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  "آبی تأسیسات در زلزله خطرپذیري کاهش اقدامات مقایسه"

  :خالصه

اما اهداف عملکردي بعد . کشورهاي آمریکا و ژاپن در زمینه اقدامات کاهش خطرپذیري در سطح جهان ، کشورهاي پیشرو می باشند

کشور کامالً  2هاي ارزیابی سیستم و استراتژي هاي کاهش خطرپذیري باعث شده اند که اهداف عملیاتی در این از زلزله، روش 

  .متفاوت باشد

  

  :اهداف عملکردي

از . بعد از وقوع زلزله وجود ندارد و بهره برداري از آنآب  در کشور آمریکا، استاندارد عملیاتی و عملکردي خاصی براي عملکرد سیستم

در حالت کلی این . برخی از تأسیسات به تنهایی و براي تأسیسات خود اهداف عملیاتی را براساس نیازهایشان تدوین نموده انداینرو 

اهداف سطح مطلوب و قابل قبول عملکرد سیستم را براي فراهم کردن آب آتش نشانی در رخدادهایی که بعد از شرایط بحران به 

این رخدادها نوعاً مبناي .  ی براي تعداد روزهایی که از قبل مشخص شده اند را نشان می دهدوقوع می پیوندند و نیز آب آشامیدن

این در حالی است که . باالتر می باشد با دوره بازگشت کم سناریویی دارد و احتمال مطلوب عملکرد سیستم براي زلزله/ احتماالتی 

بعد از زلزله اهداف عملیاتی خاصی را تدوین نموده است تا براي براي زمان بازیابی سیستم ) JWWA(انجمن کارهاي آبی ژاپن 

روز  30در کشور ژاپن این زمان حدود ) مثالً زمان بازیابی. (روزهاي مشخص شده بعد از وقوع زلزله آب آشامیدنی تأمین شده باشد

ر این کشور و با این شرایط به نظر می د. می باشد 1995می باشد که عمدتاً براساس درس هاي گرفته شده  از زلزله کوبه در سال 

در مورد تأمین آب براي مصارف ) . Deterministic/scenario based. (سناریو باشد/ رسد این رخداد براساس روند قطعی 

  .آتش نشانی در کشور ژاپن، اشاره خاصی در اهداف عملیاتی تعیین شده، نگردیده است
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  :روش هاي ارزیابی سیستم

یکا استاندارد منطبق خاصی یا حتی دستورالعمل راهنمایی براي ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي به صورت گسترده و جامع در کشور آمر 

در این شرایط . فقط ارزیابی اجزا براساس داده هاي تجربی که با روش هاي مهندسی سازه گردآوري شده اند، وجود دارد. وجود ندارد

نحصاري که توسط دانشگاهها و مشاوران ارائه شده اند، ارزیابی شده که نتایج آن در برنامه سیستم ها با استفاده از روش هاي ا

HAZUS با  در کشور ژاپن، انجمن لوله چدن داکتیل، که به صورت همکار. نیز بیان شده است JWWA فعالیت می کند ، با داده -

استاندارد  JWWAبی سیستم را پیشبرد داده که توسط هایی که از دانشگاه هاي مختلف جمع آوري کرده است، یک روش براي ارزیا

  .شده است

روش هاي ارائه شده توسط هر دو کشور بر . بین روش هاي ارائه شده توسط کشورهاي آمریکا و ژاپن تشابهات بسیاري وجود دارد

بهره سیستم بررسی ارلو در شبیه ساز مونت کاز ند نمی باشند ، حاالت خرابی اجزا در آنها لحاظ شده است و می توا GISمبناي 
  . ارزیاب هاي هم کشور آمریکا و هم کشور ژاپن در انتها ، آنالیز سود به هزینه انجام می دهند. دنبگیر

  

  :استراتژي هاي کاهش خطرپذیري

اکثر تأسیسات کشور آمریکا اجزاي کلیدي سیستم خود مانند سدها، خطوط انتقال، تصفیه خانه ها ، ایستگاههاي پمپاژ و مخازن خود 

که در خاك هاي ) چدن نشکن(آسیب پذیر مانند لوله هاي شکننده   توزیع) لوله هاي(در مورد جایگزینی شبکه هاي. را ارتقاء داده اند

ات کشورهاي آمریکا و کانادا اکثر تأسیس. گرددپیش بینی شده است که منفعت زیادي حاصل نیی واقع شده اند، داراي ویژگی روانگرا

اتی را براي فراهم کردن آب براي مصارف آتش نشانی با استفاده از شیرها، پمپ ها و تجهیزات مقاوم در برابر زلزله که بعد از مالحظ

ژاپنی ها نیز اجزاي کلیدي سیستم خود را . ملیاتی شدن می باشند ، در نظر گرفته اندشرایط بحران به سرعت و به آسانی قابل ع

دلیل این موضوع این است که نتایج حاصله از زلزله کوبه نشان دادند که مخازن . اما توجه خاصی به مخازن نکرده اند. ارتقاء داده اند

ین حال به نظر می رسد ژاپنی ها برنامه جامع و عمده اي براي تعویض با ا. مدفون بتنی عملکرد مناسبی در شرایط زلزله داشته اند
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عالوه بر این، ژاپنی . این تفاوت ها منتج به صرف سرانه هزینه باالتر توسط ژاپنی ها می شود. خطوط لوله در شرایط زلزله داشته اند

ادثه دارند که به وسیله پیشبرد یک سیستم ها تمرکز خاصی روي فراهم کردن آب آشامیدنی اضطراري در ساعات اولیه پس از ح

این در حالی است که در کشور آمریکا فراهم . مصنوعی تأسیسات ذخیره اضطراري آب در سرتاسر سیستم این امر تحقق پیدا می کند

اي تأمین می کردن منابع آب اضطراري اولویت کمتري دارد و غالباً این موضوع به وسیله تانکرهاي حمل آب، آب بطري و آب کیسه 

  . گردد

  :معرفی

اما اهداف عملکردي بعد . کشورهاي آمریکا و ژاپن در زمینه اقدامات کاهش خطرپذیري در سطح جهان ، کشورهاي پیشرو می باشند

کشور کامالً  2از زلزله، روش هاي ارزیابی سیستم و استراتژي هاي کاهش خطرپذیري باعث شده اند که اهداف عملیاتی در این 

یک کارگاه ) AWWARF(و مؤسسه تحقیقاتی انجمن کارهاي آبی آمریکا ) JWWA(انجمن کارهاي آبی ژاپن . ت باشدمتفاو
. در شهر توکیو برگزار کردند 2001مشترك در مورد اقدامات کاهش خطرپذیري لرزه اي در مورد سیستم هاي آب در آگوست سال 

این کارگاه آموزشی یکی از اولین فرصت ها براي یادگیري در مورد . ودیکی از موضوعات کلیدي، موضوع اطمینان پذیري سیستم ب

این کارگاه . اقدامات مربوط به کاهش خطرپذیري در شهرهاي ژاپن بود که توسط مسئولین شهري و نه افراد آکادمیک برگزار گردید

  :نتیجه اولیه داشت 3

نشانی به عنوان یکی از اهداف عملکردي بعد از زلزله تأسیسات آبی ژاپن به موضوع فراهم کردن آب براي مصارف آتش  -1

 .توجه ندارند

 .متدولوژي ارزیابی سیستم هاي کشورهاي ژاپن و آمریکا تقریباً شبیه هم می باشند، اما نتایج مشابهی ندارند -2

قدام با هدف اما این روش در کشور آمریکا به عنوان یک ا. ژاپنی هاي عمدتاً روي تعویض خطوط لوله تمرکز داشته اند -3
 . کاهش خطرپذیري به کار گرفته نشده است
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  :اهداف عملکردي

در کشور آمریکا تأسیسات مختلف . استفاده مؤثر از تکنیک هاي مدل سازي سیستم نیازمند درك عملکرد سیستم توسط فرد است

داف عملکردي زیر براي اه NISTو  AWWAدر یکی از مستندات . اهداف عملکردي براي اهداف خودشان در نظر گرفته اند

  . این اهداف عملیاتی به عنوان یک نقطه شروع توسط سایر تأسیسات به کار گرفته شده است. سیستم تعریف شده است

  اهداف عملکردي سیستم آب –  1جدول

  پیامدهاي معکوس قابل پذیرش  دسته بندي عملیاتی
OBE )50 % سال 50شانس در(  DBE )10 % سال 50شانس در(  

صدمات و تلفات جانی قابل  – حداقل   بقاء تداوم
  پذیرش نمی باشد

صدمات و تلفات جانی قابل  – حداقل 
  پذیرش نمی باشد

به استثناي مناطق ایزوله شده  – حداقل   مقابله با آتش سوزي ها
کوچک که تراکم جمعیتی کمی دارند، آب 
براي مقابله با آتش سوزي باید در تمام 

  .محدوده تحت پوشش در دسترس باشد

آب براي مقابله با آتش سوزي ها  – متوسط 
مناطق تحت پوشش % 70باید براي حداقل 

تمام مناطق صنعتی و مناطقی . فراهم باشد
که تراکم جمعیتی در آنها باالست باید براي 

  .این مورد آب در دسترس داشته باشند

. آب باید براي همه فراهم باشد – حداقل   سالمت جامعه
براي ). هبه جز برخی مناطق ایزوله شد(

ساعت باید دستور جوشاندن آب  48مدت 
  . قبل از مصرف صادر گردد

خدمات رسانی باید دست کم براي  - متوسط
دستور جوشاندن . سیستم فراهم باشد% 50

آب ، فراهم کردن آب به وسیله تانکر یا آب 
. هفته قابل قبول می باشد 1بطري تا 

هفته  1بازیابی سیستم باید ظرف مدت 
  .دانجام گیر

آب باید به جز برخی مناطق ایزوله  – پایین   بازیابی سیستم
  .شده براي همه فراهم باشد

خدمات رسانی باید براي دست کم  - متوسط
بازیابی سیستم به . سیستم فراهم باشد% 50

هفته انجام  1باید ظرف مدت % 100صورت 
  .گیرد

هرگونه خسارتی نباید به عملکرد  – پایین   خسارت به دارایی ها
سیستم خدشه اي وارد کند و باید قابل 

  .تعمیر باشد

در صورتیکه ارتقاء تأسیسات غیرضروري 
و سایر اهداف  مقرون به صرفه نباشد

، توقف عملکردي تحت الشعاع قرار نگیرد
  کامل آن قابل پذیرش می باشد
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ابله با آتش سوزي را به عنوان یکی از کلیدي ترین اهداف عملیاتی خود ، فراهم کردن آب براي مقEastBayتأسیسات آب بخش  
ستفاده به وسیله آتش نشانی ادر سانفرانسیسکو و ونکوور، طراحی و ساخت سیستم توسط دپارتمان آب براي . در نظر گرفته است

ي آب و آتش نشانی براي این اهداف وجود به هر حال، اغلب و به ندرت ارتباط ناقص و نامناسبی بین سازمان ها. انجام گرفته است

کار کنند، ارتباط بین آن ها نزدیکتر ) به عنوان مثال شهرداري(سازمان به عنوان زیرمجموعه یک سازمان بزرگتر  2اگر این . دارد

  . خواهد شد و طرح ریزي براي تأمین آب براي مصارف آتش نشانی به مراتب مناسب تر خواهد بود

طر لوله هاي انتقال آب به گونه اي طراحی شده اند که قادر هستند حجم آب مورد نیاز براي آتش نشانی را انتقال در کشور آمریکا ق

اما با این حال همواره نرخ جریان آب براي آتش نشانی بررسی می گردد و در صورتی که ظرفیت کافی نباشد، اقدامات آبرسانی . دهند

به تبع آن هزینه هاي مربوط  ،ین وجود، زمانیکه آسیب پذیري زیادي نسبت به زلزله وجود داردبا ا. به سایر روش ها تقویت خواهد شد

به اقدامات کاهش خطرپذیري باال می باشد، مسئولیت شرکت هاي آب براي فراهم کردن آب قابل آشامیدن زمان زیادي را طلب می 

در کشور ژاپن،  سازمان آب به نظر نمی رسد که مسئولیتی براي  از سوي دیگر. کند که به تبع آن هزینه ها بسیار باال خواهد رفت

  :تأکید می کند که  JWWAاستاندارد طراحی لرزه اي . فراهم کردن آب براي مسائل مربوط به آتش نشانی داشته باشد

جریان آب آشامیدنی  اگر. زمانیکه یک زلزله رخ می دهد، آب آشامیدنی براي مناطق مسکونی نباید قطع شود ، حتی براي یک روز"
گاهی اوقات، برخی خدمات رسانی هاي . براي مناطق مسکونی قطع گردد ، یک منبع تأمین کننده آب آشامیدنی مورد نیاز خواهد بود

زمانیکه این حالت رخ دهد، زندگی مردم جامعه . اضطراري نمی توانند به مقدار کافی آب براي حفاظت از جان مردم جامعه فراهم کنند
عالوه بر آن مشکالت بهداشتی و سختی بازیابی فعالیت هاي شهري . تر می شود و صبر و شکیبایی خود را از دست می دهند سخت

ترجیحاً در حد یک روز یا . به همین دالیل خدمات بازیابی اضطراري باید تا حد امکان به سرعت انجام گیرد. نیز به وجود خواهد آمد

  "کمتر
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یکی از اقداماتی که پس از زلزله کوبه انجام گرفت این بود . شان به سوي ایجاد مخازن آب اضطراري می باشدژاپنی ها بیشتر رویکرد

روز  28که تأسیسات آب شهر کوبه رفتار مردم را مستند سازي و براساس این نتایج مشخص شد قطع شدن سرویس رسانی آب تا 

براساس این نتایج میزان آب و   JWWA. هفته بدون آب بودند 10تا برخی از بخش هاي سیستم آن ها . قابل پذیرش خواهد بود

با مقایسه بین آمریکا و ژاپن مشاهده می . همچنین فاصله مطلوب براي دسترسی به محل توزیع آب را مطابق جدول ذیل تعیین نمود

ی ژاپنی ها ارزش بیشتري براي تداوم یعن. شود که طرح ریزي بسیار کمی در مورد اینگونه مسائل در کشور آمریکا انجام شده است

  . آبرسانی اضطراري دارند

  اهداف آبرسانی اضطراري  – 2جدول 

  )m(فاصله تا محل توزیع   )L/p.d(مقدار   )روز(مدت زمان پس از زلزله 
0 -3  3  1000  

10  20  250  
21  100  100  
  10  عادي  28

  

  : از پارامترهاي زیر براي اندازه گیري تعداد افراد تحت اثر حادثه بهره گیري می کند JWWAاستاندارد لرزه اي سیستم آب 

P : تعداد افراد جامعه  

Pw  :تعداد افرادي که قرار است بعد از حادثه براي آنها آب تأمین گردد  

T :تعداد روزهاي الزم براي بازیابی خدمات آبرسانی  

سیستم آب اضطراري شهر کوبه نیز براي موارد زیر . آب براي مصارف آتش نشانی نشده است در این استاندارد اشاره خاصی به تأمین 

  :طراحی شده است

  تمیز کردن منزل و مانند آنها –شیتشوي لباس  –حمام  –دستشویی  –آشامیدن 
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ن آب الزم براي مصارف در ادامه این مطلب تصریح شده است که براي شرایط بعد از زلزله، آتش نشانی و شرکت آب در مورد میزا

این مطلب که شرکت آب ژاپن مسئولیت تأمین آب براي مصارف آتش نشانی را بر عهده ندارد، . آتش نشانی به بحث خواهند نشست

حال سئوال اینجاست که آیا تأمین آب براي این مصارف به . به این معنی نیست که سایر سازمان ها نیز چنین مسئولیتی ندارند

  . شکل مناسبی انجام می گیرددرستی و به 

کشور ژاپن روي فراهم . به عنوان یک نتیجه می توان بیان کرد اختالف زیادي بین اهداف عملکردي کشور آمریکا و ژراپن وجود دارد

آب کردن ظرفیت بیشتر براي تداوم آبرسانی براي مصارف خانگی تمرکز دارد و این در حالی است که کشور آمریکا روي فراهم کردن 

هر دوي این . براي مقابله با آتش سوزي هاي احتمالی که بعد از ایجاد شدن شرایط اضطراري به وقوع می پیوندند تمرکز دارد

  .کشورها مدت زمان قابل قبول براي بازیابی را در نظر می گیرند

  :متدولوژي ارزیابی سیستم

این تکنیک ها به طور . در دانشگاه پریستون پیشبرد داده شد 1970تکنیک هاي آنالیز عملکرد لرزه اي سیستم آب در اواخر دهه  

توسط سیستم آبرسانی سانفرانسیسکو و چند شهر دیگر به کار  GISو بخصوص زمانیکه تازه سیستم  1990گسترده در اوایل دهه 

 1994سان فرناندو و بسیاري زلزله هاي دیگر مانند زلزله  1971داده هاي مربوط به زلزله سال . گرفته شد، مورد استفاده قرار گرفت

پروفسور تاکادا که در حال حاضر در . ته شدنوثریج براي پیشبرد روابط مربوط به خسارت هاي وارد شده به لوله ها در مدل به کار گرف

. دانشگاه کوبه مشغول به کار می باشد، نقش کلیدي و اصلی در انتقال این دانش و تکنولوژي از آمریکا به ژاپن را بر عهده داشت

و  JWWAمکاري ، محققان ژاپنی با ه 1997در سال . انگیزه و عاملی براي پیشبرد و گسترش این روش ها شد) 1995(زلزله کوبه 

. مشاوران دیگر یک فرمول کلی براي این متدولوژي با استفاده از خساراتی که به لوله هاي شهر کوبه وارد شده بود ارائه دادند

در  FEMAاین متدولوژي با همکاري . نشان داده شده است 1متدولوژي مورد استفاده توسط کشور آمریکا و ژاپن در شکل 

HAZUS-99  ک ابزار سودمند در تخمین خسارت ها پس از زلزله ارائه شدو به عنوان ی.  
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را روي خسارت وارد به لوله  دژاپنی ها تالش هاي خو. نتایج مجدداً نیز تفاوت در آنالیزهاي کشورهاي آمریکا و ژاپن را نشان داد

و اوزاکا، بحثی در مورد خسارت هاي وارد در مطالعات ارائه شده در مورد ارزیابی سیستم هاي شهرهاي توکیو . هاي متمرکز نموده اند

در کشور آمریکا تعداد زیادي مخازن . در زلزله کوبه این اجزا بخوبی عمل کرده بودند. شده به مخازن و یا ایستگاههاي پمپاژ نشده بود

د و نسبت به زلزله آسیب هوایی فوالدي و مخازن بتنی پس تنیده وجود دارند که براساس استانداردهاي لرزه اي اخیر ساخته نشده ان

  .نشان داده شده است، شد 2ارزیابی سیستم سن دیگو منتج به استخراج منحنی بازیابی سیستم مانند آنچه در شکل . پذیر می باشند

هردوي این اشکال . نشان داده شده است 3ارتباط بسیار مشابه دیگري نیز از ارزیابی سیستم آب شهر اوزاکا بدست آمد که در شکل 

  .معیتی که به آن ها آبرسانی خواهد شد را بر حسب زمان نشان می دهندج

  متدولوژي ارزیابی سیستم آب – 1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدل هیدرولیکی

سیستم  هیدرولیکی آنالیز
 در حالت عدم آسیب

 تعریف رخداد لرزه اي

PGA/ PGD 
بررسی خستگی 

اجزا) شکنندگی(  

شبیه سازي حالت وارد 
خسارت و خرابیشدن  اقدامات کاهش  

 خطرپذیري

آنالیز هیدرولیکی سیستم 
 خسارت دیده

قابلیت سرویس رسانی 
 سیستم

وارد کردن پارامتر 
تقاضا آب مردم در 

 شبیه سازي
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  کالیفرنیا - منحنی بازیابی براي سیستم آب سن دیگو  -2شکل 

  

  ژاپن – منحنی بازیابی براي سیستم آب اوزاکا  –  3شکل 
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  :استراتژي هاي کاهش خطرپذیري

کشور ژاپن تمایل و عالقه زیادي در تعویض و جایگزینی لوله هاي آبرسانی و فراهم کردن منابع آب اضطراري براي تأمین آب به 

آمریکا عمدتاً مجموعه اي جامع از اقدامات کاهش این در حالی است که تأسیسات آب کشور . سرعت و بعد از وقوع زلزله دارد

گرفته و اختصاص یافته براي این موضوع با سطح مورد انتظار اطمینان  خطرپذیري را به کار می گیرند که سرمایه گذاري انجام

  .پذیري سیستم متناسب است

ایگزینی ساالنه لوله ها به صورت مرحله اي و پلکانی نتایج اقدامات انجام گرفته در توکیو، اوزاکا و کوبه نشان داده اند که چگونه ج

ساله،  10کیلومتر خط لوله، طی یک برنامه  5078به عنوان مثال در شهر اوزاکا با حدود . زمان بازیابی سیستم را کاهش می دهند

عویض خطوط لوله آب در کشور این میزان از بسیاري از برنامه هاي ت. در هر سال% 4/1کیلومتر از آنها تعویض می شوند، یعنی  710

  .آمریکا بیشتر می باشد

اینگونه نتیجه گیري کنیم که در کشور ژاپن تمرکز فقط روي تعویض و جایگزینی خطوط لوله می باشد، نتیجه گیري  حال اگر

زله مانند تونل ها، پلها، طی سال ها، ژاپنی ها مطالعات زیادي را در خصوص بهبود شرایط سازه ها در برابر زل .درستی انجام نداده ایم

  . انجام داده اند...  شبکه هاي آبرسانی، تصفیه خانه ها و 

، سان دیگو و کنتراکوستا، پکیج هاي کاهش خطرپذیري جامعی EastBayبا مقایسه اقدامات کاهش خطرپذیري انجام گرفته در 

وعه به تصمیم گیران این امکان را می دادند تا بهترین این مجم. پیشبرد داده شد که بسیاري از اجزاي سیستم را در بر می گرفتند

ذکر این نکته مهم است که بیشترین افزایش در . سطح از سرویس رسانی که می توانست نیازهاي آن ها را تأمین کند، انتخاب کنند

- ر مقابله با آتش سوزيبود که یک مجراي بسیار مطمئن براي انتقال آب به منظو BeachBoneاطمینان پذیري در ارتقاء سیستم 

  .هاي احتمالی در منطقه تحت پوشش داشت
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 Contra Costaبخش آب شهر  -آنالیز سود به هزینه آلترناتیوها   –  4شکل 

فیت براي فراهم کردن منابع تأمین کننده آب اضطراري طی ساعت هاي اولیه پس از زلزله مهمتریت استراتژي ژاپنی ها رپیشبرد ظ

شهر یوکوهاما یک برنامه پیوسته و مداوم براي نصب یک نوع خاص از مخازن مدفون . خطرپذیري در سیستم می باشدبراي کاهش 

این مخازن اتصاالتی دارند که به راحتی توسط . با قابلیت گردش جریان دارد که آب را در سطح منطقه تحت پوشش توزیع می نمایند

  .مردم قابل استفاده و بهره برداري می باشند
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  مخزن مدفون زیرزمینی با جریان گردشی –  5شکل 

  :آنالیز سود به هزینه

- هم محققان کشور آمریکا و هم محققان کشور ژاپن میزان سود به هزینه صرف شده در جایگزینی و تعویض لوله ها را ارزیابی نموده

شهر اوزاکا از دستورالعملی که توسط . ا هم فرق دارندبا اینکه جوانب کلی مشابه هم هستند، روش هاي بکار گرفته شده و نتایج ب. اند

JWWA   بیشترین کاهش . بدست آورده شد 5/1براي آنالیز هزینه به سود ارائه شده بود، استفاده کردند که براي این نسبت عدد

براي هر نفر میزان سرانه خسارت . هزینه در بخش هاي توقف سرویس رسانی و کمتر شدن نشت ها و شکستگی هاي شبکه بود

خسارت هاي اقتصادي . دالر در روز برآورد گردید که شامل میزان آب براي پخت و پز، نظافت، استحمام و دستشویی بود 70حدود 
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همچنین کاهش در نشت براي ) آب صنعتی در این آنالیز محاسبه نگردید. (دالر به ازاي هر پرسنل برآورد گردید 110نیز حدود 

 1996در سال % 4/84لزله می باشد و این یعنی به واسطه تعویض خطوط لوله آب به حساب نیامده از میزان موقعیت هاي پیش از ز

میزان هزینه اي که ژاپن براي کار . میلیون دالر هزینه در بر داشت 130این اقدامات ساالنه حدود . رسید 2000در سال % 8/85به 

  .ور آمریکا در این راه صرف کردبرابر هزینه اي بود که کش 5/2صرف نمود تقریباً 

در کشور آمریکا میزان حرکت زمین . سال در نظر گرفته شده است 50در آنالیزي که شهر اوزاکا انجام داده است، دوره بازگشت زلزله 

  .عدد کوچکی می شود که براساس آن خسارت چندانی وارد نخواهد شد) ساله 50(با این زلزله مبناء 

در مقابل آنالیز انجام گرفته در . کشور یکسان نیستند 2آوري می گردد که روش هاي بکار گرفته شده در این باز هم این نکته یاد

براي سیستم آب ) البته با توجه به عمر مفید آنها(شهر اوزاکا، دکتر استفانی چانگ یک آنالیز هزینه به فایده در مورد جایگزینی لوله ها 

او از یک درصد ناخالص براي میزان آب تولیدي در این شهر براي این آنالیز استفاده کرده است . تشهر اورگان پرتلند انجام داده اس

آنالیز او نشان داد که خسارت هاي اقتصادي غیر مستقیم که قطع آب . را تخمین بزند) قطع آب(تا بتواند اثرات اقتصادي کمبود آب 

آنالیز او البته خسارت هایی که به سبب آتش سوزي ها بعد از زلزله به وقوع می . به همراه دارد صد برابر بیشتر از اثر مستقیم آن است

البته او نتوانست مشخص کند که آیا جایگزینی لوله هاي چدن ترد و شکننده در زمین هایی که خاك آنجا . پیوندد را لحاظ نمی کرد

  .دارد، مقرون به صرفه است یا نه) liquefiable(خاصیت مایع شدن 

  :ه گیرينتیج

ژاپن در خصوص اقدامات کاهش خطرپذیري که اولین نظر اجمالی در مورد متدولوژي هاي -این مقاله نتایج کارگاه آموزشی آمریکا 

در حالت کلی این متدولوژي بسیار شبیه متدولوژي . ارزیابی سیستم آب ژاپن و پیامدهاي خرابی را فراهم نموده است را ارائه می نماید

این موقعیت فرصتی را هم براي محققان . آمریکا می باشد، اما نتایج آنها به طور کلی متفاوت می باشد مورد استفاده در کشور

  .آمریکایی و هم براي محققان ژاپنی فراهم می آورد تا از افکار و ایده هاي یکدیگر براي پشبرد روش هاي تحلیلی خود درس بگیرند
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