
 اتب آوری آب
 (ری دریوموسس خاهن اتب آو)م    یدکترمحمدرضامقدس 

 

تاب آوری آب به معنای توانایی سیستم های زیست بوم شناختی نسبت  

به آب و هوا در راستای بهبود و سازگاری پس از بروز شرایط دشوار  

 است.  سیستم آبی اقلیمی و منعطف ماندن نسبت به آینده نامشخص

 

 

طی  دو عامل اصلی و موثر بر کاهش کیفیت و کمیت در سیستم های آبی 

سال های پیش رو می تواند تغییرات اقلیمی و افزایش بی رویه جمعیت  

 باشد.

 

  می  عمل  خود ظرفیت  حد در  سیستم یک عملکردی، معمول شرایط تحت  

 .  کند

  مانند)آن  بالقوه خروجی سطح تنش باشد،وتحت فشار سیستم که هنگامی

  است ممکن  تنش ها، افزایش با  و  یابد می کاهش( کیفیت  و  کمیت 

 .  شود  متوقف کامل طور به سیستم  عملکرد

http://www.resiliency.ir/


 

پاسخگوی الگوی مصرف   کیفی و کمینظر از آب تامین سیستم در نتیجه

 است  ممکن آب، تامین سیستم  طراحی هنگام حال، این با . نخواهد بود

  به احتمالی، نامطلوب فشارهای همه  با مقابله برای  را ایمنی عوامل  دنتوان

  بینی  پیشدر  قطعیت  عدم دلیل  به هوایی  و آب تغییرات تأثیرات ویژه

 . گرفت  نظردر ،اقلیمی تغییرات تأثیرات

 

 .می شود  مطرح آوری تاب مفهوم که است  دلیل همین به 

  تطابق، برای را آن  توانایی که است  سیستم های  ویژگی  از یکی آوری تاب 

 . کند می توصیف  خارجی شوک هر از  پس عملکرد ادامه و  واکنش

از آنجا که سیستم های ذخیره و تصفیه آب طراحی پیچیده ای داشته و  

مواجهه با مواردی  مبتنی بر کاربرد های پایدارطوالنی مدت هستند در

ساخت ها و نیز تغییر سطح مانند رشد جمعیت، عدم به روزرسانی زیر

 دسترسی به منابع آبی دچار آسیب و کاستی خواهند شد.

 

سیستم های آبی می  تاب آوری منابع پایدار درانتخاب زیر ساخت ها و 

بایست با بررسی الگوهای سنتی و مدرن انجام شود تا بتواند در صورت 

  پارامتر های زیر ،از جمله خشکسالی ،بروز فجایع زیست محیطی و اقلیمی

 نماید:  وردهآبر را



  پس نهایی کننده مصرف آب تأمین برای  سیستم توانایی :رسانیآب  •

  بندی  جیره به نیاز دلیل به( آب) محصول ، حال این با. فاجعه یک از

 .باشد نداشته خوبی کمیت یا کیفیت است  ممکن

  رسانی خدمت  در شده داده  تحویل آب بررسی کیفیت : آب   کیفیت  •

 .  آن  کاربرد  برای شده تعیین استانداردهای با مطابقت  یا

مناسب آب با کیفیت توزیع   مقادیرزمانی می توان گفت که : کمیت  •

بهره   برای شده ارائه های  حجم به بتواند سیستم که است شده 

 . بازگردد ،معمول قبلی های دورهمتناسب با  نهایی، برداران

 

 ،آب تامین سیستمهای  عملکرداستمرار از اطمینان  برای تدابیری اعمال

  ،است  شده وعرضه  تقاضا مدیریت  برای شرکتها  های  برنامه بهبود باعث 

 حداقل ،خطر سطح درهمان  تقاضا و  عرضه تعادل  حفظ به توجه با اما

  ،  زیست  محیط آژانس. )است  داشته آوری تاب  افزایشبر راتأثیر

2015 .) 

  ،  شود   می   انجام  ها   بخش   کل   اساس بر   ندرت   به   ریزی   برنامه  بنابراین،

  تاب آوری  از  مانع   اغلب   و  شود   می   ایجاد  دار  اولویت  های   درگیری  بنابراین 

   شود.  می  آب   کامل در تامین 

های   شرکت  خدمات سطح عنوان به واکنش   و  بینی پیش تکنیک این

 .  شود می آبرسانی شناخته



  فراوانی تعیین با دارند سروکار آب تأمین با که شرکتهایی  بنابراین

با   ، وغیره سیستم خرابی از ناشی ضررهای ، لوله خطرقطع خشکسالی،

  به خدمت  برای را  خود  سیستم تاب آوری میزان قبلی، حوادث استناد به

بنابراین، با در نظر گرفتن حوادث و سوانح   و  کنند می  تعیین مشتریان

  در ها  بینی پیش این. را مد نظر دارند باال سیستم  خرابی احتمال قبلی،

  باید بنابراین  و است تر سخت بسیار توسعه حال فقیر و یا در کشورهای

 .باشد  آب های بخش پایدار توسعه جزء

 

 

 

  آب تامین های  سیستمتاب آوری    اهمیت 

  اقتصادی،  رشد جمله از متعددی دالیل به " آب " های سیستمتاب آوری  

  که تاب آور یسیستم  : است  مهم  بسیار مال و جان از حفاظت  و  معیشت 

  و کند، می اعمال را جایگزین  اقدامات و  کند می  بینی پیش را بالیا

 .  دهد می کاهش را تهدیدها از ناشی تاثیروضررهای 

 جایگزین منبع ایجاد و  خشکسالی و سیل زلزله، بینی پیش مثال، عنوان به

را در   جانی تلفات کاهش  بهبودی،  دوره پوشش برای حداقل آب، تامین

بایست در  می  آب تامین سیستم هر در تاب آوری که معنا  بدان، پی دارد

 نظر گرفته شود.

 



 

   آب   تامین   های  سیستم   ویژگی ها و مشخصات تاب آوری 

 .  دهند  متفاوت می های گوناگون پاسخ تأثیرات به آب تامین های  سیستم

  است  چشمه ای ممکن آب منابع و ها  چاه ، سیل شرایط  در مثال عنوان به

 سطح تغییر دلیل به و یا   ببینند آسیب  ساختاری نظر از شده و  آلوده

  فیزیکی  آسیب  و خوردگی دچار  است  ممکن لوله خطوط بستررودخانه،

 . باشند داشته آب ورودی های  سازه جابجایی بهشده و نیاز

  سیل وقوع صورت در تصفیه تاسیسات است  ممکن ، ترتیب  همین به

   .کنند تجربه را  خود  کارایی کاهش

  تقاضا  افزایش  و  جمعیت افزایش   خشکسالی، شرایط  از سوی دیگر، در

  در فاضالب نفوذ از ناشی  آلودگی پتانسیل  افزایش ممکن است باعث

 . شود آب مصرفی لوله خط تأمین های  سیستم

در سیستم تامین، تصفیه و آبرسانی    نگهداری و تعمیر  به نیاز ، نتیجه در 

  سیستم  تاب آوریکه  نتیجه، می توان نتیجه گرفت در افزایش می یابد. 

 . ی زیر هستندها  ویژگیشامل  آب تامین های

 وقایع طبیعی و تغییرات اقلیم  توانایی پیش بینی   •

 در شرایط بحرانی حفظ کارکردهای اصلی و پایداری     •

 آسیب پذیری ها با توجه به محیط اصالح   و   ساییشنا  •

 



 

 سطوح تاب آوری در سیستم های آبرسانی 

 

که  دارد  وجود  آبرسانی های  سیستم در شده درک تاب آوری سطح سه

 عبارتند از: 

 

 خطرات با که است  تهدیدهایی که شامل: اقتصادی  -  اجتماعی   •

  عناصر  و رسانی آب خدمات ساختار در بلکه نیستند، مرتبط خارجی

  با معضالتی چنین. شود می گیری تصمیم آنها مورد دری مدیریت

  مرتبط حکومتی و نهادی  یا سیاسی اقتصادی، - اجتماعی ساختارهای

کاهش ظرفیت و   ، پویاییعدم  مشکالت این از هایی نمونه. است 

  بدهی افزایش و  نگهداری های هزینه برداری، بهره  تولید، توانش

 .  است 

 اختالالت و بالیا ،محیطی خطرات:  خارج از کنترل   حوادث   مخاطرات •

  های  زیرساخت  و مدیریت  چارچوب از خارج که  ها بحران به مربوط

 . آیند می وجود به آبرسانی سیستم

  

 منابع استخراج شامل که :درمنابع و بهره برداری  مدیریتی اختالالت •

  وسیع اکولوژیکی-اجتماعی سیستم در رسانیآب خدمات پایدارتوسط

  اغلب خاصیت انباشتگی هم دارندکه   است   بالعکس و تر



اختالالت قابل  با شناخت و مطالعه ویژگی های سیستم های آبرسانی و نیز 

مشاهده در این سیستم ها می توان به طراحی ومدیریت مناسب و تاب  

آوری رسید که در بحران های کم آبی و تغییرات اقلیمی بتواند بهترین  

خدمات رسانی را به مصرف کنندگان در سطوح شهری، کشاورزی و صنعتی  

 ارایه دهد.

 


