرحله از یک رابطة تکرار ،که توسط آن
سرعت متوسطی که ممکن است زلزلهای به اندازة خاص از آن تجاوز کند ،استفاده شد تا لرزهخیزی هر محدودة منبع
مشخص شود؛
 .0تعیین حرکت زمین ناشی از زلزلههایی با هر اندازة ممکن و در هر نقطة ممکن در محدودة منبع در منطقة
مطالعاتی با کمک روابط پیشبینیکننده انجام پذیرفت؛
 .2تخمین پارامترهای حرکت زمین در راستای تعیین احتمالی که ،در خالل فاصلة زمانی خاص ،پارامتر حرکت زمین
ممکن است از آن تجاوز کند.

1. Probabilistic Seismic Hazard Analysis

زیرساختآبرسانیشهری:بارویکردتحلیلزمانیدرراستایبازیابی…

تابآوری


291

پس از اجرای مراحل یادشده ،برای محاسبة پارامترهای لرزهخیزی ،نخست کلیة اطالعات مربوط به زلزلههای پیشین
در محدودة نمونة موردی با شعاع  608کیلومتر بررسی و کاتالوگ زلزلههای تاریخی و زلزلههای بهوقوعپیوسته در تهران
تعیین شد .دادههای ثبت زلزلههای دستگاهی موجود در کاتالوگ لرزهای شهر تهران و نواحی پیرامون آن از سایت
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی استخراج شد .داده های لرزه ای شامل زلزلههای دستگاهی ثبتشده تا سال 6030
است که دارای بزرگی  Mwبزرگتر از  2میباشند .پس از انجامدادن مراحل یادشده ،تبدیل بزرگای زلزلهها به بزرگای
گشتاوری 6انجام پذیرفت و حذف پیشلرزهها و پسلرزهها از زلزلههای دستگاهی با استفاده از روش پنجرة متغیر زمانی و
مکانی برای رویداد با بزرگای معین بر پایة روش نوپوف وگاردنر انجام پذیرفت .سپس ،پارامترهای لرزهخیزی منطقه با
استفاده از روش ارائهشده توسط کیجکو و گراهام ( )6330در نرم افزار کیجکو 4مشخص شد.
در این مقاله از رابطة کاهندگی آبراهامسون و سیلوا ( )4880استفاده شد که پس از محاسبة پارامترهای لرزهخیزی،
مدلسازی گسل شمال تهران و انجامدادن محاسبات مربوط به تحلیل خطر لرزهای برای رویداد با دورة بازگشت 210
سال توسط نرمافزار ای زد اف ریسک 0انجام پذیرفت .سپس ،از نرمافزار جی آی اس  68در راستای تهیة نقشههای
تحلیلی استفاده شد .میزان حداکثر بزرگای زلزلة محتمل ،بیشینة شتاب 2و بیشینة سرعت زمین ،0و ضرایب زلزله براساس
دادههای جانمایی گسل شمال تهران و روش محاسبة تحلیل خطر احتمالی محاسبه شد .در ادامه ،محدودة مطالعاتی به
شبکههای  488در  488متری تقسیم شد و کلیة اطالعات لرزهای و شهری موردنیاز از قبیل پارامترهای لرزهای ،بیشینة
شتاب 1و بیشینة سرعت زمین ،1جمعیت ،جنس ،طبقهبندی و مؤلفههای خطوط آبرسانی و مشخصههای گسلها به هر
شبکه اختصاص یافت .پس از تهیة بانک اطالعاتی مربوطه ،در راستای تعیین زمان موردنیاز بازیابی عملکرد سیستم
آبرسانی ،تعداد نقاط شکست و نشت خطوط لوله محاسبه شد .در ادامه ،براساس میزان خسارات ،طبقهبندی خطوط و
وضعیت موجود تحلیل زمانی بازیابی عملکرد سیستم انجام پذیرفت .پس از تحلیل و تشخیص زمان بازیابی عملکرد
سیستم ،براساس استانداردهای جهانی و کشوری ،به بررسی جمعیت تجمعی فاقد آب اقدام شد .از آنجا که اندازهگیری
تابآوری در شرایط مطلق دشوار است ،در راستای افزایش تابآوری بر مبنای عملکرد سیستم آب شهری ،از رویکرد
تطبیقی با استاندارد جهانی استفاده شد .شکل  4مفهوم کلی تابآوری در زیرساختها را نشان میدهد.
کیفیت عملکرد زیرساخت

آوریلرزهایزیرساخت 


مفهومتاب
شکل.5



منبع:برونئووهمکاران 292:5559،

1. Mw
2. Kijko
3. EZ-FRISK 7.52
4. Peak Ground Acceleration
5. Peak Ground Velocity
6. Peak Ground Acceleration
7. Peak Ground Velocity
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بحثویافتهها 

محدودۀمکانیپژوهش 

محدودة مطالعاتی پژوهش منطقة  4شهر تهران است .این منطقه ،بهدلیل نزدیکی به گسل شمال تهران ،بهعنوان یکی از
گسلهای اصلی شهر تهران ،در محدودهای با خطرپذیری باالی زلزله واقع شده است (بربریان و یاتس .)436 :4861 ،با
توجه به مکان عبور گسلهای فعال شمال تهران ،ری ،و مشا ،وقوع زلزله با بزرگای باال در تهران و مناطق آن بسیار
محتمل است (جایکا .)1 :4888 ،عالوه بر موارد یادشده ،نحوة عبور خطوط اصلی آب از محدودة مطالعاتی ،اهمیت بررسی
خطوط سیستم آبرسانی در منطقة مطالعاتی را بیشتر میکند.
منطقة  4شهر تهران در سال  6000دارای  161066نفر جمعیت بوده است .این منطقه از لحاظ جغرافیایی از غرب به رود
درة فرحزاد ،بلوار اشرفی اصفهانی ،بزرگراه محمدعلی جناح ،و میدان آزادی ،از شرق به مسیل درکه و بزرگراه شهید چمران ،از
شمال به محدودة قانونی شهر تهران ،و از جنوب به خیابان آزادی منتهی میشود (نقشة  ،)6که بهدلیل عبور خطوط لولة اصلی
انتقال آب از نمونة موردی هرگونه خللی در عملکرد سیستم در منطقة  4شهر تهران میتواند نتایج مخربی در عملکرد کل
شبکة آبرسانی در هنگام وقوع زلزله بگذارد و بر تابآوری سیستم اثرگذار باشد .عملکرد سیستم آبرسانی ،بهعنوان یکی از
عوامل مهم تابآوری ،با توجه به خسارات محتمل بر خطوط ،میزان تابآوری سیستم در منطقة مطالعاتی را بهعنوان نمونة
موردی مشخص میکند .بنابراین ،در این پژوهش زمان تعمیرات در راستای بازیابی عملکرد ،ایستایی ،و نرخ آبرسانی پس از
وقوع زلزله محاسبه شد تا براساس آنها جمعیت فاقد خدمات در مدت زمان بازیابی تعیین شود .در ادامه با تعیین سناریوهای
مختلف در راستای تعیین تابآوری خطوط آبرسانی اقدام شد .در این پژوهش ،اطالعات خطوط سیستم آبرسانی و توزیع آب
شهر همراه دادههای حاصل از محاسبات لرزهای با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی جی آی اس تحلیل و بررسی شد.

نقشة.9محدودۀمطالعاتی 



منبع:نگارندگان 

تحلیلآسیبپذیریوخسارت 


آسیبپذیری به معنای بررسی تأثیرات زلزلة احتمالی با توجه به خطر و احتمال آن بر سیستم است .بنابراین ،برای تحلیل
آسیبپذیری سیستم آبرسانی ،در این پژوهش ،به بررسی متغیرهای خطر زلزله شامل آسیب و احتمال و همچنین
متغیرهای خسارت شامل خسارات کلی با عنوان تعداد نقاط شکست و خسارات جزئی با عنوان نشت خطوط در واحد
کیلومتر (امیدوار )6311 :4862 ،اقدام شد.
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پس از انجامدادن تحلیل خطر بر پایة دورة بازگشت و تعیین بیشینة شتاب و سرعت زمین در محدودة مطالعاتی ،در
راستای تحلیل آسیبپذیری خطوط ،از روش محاسبات خسارات و رابطة ارائهشده توسط فما ( )6333در هازوس اس آر 6و
هازوس ام اچ 4بر پایة واحد نقطه در کیلومتر ،مطابق رابطة  ،6استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل آسیب سپس در محیط
جی آی اس به نقشههای تحلیلی تبدیل شد.
()6

میزان نرخ تعمیرات موردنیاز بر پایة خطر لرزهای

]] [

]ضریب جنس خطوط

[ ]

[[

در رابطة  6نرخ تعمیرات براساس تعداد نقاط نیازمند به تعمیر در واحد طول خطوط تعیین میشود .در این رابطه ،ضریب

α

برابر با  4/40است .در محاسبات ،مطابق روش یادشده ،ضریب  Kضریب جنس خطوط درنظر گرفته میشود .این ضریب برای
خطوط شکننده همانند چدن ،بتن ،و آزبست برابر  6و برای خطوط منعطف همانند خطوط فوالدی برابر با  8/0است (فما،
4860 ،6333؛ پورتر .)4861 ،بنابراین ،در این پژوهش متغیر جنس خطوط بهعنوان یکی از عوامل احتمالی مؤثر بر تابآوری
تجزیه و تحلیل شد تا براساس آن نسبت به آزمون فرضیه اقدام شود .در رابطة  ،6ضریب برابر با  8/8886است.
میزانآسیبدرهرقطعه 

میزان آسیب در هر قطعه از خطوط تعیینکنندة میزان کل آسیب وارده به سیستم آبرسانی در اثر وقوع زلزلة محتمل در
نمونة موردی است .بنابراین ،در ادامه ،به مشخصکردن میزان آسیب در هر قطعه از خطوط سیستم آبرسانی شهر ،پس
از مشخصکردن نقاط تعمیر براساس رابطة  6اقدام شد .در فرمول یادشده،

Li

طول خطوط در واحد کیلومتر و

RRi

شامل تعداد تعمیر موردنیاز ناشی از خرابی در هر خط براساس بیشینة سرعت زمین ناشی از وقوع زلزلة محتمل (فما،
6333؛ تورس ورا و آنتونیو کاناس )481 :4880 ،است .میزان خسارات از اهمیت بسزایی در راستای تعیین آسیبپذیری
برخوردار است ،زیرا تعداد شکست و نشت براساس نتایج تحلیل خسارات تعیین میشود.
()4

میزان خسارات ناشی از زلزله

]] [ ]

[[

نتایج خروجی تحلیل حاکی از باالتربودن میزان نرخ تعمیرات در مناطق شمالی محدودة مطالعاتی است که بیشینة آن 8/22
و کمینة نرخ تعمیرات  8/81است .نتایج تحلیل در نقشة  0آمده است .پس از تعیین نرخ تعمیرات براساس روند تحلیل
آسیبپذیری (شکل  ،)6به تعیین میزان خسارات در هر قطعه از خطوط لولة آبرسانی شهری در نمونة موردی اقدام شد .میزان
خسارت به نرخ تعمیرات و همچنین طول هر قطعه وابستگی دارد (تورس ورا و آنتونیو کاناس481 :4880 ،؛ فما.)60 :6333 ،
رابطة  4بیانگر روش تعیین میزان خسارات است .براساس خروجی تحلیل خسارات ،میانگین میزان خسارات در سیستم 8/861
است که بیشینة آن در قطعه معادل  8/618است .بر پایة روش الند و شیف ( ،)6334در این پژوهش ،شکست خطوط بهعنوان
آسیب کلی که باعث به صفر رسیدن عملکرد سیستم در آن نقطه میشود و نشت خطوط لوله بهعنوان خسارت جزئیتر با
امکان ادامة عملکرد سیستم آبرسانی مدنظر قرار گرفت .در این پژوهش خسارات لرزهای ناشی از فعالیت گسل شمال تهران
به میزان 48درصد کل خسارات به شکست و 08درصد به نشت (فما6333 ،؛ پورتر )4861 ،در محاسبات خسارات بر پایة روش
تحلیلی هازوس اس آر و هازوس ام اچ فرض گردید .مطابق روش هازوس ام اچ ،در اثر فعالیت لرزهای میزان 48درصد به
08درصد تناسب شکست به نشت (فما6333 ،؛ پورتر )4861 ،در محاسبات تحلیلی مدنظر قرار گرفت.
نتایج تحلیل خسارات حاکی از آن است که در  20نقطه شکست در خطوط سیستم آبرسانی بهوقوع خواهد پیوست
که باعث قطع عملکرد سیستم آبرسانی میشود .نشت خطوط فرعی و اصلی در  610نقطه اتفاق خواهد افتاد .مناطق
1. HAZUS -SR
2. HAZUS-MH
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شمالی و غربی محدودة مطالعاتی ،بهدلیل باالتربودن سرعت بیشینة زمین و همچنین جنس غیرمنعطف خطوط ،خسارات
بیشتری را متحمل خواهد شد (نقشة .)4



نقشة.5میزانخسارتدرخطوطسیستم 
منبع:نگارندگان 

خدماترسانیوعملکردسیستم 

تحلیلشاخصنرخ

رویکرد تاب آوری این مقاله مبتنی بر بازیابی است .در این میان شاخص عملکرد با مشخصکردن کمی وضعیت آبرسانی
باعث تعیین میزان افت خدمترسانی شبکه میشود که براساس آن میتوان زمان بازیابی را محاسبه کرد .بنابراین،
شاخص عملکرد از اهمیت بسیار زیادی در پژوهش برخوردار است .شاخص عملکرد آبرسانی شهری بیانگر عملکرد
شبکة آب آشامیدنی بالفاصله پس از وقوع زلزلة محتمل محاسبهشده در این پژوهش است .عالوه بر موارد یادشده،
شاخص عملکرد تعیینکنندة میزان کاهش خدماترسانی سیستم است که براساس آن میتوان استواری کل سیستم را
محاسبه کرد .این شاخص بر پایة میزان متوسط شکست در خطوط سیستم براساس رابطة  0محاسبه شد.
()0

i n

شاخص عملکرد شبکه پس از وقوع زلزله

Sf  s  r 
i 0

  r 

 ln   / q)  
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در رابطة شاخص عملکرد )sf( ،بهعنوان شاخص عملکرد کل سیستم است که مجموع عملکرد سیستم ( )srرا دربر
میگیرد .شاخص عملکرد بر پایة لگاریتم نرمال متوسط شکست خطوط ( )rدر طول به کیلومتر ( )Lاست که تقسیم بر
ضرایب ثابت

q

برابر  8/6و

b

برابر  8/00میشود .در لگاریتم نرمال میزان اشتباه براساس انتگرال تابع خطا محاسبه

میشود که لگاریتم نرمال عملکرد شبکه براساس رابطة خطا در میزان عددی  xبر جذر عدد  4است.
نتایج خروجی تحلیل عملکرد و محاسبات لگاریتم نرمال شکست در خطوط حاکی از آن است که میزان عملکرد
سیستم بالفاصله پس از وقوع خطر زلزله 16درصد است .این بدان معناست که سیستم آبرسانی یکسوم از عملکرد خود
را از دست خواهد داد.

شکل.9نمودارسطحعملکردسیستمپسازوقوعزلزله 



منبع:نگارندگان 

تحلیلزمانبازیابیعملکردسیستم 

در راستای تحلیل زمان بازیابی عملکرد سیستم ،میزان خسارات در دو مرحله انجام پذیرفت که مرحلة نخست شامل
تعیین تعداد نقاط شکست در سیستم است که باعث قطع آبرسانی میشود و مرحلة بعدی تعیین میزان نقاط نشت در
خطوط سیستم است .پس از تکمیل مراحل تعیین خسارات ،خطوط سیستم در شش طبقه براساس روش تحلیل هازوس
اس آر و ام اچ 6طبقهبندی شد .جدول  ،0طبقهبندی خطوط و اولویت بازیابی آنها را بر پایة شاخص قطر آنها مطابق با
روش تحلیلی فما نشان میدهد.
.طبقهبندیضرایبتعمیرخطوطواولویتبازیابی 

جدول9
طبقهبندی

a
b
c
d
e
u

ضریبتعمیرشکست

ضریبتعمیرنشت

حداقلقطر[]in

حداکثرقطر[]in

خطوطناشیاززلزله

خطوطناشیاززلزله

اولویت

18
01
48
64
0
نامشخص

088
18
01
48
64
نامشخص

[]Day/Team
8/00
8/00
8/00
8/08
8/08
8/08

[]Day/Team
8/11
8/11
8/11
6/8
6/8
6/8

حیاتی6
بسیار زیاد 4
زیاد0
متوسط 2
کم 0
کم 1

منابع:پورتر5595،؛فما5599،9111،؛نگارندگان 

1. HAZUS-SR, HAZUS-MH
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در ادامه ،خطوط سیستم در محدودة مطالعاتی به دو طبقة اصلی انتقال و فرعی توزیع تقسیم شد .سپس ،ضریب
تعمیر و شکست هر قطعه از خطوط سیستم براساس قطر در طبقهبندی ششگانه تحلیل شد (نقشة  .)0در ادامه ،با
بهکارگیری نرمافزار جی آی اس  ،68الیههای خطوط اصلی و فرعی شبکة آبرسانی شهری تجزیه و تحلیل شد.

بندیخطوطسیستمآبرسانی 

نقشة .9
طبقه



منبع:نگارندگان 

سناریوهایبازیابیعملکرد 

سناریوهای مقاله براساس حاالت سهگانة موجود و همچنین بر پایة توان قابلافزایش عملی مطابق استراتژی مدیریت
بحران شهر تهران و آبفا بررسی شد .در این راستا ،نخست براساس خروجی تحلیل خسارات نسبت به تعیین زمان بازیابی
در سیستم اقدام شد .بر پایة عملکرد تیم عملیاتی بازیابی موجود براساس چارت مدیریت بحران در محدودة مطالعاتی
(یک پست امداد متشکل از  64نفر) ،میزان بازیابی سیستم موجود در پارسلهای محدودة مطالعاتی تعیین شد که براساس
آن  411/03روز برای بازیابی عملکرد ناشی از تعمیر خسارت کلی و جزئی در محدودة مطالعاتی موردنیاز است.
در سناریوی اول نسبت به تحلیل زمان بازیابی و تعمیر خسارات با درنظرداشتن منابع موجود فعلی براساس ساختار
آبفا و مدیریت بحران در محدودة مطالعاتی اقدام شد و براساس آن زمان بازیابی در حالت وقوع زلزله در حال حاضر تعیین
شد .بر پایة منابع انسانی موجود در مناطق آبفای تهران در منطقة  0گروه امدادی موجود به فعالیت میپردازند (آبفا،
 .)6030در حال حاضر ،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفا دارای یک پست متشکل از سه گروه در منطقه است که
سناریوی اول مبتنی بر آن استوار است .سناریوی دوم مبتنی بر استراتژی آبفا در راستای افزایش آتی گروهها و سناریوی
سوم بر پایة امکان مشارکت مردمی فعال و همچنین استراتژی بلندمدت آبفا در راستای تعداد گروهها استوار شده است.
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نتایج تحلیل حاکی از آن است که با توجه به تعداد گروههای عملیاتی فعلی با درنظرداشتن سه گروه دوازدهنفره و پست
امدادی ،بهعنوان نیروهای تعمیر سیستم ،زمان بازیابی  03/4روز خواهد بود.
جدول.5زمانبازیابیسیستمبرپایةسهحالتمختف 
جمعیتفاقدخدماتآبرسانیناشیازکاهشعملکرد

سناریو

جمعیتاولیه

درصداولیه

جمعیت

مجموعجمعیت
(9555نفر)

زمانبازیابی

6

161066

40

614301

60010

38

4

161066

40

614301

1102

20

0

161066

40

614301

0603

08

منبع:نگارندگان 
در سناریوی دوم با فرض ثابت ماندن وضعیت فعلی ،به افزایش منابع انسانی تعمیر سیستم اقدام شد .بنابراین ،به
بررسی نتایج تحلیل بر پایة شش تیم عملیاتی از دو پست امداد اقدام شد .نتایج حاکی از آن است که زمان بازیابی
عملکرد در سناریوی دوم در حدود  22روز کاهش مییابد .با توجه به نتایج تحلیل سناریوی دوم نیز مشخص میشود که
زمان حاصله 20/1درصد بیش از زمان تابآوری موردنیاز است.

نمودار.9زمانبازیابیسیستمدرسهسناریویمختلف 



منبع:نگارندگان

در سناریوی سوم با فرض ثابت ماندن وضعیت فعلی ،به افزایش منابع انسانی تعمیر سیستم به نُه گروه عملیاتی از سه
پست امداد بر پایة استراتژی بلندمدت آبفا و همچنین استفاده از مشارکتهای مردمی بر پایة چارت مدیریت بحران
محالت و منطقة موردمطالعه اقدام شد .نتایج حاکی از آن است که زمان بازیابی عملکرد در سناریوی سوم در حدود 43
روز خواهد بود .با توجه به نتایج تحلیل سناریوی سوم مشخص میشود که زمان مطابق با زمان تابآوری موردنیاز بر پایة
بازیابی عملکرد سیستم است .در سناریوی سوم با فرض ثابتماندن وضعیت فعلی ،به افزایش منابع انسانی تعمیر سیستم
به نُه تیم عملیاتی از سه پست امداد اقدام شد .نتایج حاکی از آن است که زمان بازیابی عملکرد در سناریوی سوم در
حدود  43روز خواهد بود .با توجه به نتایج تحلیل سناریوی سوم مشخص میشود که  43روز مطابق با زمان تابآوری
موردنیاز بر پایة بازیابی عملکرد سیستم است (نمودار .)6
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نقشة.5زمانموردنیازبازیابیشکستخطوط
منبع:نگارندگان

نقشة.2زمانموردنیازبازیابینشتخطوط



منبع:نگارندگان 

نتیجهگیری

تابآوری سیستم آبرسانی به عوامل اصلی مدت زمان بازیابی ،ایستایی ،و شاخص عملکرد آن بستگی دارد .در این
پژوهش ،تحلیل زمان بازیابی عملکرد ،شاخص عملکرد شبکه پس از وقوع زلزله ،و جمعیت بدون آب پس از وقوع زلزله
تعیین شدند .این پژوهش با هدف ارزیابی زمان بازیابی عملکرد زیرساختهای خطوط آبرسانی در برابر زلزله در راستای
افزایش تابآوری آن در منطقة  4شهر تهران و ارائة راهکارهای کاهش زمان بازیابی و افزایش میزان خدماترسانی
انجام شد .با توجه به نتایج و یافتهها ،میزان نرخ آبرسانی بالفاصله پس از وقوع زلزله 14درصد است که نمایانگر این امر
است که بیش از یکچهارم جمعیت منطقه در معرض خطر بیآبی کامل قرار دارند .نتایج تحلیلی حاکی از آن است که با
افزایش منابع عملیاتی ،زمان بازیابی کاهش و در نتیجه تابآوری سیستم افزایش مییابد .با درنظرداشتن استاندارد
حداکثر چهار هفته (ادارة امنیت امریکا4881 ،؛ جایکا4881 ،؛ سمیعی ،)6030 ،تا بازیابی کامل سیستم و با درنظرداشتن
این امر که بازیابی و تعمیر در یک خط توسط تیمهای مختلف امکانپذیر نیست ،سناریوی سه بهترین حالت ممکن در
راستای تابآوری سیستم آبرسانی را نشان میدهد که در کمتر از  08روز امکان بازیابی کامل را فراهم میکند.
با توجه به اهمیت بسیار زیاد تابآوری سیستم آب رسانی و عملکرد آن در شهر ،در این پژوهش در راستای افزایش
تابآوری و کاهش زمان بازیابی عملکرد و در نتیجه کاهش جمعیت بدون آب ناشی از وقوع زلزله در محدودة مطالعاتی
موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ تعیین حداقل سه پست امداد متشکل از نُه تیم در راستای بازیابی عملکرد کمتر از سی روز در محدودة مطالعاتی؛
ـ تدوین برنامة جامع بازیابی عملکرد سیستم در مواقع بروز زلزله و اولویتبندی بازیابی خطوط براساس اهمیت
عملکردی آنها؛
ـ تدوین و اجرای برنامههای میانمدت و بلندمدت در راستای تغییر جنس خطوط سیستم از غیر منعطف به منعطف
در راستای کاهش خسارات آتی که امکان 18درصد کاهش شکست در وضعیت ثابت را فراهم خواهد آورد؛
ـ حمایت از مطالعات علمی و پژوهشهای کاربردی در راستای مطالعات کاهش زمان بازیابی عملکرد و افزایش
میزان آبرسانی سیستم در مناطق شهری.
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منابع 
 .6آبفای تهران .)6030( .گزارش مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل آبفای تهران.
 .4بسطامی نیا ،امیر؛ رضایی ،محمدرضا؛ و سرائی ،محمدحسین .)6030( .تبیین و تحلیل مفهوم تابآوری و شاخص ها و چـارچوب هـای آن
در سوانح طبیعی .فصلنامة علمی  -ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران.21-04 ،)6(1 ،
 .0رضایی ،محمدرضا ،6034 ،ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی ،فصلنامة مدیریت بحـران ،ج  ،6ش
 ،4صص .00-41
 .2رضایی ،محمدرضا؛ رفیعیان ،مجتبی و حسینی ،سیدمصطفی ،6032 ،سنجش و ارزیابی میزان تابآوری کالبدی اجتماعهای شهری در برابر
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