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چکیده
تأمین پیوستهی آب آشامیدنی همواره از مهمترین دغدغههای جوامع و ملل مختلف بوده است .سیستم تأمین آب آشامیدنی در معرض
گسترهی وسیعی از مخاطرات و ریسکها قرار دارد و از آسیبپذیرترین شریانهای حیاتی است .در میان این مخاطرات ،سانحهی طبیعی
زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است .پتانسیل لرزهخیزی باالی نواحی مختلف کشور ایران ،بهویژه در کالنشهرها ،و همچنین عواقب و
پیامدهای سنگین ناشی از وقوع چنین سانحهای ،اهمیت انجام مطالعات در این زمینه را بیش از پیش روشن میسازد .این مقاله بهمنظور
ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع زلزله با مالحظهی کل زنجیرهی تأمین آب تهیه گردیده است .منظور از کل
زنجیرهی تأمین آب ،سیستمی است که دربردارندهی هر سه بخش آب خام ،تصفیهخانه و شبکهی توزیع است .در این مقاله سعی شده است
با استفاده از روش تحلیل درخت خطا ( 1)FTAبه ارزیابی ریسک عدم تأمین آب توسط سیستم آبرسانی در محدودهی تصفیهخانهی یک
کالنشهر در اثر وقوع سناریوهای مختلف زلزله پرداخته شود .راهکارهایی نیز بهمنظور کاهش ریسک ارائه گردیده است و تأثیر این راهکارها
مورد تحلیل قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :سیستم تأمین آب ،زلزله ،مدیریت ریسک ،درخت خطا ،استراتژی کاهش اثرات
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Abstract

ontinuous supply of potable water after an earthquake has always been one of the most important concerns
of every nation and society. Water-supply system is encountered with a wide range of hazards and risks that
makes this system one of the most vulnerable lifelines. The high seismic potential of different areas in Iran, and
also catastrophic consequences of the earthquake shows the urgent need to carry out researches in this field. This
study has been done in order to assess different failure scenarios of a water-supply system, considering the whole
water supply chain (including raw water, water treatment plant and distribution network). In this research, the
risk of population being without water after occurrence of earthquake scenarios in a Metropolitan area around
a water-treatment plant is analyzed using Fault Tree Analysis method. Three different risk reduction strategies
are suggested in order to reduce the risk. Finally, the results are compared with each other, and the best strategy
is selected.
Keywords: Water supply system, Earthquake, Risk management, Fault Tree Analysis (FTA), Mitigation strategy
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ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

زیرساختهای حیاتی ،همانگونه که از نامشان پیداست،
الزمهی ادامهی حیات جوامع بشری امروزی بودهاند و شایستهی
توجه روزاف ــزون در تحقیقات و مطالعات علمی هستند ،چــرا که
جوامع بشری بسیار متکی به خدماتی هستند که این زیرساختها
بــایــد ب ـهطــور پیوسته تولید و ارائ ــه نمایند .سیستم تأمین آب
آشامیدنی بیتردید یکی از مهمترین زیرساختهای حیاتی است
کــه در مــعــرض گــســتــرهی وسیعی از ریــسـکهــا ق ــرار دارد و بسیار
آسیبپذیر است .از یک سو با توجه به اهمیت فراوان این سیستم
بهمنزلهی یکی از مهمترین زیرساختهای حیاتی ،و از سوی دیگر
با توجه به احتمال باالی وقوع زلزله در نقاط مختلف ایران از جمله
در کالنشهرها ،ضرورت انجام تحلیل ریسک این سیستمها برای
شرایط وقــوع زلزله و همچنین اتخاذ راهــکــارهــای مناسب برای
کاهش ریسک آنها ،بیش از پیش احساس میشود.
بهمنظور غلبه بر کمبودهای موجود در روشه ــای تحلیل
سنتی و مقابله با پیچیدگیها و طیف گستردهی تهدیدات ،نیاز به
توسعهی قابلیتهای تحلیلی به صورت روزافزون بیشتر احساس
میشود .در راستای نیل به ایــن هــدف ،سیاستهای ارزیــابــی و
ی که
مدیریت ریسک از اهمیت ویــژهای برخوردار است .از آنجای 
ً
امکان حذف تمامی ریسکها و ایجاد یک جامعهی کامال خالی از
ریسک وجود ندارد ،به یک مدیریت کارآمد ریسک ،برای دستیابی
به سطح قابل قبولی از ریسک ،نیاز است .مدیریت ریسک کارآمد
با هدف دستیابی به سطح قابل قبول ریسک ،رویکردی متشکل از
چند گام است که به صورت مکرر باید انجام گیرد.
رویــکــرد تحلیل ریــســک بــا در نــظــر گــرفــتــن کــل سیستم ،از
منبع تــا محل مــصــرف ،روشــی مفید و ض ــروری بــرای اجتناب از
بهینهسازیهای جزئی مؤلفههای سیستم تأمین آب آشامیدنی
است .چنین رویکردی نیاز به ابــزاری دارد که قادر به مدلسازی
انــدرکــنـشهــای مــیــان روی ــداده ــای مختلف بــاشــد .در ایــن راستا
استفاده از روش تحلیل درخت خطا ( ،)FTAابزاری بسیار سودمند
اســت .در ویــرایــش ســوم راهــبــردهــای کیفیت آب آشامیدنی ،که
ســازمــان بهداشت جهانی ( 2)WHOمنتشر کــرده اســت ،رویکرد
مدیریت ریسک جامع ،مؤثرترین راه اطمینان از سالمت عرضهی
آب آشامیدنی معرفی شده است [.]1
در زمینهی ارزیابی ریسک و سناریوهای خرابی سامانههای
آبرسانی تحقیقات متعددی در سراسر دنیا صــورت گرفته است
کــه در ا کــثــر آنه ــا فقط جنبهی کیفیت آب مدنظر ب ــوده اســت.
هر چند مطالعات بسیار ارزشمندی نیز سناریوهای خرابی را با
نگاهی همهجانبه مــد نظر قــرار دادهانـ ــد .زانــگــژو3و همکاران در
سال  1998شهر فوکوآ کا 4را بهمنظور پیشبینی میزان تقاضای
آب با در نظر گرفتن پنج شاخص ریسک مورد مطالعه قرار دادند
[ .]2ازل 5و همکاران مــدل تحلیل ریسک شریان حیاتی برای
یــک شهر کــوچــک را معرفی کــردنــد .در ایــن مطالعه جنبههای
مختلف ســازهای ،سیاسی ،زمانی و اقتصادی در نظر گرفته شده
اســت [ .]3توهاوکاک 6و همکاران در ســال  2006متداولترین
روشه ــای تحلیل ریسک سیستمهای تأمین آب آشامیدنی را

معرفی کردهاند و به شناسایی ریسکهای کمی و کیفی مؤلفههای
سیستم پرداختهاند [ .]4سویک 7لزوم مالحظهی عدم قطعیت در
دادههای ورودی و پارامترهای مدل در حین انجام چنین مطالعاتی
را بر اساس شبیهسازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک مطرح نمود
[ .]5در تحقیقی با عنوان «بررسی عملکرد خطوط لوله توزیع آب در
برابر زلزله» توپراک 8و همکاران به بررسی عملکرد لولههای انتقال و
توزیع در نمونههایی از زلزلههای کشورهای ترکیه ،ایاالت متحدهی
امریکا ،ژاپن و تایوان پرداختهاند و همچنین جنسهای مختلف
لوله را با یکدیگر مقایسه کردهاند [ .]6لیندی 9در مطالعهای به
تحلیل ریسک جامع شبکهی آب شرب شهر گوتبورگ 10پرداخته
اس ــت .نــتــایــج ب ــرای شـهــر گــوت ـبــورگ نــشــان م ـیدهــد کــه مــخــازن
ذخیرهی آب خام بیشترین سهم در افزایش سطح ریسک را دارا
است [ .]7در مقالهای با عنوان «تحلیل درخت خطا برای آنالیز
ریسک احتماالتی و جامع سیستم آب شرب» لیندی و همکاران به
محاسبهی احتماالت وقوع و شکست سیستم پرداختهاند .آنان از
دادههای شریان آب و نظر خبرگان استفاده کرده و بهمنظور تحلیل
عدم قطعیت از روش مونت کارلو بهره بردهاند [ .]8همچنین در
مقالهای با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک یکپارچه از منبع تا شیر
آب» از درخت خطا برای تحلیل ریسکها در تمامی اجزای شبکهی
توزیع آب شرب شهری استفاده شده است .در این تحقیق از روش
مونت کارلو برای آنالیز عدم قطعیت استفاده شده است [ .]9لو11و
همکاران در سال  2009تحلیل ریسک لرزهای سیستم تأمین آب را
انجام دادهاند و آسیبپذیری لرزهای هر یک از مؤلفههای سیستم
را تعیین نمودند [ .]10بونئو 12و اورورک 13در تحقیقی به بررسی
عملکرد شبکهی آب شرب در زمان زلزله با استفاده از مدلسازی
هیدرولیکی پرداختهاند [ .]11دوگوئن یو14و همکاران در سال 2016
اثرات زلزله را مبنایی برای طراحی بهینهی شبکهی توزیع آب قرار
دادهانــد که هدف آن افزایش بازگشتپذیری شبکهی توزیع آب
شرب است [.]12
در برخی از تحقیقات داخلی نیز به ارزیــابــی آسیبپذیری و
تحلیل خسارت شبکهی آب در برابر زلزله پرداخته شــده است.
بپــذیــری لـ ــرزهای شبکهی آب کــرمــانــشــاه در بــرابــر زلــزلــه با
آســیـ 
استفاده از تحلیل هیدرولیکی توسط عربپور داهویی مورد ارزیابی
قــرار گرفته اســت [ .]13معقولی نیز بــه تحلیل خــســارت لــرزهای
شبکهی آب شیراز پرداخته است [ .]14امیدوار و همکاران []15
و حجتی [ ]15به بررسی تأثیر وابستگی عملکرد لــرزهای شبکهی
آب به شبکهی برق با استفاده از پتری نت و زنجیرهی مارکوف
پرداختهاند .شبیهسازی عملکرد ل ــرزهای شبکههای توزیع آب
شهری و بررسی تأثیر اقدامات مدیریت مصرف بر عملکرد لرزهای
شبکهیتوزیع آب شهری اسالمشهر با استفاده از مدل عصبی فازی
و شبیهسازی مونت کارلو توسط صدرالساداتی صورت گرفته است
[ .]17محمودیان به ارزیابی سناریوهای خرابی شبکهی آب در اثر
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک با استفاده از درخت خطا پرداخته
است [ .]18تأثیر شبکهی برق بر عملکرد لــرزهای شبکهی توزیع
آب با استفاده از روش درخــت خطا توسط نعیمی [ ]19و نعیمی
و امیدوار [ ]20مورد بررسی قرار گرفته است و مسئلهی وابستگی

جدول  :1خالصهای از روشهای مناسب برای تحلیل ریسک سیستمهای تأمین آب []25
روش تحلیل ریسک
HAZID

مرحله در فرایند تحلیل ریسک نوع تحلیل

PHA/RVA

شناسایی مخاطرات
شناسایی مخاطرات
شناسایی مخاطرات و
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تحلیل درخت خطا
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سطح اطالعات مورد
بخش سیستم تأمین کیفیت یا ّ
کمیت آب
نیاز
آب

سطح نیاز به آموزش

تازهکار

کیفی
کیفی

همهی بخشها
تصفیهخانه و توزیع

هر دو
هر دو

پایین
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کیفی
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هر دو

متوسط

تازهکار

کیفی

تصفیهخانه و توزیع

هر دو

باال

متخصص

هر دو

همهی بخشها

هر دو

باال

خبره

تخمین ریسک (علتها)

هر دو

همهی بخشها

هر دو

باال

خبره

تخمین ریسک (پیامدها)

هر دو

همهی بخشها

هر دو

باال

متخصص

تخمین ریسک (علتها)

هر دو
ّکمی
ّکمی

تصفیهخانه و توزیع
همهی بخشها
همهی بخشها

هر دو
هر دو
کیفی

تخمین ریسک (پیامدها)
تخمین ریسک (پیامدها)

است .بدین منظور با بررسیهای صورت گرفته ،از میان نواحی
مختلف یــک کــانشـهــر ،گــزیـنـهای کــه شــامــل هــر ســه بخش آب
خــام ،تصفیهخانه و شبکهی توزیع بود و کمترین اندرکنش را با
نواحی دیگر سیستم تأمین آب ایــن کالنشهر داشــت ،انتخاب
شد و مطالعات بر روی این محدوده انجام گرفت .همچنین با
بررسی زلزلههای تاریخی به وقــوع پیوسته در مـحــدودهی مورد
مطالعه و وضعیت گسلهای منطقه ،سه سناریوی زلزله در اثر
فعالیت گسلهای موجود برای انجام تحلیلها انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده برای تحلیل احتمال شکست در این پژوهش،
روش تحلیل درخــت خطا ( )FTAاســت که از روشهــای تحلیل
منطقی عملکرد سیستمهای پیچیده در علوم مختلف است .پس
از شناخت کامل سیستم مــورد مطالعه ،عملکرد ایــن سیستم در
اثر وقوع زلزله با استفاده از روش تحلیل درخت خطا مدل گردید
و تحلیلهای مربوط برای سناریوهای مختلف انجام شد .سپس
احتماالت مربوط به عدم تأمین آب توسط مخازن ذخیرهی موجود
در محدودهی مورد مطالعه در اثر وقوع زلزلههای سناریو ،برای
سناریوها و حاالت مختلف به دست آمد .همچنین ریسک مربوط
به هر یک از این حــاالت ،که بهمنزلهی جمعیت بدون آب در اثر
وقوع زلزله (بهمنزلهی شاخص کمی عدم عملکرد شبکه) تعریف
گردیده است ،محاسبه شد .در ادامه سه راهکار فنی برای کاهش
ریسک سیستم بهمنزلهی نمونه و برای نشان دادن کارایی روش
پیشنهادی انتخاب گردیده و تأثیر هر یک از این راهکارها در میزان
ریسک در سناریوهای مختلف بررسی شد .در پایان با توجه به
نتایج به دست آمده ،بهترین راهکار از میان این راهکارها معرفی
گردیده است.

روششناسی تحقیق
رویکرد مورد استفاده در این پژوهش رویکردی جامع است که
در آن تمامی اجزای سیستم تأمین آب ،شامل بخشهای تولید،
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عملکرد شبکهی آب به شبکهی بــرق در منحنیهای شکست
مربوطه لحاظ گردیده است .صادقی تأثیر خرابیها با دلیل مشترک
و افزونگی را در تصفیهخانههای آب مورد بررسی قرار داده است
[ .]21حسنی به بررسی آسیبپذیری لرزهای و راهکارهای مقابله
با زلزله در سامانههای آبرسانی ایران پرداخته است [ .]22توکلی
با استفاده از تئوری گراف و روش داده ستانده اندرکنش عملکردی
شبکهی آب و برق را هنگام زلزله مورد بررسی قرار داده است [.]23
توسعهی توانمندیهای نرمافزار  ArcGISبرای استفاده در برآورد
آسیبپذیری لرزهای لولههای شبکهی آبرسانی منطقهی یازده
تهران توسط راهنما صورت گرفته است [.]24
خ ــاصـ ـهای از روشهـ ـ ــای مــنــاســب بـ ــرای تــحــلــیــل ریــســک
سیستمهای تأمین آب به همراه ویژگیهای این روشها در جدول 1
ارائه شده است .در جدول  1بهمنظور تعیین میزان نیاز به تخصص
و آموزش ،از سه اصطالح «خبره»« ،متخصص» و «تازهکار» استفاده
شده است .منظور از خبره این است که بهمنظور توانایی استفاده از
روش مورد نظر ،نیاز به آموزش رسمی وجود دارد .از اصطالح تازهکار
بــرای مــواردی استفاده شده است که فرد پس از آشنایی با روش
و بدون نیاز به تجربه یا آمــوزش خاص ،قادر به استفاده از روش
است .اصطالح متخصص برای حالتی بینابین دو حالت پیشین
به کار رفته است [ .]13هرچند رویدادهای خطرناک ممکن است
ً
متفاوت باشند ،ولی پیامدهای آنها معموال به دو دستهی کمی و
کیفی طبقهبندی میشوند .رویداد شکست کلی که در این روش در
نظر گرفته میشود ،شکست (عدم موفقیت) در عرضهی آب است
که میتواند به دو صورت تعریف شود .1 :شکست کمی ،یعنی هیچ
آبی به مصرفکننده تحویل داده نشود؛  .2شکست کیفی ،یعنی
آب تحویل داده شود ولی با استانداردهای کیفیت آب مطابقت
نداشته باشد.
در ایــن مقاله ،تحلیل ریسک سیستم تأمین آب آشامیدنی
با استفاده از روش تحلیل درخــت خطای احتماالتی انجام شده

باال
باال
باال

خبره
خبره
خبره

پیشنهادی
تصویر  :1الگوریتم تحلیل ریسک
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :1اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
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لولههای انتقال و توزیع ،مخازن ذخیرهی آب ،ایستگاههای پمپاژ،
انتقال و توزیع در نظر گرفته شده است .روش مورد استفاده بهمنظور
چاههای آب شرب ،ایستگاههای کلرزنی و غیره یافت میشوند .با
مدل کردن سیستم مورد مطالعه ،تعیین روابط بین اجزای سیستم
توجه به روابط سلسلهمراتبی و تأثیرات متقابل مابین اجزای مذکور
و ارزیابی ریسک شکست سیستم در اثر وقوع زلزله ،روش تحلیل
سیستم تأمین آب ،تحلیل ریسکی واقعگرایانه خواهد بود که بتواند
همچنان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪـراوان
داﻣﻨﻪيقدمت فـ
ﯿﯿﻦ وجود
استﺗﻌکه با
)FTA
درخت خطا (
ﻣﻮردازي(
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي
ﯿﺴﺘﻢ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳ
تمامی این مؤلفهها را در نظر بگیرد و سیستم مورد نظر را به طور
پرکاربردترین روشهای تحلیل ریسک سیستمهای پیچیده است.
کند.آب ﺧﺎم ،ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪي ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﯾﺎ ز
ﻌﻤﻮل
احتماالتیﻃﻮر ﻣ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ
ﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣ
جامع مدل
ﺳﻪهای
در ازروش
است و
روشﯿﻦیکآبروش
ﯾﮏکهﺳ این
از آنجایی
خان وههای
یکیياز تصفی
رسانی
ی آب
محدوده
عدم ﺳﺪﻫﺎ ،آﺑﮕ در
تحلیل
است،ﯾﯽانجام
اﺳﺖ.عدم
ﺷﺪهوجود
احتماالتی
اﻧﺘﻘﺎلهآب
ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ
ﻟﻮﻟﻪ و
ﺧﻄﻮط
پژوهشآب،
ﯿﺮﻫﺎ،اینﭼﺎهﻫﺎي
ﯾﺎﭼﻪﻫﺎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ در
انکارناپذیرﺆ ﻟﻔﻪﻫﺎ
قطعیتآب ﺧﺎم ﻣ
در ﺑﺨﺶ
ﻧﻮعثانیه
مکعب در
متر
7/5
طراحی
ظرفیت
با
نظر
ـورد
ـ
م
شهر
ن
کال
مطالعه
این
در
منظور
بدین
است.
ضروری
مطالعه
این
در
قطعیتاﻧﻮاع دﯾﮕﺮي از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
بـهمــنــزلـهی مطالعهی م ــوردی در نظر گرفته شــده اس ــت .این
از رویکرد مونت کارلو استفاده شده است .الگوریتم کلی پژوهش
ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﺮزﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ،آﺷﻐﺎلﮔﯿﺮي،
تصفیهخانه پاسخگوی  23درصد از نیاز آبی کالنشهر مذکور است.
انجام گرفته شده در تصویر  1نشان داده شده و در ادامه هر یک
رﺳﻮبﮔﯿﺮي ،اﻧﻌﻘﺎد ،ﺗﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ ،ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﺳﺖ .آب ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ
آب خام این تصفیهخانه از طریق یک سد و همچنین مجموعهای
از مراحل به صورت مختصر و در قالب یک مطالعهی موردی شرح
خانهﺗﻮزﯾﻊ،
اﻧﺘﻘﺎل و
ـردد .از ﻗﺒﯿﻞ
اﺟﺰاﯾﯽ
ﯾﻦهـزـاﯾﺮ ﺳ
وارد
نسبت به
ﻫﺎيتصفیه
ﻟﻮﻟﻪـن
موقعیت ایـ
ﯿﺴﺘﻢیگـ
تأمین م ـ
اند.ﺷﺒﮑﻪي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﺳﺖ .ازدر اچــاه
داده شده
تصویر 2
آن ﻣوﯽگسل
ﻏﯿﺮههی
تأمی ونکنند
شهر ،سد
آب ﺷﺮب ،ا کالن
موردی)
(مطالعهی
دامنهی
سیستم
منطقهﺑﻪدررواﺑﻂ
های ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻠﺮزﻧﯽ
ﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﭼﺎهﻫﺎي
مطالعه ﭘﻤﭙﺎژ،
ﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي
تعیینآب ،ا
ذﺧوﯿﺮهي
شناختﻣﺨﺎزن
تصفیه در
خام پس
واﻗﻊآب
است.
ﯿﻞ رشده
داده
بخش
معمول از سه
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ بهﻣﺎﺑطور
آشامیدنی
سیستم
مراحلﺗﻤﺎﻣﯽ
انجام ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺪازﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﯾﺴﮑﯽ
نمایشﺗﺤﻠ
ﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب،
ﻣﺬﮐﻮر ﺳ
ﯿﻦ اﺟﺰاي
تأمینﺗﺄﺛآبﯿﺮات
ﻣﺮاﺗﺒﯽ و
یکﺳﻠﺴﻠﻪ
خانه از طریق خطوط لولهی انتقال به مخازن ذخیرهی آب
تصفیه
عمده یا زیرسیستم آب خام ،تصفیهخانه و شبکهی توزیع تشکیل
اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪل ﮐﻨﺪ.
در نقاط مختلف منتقل شده و سپس از طریق این مخازن بهصورت
شده است .در بخش آب خام مؤلفههایی مانند دریاچهها ،سدها،
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪودهي آبرﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ  7/5ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ
ثقلی یا با استفاده از ایستگاههای پمپاژ به مخازن ذخیرهی دیگر
آبگیرها ،چاههای آب ،خطوط لوله و تونلهای انتقال آب و انواع
اﺳﺖ.
ﻣﺬﮐﻮر
ﺷﻬﺮ
ﮐﻼن
ﯽ
آﺑ
ﯿﺎز
ﻧ
از
درﺻﺪ
23
ﮔﻮي
ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ
خانهاﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺪه
بخشﮔﺮﻓﺘﻪ
شوند.در ﻧﻈﺮ
ﻣﻮردي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دیگریﺑﻪازﻣﻨﺰﻟﻪي
انتقال مییابد .در نهایت آب موجود در مخازن ذخیره بهوسیلهی
متشکل
تصفیه
ي می
دیده
تأسیسات
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ
شبکهﯿﺖ ا
ﮔﺮدد .ﻣﻮﻗﻌ
ﯿﻦ ﻣﯽ
هایﻫﺎ ﺗﺄﻣ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪايلولازهﭼﺎه
نوعﻫﻤﭽﻨ
ﺳﺪ و
استﻃﺮکهﯾﻖ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ از
مختلفﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺧﺎم اﯾﻦ
آب
مخازن
ﺧﺎﻧﻪبرخی از
ـردد.
یگـ
ﯾﻦمـ 
توزیع
توزیع در
فرعی
ﯿﻦخانه
تصفیه
بسته به
تصفیه
فرایندهای
از
ذخیره نیز وجود دارند که عالوه بر آب وصولی از تصفیهخانه ،از آب
میتواند متفاوت بــاشــد .امــا بهطورکلی یــک تصفیهخانه شامل
زیرزمینی حاصل از چاههای اطرافشان نیز استفاده میکنند که این
مراحلی از قبیل کلرزنی اولیه ،آشغالگیری ،رسوبگیری ،انعقاد،
آب پس از کلرزنی در محل مخزن به شبکهی توزیع ارسال میگردد.
تهنشینی ،فیلتراسیون سریع ،کلرزنی ثانویه و در نهایت ذخیرهسازی
ً
معموال مؤلفههای موجود در سامانههای تأمین آب آشامیدنی،
است .آب پس از طی مراحل تصفیه وارد شبکهی توزیع میشود که
دارای وابستگی عملکردی و اندرکنش با یکدیگر هستند .روش
زنجیرهی نهایی تأمین آب است .در این زیر سیستم اجزایی از قبیل

ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪي ﺗﻮزﯾﻊ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ،داراي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدي و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .روش
ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
رواﺑﻂ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.

تصویر  :2مختصات محل وقوع زلزلههای سناریوی انتخابی
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :2ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺤﻞ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﺳﻨﺎرﯾﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
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محدودهی مورد مطالعه در اثر وقوع زلزله» .نمونهای از یک درخت
تحلیل درخت خطا رویکرد مناسبی برای تحلیل عملکرد این نوع
ﺧﻄﺎکهي باﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺴﻂ
خطای تولید شده برای یک سیستم در تصویر  3نشان داده شده
آب روش ،بهتر میتوان
استفادهﺗﺄﻣﯿازﻦایــن
درﺧﺖچــرا
اســت،
سیستمها
است.
روابط و اندرکنش میان مؤلفههای سیستم را مدل و تحلیل کرد.
از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪي اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
تحلیلخطر
بسط درخت خطای سیستم تأمین آب
ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي
و
ﺣﺎﻻت
ﺑﺮرﺳﯽ
در
ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ
ﮔﺮان
ﻞ
ﺗﺤﻠﯿ
از
ﺑﺴﯿﺎري
نظر به اینکه هدف این پژوهش بررسی سناریوهای خرابی
ﻧﻤﻮد.م ـیتــوان بـهمــنــزلـهی اب ــزاری
اﺳﺘﻔﺎدهخــطــا
ﭘﯿﭽﯿﺪهدرخ ــت
ﺑﺴﯿﺎرتحلیل
از روش
از
)رﺳﯿﺪن
ﻗﯿﺎﺳﯽ
روﯾﮑﺮد
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻠﺖ
ﻪ
ﺑ
،
ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﻄﺢ
در
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﯾﺎ
ﻣﻄﻠﻮب
روﯾﺪادﻫﺎي
ﺑﺮوز
ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
بــرای ﻣﯽ
شبکهی آب و تحلیل ریسک این شبکه در شرایط وقوع زلزله است،
تحلیل فرایند ایمنی سیستمها بـهویــژه در هنگام ارزیابی
نمود.ﺑﻨﺪﻧﺪ ]
استفادهﮐﺎر ﻣﯽ
روش را ﺑﻪ
بسیار( ،اﯾﻦ
هایﺑﻪ ﺟﺰء
سیستم ﮐﻞ
ضروری است که با توجه به مشخصات محدودهی مورد مطالعه،
.[26از تحلیلگران
بسیاری
پیچیده
ﺧﻄﺎﻫﺎخطر انجام
اﺣﺘﻤﺎﻻتتحلیل
ﺗﻮزﯾﻊگردیده و
انتخاب
برای وقوع
سناریوهایی
احتمالی که
مختلف
حاالت
بررسی
سیستم در
زلزلهﭘﺎﯾﻪ،
روﯾﺪادﻫﺎي
ﺧﻄﺎي
وارد ﻧﻤﻮدن اﺣﺘﻤﺎل
درﺧﺖ ﺧﻄﺎ،
سناریوهای ﯾﮏ
ﺧﻄﺎو ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد
درﺧﺖ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ایمنی روش
15
حاصلازاز مطالعات
قسمت ،از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪکه
گفتنی است
سطحﺑﺮﺷﯽ گیرد.
نامطلوب در
ﺗﻌﯿﯿﻦ بروز
منجر به
نتایجﮔﺮوﻫﯽ
اﺳﺖ از
این ﻋﺒﺎرت
ي درﺑﺮﺷﯽ
اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي
مطلوب یاﺗﻌﯿﯿﻦ
رویدادهای اﺻﻠﯽ و
اﺣﺘﻤﺎل روﯾﺪاد
میتوانندﺑﺮاي
16
مطالعه ،بهمنظور
ی مــورد
ﺑﺮﺷﯽ منطق
ـودي بــرای
بندی مــوجـ
ریزپهن
وﻗﻮعاز کل
(رسیدن
قیاسی
رویکرد
علتاﮔﺮاستفاده
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺣﺪاﻗﻞه ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.ه ﯾﮏ
روﯾﺪادبه اﺻﻠﯽ ﻣﯽ
ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ازاﺗﻔﺎق
به ﮐﻪ
شوند،ﻫﺎ،
سیستم آﻏﺎزﮔﺮ
انتخاب زلزلههای سناریوی احتمالی استفاده شده است.
جزء) ،این روش را به کار میبندند [.]26
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع روﯾﺪاد اﺻﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
•سناریوهای وقوع زلزله
روش تحلیل درخت خطا شامل ایجاد یک درخت خطا ،وارد
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻂ درﺧﺖﻫﺎي ﺧﻄﺎ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
بهرهگیری از سناریوهای وقوع زلزله برای برنامهریزی واکنش
نمودن احتمال خطای رویدادهای پایه ،توزیع احتماالت خطاها
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪودهي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻌﺪد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي
15
اضطراری و برنامهریزی پیشگیری از اثر بحران ناشی از زلزله در
آن وبرشی
های
برای تعیین احتمال رویداد اصلی و تعیین مجموعه
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ
ﺗﺤﻠمﯿﻞ
ﻣﺘﻌﺪد
اﻣﺮوزه ﻧﺮم
اﻧﺘﻈﺎر
دور از
یکﺮﻣﻤﮑﻦ
است .ﻏﯿ
يههایی را
بنابراین،ﮏبایددارازلزل
وﺟﻮدباشد.
ﺧﻄﺎمفید
درﺧﺖبسیار
یتواند
روششهر
ها،ي ﺑﺮايیک
اﻓﺰارﻫﺎيآغازگر
گروهی از
اﺳﺖ.است از
عبارت
برشی
مجموعوهی
اﺳﺖ،
بیشترینﺴﮏ
روشکهﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾ
شوند.ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﯾﯽیﮐﻪ در
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺎص ﺧﻮد
اتفاقﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﯾﯽﻫﺎ و
که ا گر ﺗﻮاﻧﺎ
مطالعه وارد
ﺷﺪهمورد
اﺳﺘﻔﺎدههی
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗبهﯽمحدود
خسارت را
فرضازنمود
آﻧﺠﺎ م
ـداد ازاصلی
وقوع رویـ
بیفتنديموجب
همگی
16
خواهند نمود .زلزلهای که کالنشهر مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار
یــک مجموعهی برشی حــداقــل  ،عــبــارت اســت از کوچکترین
خواهد داد ،در گسلی فعال در نزدیکی شهر رخ خواهد داد .کالنشهر
مجموعهای از آغازگرها که اگر همگی اتفاق بیفتند منجر به وقوع
مورد مطالعه به انــدازهی کافی وسیع است و امکان زیادی وجود
رویداد اصلی میگردند.
دارد که یک منطقه متحمل خسارت شدید شود ،اما منطقهی دیگر
بهمنظور بسط درختهای خطا برای سیستم مورد مطالعه نیاز
کمتر خسارت ببیند.
به ابزاری است که قادر به انجام این امر باشد ،چرا که با توجه به
از میان بسیاری از گسلهای فعال در منطقه ،سه گسل از
وسعت محدودهی مورد مطالعه ،تعدد مؤلفههای آن و همچنین
زمرهی محتملترین گسلهای خطرناک منطقه است .مشخصات
سناریوهای مختلف مــورد نظر ،انجام ایــن امــر به صــورت دستی
ایــن گسلها بــه هـمــراه بــزرگــای زلــزل ـهی احتمالی در ج ــدول  2و
غیرممکن و دور از انتظار است .امروزه نرمافزارهای متعددی برای
موقعیت نسبی مربوط به مرکز زلزلههای مربوط به آنها در تصویر
روش تحلیل درخت خطا وجود دارند که هر یک دارای تواناییها
 2نشان داده شده است.
و کاربردهای خاص خود هستند .از آنجاییکه در تحقیق حاضر از
•محاسبهی پارامترهای لرزهای مربوط به سناریوهای وقوع
روش تحلیل ریسک احتماالتی استفاده شده است ،بررسی عدم
زلزله
قطعیت موجود در دادههــا امری اجتنابناپذیر است .لذا نیاز به
پس از انتخاب سناریوهای وقوع زلزله برای محدودهی مورد
ابزاری وجود دارد که عالوه بر بسط درخت خطا و تحلیل آن ،قادر
مطالعه ،باید پارامترهای لــرزهای مربوط به این زلزلهها محاسبه
به تحلیل عدم قطعیت نیز باشد.
گردند ،چرا که این پارامترها الزمـهی محاسبهی احتمال خرابی
اولین گام در تشکیل یک درخــت خطا ،تعیین رویــداد اصلی
اجــزای سیستم تأمین آب با استفاده از توابع خسارت هستند.
یا رویــداد فوقانی اســت .در این تحقیق از عناوین مختلفی برای
این پارامترها عبارتند از شتاب بیشینهی زمین ( ،)PGAسرعت
رویــدادهــای اصلی موجود در بخشهای مختلف استفاده شده
بیشینهی زمین ( )PGVو تغییر شکل دائمی زمین ( .)PGDدر
اســت .در ایــن میان مهمترین روی ــداد اصلی در فضای شکست
این مطالعه ،بهمنظور محاسبهی این پارامترها در محل هر یک
عبارت اســت از «عــدم تأمین آب توسط هر یک از مخازن آب در
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :3ﻧﻤﻮﻧﻪا ي از ﯾﮏ درﺧﺖ ﺧﻄﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

تصویر  :3نمونهای از یک درخت خطای مربوط به بخشی از سیستم تأمین آب مورد مطالعه
جدول  :2مشخصات گسلهای سناریوهای انتخابی وقوع زلزله برای محدودهی مورد مطالعه

ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

گسل سناریو

طول ()Km

بزرگای زلزله ()Mw

سرعت موج برشی ()Km/s

عمق لبهی باالیی گسل ()Km

گسل 1
گسل 2
گسل 3

90
200
20

7/2
7/2
6/5

3/5
3/5
3

5
5
5

از تأسیسات موجود در سیستم تأمین آب مورد مطالعه ،از روابط
کاهندگی ارائـهشــده توسط زار ع و همکاران و همچنین قدرتی و
همکاران ،که برای کشور ایران ارائه شدهاند ،استفاده شده است
[.]28 ،27
برآورد آسیبپذیری اجزای سیستم مورد مطالعه
پس از محاسبهی پارامترهای بیشینهی شتاب زمین ()PGA
و بیشینهی سرعت زمین ( )PGVبرای سناریوهای مختلف زلزله

در محل اج ــزای مــوجــود در سیستم مــورد مطالعه ،نوبت بــه آن
رسیده است که احتمال خرابی این اجزا در شرایط مختلف تخمین
زده شــود ،چــرا که ایــن احتماالت بهمنزلهی ورودی درختهای
خطا ،که در بخش بعدی بسط مییابند ،خواهند بــود .در این
پژوهش از روششناسی ارائه شده در مرجع [ ]29بهمنظور تخمین
احتمال خرابی استفاده شده است .برای استفاده از توابع خسارت
(منحنیهای شکنندگی) ارائه شده در این روششناسی ،نیاز به
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ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

محاسبهی پارامترهای ل ــرزهای در محل اجــزای سیستم است،
که در بخش پیش انجام شد .با قــرار دادن این مقادیر در توابع
خسارت ،میزان احتمال خسارت (ناچیز ،متوسط ،گسترده و کامل)
را میتوان به دست آورد.
•برآورد آسیبپذیری اجزا در اثر لرزش زمین (غیر از خطوط
لوله)
مؤلفههای سیستم تأمین آب آشامیدنی ،بهجز خطوط لوله،
بیشتر نسبت به لرزش زمین حساساند و در اثر آن خسارت میبینند.
پارامتر ل ــرزهای مــربــوط بــه لــرزش زمــیــن ،شتاب بیشینهی زمین
( )PGAاست که باید محل تمامی اجزای سیستم محاسبه گردد.
در اینجا الزم به یــادآوری است که با توجه به روششناسی به کار
گرفته شده ،مخازن ذخیرهی آب دارای دو نوع الگوریتم خسارت در
اثر وقوع زلزله است .مخازنی که مدفون هستند نسبت به شکست
زمین حساساند و الگوریتم خسارت ارائهشده برای آنها با توجه
به پارامتر تغییر شکل دائمی زمین ( )PGDاست .مخازن ذخیرهای
که از انواع دیگر و غیر مدفون است ،نسبت به لرزش زمین حساس
است و الگوریتم خسارت آن بر اساس پارامتر بیشینهی شتاب زمین
( )PGAارائــه شده است [ .]29پارامتر تغییر شکل دائمی زمین،
وابسته به استعداد و احتمال روانگرایی زمین محدودهی مورد نظر
است .با توجه به ناچیز بودن استعداد روانگرایی در محدودهی
ً
مورد مطالعه ،احتمال خسارت مخازن موجود در منطقه که تماما از
نوع بتنی مدفون است در اثر روانگرایی صفر در نظر گرفته میشود.
• برآورد آسیبپذیری خطوط لوله
شکست خــطــوط لــولـه هنگام زلــزلــه در اثــر شکست و لــرزش
زمین به ترتیب با پارامترهای تغییر شکل دائمی زمین ( )PGDو
بیشینهی سرعت حرکت زمین ( )PGVقابل بررسی است [ .]29با
توجه به ناچیز بودن استعداد روانگرایی و تغییر شکل دائمی زمین
در مــحــدودهی مــورد مطالعه ،در رویکرد انتخابی ایــن پژوهش،
بهمنظور محاسبهی احتمال خرابی خطوط لوله ،اثر لرزش زمین
هنگام عبور امــواج زلزله با پارامتر بیشینهی سرعت حرکت زمین
( )PGVمورد نظر است.
)(.0.2
رابطهی :1
RR ≈ .0...0×PGV
همانطور که در رابطهی  1مشاهده میگردد ،با این معادله
میتوان نرخ خرابی ( RRتعداد تعمیرات در واحد طول لوله) مربوط
به خطوط لوله را با استفاده از حدا کثر سرعت زمین ( PGVبر حسب
در این معادله Pf ،احتمال
سانتیمتر بر ثانیه) محاسبه نمود .اما هدف این بخش محاسبهی
احتماالت مربوط به خرابی خطوط لولهی موجود اســت .بدین
منظور میتوان از رابطهی  2که از توزیع پواسون تبعیت میکند،
استفاده نمود:
)Pf = 0- exp(-RR*L
رابطهی :2
در این معادله Pf ،احتمال خرابی L ،معادل طول خط لوله بر
حسب کیلومتر و  RRنرخ خرابی است .جنس تمامی خطوط لولهی
انتقال آب در شبکهی توزیع مــورد مطالعه از نــوع فــوالدی است
که در طبقهبندی لولههای انعطافپذیر قرار میگیرد .در نتیجه
برای محاسبهی نرخ تعمیر این خطوط لوله باید از ضریب اصالح
 0/3استفاده نمود [ .]29اما تمامی خطوط جمعآوری و انتقال

آب چاهها در محدودهی مورد مطالعه از جنس چدن است که در
طبقهبندی لولههای ترد و شکننده قرار میگیرند و برای محاسبهی
نرخ تعمیر این لولهها نیازی به استفاده از ضریب نیست .باید اشاره
شود که الگوریتم خسارت ارائه شده برای محاسبهی نرخ تعمیر ،در
بردارندهی تعمیرهای مورد نیاز در اثر نشت و شکست لوله است.
حال اینکه با توجه به هدف این پژوهش ،که در نهایت بررسی
عــدم تحویل آب به مخازن ذخیرهی موجود اســت ،ضــروری به
نظر میرسد که فقط حالت شکست لوله مدنظر قرار گیرد ،چرا که
در حالت نشت خطوط لوله ،باز هم تحویل آب به مقصد صورت
خواهد گرفت .در روششناسی مورد استفاده ،اشاره شده است که
در اثر عبور امواج زلزله 80 % ،خرابیها و تعمیرات خطوط لوله از نوع
نشت و  20 %آنها از نوع شکست خواهد بود .در نتیجه باید برای
محاسبهی احتمال شکست خطوط لوله ،در معادلهی  2از ضریب
 0/2برای نرخ تعمیر محاسبه شده استفاده نمود .با توجه به آنچه
ذکر شد ،احتماالت مربوط به شکست تمامی خطوط لولهی موجود
در شبکه در هر سه سناریوی زلزلهی احتمالی محاسبه گردید.
تحلیل درخت خطا
ً
همانگونه که قبال ذکر شد ،در این پژوهش به دلیل حجم
بــاالی محاسبات و گستردگی سیستم مــورد مطالعه ،ناگزیر به
بهرهگیری از امکانات نرمافزاری هستیم .بدینمنظور از نرمافزار
 Open FTAاستفاده شــده اســت [ .]30ایــن نــرمافــزار امکان سه
نــوع تحلیل را به کاربر میدهد که عبارتند از :1 :تحلیل کیفی،
بهمنظور ب ه دست آوردن مجموعه برشهای حداقل؛  .2تحلیل
کمی ،بهمنظور محاسبهی احتمال وقوع رویدادهای اصلی و .3
شبیهسازی مونت کارلو ،بهمنظور انجام تحلیل عــدم قطعیت.
گفتنی است که بهمنظور دستیابی به نتایج این پژوهش ،تعداد
 1008درخــت خطا (ترکیبات مختلف  3سناریوی زلزله 2 ،سطح
خرابی 4 ،استراتژی مقاومسازی و  42واقعهی فوقانی مربوط به
شمـاره دوازدهم
اجزای مختلف شبکه) مورد تحلیل قرار گرفتهاند .در تحلیل کیفی
پاییز و زمستان
درخــت خطا ،حداقل تعداد اجزایی از سیستم مشخص میشود
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که در صورت از کار افتادن آنها سیستمها از کار میافتند که به
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی
آن مجموعههای برشی حداقل میگویند .در تحلیل کمی درخت
خطا احتمال وقوع واقعهی فوقانی در فضای شکست که همان
)Pf = 0- exp(-RR*L
احــتــمــال شکست سیستم اســت محاسبه م ـیگــردد .در واق ــع در
تحلیل کیفی درخــت خطا ،عبارت منطقی معادل وقــوع شکست
سیستم بر حسب مجموعههای برشی حداقل به صورت تساوی
منطقی و با استفاده از منطق بول حاصل میشود .برای به دست
آوردن احتمال شکست سیستم (به بیان دیگر برای تحلیل کمی
درخت خطای سیستم) کافی است که از دو طرف رابطهی منطقی
مذکور که ارتباط منطقی بین شکست سیستم و شکست اجزای آن
برقرار میکند احتمال گرفت .منطق سیستم و ارتباطات مختلف
عملکردی بین اجــزای آن ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تحلیل
کیفی سیستم است .از طرف دیگر در هنگام تحلیل کمی سیستم،
عالوه بر مجموعههای برشی حداقل که از معماری سیستم نتیجه
میگیرد ،احتمال شکست اجزای سیستم در اثر زلزله از شاخصهای
تأثیرگذار بر احتمال شکست سیستم است .بنابراین هر شاخصی که
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ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

بر احتمال شکست اجــزای سیستم در اثر زلزله تأثیرگذار باشد ،از
شاخصهای مهم در تحلیل کمی سیستم محسوب میگردد که
شامل شاخصهای مرتبط با خطر ،شاخصهای آسیبپذیری
اجزا و شاخص عواقب منفی اختالل در عملکرد سیستم است .در
تحقیق حاضر «تعداد جمعیت بدون آب پس از زلزله» بهمنزلهی
عواقب منفی زلزله مورد بررسی قرار گرفته و مقدار متوسط تعداد
جمعیت بدون آب پس از زلزله بهمنزلهی ریسک سیستم در تحلیل
کمی شبکه در نظر گرفته شده است که از حاصل ضرب احتمال
شکست هر مخزن در جمعیت تحت پوشش آن محاسبه شده
است .شاخصهای خطر زلزله شامل بزرگای زلزله ،عمق کانونی،
فاصلهی سایت تا مرکز زلزله ،نوع گسل و نوع خاک است که بر
اساس آنها حدا کثر شتاب زمین و حدا کثر سرعت زمین در محل
اجــزا محاسبه میشود .شتاب آستانهی ورود به سطوح مختلف
خرابی بــرای اجــزای مختلف و انــحــراف معیار آن ،وجــود یا عدم
وجــود مهار ل ــرزهای و بــرق پشتیبان از دیگر شاخصها و عوامل
تعیینکنندهی آسیبپذیری لرزهای اجزای سیستم است .در این
تحقیق تعداد جمعیت تحت پوشش هر مخزن به عنوان شاخصی
در نظر گرفته شــده اســت که در صــورت از کــار افــتــادن و شکست
مخزن ،نمایانگر عواقب آن از لحاظ تعداد جمعیت بدون آب پس
از زلزله است.
•عدم قطعیت
بهمنظور کمی اثر عدم قطعیت در محاسبات درخــت خطا و
تخمینهای مربوطه روشها و ابزار گوناگونی موجود است .یکی
از روشهای معروف تحلیل عدم قطعیت ،مدل شبیهسازی مونت
کارلو 17است که در این پژوهش نیز از این روش استفاده شده است.
این مدل رفتار سیستمهای پیچیده را که در معرض رویدادهای
احتماالتی قرار دارند ،شبیهسازی میکند .بدین ترتیب که به جای
استفاده از تخمینهای نقطهای برای متغیرهای مورد نظر (مقادیر
میانگین متغیرهای تصادفی) ،از مقادیر تصادفی متغیرها بر اساس
تــوزیـعهــای احــتــمــاالت آنهــا اســتــفــاده م ـیشــود .ایــن شبیهسازی
به تعداد زیادی تکرار شده و در هر تکرار مقادیر تصادفی از توزیع
متغیرهای ورودی مورد نظر انتخاب میگردد و محاسبات مربوطه با
توجه به این مقادیر تصادفی انجام میگیرد .در نتیجه میتوان به
این اطمینان رسید که به جای یک تخمین نقطهای از یک متغیر
مورد نظر ،تعداد قابل توجهی (حداقل  10000عدد) مقادیر تصادفی
آن متغیر در محاسبات شبیهسازی در نظر گرفته میشود .با توجه
به اینکه برای دستیابی به نتایج این پژوهش ،تعداد  1008درخت
مورد تحلیل قرار گرفتهاند و در هر یک از تحلیلهای انجام گرفته از
 10000تکرار شبیهسازی مونت کارلو استفاده گردیده ،بنابراین برای
رسیدن به نتایج ،بیش از ده میلیون تحلیل درخت خطا در تحقیق
حاضر صورت گرفته است.

نتایج تحلیل
پس از تشکیل  1008درخــت خطای مربوط به سیستم مورد
مطالعه و با استفاده از اطالعات مربوط به احتماالت خرابی حاالت
مختلف خسارت مؤلفههای سیستم ،تحلیلهای الزم با استفاده

از نرمافزار  Open FTAانجام گرفت .در بخش اول نتایج تحلیل،
نتایج مربوط به تحلیل سیستم در شرایط موجود ارائه خواهند شد.
منظور از شرایط موجود حالتی است که مؤلفههای سیستم از قبیل
تصفیهخانهها و ایستگاههای پمپاژ از مهاربندی مناسب لرزهای
بــرخــوردار نیستند و همچنین ایستگاههای پمپاژ و چاهها دارای
سیستم تأمین برق اضطراری نیستند و فقط متکی به برق سراسری
هستند .خوشبختانه تصفیهخانههای موجود در کالنشهر مورد
بررسی مجهز به سیستم تأمین برق اضطراری نیز هستند .بخش
دوم نتایج تحلیل ،مربوط به بررسی مهاربندی تصفیهخانهها و
ایستگاههای پمپاژ و همچنین تجهیز ایستگاههای پمپاژ و چاهها
به سیستم تأمین برق اضطراری است .در حقیقت این دو اقدام،
راهکارهای ّفنی برای کاهش ریسک است که میزان تأثیر آنها بر
کاهش ریسک سیستم برای نمونهی مورد مطالعه ،بررسی خواهد
گردید.
نتایج تحلیل حالت فعلی سیستم مورد مطالعه
در ابتدا تحلیلهایی بهمنظور بررسی سیستم مــورد مطالعه
در حالت موجود با استفاده از روش تحلیل درخــت خطا ()FTA
صورت گرفت .این مرحله شامل شش حالت است که دربردارندهی
بررسی وقوع سه زلزله با دو حالت خسارت متوسط و گسترده است.
در حالت خسارت متوسط ،فرض بر این بوده است که مؤلفههای
سیستم ،از قبیل تصفیهخانهها ،ایستگاههای پمپاژ ،چاهها و
تونلهای انتقال آب ،در اثر وقوع زلزله دچار خسارت متوسط شوند.
در حالت خسارت گسترده نیز ،فرض بر ایجاد خسارت گسترده در
این مؤلفههای سیستم بوده است .در نهایت برای هر یک از این
حاالت ،احتمال عدم تأمین آب توسط هر یک از مخازن موجود در
شبکهی توزیع ،در اثر وقوع زلزله ،با در نظر گرفتن اندرکنش میان
مؤلفهها با استفاده از روش تحلیل درخت خطا ،محاسبه گردیده
است .همهی احتماالت مربوط به عدم تأمین آب توسط مخازن در
سناریوهای ارزیابی شده به همراه جمعیت تحت پوشش هر مخزن
در وضعیت نرمال ،در جدول  3ارائه شده است.
•تخمین ریسک
نتایج ارائــه شــده در ایــن بخش ،هرچند دیــدی کلی از آنچه
با آن مواجه هستیم به دست میدهند ،اما در حقیقت تعدادی
عدد مربوط به احتمال هستند که گویای جنبههای دیگر موجود
نیستند .بدین منظور باید از این اعداد مفاهیمی را استخراج نمود
که بیشتر قابل فهم و استفاده برای تصمیمگیری باشند .یکی از این
مفاهیم سودمند که از اهداف این پژوهش نیز هست ،ریسکهای
مربوطه است .در این تحقیق ،مقدار ریسک متشکل از دو جزء اصلی
احتمال شکست مخزن و پیامد آن (تعداد جمعیت بدون آب) است
و میتوان آن را از طریق ضرب این دو مقدار در هم محاسبه نمود.
در نتیجه میتوان پتانسیل بدون آب ماندن جمعیت و یا به بیان
دیگر مقدار متوسط جمعیت بدون آب را در اثر زلزله به دست آورد.
تا ایــن مرحله جــزء اول ریسک یعنی احتمال به دســت آمد.
انتخاب بخش دوم ریسک ،که پیامد یا عواقب مربوط به یک
رویــداد نامطلوب اســت ،میتواند مــوارد مختلفی را در بر گیرد که
ایــن عواقب به اهــداف و ســؤاالت تحقیق وابسته اســت .نظر به

جدول  :3احتمال عدم تأمین آب توسط هر یک از مخازن موجود در محدودهی مورد مطالعه ،برای سناریوهای مختلف زلزله
زلزلهی گسل 1

مخزن

زلزلهی گسل 3

زلزلهی گسل 2

شماره

جمعیت تحت
پوشش

حالت خسارت
متوسط

حالت خسارت
گسترده

حالت خسارت
متوسط

حالت خسارت
گسترده

حالت خسارت
متوسط

حالت خسارت
گسترده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

88619
107831
46055
6398
45978
32000
7952
8013
6036
42919
50444
25100
29739

0.6360
0.9950
0.7811
0.4848
0.9997
0.9988
0.9999
0.9999
0.9999
0.7811
0.7533
0.8176
0.9953

0.0969
0.0508
0.0906
0.1360
0.6545
0.5479
0.8684
0.7496
0.9494
0.0039
0.0127
0.1933
0.4662

0.0856
0.0600
0.2603
0.0226
0.5399
0.5833
0.7666
0.8397
0.8735
0.0027
0.0661
0.6673
0.9196

0.0074
0.0000
0.0030
0.0011
0.0662
0.0806
0.1221
0.1573
0.1671
0.0000
0.0000
0.0718
0.1933

0.0030
0.0100
0.0116
0.0003
0.3635
0.3456
0.5873
0.5482
0.7271
0.0000
0.0012
0.082
0.3743

0.0023
0.0000
0.0001
0.0002
0.038
0.0355
0.0721
0.0635
0.1026
0.0000
0.0000
0.0059
0.0365

14

21114

0.9998

0.6387

0.9810

0.3008

0.5582

0.0630
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خسارت متوسط

خسارت گسترده

1
2

56362
107292

8587
5478

7586
6470

656
2

266
1078

204
0

3

35973

4173

11988

138

534

5

4

3102

870

145

7

2

1

5
6
7

45964
31961
7951

30093
17533
6905

24823
18665
6096

3044
2579
971

16713
11059
4670

1747
1136
573

37

8
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4393

509

9

6035

5731

5272

1009

4389

619

10
11
12
13
14

33524
37999
20522
29599
21110

167
641
4852
13864
13485

116
3334
16749
27348
20713

0
0
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6351
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0
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شمـاره دوازدهم

اینکه هــدف از انجام ایــن پژوهش بررسی سیستم تأمین آب در
شرایط وقوع سانحهی زلزله است ،یکی از مهمترین پیامدهایی
که میتوان در این زمینه در نظر گرفت جمعیت افراد تحت تأثیر
زلزله خواهد بود .لذا در این مقاله بخش پیامد ریسک بهمنزلهی
جمعیت تحت تأثیر در نظر گرفته خواهد شد .منظور از جمعیت
تحت تأثیر ،تعداد افرادی است که در اثر وقوع زلزله دچار بیآبی
خواهند گردید .بنابراین در این مقاله منظور از ریسک ،میانگین
تعداد افرادی است که در اثر وقوع زلزله دچار بیآبی خواهند شد.
عدد ریسک را میتوان از ضرب احتمال عدم تأمین آب توسط هر

یک از مخازن در جمعیت تحت پوشش آن مخزن محاسبه نمود.
ریسک مربوط به مـحــدودهی تحت پوشش هر یک از مخازن،
بهوسیلهی احتمال عدم تأمین آب و جمعیت تحت پوشش هر
مخزن محاسبه گردید .این نتایج در جدول  4ارائه گردیده است.
نتایجتحلیلراهکارهایپیشنهادی
در بخش قبل ن ـحــوهی محاسبهی جمعیت ب ــدون آب در
اثــر وقــوع زلــزلــه ،که بهمنزلهی ریسک معرفی گــردیــد ،ارائــه شد.
همچنین نتایج مربوط به جمعیت بدون آب در اثر وقوع زلزلههای
سناریو برای هر یک از محدودههای تحت پوشش مخازن ،در دو

پاییز و زمستان
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جدول  :5احتمال عدم تأمین آب توسط مخازن در اثر وقوع زلزلههای سناریو ،برای حالت فعلی و سه راهکار پیشنهادی
شمارهی مخزن

حالت
موجود
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زلزلهی گسل 2

راهکار اول راهکار دوم راهکار سوم

حالت
موجود

راهکار اول راهکار دوم راهکار سوم

حالت
موجود

راهکار اول راهکار دوم راهکار سوم

1

0.636

0.2479

0.6213

0.2273

0.0856

0.0162

0.0485

0.01

0.003

0.0023

0.0027

0.0023

2

0.995

0.9917

0.631

0.4934

0.06

0.0556

0.006

0.0038

0.01

0.0095

0.0012

0.0005

3

0.7811

0.3675 0.7642 0.4346

0.2603

0.0854

0.1716

0.0341

0.0116

0.0019

0.0069

0.0009

4

0.4848

0.0911

0.467

0.0773

0.0226

0.0018

0.0092

0.0013

0.0003

0.0003

0.0003

0.0003

5

0.9997

0.9991

0.992

0.9142

0.4773 0.5399

0.401

0.269

0.3635

0.3417

0.2682

0.1951

6

0.9988

0.9966

0.98

0.5438 0.5833 0.8557

0.4382

0.306

0.3456

0.3251

0.2543

0.186

7

0.9999

0.9999

0.999

0.9903

0.7666

0.7203

0.6214

0.4592

0.5873

0.3468 0.4574 0.5593

8

0.9999

0.9999

0.998

0.9692

0.8397

0.81

0.6997

0.5318

0.5482

0.5217

0.423

0.3223

9

0.9999

0.9999

0.9999

0.8735 0.9989

0.841

0.75

0.5896

0.7271

0.6997

0.5923

0.4655

10

0.7811

0.5393

0.0692

0.0394

0.0027

0.0018

0.00007

0.00005

0

0

0

0

11

0.7533

0.4

0.4276

0.1966

0.0661

0.0193

0.0081

0.0017

0.0012

0.0001

0.0001

0.00004

12

0.8176

0.5485

0.816

0.4623 0.6673 0.5463

0.5917

0.3401

0.082

0.0226

0.0826

0.0226

13

0.9837 0.9953

0.976

0.8603

0.9196

0.853

0.8356

0.6167

0.3743

0.3153

0.2965

0.1908

0.996

0.9549

0.981

0.96

0.7789 0.9337

0.5582

0.5046

0.4472

0.3203

14
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زلزلهی گسل 3

0.9998

0.993

ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

حالت ایجاد خسارت متوسط و گسترده ارائــه گردید .نتایج ارائه
شده مربوط به شرایط فعلی سیستم تأمین آب بودند .یعنی شرایطی
که در آن تصفیهخانهها و ایستگاههای پمپاژ از مهاربندی لرزهای
برخوردار نیستند و همچنین چاههای موجود و ایستگاههای پمپاژ
مجهز به سیستم تأمین برق اضطراری نیستند.
در ایــن بخش هــدف بــررســی تأثیر عــوامــل مهاربندی و برق
اضطراری بر ریسک مــورد نظر اســت .در حقیقت هدف پی بردن
به این امر است که آیا این عوامل تأثیری در ریسک دارند و آن را
کاهش میدهند یا نه و اینکه ا گر ریسک را کاهش میدهند ،میزان
این کاهش به چه مقدار است .بر اساس اصول مدیریت کاهش
ریسک ،گاهی با تــاشهــای انــدک مـیتــوان نتایج قابل توجهی
ً
در کاهش ریسک به دست آورد .برای مدیران بحران که عمدتا
در شرایط محدودیت منابع قرار دارند استفاده از اینگونه ایدهها
(بهکارگیری دیدگاه مدیریت پیشگیرانه در کنار اصل پارتو) بسیار
کارساز است .بدین منظور سه راهکار به صورت زیر معرفی گردید:
 .1مهاربندی مناسب لرزهای اجزای تصفیهخانهها و ایستگاههای
پمپاژ؛  .2تجهیز ایستگاههای پمپاژ و ساختمان چاههای موجود به
سیستم تأمین برق اضطراری 18و  .3بهکارگیری هر دو مورد .با توجه
به توضیحات فــوق ،راهکارهای ارائــه شــده نمونهای از کارهای
ً
نسبتا سادهای است که فرض میشود بر اساس آنها بتوان مقدار
ریسک را به صورت قابل توجهی کاهش داد و اثربخشی آنها در
ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

یتــوان در حالت
گفتنی اســت که تأثیر ایــن عوامل را فقط مـ 
خسارت متوسط مشاهده نمود [ .]29با مالحظهی توابع خسارت
مؤلفههای سیستم مشاهده میگردد که احتماالت مربوط به حالت
خسارت گسترده و کامل در حاالت با مهاربندی یا بدون مهاربندی،
با برق اضطراری یا بدون آن ،تفاوتی با هم ندارند .در نتیجه تأثیر
این راهکارها در حالت خسارت متوسط نمایان خواهد بود.
برای به دست آوردن احتمال خسارت متوسط ایستگاههای
پمپاژ و چاهها در حالت بــدون برق اضطراری ،از تکنیک تحلیل
درخت خطا استفاده شد .در اینجا باید اشاره گردد که توابع خسارت
فقط برای تجهیزاتی از قبیل تصفیهخانه ،ایستگاه پمپاژ و چاه،
با فرض وجود برق اضطراری است .لذا بهمنظور حذف تأثیر این
عامل در اعداد احتمال حاصل از توابع مذکور ،درختهای خطایی
بــرای ایستگاههای پمپاژ و چاهها (بــدون وجــود بــرق اضطراری)
تشکیل گردید و تحلیل شد.
پــس از اطـمـیــنــان از مــحــاسـبـهی تــمــامــی اح ـتــمــاالت مــربــوط
بــه روی ــداده ــای پــای ـهی درخ ـتهــای خطا در ح ــاالت اسـتــفــاده از
راهکارهای ارائه شده ،تحلیلهای فراوانی با استفاده از نرمافزار
 Open FTAانجام گرفت و نتایج قابل توجهی به دست آمد .برخی
از این نتایج به صورت خالصه در ادامه آورده شدهاند .نتایج مربوط
به احتمال عدم تأمین آب توسط هر یک از مخازن در اثر وقوع
زلزلههای سناریو برای حالت موجود و سه راهکار پیشنهادی ،به
صورت جامع در جدول  5خالصه شده است.

جدول  :6ریسک عدم تأمین آب در اثر وقوع زلزلههای سناریو ،با مالحظهی راهکارهای ارائه شده (نفر)
شمارهی مخزن

زلزلهی گسل 1

زلزلهی گسل 3

زلزلهی گسل 2
حالت
موجود

حالت
راهکار اول راهکار دوم راهکار سوم
موجود

1

56362

21969

55059

20143

7586

1435

4298

886

266

204

2

107292

106936

68041

53204

6470

5995

647

410

1078

1024

129

3

35973

20015

35195

16925

11988

3933

7903

1570

534

87

318

41

4

3102

583

2987

495

145

11

59

8

2

2

2

2

5

45964

45937

45610

42033

24823

21945

18437

12368

16713

15710

12331

8970

6

31961

31891

31360

27382

18665

17401

14022

9792

11059

10403

8138

5952

7

7951

7951

7944

7875

6096

5728

4941

3651

4670

4447

2758 3637

8

8012

8012

7997

7766

6728

6490

5607

4261

4393

4180

2583 3389

9

6035

6035

6035

6029

5272

5076

4527

3559

4389

4223

3575

2810

10

33524

23146

2970

1691

116

77

3

2

0

0

0

0

11

37999

20178

21570

9917

3334

974

409

86

60

5

5

2

12

20522

13767

20481

13712

16749

11604

14852

8536

2058

567

2073

567

13

29599

29254

29025

25584

27348

25368

24850

18340

11131

9377

8818

5674

14

21110

20966

21029

20162

20713

20270

19714

16446

11786

10654

9442

6763

مجموع

445406

356640

120269

79915

68139

60883

36380 52096

حالت موجود راهکار اول

راهکار دوم راهکار سوم

126307 156033 252918 355303

در ایــن قسمت نیز بهمنظور تصمیمگیری مستدلتر نیاز به
محاسبهی ریسک خواهد بــود .چرا که اعــداد مربوط به احتمال
به تنهایی نشاندهندهی واقعیات مسئله نیست .بنابراین تمامی
ایــن احتماالت در جمعیت تحت پوشش مخازن مربوطه ضرب
گردیدند تا میزان ریسک ،که همان جمعیت بدون آب در اثر وقوع
زلزله است ،به دست آید .نتایج به دست آمده به صورت جامع در
جدول  6ارائه شدهاند .برای مشاهدهی بهتر روند تغییرات ،اعداد
ارائه شده در جدول  6به صورت نمودارهایی در تصاویر 6 ،5 ،4
ترسیم شدهاند.

راهکار اول

راهکار
دوم

راهکار
سوم

239

204
54

نــمــودارهــای ارائـ ـهش ــده کــارایــی بـســیــاری در شــنــاخــت رفــتــار
بخشهای مختلف سیستم مــورد مطالعه در شرایط وقــوع زلزله
ً
دارند ،اما معموال بهمنظور اتخاذ سیاستها و تصمیمات مهم در
مورد سیستمهای تأمین آب نیاز به اطالعاتی است که رفتار کل
سیستم مورد مطالعه را نیز به صورت ملموس نمایان سازد .بهطور
مثال در مورد راهکارهای پیشنهادی در این پژوهش ،نمیتوان
ً
صرفا با تکیه بر اطالعاتی که تمرکز بر نقاط خاصی از سیستم مورد
مطالعه دارند ،برای کل سیستم تصمیمگیری نمود .لذا ضروری به
نظر میرسد که میزان تأثیر این راهکارها را در ریسک کل سیستم نیز
120000

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد
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تصویر  :5تأثیر راهکارهای پیشنهادی در میزان ریسک عدم تأمین آب (نفر) در اثر وقوع زلزلهی گسل 2
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ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
2000

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ0،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً

پاییز و زمستان

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﺿﺮوري

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را در رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﻣﯿﺰان
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :6ﺗﺄﺛ ﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ي در ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿ ﻦ آب )ﻧﻔﺮ( در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪي ﮔﺴﻞ 3

اراﺋﻪگسل
ﺗﺼﻮﯾﺮزلزل7هی
زﻟﺰﻟﻪ(اثردروقوع
(نفر) در
تأمیناﺛﺮآب
عدم
ریسک
میزان
پیشنهادی
راهکارهای
تصویرﭘﯿ :6تأثیر
ﺷﺪه 3اﺳﺖ.
وﻗﻮع
آب در
ﺑﺪون
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺴﺘﻢدر)ﮐﻞ
ﺴﮏ ﮐﻞ ﺳﯿ
ﺸﻨﻬﺎدي در رﯾ
ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎي
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري در ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
500000
400000

350000ﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻤ

 300000ﻟﺬا ﺿﺮوري
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد.
250000
200000ﻫﺪف ،ﻣﯿﺰان
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را در رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
150000

 100000اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪون آب در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ( در ﺗﺼﻮﯾﺮ  7اراﺋﻪ ﺷﺪه

50000
0
500000
راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ 450000
اول ﻣﻮﺟﻮد 400000
اول ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮم دوم
اول ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮم دوم
ﺳﻮم دوم
350000
300000
زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 1
زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 2
زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 3
250000
200000
150000
100000ﻮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :7ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿ ﻦ آب )ﻧﻔﺮ( در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﺳﻨﺎرﯾ
سناریو
تصویر  :7میزان تأثیر راهکارهای پیشنهادی در ریسک کل عدم تأمین آب (نفر) در اثر وقوع زلزلههای
50000
0

رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ آب )ﻧﻔﺮ(

ارزیابی سناریوهای مختلف خرابی سیستم تأمین آب در اثر وقوع
زلزله بهمنظور مدیریت ریسک

رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ آب )ﻧﻔﺮ(

450000ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر

راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر راﻫﮑﺎر وﺿﻊ
ﺳﻮم

دوم

اول

زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 3

ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮم

دوم

اول

زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 2

ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮم

دوم

اول

زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺴﻞ 1

ﻣﻮﺟﻮد

جدول  :7میزان کاهش ریسک کل در اثر استفاده از راهکارهای پیشنهادی (نفر  -درصد)
زلزلهی گسل 1

راهکار اول
راهکار دوم
راهکار سوم

88766
90103
192488

زلزلهی گسل 2

%19/93
%20/23
%43/22

بررسی نماییم .برای رسیدن به این هدف ،میزان تأثیر راهکارهای
پیشنهادی در ریسک کل سیستم (کل جمعیت بــدون آب در اثر
وقوع زلزله) در تصویر  7ارائه شده است.
ج ــدول  7نــیــز بـهمــنــظــور مــشــاهــدهی مــیــزان کــاهــش ریسک
(جمعیتی که در اثــر وقــوع زلزله دچــار بیآبی خواهند شــد) در اثر
استفاده از هر یک از راهکارهای پیشنهادی ،بــرای سناریوهای
مختلف زلزله ارائه گردیده است.
با توجه به جــدول و نــمــودار ارائــه شــده در تمامی سناریوها
عملکرد راهکار دوم (استفاده از سیستم تأمین برق اضطراری) ،بهتر
از راهکار اول (مهاربندی مؤلفهها) است .هرچند تفاوت میزان تأثیر
این دو راهکار در برخی از سناریوها چندان قابل مالحظه نیست.

بحث و نتیجهگیری

7256
16043
31759

%10/65
%23/54
%46/61

با بررسی نتایج حاصل از تحلیل احتمال عدم تأمین آب توسط
مخازن در اثــر وقــوع زلزله در منطقهی مــورد مطالعه (جــدول )5
میتوان به موارد زیر پی برد:
•احتمال عدم تأمین آب در شرایط وقوع زلزله در مخازنی که آب
19
آنها از طریق چند خط لوله تأمین میگردد ،به علت افزونگی
بیشتر ،کمتر است و این مخازن عملکرد بهتری از خود نشان
خواهند داد .در این میان میتوان به مخازن شمارهی  3و  4در
سیستم مورد مطالعه اشاره نمود .احتمال عدم تأمین آب توسط
این مخازن بر اساس جدول  5به ترتیب  78و  48درصد در
حالت وضعیت موجود سناریوی زلزلهی گسل  1است.
•مخازنی که در منتهیالیه زنجیرههای تأمین آب در شبکهی
توزیع قرار میگیرند ،مانند مخازن شمارهی  8 ،7و  9در شرایط
بسیار وخیمتری نسبت به مخازن دیگر قرار دارند .احتمال عدم
تأمین آب توسط این مخازن برای وضعیت موجود همانگونه
که در جدول  5مشاهده میشود در سناریوی زلزلهی گسل  1برابر
 99.99درصد است .نتایج تحلیلهای انجام گرفته حاکی از
این است که احتمال عدم تأمین آب مربوط به اینگونه مخازن
در تمامی سناریوها ،حتی با مالحظهی راهکارهای پیشنهادی،
بسیار باال است .علت اصلی این امر ،پایین بودن افزونگی این
مخازن است .چرا که آب اینگونه مخازن فقط از طریق مخزن
ماقبل تأمین میگردد و با افزایش ناچیز احتمال خرابی مربوط
به مخزن قبل ،احتمال خرابی مربوط به این مخازن به شدت
افزایش مییابد .با توجه به نتایج ،بهترین راه حل برای کاهش
ریسک این مخازن ،افزایش افزونگی آنها است.
•یکی از عوامل اصلی باال بودن احتمال عدم تأمین آب توسط
بسیاری از مخازن ،این است که این مخازن از طریق پمپاژ
آبرسانی میگردند و ایجاد خسارت در ایستگاه پمپاژ مربوطه،
تهدیدی جدی برای آنها محسوب میگردد .در صورت تأمین
آب به صورت ثقلی ،احتماالت مربوط به این مخازن کاهش
قابل توجهی خواهد داشت ،البته این مورد باید در مراحل
طراحی سیستم مدنظر قرار گیرد.
•احتماالت خرابی مربوط به مخازن شمارهی  10 ،2و  11که آب
آنها عالوه بر مخازن دیگر ،از طریق چاهها نیز تأمین میگردند،
ً
به مراتب پایینتر از مخازنی است که صرفا از طریق آب مخازن
دیگر تأمین میشوند.
•یکی از مهمترین اجزای سیستمهای تأمین آب ،خطوط
لولهی مربوط به آنها است ،چرا که این خطوط بهمنزلهی
شریانهای سیستم هستند .خوشبختانه جنس خطوط لولهی
مورد استفاده در سیستم مورد مطالعه از نوع انعطافپذیر
(فوالدی) است که آسیبپذیری آن در حدود  30%خطوط
لولهی ترد (مانند لولههای چدنی) است .البته باید توجه داشت
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روش تحلیل درخــت خطا ( )FTAکه در ایــن پژوهش مورد
استفاده قرار گرفت ،رویکرد بسیار مناسبی برای ارزیابی و تحلیل
ریسکهای مربوط به سیستمهای تأمین آب است .از روش مذکور
میتوان بهطور جدا گانه بــرای ارزیابی هر یک از زیرسیستمهای
ً
آب خام ،تصفیهخانه و شبکهی توزیع استفاده نمود ،اما مسلما
رویــکــرد ارزیــابــی جامع بــا مالحظهی هــر ســه بخش نتایج بهتر و
واقعگرایانهتری را به دست خواهد داد .گفتنی است که این فقط
تحلیل کمی و نتایج عددی حاصل از تحلیل درخت خطا نیست
که اهمیت آن را مشخص میسازد ،بلکه تحلیل کیفی درختهای
خطا و بسط مجموعههای برشی حداقل نیز به تنهایی از اهمیت
و ارزش باالیی برخوردار است ،چرا که با استفاده از آنها ،میتوان
به صورت اصولیتری به اندرکنشها و روابط موجود بین اجزای
مختلف سیستمهای پیچیده پی برد .روش تحلیل درخت خطا
با اینکه قدمت بسیار زیادی دارد ،اما هنوز هم در صدر روشهای
مــورد استفاده بهمنظور ارزیــابــی و تحلیل ریسک و بررسی رفتار
سیستمهای پیچیده قرار دارد.
نتایج حاصل از تحلیل درخت خطای یک سیستم تأمین آب،
میتواند بستری مناسب برای اتخاذ تصمیمات مدیریت کاهش
ریسک در زمینههای مختلف مانند مقاومسازی مؤلفهها ،وا کنش
در شرایط اضطرار و طراحی سیستم باشد .برای مثال با مشخص
شــدن نقاط حساس سیستم که تأثیر بیشتری در مقدار ریسک
دارند میتوان اجزای سیستم را بهمنظور مقاومسازی اولویتبندی
نمود .همچنین میتوان از نتایج مربوط به جمعیت بدون آب در اثر
وقوع زلزله ،در تصمیمگیریهای وا کنش اضطراری ،امدادرسانی
شرایط بحرانی و آبرسانی اضطراری پس از سانحه استفاده نمود.
شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم مورد مطالعه میتواند موجب
اتخاذ تصمیمات مناسبی برای طراحی سیستمهای مشابه در آینده
شود.

29726
35764
76118

%19/05
%22/92
%48/78

زلزلهی گسل 3
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که خطوط لولهی جمعآوری و انتقال آب چاههای سیستم مورد
مطالعه از نوع ترد (چدنی) است که سبب افزایش احتمال عدم
تأمین آب توسط چاهها میگردد .با جایگزینی این خطوط با
نوع انعطافپذیر میتوان ریسک مربوط به عدم تأمین آب
توسط چاهها را کاهش داد.
•یکی از امتیازات مهم سیستم تأمین آب آشامیدنی در محدودهی
مورد مطالعه ،استعداد پایین روانگرایی خاک منطقه است،
چرا که یکی از عوامل مؤثر ایجاد خسارت در مؤلفههای سیستم
تأمین آب ،تغییر شکل دائمی زمین ( )PGDدر اثر وقوع زلزله
است که بستگی زیادی به استعداد روانگرایی خاک منطقه
دارد .در حالت کلی استعداد روانگرایی خاک هر منطقه تأثیر
بسیاری در احتمال ایجاد خسارت در خطوط لولهی مدفون،
مخازن مدفون و تونلها و کانالهای انتقال آب آن منطقه
دارد.
•یکی دیگر از امتیازات سیستم مورد مطالعه این است که بخش
تأمین آب خام این سیستم از مقاومت مناسبی در برابر زلزله
برخوردار است ،چرا که انتقال آب در این بخش از طریق تونل
انجام میگیرد و احتمال ایجاد خسارت در تونل در اثر وقوع زلزله
بستگی به پارامتر تغییر شکل دائمی زمین دارد که در محدودهی
مورد مطالعه به علت کم بودن استعداد روانگرایی خاک ،تغییر
شکل دائمی زمین ناچیز است .از طرفی آب خام تصفیهخانهی
مورد مطالعه هم از طریق آبهای سطحی و هم از طریق آب
زیرزمینی (مجموعهای از چاهها) تأمین میگردد ،که این امر
سبب کاهش احتمال عدم تأمین آب خام تصفیهخانهی مورد
نظر میگردد.
•برخی از مخازن ،مانند مخازن شمارهی  1و  ،2با وجود اینکه
احتمال عدم تأمین آب پایینی داشتند ،از ریسک باالیی
برخوردار بودند .علت این امر جمعیت باالیی است که توسط
این مخازن آبرسانی میشوند .در نتیجه یکی از راهکارهای
مناسب برای کاهش ریسک مربوط به اینگونه مخازن ،کاهش
جمعیت تحت پوشش با تأسیس مخازن جدید در منطقه است.
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همانگونه کــه در تصویر  7مشاهده مـیشــود ،در میان سه
سناریوی زلــزلـهی انتخابی ،سناریوی زلــزلـهی گسل  1منجر به
بیشترین ریسک عدم تأمین آب بــرای محدودهی مــورد مطالعه
خواهد شد .علت اصلی این امر فاصلهی اندک میان محدودهی
مورد مطالعه و مرکز احتمالی وقوع زلزلهی مذکور است .مشاهده
میگردد که پیامدهای حاصل از وقوع زلزلهی گسل  ،2با اینکه
با بزرگای برابر زلزلهی گسل  1در نظر گرفته شده است ،از ریسک
کمتری ب ــرخ ــوردار خــواهــد ب ــود .نکتهی جــالــب تــوجــه در اینجا،
پیامدهای حاصل از وقــوع سناریوی زلزلهی گسل  3اســت ،که
بــه مــراتــب سبکتر از دو ســنــاریــوی دیــگــر خــواهــد ب ــود .ایــن امر
نشاندهندهی ایــن واقعیت اســت که کالنشهر مــورد بررسی به
انــدازهای وسعت دارد که ممکن است در اثر وقوع زلزله در آن ،در
بخشی از شهر شاهد خسارات قابل توجه و بسیار گسترده باشیم،
درحالیکه در بخشی دیگر خسارات وارده باال یا حتی قابل مالحظه
نباشد .این امر بهوضوح در مورد سناریوی زلزلهی گسل  3قابل

ً
مشاهده است ،چرا که در اثر وقوع این زلزله مسلما نواحی جنوبی
کالنشهر دچار خسارات گستردهای خواهند گردید.
نتایج حاصل دال لــت بر این دارنــد که استفادهی تــوأم از برق
اضــطــراری و مهاربندی مؤلفهها (راهــکــار ســوم) بیشترین تأثیر را
در میزان کاهش ریسک خواهد داشت .هرچند این نتیجه دور از
انتظار نبود اما باید توجه داشت که میزان این کاهش ریسک بسیار
قابل اهمیت است .راهکار سوم نسبت به راهکار اول در حدود 54
درصد بیشتر باعث کاهش ریسک میگردد .راهکار منتخب بعدی،
استفاده از سیستم تأمین برق اضطراری برای ایستگاههای پمپاژ و
چاههای موجود در محدودهی مورد مطالعه است (راهکار دوم).
چرا که میزان کاهش ریسک مربوط به این راهکار بیشتر از راهکار
اول اســت .با ایــن وجــود ایــن اختالف در سناریوی زلزلهی گسل
 1حــدود  1.5درصــد اســت .البته انتخاب راهکار مناسب از میان
راهکارهای پیشنهادی ،نیازمند مالحظهی جنبههای مختلف
مانند جنبهی اقتصادی است که خارج از محدودهی این تحقیق
است .نتایج حاصل از بررسی این راهکارها میتواند منبع مناسبی
برای اتخاذ تصمیمات آینده باشد.
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