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  "کاهش خطر پذیري سیستم هاي آب آشامیدنی و فاضالب در برابر مخاطرات طبیعی"

 راهنما و دستورالعملی براي آنالیز آسیب پذیري

  اصول آنالیز آسیب پذیري:  2بخش 

  :معرفی - 2-1

بسیاري از . شرایط محلی و محیطی در نظر گرفته شوند ،باید مخاطرات طبیعی، زیرساخت مورد نظراحی زمان طر در 

مفهومی،  یحابه این دلیل است که در زمان طر ،گردندتوسط مخاطرات طبیعی ایجاد می هادر این سیستم مشکالتی که

پذیري که در این آنالیز آسیب. شوندبرداري از زیرساخت این موارد در نظر گرفته نمی، ساخت و بهرهبا جزئیات طراحی

اند و هم براي تأسیساتی که در مرحله طراحی هم براي تأسیساتی که ساخته شده ،مجموعه مورد بحث قرار خواهد گرفت

  . باشدمی قابل کاربردقرار دارند، 

هاي در ترم پذیري سیستمهاي اضطراري و کاهش خطرپذیري، داشتن دانش و اطالعات در مورد آسیبپایه و اساس طرح

  :باشدزیر می

 )عدم ظرفیت کافی(هاي مورد انتظار نقایص و ناکارآمدي در ظرفیت سیستم براي فراهم کردن سرویس )1

 هاي فیزیکی اجزاي سیستم نسبت به نیروهاي خارجیپذیري و ضعفآسیب )2

 ضعف و کمبودهاي ساختاري و سازمانی در واکنش به شرایط اضطراري )3

ها را بیان و سطح مورد انتظار از عملکرد سیستم و اجزاي به صورت کمی آن ،این نقایص را شناسایی پذیريآنالیز آسیب

) پذیريآنالیز آسیب(همچنین طی این فرایند . کندآن را بعد از بروز حادثه و پیش آمدن شرایط اضطراري تعریف می

  .گرددمشخص می...) ارکنان و مثالً ک( بردار از آنبهرهمیزان توانایی و قدرت سیستم و سازمان 
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  :هدف اساسی را تأمین خواهد کرد 5پذیري آنالیز آسیب

توانند این مخاطرات می. باشندرا دارا میي سیستم اثرگذاري روسازي مخاطراتی که پتانسیل شناسایی و کمی )1

 . را شامل شوندهم مخاطرات طبیعی و هم مخاطرات انسانی 

الزم  ،که براي فراهم کردن آب در شرایط اضطراري از سیستم وارده به اجزاییهاي احتمالی تخمین خسارت )2

 .است به عملکرد خود ادامه دهند

هاي اصالح و بهسازي، بهبود حوضه آبریز و طرح: هاي کاهش خطرپذیري مانندالب طرحقتعریف اقداماتی در  )3

  . باشدپذیري فیزیکی سیستم میکاهش آسیب هدف از این اقدامات.  ...ها و آبخیزداري، ارزیابی و بهبود سازه

رسان هاي خدماتاین طرح به شرکت. هایی براي پیشبرد یک طرح اضطراريشناسایی اقدامات و دستورالعمل )4

 . رسانی خود را به راحتی بعد از شرایط اضطراري ادامه دهندکند تا سرویسآب آشامیدنی کمک می

هاي آموزشی مانند مانور، سازي فعالیتو کاهش خطرپذیري و پیاده هاي اضطراريارزیابی اثربخش بودن طرح )5

 .هاي آموزشیسمینار و کارگاه

  

  آسیب پذیري - 2-2

  تعریف آسیب پذیري -1 - 2-2

ها در زمان عناصر یا ترکیبی از عناصر و توقف آن بودنپذیري عموماً به عنوان معیاري از در معرض آسیبآسیب

فیزیکی، عملکردي و  جوانباین تعریف هم براي . شودتعریف می هاي ناشی از مخاطراتشان در برابر خسارتيقرارگیر

هایی وجود هاي فیزیکی عدم قطعیتپذیريسازي آسیببه دلیل اینکه در کمی. باشدمدیریتی سیستم قابل انطباق می

  . گردنداحتماالتی بیان میپارامترهاي دارد، اینگونه پارامترها به صورت 
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به عنوان مثال براي رخدادهاي طبیعی . مشکالت باید توسط آنالیزور تعیین گردد نوعاد و هاي رخددر این آنالیز ویژگی

فاکتورهایی مانند شتاب حرکت زمین در زلزله، سرعت باد در طوفان، حجم آب در سیل، عمق خاکسترهاي آتشفشانی در 

هاي آماري در مورد مخاطرات الیز دادهآن. باید تعیین گردند... رخداد آتشفشان، میزان کدورت آب در بحث آلودگی آب و 

  : گردد از مشکالتتواند باعث تمیزدادن روشن بین دو دسته ها میو پیامدهاي آن

  .خطر و شدت رخداد مورد انتظار) الف

  هاي انسان در مقاومت در برابر برخی رخدادها با یک سطح قابل قبول از خسارتتوانایی فعالیت) ب

  

  ی سیستم آب باعث می شود تا در برابر انواع مختلف از مخاطرات آسیب پذیر باشدگستردگی ذات -1-2 شکل 
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  دامنه تقریبی از تناوب و مناطق متأثر از مخطرات طبیعی مختلف -2-2شکل 

  ذات و طبیعت مشکل -2- 2-2

هاي فعالیت و نقاط ضعفایص ، تعیین و ارائه نقن اثرات ناشی از مخاطراتدر استراتژي پیشگیري یا به حداقل رساند

هاي تقریبی تناوب و دامنه 2-2شکل . تناوب و شدت مخاطرات بالقوه مهم است نسبت بهریزي شده موجود و یا طرح

نزوئال را ومرکز کشور  و هاي شمالهاي اثرگذاري بالقوه مخاطرات در شبکه خطوط لوله آب قرار گرفته در بخشحوزه

این . سازدرا روشن می احتمالیهاي اثرگذاري موجود درخصوص تناوب و حوزههاي این مثال عدم قطعیت. دهدنشان می

به مراتب مناطق وسیعتري را نسبت به  که تناوب کمتري دارند،کند که رخدادهاي فاجعه بار شکل همچنین مشخص می
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دهد، ی به ندرت رخ میبه عنوان مثال زلزله رخدادي است که خیل. دهدالشعاع قرار میتر تحترخدادهاي متداول و رایج

  . باشداما اثرات آن روي مناطق وسیعتري می

  

  تار مورد انتظار از اجزاي فیزیکیرف - 2-3

اثر چگونگی بینی اطالعات در مقیاس جهانی به پیش سریعهاي تحلیلی اتوماتیک و تغییرات الگوریتمعلم پیشرفت در 

عدم قطعیت که در  میزان. کند، کمک میخاطراتدر زمان قرار گرفتن در معرض م آنها رفتارنیز و ساخت و نصب اجزاء 

ویژگی و . اهش یافته استهاي اخیر به طرز محسوسی کهاي انسانی وجود دارد، در سالفعالیت پذیريِآنالیز آسیب

ها، سازه کار رفته در بتن مورد استفاده درهاي بها مانند مقاومت مواد و مصالح، شرایط فونداسیون، ناخالصیسازه موقعیت

- سازي آسیبها در مورد رفتار موجود در زمان کمیباعث بزرگترین عدم قطعیت... ها و مصالح استفاده شده و شرایط لوله

  . شودها نسبت به یک مخاطره بالقوه میپذیري

  

  هاپذیريسازي آسیبکمی - 2-4

در نظر از مخاطره ) Ej(خسارت لب احتمال وقوع سطح معینی از اقپذیري یک جزء خاص یا سیستم خاص در آسیب

  .شان داده می شودن P(Ej/Hi)پذیري به صورت این آسیب. گرددبیان می) Hi(شده  گرفته

رجوع داده ( طرح می باشندمخسارت و عملکرد و زمانیکه  Ejسطح خسارت بیان شده در زیر معموالً براي توصیف  4

  : گردداستفاده می) شودمی

• E1 :گرددهیچ خسارتی وارد نمی.  

• E2 : باشندمی قابل بهره برداريتجهیزات خسارت کم و.  
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• E3 :باشندرسانی میتجهیزات خارج از سرویس ولی ،ها قابل تعمیر شدنخسارت.  

• E4 :باشندرسانی میتجهیزات خارج از سرویس. افتدتوقف سراسري اتفاق می وهاي شدید خسارت.  

  

باید در ترم  کل سیستم یا اجزاي آن...) به عنوان مثال زلزله، طوفان، سیل و (دهد، زمانیکه یک حادثه فاجعه بار رخ می

هاي شدید و یا توقف احتمال مربوط به خسارت 1-2جدول  .فقط و فقط یکی از سطوح تعریف شده باال توصیف گردند

م تولید و توزیع آب را جزء اصلی تشکیل دهنده سیست 8در ) در مقیاس مرکالی(سراسري براي سطوح مختلف زلزله 

  . دهدنشان می

  احتمال سطوح حسارت هاي شدید و یا خرابی سیستم هاي تأمین و توزیع آب آشامیدنی -1-2جدول 

  )با فرض وقوع زلزله در فصل خشک سال(

  

ارائه شتري در مورد این مقیاس توضیحات بی 3در بخش (رده شدت مرکالی  Ii ،5خرابی کل و  P(Er/Ii)  ،Erدر عبارت 

مورد انتظار آن جزء خاص از ) رفتار(این جدول آنالیز انجام گرفته در خصوص واکنش . کندرا بیان می) خواهد شد

با هم در . (کندمطالعات در مورد طراحی و معیار ساخت را ترکیب می فازسیستم را با مالحظات در نظر گرفته شده در 

  )   نظر می گیرد
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  پذیري انجام داد؟ز آسیبچه زمانی باید آنالی - 2-5

تواند باعث هایی که اثرات رخدادهاي طبیعی بر آنها میپذیري باید به صورت ساختاري و در مورد زیرساختآنالیز آسیب

به عنوان مثال فرایند . ، انجام گیردخوردهایی که تعادل بین عرضه و تقاضا بر هم میحالتایجاد یک شرایط اضطراري یا 

هاي اجتماعی در برخی فت و مشتقات آن یک معیار قرار داده شده براي سطوح قابل پذیرش ریسکتولید و فروش ن

باشد، اقدامات مهندسی باید براي کاستن از این زمانیکه سطح ریسک، قابل پذیرش نمی) 3-2شکل . (باشدکشورها می

  . ضالب، انطباق داده شوندهاي آب و فااین معیارها باید قبل از اجرا در سیستم. ها اجرا گردندریسک

  

  محاسبه آسیب پذیري فیزیکی -2-6

  کلی دورنماي - 2-6-1

 1اصطالح حرکت به سمت پایین. دهدپذیري و اقدامات کاهش خطرپذیري را نشان میروند کلی ارزیابی آسیب 3-2شکل 

. گیردانجام میشود و براساس بازدید سایت و تأسیسات و محاسبات ساده می 1یا ارزیابی اولیه مربوط به آنالیز سطح 

- بهگیري رد مشابه نتایج باید براي تسهیل تصمیمادر مو. باشدمی ترو دقیقهاي بیشتر نیازمند آزمایش 2آنالیز سطح 

  . وسیله مسئولین مربوطه، کمی شوند

به عنوان مثال محاسبه . جمع آوري شده قبلی باشند يهاتوانند براساس داده، نتایج می2و  1انجام آنالیز سطوح در زمان 

). 3ضمیمه. (باشدو در دسترس هاي موجود س دادهتواند براساها در خطوط لوله براساس واحد طول میتعداد شکستگی

  .)و یا سایر اجزاها، مخازن هوایی آب مانند سرچ تانک( .ها وجود ندارددر بسیاري از اجزا، برخی از این داده

  . شوددر برخی موارد استفاده از متدولوژي ارائه شده در این مجموعه توصیه می

                                                             
1 walk down 
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  دیاگرام آنالیز آسیب پذیري و اقدامات کاهش خطر پذیري -3-2شکل 

  ماتریس احتمال خسارت - 2-6-2

. باشدپذیري فیزیکی مؤثر میدر کمی کردن نتایج آنالیز آسیب) استکه در ذیل توصیف شده (ماتریس احتمال خسارت 

پذیري شبیه فرمت ارائه شده در جدول شود نتایج آنالیز آسیبارائه سطح مشخصی از خسارت سبب میو  Ejاستفاده از 

ان انتظار داشت روي دهد، این طور می تو H2دهد که اگر مخاطره احتمالی را نشان می P42به عنوان مثال . گردد 2-2

براي هر رخداد فاجعه باري . خواهد رسید E4که خسارت وارده به جزئی که ماتریس براي آن تعریف شده است به سطح 

)i (شرایط ذیل حاکم است:  

(P1i + P2i + P3i + P4i) = 100%  

 ارزیابی مخاطرات طبیعی

توصیف اثرات و خسارت 
 هاي مورد انتظار

 آنالیز آسیب پذیري

 آنالیز در سایت یا

Walk down 

موقعیت هاي شناسایی 
 بالقوه آسیب پذیر

آلترناتیوهاي پیشگیرانه و 
 یا کاهش خطرپذیري؛

 تصمیم گیري

اقدامات مدیریتی ، قانونی 
...و   
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  فرمتی براي ماتریس احتمال خسارت -2-2جدول 

  

  پذیري سیستمسیبآ - 2-7

 امنجااي و با تجربه در زمینه طراحی، نگهداري و تعمیرات اجزاي سیستم باید به وسیله یک تیم حرفه پذیريآسیبآنالیز 

شده در سیستم، خواه فیزیکی، عملیاتی یا مدیریتی، در ماتریسی که اطالعات اصلی و  شناساییهاي پذیريآسیب. شود

- هاي واکنشی میش خطرپذیري حادثه و طرحهاي کاهطرح ،اساسی مورد استفاده در درك جزئیات شرایط اضطراري

شوند در ادامه لیست هایی که براي شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم به کار گرفته میماتریس. گیردباشد، قرار می

  .)اندبحث شده 4تر در فصل این موارد به صورت جزئی. (اندشده

  )براي سیستم فاضالب 1B اتریسبراي آب آشامیدنی و م 1Aماتریس (جوانب عملیاتی :  1ماتریس •
  هاي واکنشیجوانب مدیریتی و ظرفیت: 2ماتریس •
  رسانیجوانب فیزیکی و تأثیر روي خدمات :3ماتریس •
هاي مدیریتی و واکنشی و ماتریس براي ظرفیت 4Aماتریس (اقدامات اضطراري و کاهش خطرپذیري : 4ماتریس •

4B براي جوانب فیزیکی(  
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  قابل پذیرش ریسک هاي اجتماعیمعیارهاي سطوح  -4-2شکل 

بودن منابع براي واکنش یک توصیف با جزئیات از جوانب ساختاري و قانونی، در دسترس: اطالعات ضروري شامل

- اند، آسیباي که اجزاي مختلفی از سیستم تأمین آب و شبکه فاضالب در آن قرار گرفتههاي منطقهاضطراري، ویژگی

  ).آب و فاضالب(رسان هاي خدماتواکنشی سیستمپذیري فیزیکی اجزا و ظرفیت 

ها و هرگونه اطالعات دیگري ها، اطالعات مواد و تجهیزات، ابعاد، حجمها و دیاگرامروع مطالعات، تیم باید طرحشقبل از 

  .کند را ادغام و ترکیب نمایدهاي سیستم را مشخص میکه ویژگی
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  :جوانب عملیاتی – 1Bو  1Aهاي ماتریس -1- 2-7

ها براي هر جزء، به عنوان داده. گرددمی هاي عملکري سیستم بازه جنبهب،  1Bو 1Aهاي جوانب عملیاتی در ماتریس

رسانی آب هاي خدماتبراي سرویس. رسانی باید بررسی شود، سطح و رقوم، فشار و کیفیت خدمات)دبی(مثال جریان 

کنند، تداوم خدمات ماتی که براي مردم تأمین میخد سطحآشامیدنی، دانستن اطالعات در خصوص ظرفیت سیستم، 

ظرفیت جمع (منطقه تحت پوشش، ظرفیت تخلیه  طالع ازاهاي فاضالب نیز براي شبکه. رسانی و کیفیت آب الزم است

هایی باشد که ها و نقشهضیحات باید به همراه دیاگرامواین ت. و کیفیت پساب خروجی الزم و ضروري است) آوري

  .سیستم را نشان دهد چگونگی عملکرد

همچنین توجه به این نکته ضروري است که به دلیل متغیرهاي مختلفی که در سیستم وجود دارد، به تبع آن نیز مدهاي 

و  1Aاین اطالعات هم در ماتریس . رسانی متغیري نیز وجود خواهد داشتو شرایط سرویس) عملکردي(مختلف عملیاتی 

هاي هاي آب آشامیدنی و شبکههاي جوانب عملیاتی براي سیستمماتریس. (ه باشدباید وجود داشت 1Bهم در ماتریس 

محل : باشد که این اجزا عبارتند ازوابسته به اجزاي سیستم می ،رسانیجوانب مربوط به ظرفیت و تداوم خدمات )فاضالب

  ... خانه، مخازن ذخیره و دریافت آب، خطوط لوله، تصفیه

روند تأمین آب آشامیدنی به واسطه خرابی و یا توقف یک یا چندین جزء از  تأثیر قرار گرفتنگی تحت این اطالعات چگون

هاي با این فرق که تفاوت. باشد، اطالعات تقریباً مشابه مورد قبول میهاي فاضالببراي سیستم. کندسیستم را تعیین می

  .خواهد داشتها و دفع نهایی فاضالب وجود خانهاساسی در نحوه انتقال، تصفیه

، خرابی و توقف ها در مورد شرایط اضطراريخصوص ارتباطات و هشدار شرکتدر این ماتریس اطالعاتی در ینهمچن

هاي هاي اطالعاتی که شرکتتیم. شودرسانی به مردم متأثر از حادثه ارائه میهاي سرویساجزاي سیستم و محدودیت

  :یرند عبارتند ازرسان آب آشامیدنی ممکن است به کار گخدمات
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رسان آب و هاي خدماتهایی که به شرکتمانند سیستم: رسانی داخل سازمانیهاي هشدار و اطالعسیستم •

که با هم متصل هستند و هشدارهایی ... هاي ژئوفیزیکی و ، سازمان هواشناسی، سازمان2هاي دفاع شهريآژانس

گیري را براي پرسنل شرکت این اطالعات تصمیم. آورندفاجعه بار فراهم میرا در مورد احتمال وقوع یک رخداد 

 .نمایدآب تسهیل می

هاي ارتباطی هاي هشدار دهنده و اطالعاتی مربوط به فقط یک سازمان که عملکرد دفاعی اجزاي سیستمسیستم •

 . کنندهاي واکنش اضطراري راهنمایی میکنند و پرسنل را در دستورالعملرا شناسایی می

ستفاده از ابا . ها فراهم گرددها و خبرگزاريتواند از طریق رسانهمی: کنندگان از سیستماطالعات براي استفاده •

هایی که در ها را از محدودیترسانی کرد و آنتوان در مورد وضعیت و موقعیت به مردم اطالعمی هااین راه

  . هاي آب و فاضالب پیش آمده است، مطلع نمودرسانیسرویس

 

  تواند یک دلیل اصلیِ آسیب پذیري اجزاي سیستم آب باشندمحل قرار گیري می -5-2 شکل

                                                             
2 Civil Defence 
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  مدیریت و واکنش:  2ماتریس  -2- 2-7

- هایی که در سیستم وجود دارند، اطالع از استانداردهاي عملیاتی و منابع در دسترسی که میبراي ارزیابی محدودیت

این . اضطراري و فاز بازیابی و بازسازي استفاده شود، الزم است توانند براي فرایند تأمین آب و دفع فاضالب در شرایط

توانایی واکنش به یک رخداد می تواند به واسطه در نظر . گردآوري می شوند) مدیریت و واکنش( 2اطالعات در ماتریس 

نگهداري از  برداري وگرفتن جوانب سازماندهی شده اقدامات پیشگیري، آمادگی و واکنش نسبت به حادثه، نحوه بهره

  . سیستم و سطح مدیریتی که در سیستم حاکم است تعیین گردد

  :دهی شده باید مستندسازي گرددنزیر در خصوص ساختار سازما اطالعات

  هاي کاهش خطرپذیريهاي اضطراري و طرحوجود طرح  -

  هاي مختلف اضطراريهاي کمیتهعضویت در مسئولیت -

 .باشدطرح اولیه کاهش خطرپذیري میوجود یک کمیته که مسئول تهیه و تدارك  -

 .ارزیابی سیتم اطالعاتی و سیستم هشدار دهنده  -

 هاي برق و مخابرات، شهرداري، دفاع شهري و سایر مؤسسات و نهادهاهماهنگی داخل سازمانی با شرکت -

باید در غالب  پذیري سیستم و اجزاي آن دارد وداري از سیستم تأثیر مستقیمی روي آسیببرداري و نگهنحوه بهره

  :هاي ذیل مورد ارزیابی قرار گیردارامترپ

ریزي، بهره برداري و نگهداري که اقدامات کاهش خطرپذیري و اقدامات پیشگیرانه مناسب طرح هايوجود برنامه -1

 .کندمی مگراهرا 

 پیشگیري از حادثه و واکنش به آننیز وجود پرسنل آموزش دیده و  -2

 و ماشین آالت ، قطعات یدکیدسترس بودن تجهیزاتدر -3
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هاي وارد شده به اجزاي سیستم بعد از حادثه مسئولین و مدیران شرکت آب مسئول واکنش مؤثر و پویا نسبت به خسارت

  .هاي مدیریتی که اجازه دهد موارد ذیل صورت پذیرد را اتخاذ کندهمچنین شرکت آب باید مکانیزم. باشندمی

  .نابع الزم براي شرایط اضطراري انجام گیردها و متوزیع سودمند و عادالنه بودجه) الف

  .براي پرسنل، ذخیره سازي و حمل و نقل انجام گیرد و تدارکاتی هاي لجستیکیپشتیبانی) ب

  .هاي خصوصی براي کمک در اقدامات بازسازي و کاهش خطرپذیري فراهم گرددشرایط عقد قرارداد با شرکت) ج

  

  :جوانب فیزیکی و تأثیر روي خدمات رسانی – 3ماتریس  -3- 2-7

هاي آب آشامیدنی و فاضالب نسبت به مخاطرات و خطرات ارتباط نزدیکی پذیري سیستمها، آسیبدر بسیاري از موقعیت

ند که در منطقه وسیعی اي هستهاي آب آشامیدنی و فاضالب بگونهسیستم. پذیري فیزیکی اجزاي سیستم داردبا آسیب

بسته به محل . ، از اجزا و مصالح مختلفی تشکیل یافته و در معرض انواع مختلفی از مخاطرات قرار دارندقرار گرفته

هاي مختلفی از مخاطرات باید براي هر جزء از سیستم هاي موجود در سیستم، گونهقرارگیري اجزا در سیستم و ریسک

به عنوان مثال محل . بندي گرددي سیستم اولویتبسته به اثرات احتمالی رو هر مخاطره باید. در نظر گرفته شوند

باشد تا در معرض هاي شدید و یا لغزش زمین میدریافت آبی که در محل مرتفع قرار گرفته باشد، بیشتر در معرض باران

هاي اثرگذاري روي سیستم این نکته قابل توجه است که روي هم انداختن دیاگرام سیستم و براي شناسایی حوزه. زلزله

  . شخص خواهد نمودمرا و بالقوه مخاطرات موجود  ،هاي در دسترسنقشه

رسانی که در زمان حادثه و شرایط اضطراري باید تأمین گردد، تخمین زمانی که تعمیر براي تعیین سطح سرویس

رسانی گیرد و چگونگی اثرپذیري سرویسالشعاع حادثه قرار میانجامد، ظرفیتی از سیستم که تحتها به طول میخسارت

  .اظ کیفیت، تداوم و کمیت باید انجام گیرداز لح
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  . وارد گردند 3باشند باید در ماتریس هایی که مربوط به مخاطرات خاص میاین اطالعات به همراه آن

  

  پذیري باشندترین دالیل آسیبتوانند یکی از اصلیانتخاب نامناسب محل قرارگیري و یا طراحی نامناسب می  -6-2شکل 

  :اقدامات کاهش خطرپذیري و اضطراري –4Bو  4Aماتریس  -4- 2-7

پذیري، کاربرد اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطرپذیري در محل صحیح و در مورد نتیجه مطلوب و مناسب آنالیز آسیب

ها باید به عنوان جزئی پیشنهادات فنی و تخمین هزینه به کارگیري آن. می باشد هاي برآمده از مطالعاتنواقص و کاستی

پذیري قرار در این حالت اقدامات کاهش خطرپذیري در مورد اجزایی که بیشتر در معرض آسیب. ارائه گردد از آنالیزها

اطالعاتی در مورد این . خواه این این جزء مربوط به عناصر مدیریتی، عملیاتی و یا فیزیکی باشد. گردد، اجرا میدارند

   .ارائه خواهند شد 4Bو   4Aاقدامات در ماتریس هاي 

 علیرضا اسددخت: مترجم 
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