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چکیده
درٌّگام سلشلِ تواهی سیزساخت ّای حیاتــی ضْزی هَردآسیة لزارهی گیزد .یىی اسایي سیزساخت ّا ،ضثىِ هخاتزاتی
وطَراست .هْوتزیي ضثىِ هخاتزاتی ،ضثىِ فیثزًَری است وِ ارتثاطات داخل وطَرٍ ّوچٌیي ارتثاطات تیي الوللی را
فزاّن هی ساسد .ضثىِ فَق ،تاتَجِ تِ هحذٍدیت وطص ٍ خوص فیثزًَری در ٌّـگام سلشلِ ،آسیة پذیزهی تاضذ .درهمالِ
فَق اتتذا ًوَدار ّایی در راتطِ تا فطار ،وطص ٍ خوص فیثز ًَری تاووه ًزم افشار ّـای ضثیِ ساسی هاًٌذهتلة تزسین
ضذٍ هطخع گزدیذ تزای ایوٌی فیثزًَری درتزاتزحَادث ،تایذ اس تجْیشات ووىی ،هاًٌذ ساسُ ّای اًؼطاف پذیز ،استفادُ
وزد .ایي ساسُ ّا اگزهطاتك تااستاًذارد خاظ تْیِ ٍدرهىاًْای هَردًظزتِ دلت لزاردادُ ضًَذ ،هی تَاى اطویٌاى داضت وِ
درٌّگام سلشلِ یا راًص سهیي اسخَد هماٍهت ًطاى دادُ ٍاسآسیة رسیذى تِ فیثزًَری داخل خَد ،جلَ گیزی وٌذ.
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 .1مقدمه
درسالْای اخیزفیثزًَری ،تذلیل هشایای سیاد خػَغا
اهٌیت ٍتثـادل حجن تاالی اطالػــات ،تؼٌـَاى سیـز
ساخت اغلــی ضثىِ هخاتزاتی وطَرهطزح ضذ] .[1اس
طزف دیگز تذلیل سلشلِ خیش تَدى اوخـز ًماط وطَر ،السم
است تا جْـت جلـَگیزی اس آسیة ضثـىِ فیثزًَری
راّىاری اًذیطیذُ ضَد،چزا وِ ضثىِ فیثزًَری  ،وِ
ضاّزاُ اغلی ارتثاطات دروطَرٍجْاى است ًِ ،تٌْا،
ووتزاسسیزساخت ّای حیاتی چَى گاسٍآب ٍتزق ًیست،
وِ اس جْات تسیاری دارای اّویت تاالتزی ًیش هی
تاضذ [5].چزاوِ استزس ّـــای اجتواػی ًاضی اس
لطؼـی ارتثاط درٌّگام سلشلِ  ،آحار دراسهذت رٍاًی
ٍغزف ّشیٌِ ّای سیاًثار تِ ّوزاُ خَاّذداضت.

ضىل -1واًال وطی تِ رٍش سٌتی در ضثىِ
هخاتزاتی][1

 .2بررسی وضعیت شبکه فیبرنوری کشور
در ساختار لؼلی ضثىِ هخاتزاتی وطَر ٌَّس اس ضیَُ
ّای سٌتی واًال وطی استفادُ هی ضَد(ضىل  )1وِ در
هماتلِ تا سهیي لزسُ ٍ راًص سهیي ،اس هماٍهت تسیارووی
تزخَرداراست.
اسطزفی واًال ّای هَجَد تذلیل ساختار غیزاغَلی
ٍفزسَدگی تا سلشلِ یا راًص یا ّز ػلتی وِ تاػج تخزیة
واًال ّای ارتثاطی ٍوطص فیثز ضَد ،تستِ تِ هحل
لطؼی ،تاػج لطؼی جشئی یا ولی ضثىِ ارتثاطی خَاّذ
ضذ ،وِ جذای اس آحار رٍاًی لطغ ارتثاط در ٌّگام تحزاى ،
آحار سیاًثار هالی ًیش تِ ّوزاُ خَاّذ داضت ،تٌاتزایي
ضزٍریست لثل اس حَادث ٍ ّشیٌِ ساسی ،پیطگیزی ّای
السم رااًجام دّین( .ضىل )2
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ضىل -2حَضچِ ٍ واًال ّای ارتثاطی هَجَد
 .3راّثزد جْاًی
تزرسی ّاٍآسهایطات اًجام گزفتِ تزرٍی فیثزًَری در
ضزوت  NTTصاپي ًطاى هی دّذوِ استفادُ اس تجْیشات
وطَیی(ضىل )4درحَضچِ ّاهیشاى آسیة پذیزی راتاحذ
لاتل لثَلـی واّص هی دّذ (ضىل .)5صاپي تاووه ایي
تجْیشات تَاًست درسلشلـِ ّای ضذیذهاًٌذسلشلِ چٌذ سال
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پیص ،لطؼی ارتثاط ٍخسارات ٍاردُ تِ ضثىِ ارتثاطی خَد
را تِ هیشاى لاتل تَجْی واّص دّذ].[3

الف  -وطص ػوَدی–افمی فیثزدرحَضچِ

ب  -راتطِ وطص فیثزتاهیشاى جاتجایی ػوَدی-افمی

ضىل -4واًال ارتثاطی وطَیی استفادُ ضذُ تَسط
ضزوت[3]NTT
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ج -راتطِ تلفات هتزاصّای هتفاٍت فیثزًَری تاهیشاى
خوص فیثز
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ت  -تاحیزتْزُ گیزی استجْیشات
ضىل-5آسهایطات اًجام گزفتِ تزرٍی فیثزًَری
درضزوت NTTصاپي][3

تاال لزار دارد ،تٌاتزایي تایذ راّىاری در ًظز گزفتِ ضَد
وِ واتل فیثز ًَری اس جْات خوص ٍ وطص ٍ فطار اس
ایوٌی وافی تزخَردار تاضذ .در راّىار جْاًی وِ تَسط
هحممیي صاپٌی اًجام ضذ ،تیطتز تز رٍی هحافظت فیثزدر
تزاتز وطص  ،وار ضذ .در حالیىِ در ٌّگام تحزاى،
ّوچَى سلشلِ  ،دٍ پزاهتز دیگز یؼٌی خوص ٍ فطار  ،تز
تلفات فیثز ًَری تی تاحیز ًیست .تٌاتز ایي راّىاری تایذ
ارائِ ضَد وِ واتل فیثزًَری در تزاتز ّز سِ پاراهتز
هحافظت ضَد .راّىار پیطٌْادی هي ًِ تٌْا اس خوص ٍ
فطار وِ هْوتزیي پاراهتز تلفاتی تز فیثزًَری در طَل
هَد ّای تاالست ،هی واّذ .وِ دستزسی تزای رفغ
خسارت احتوالی را ًیش سیاد هی وٌذ.

تاافشایص وطص طَلی فیثزًَری تزای طَل هَد ّای
هختلف هیشاى تلفات تاال هی رٍدٍ .تاافشایص وطص
ػزضی تزای طَل هَد ّای تاال ،تلفات تاال هی رٍد .اها
تلفات خوص فیثزًَری درطَل هـَد تاال ،ووتز هی تاضذ.
ّوچٌیي ضؼاع تحزاًی تزای طَل هـَد ّای هختلف
تزسین ضذُ است(ضىل.)5
 .4راّثزد پیطٌْادی
در ًوَدارّای ضثیِ ساسی ضذُ ،هطاّذُ هی ضَد ،تلفات
وطص فیثزًَری درطَل هَد ّای تاالتز( هخال 1/8
هیىزٍهتز) تسیار هالیوتز ٍ ّزچِ طَل هَد ووتز ضَد ،
ضیة تلفات فیثز ًتذتز هی ضَد (ضىل  – 6الف) ٍ در
هَرد فطار تز فیثز ًَری تا افشایص طَل هَد ،هیشاى
تلفات درفیثز تسیار تاال هی رٍد (ضىل  – 6ب) ٍ تا
افشایص طَل هَد واری فیثزًَری ،تلفات خوص فیثز
تسیار تاال خَاّذ تَد ( ضىل  -6د) .اس جْت دیگز چَى
طَل هَد ّای واری فیثز ًَری ( یؼٌی پٌجزُ ّای دٍم
ٍ سَم ٍ چْارم هخاتزات ًَری ) دلیما در طَل هَد ّای
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الف -تلفات وطص طَلی فیثز
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تجْیشات ساسُ ای ارتجاػــــی تا لاتلیت وطساًی تاال،
ٍتْزُ گیزی اسواًالْای ساسُ ای هحىن دروٌار پیادُ رٍّا
 ،هیشاى وطص ٍفطارٍخوص تزفیثزًَری را واّص دّین.
الثتِ هی تَاى تِ جای الواى ّای ساسُ ای اس الواى ّای
اًؼطاف پذیز تا ضزیة استحىام تاالًاًَ واهپَسیت ّا
استفادُ وزد[4].
دررٍش پیطٌْادی هي تِ جای استفادُ اس ساسُ ّای تتٌی
سیز سهیي وِ ّشیٌِ ّای حفاری ػویك را افشایص دادُ ٍ
سهاى دستزسی تِ واتل فیثزًَری در لحظِ تحزاى را تاال
هی تزد(خػَغا در سهاى سیل یا راًص سهیي) هی تَاى
ب -فطارتز فیثزًَری

اسواًال ّای درب دار تتًَی وٌارُ پیادُ رٍاستفادُ وزد ٍ
در درٍى آًْا فیثز ًَری تا حفاظت ّای ًاًَ واهپَسیتی
لزار داد( .ضىل)7

د -خوص فیثزًَری
ضىل -6رفتارفیثزًَری در تزاتزوطص ٍ خوص
تٌاتزایي تزای هماٍم ساسی ضثىِ فیثزًَری تایذتِ سِ
هحذٍدیت وطص ٍ فطار ٍ خوص ( خػَغا فطار ٍ
خوص)در فیثزًـَری تــَجِ داضتِ تاضین ٍ تا ووه
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ضىل -7استفادُ اس وٌارپیادُ رٍ تؼٌَاى واًال هحل گذر
فیثزًَری
رٍش پیطٌْادی  ،چَى در ػوك 0.5هتزی تِ جای 1.20
هتزی سهیي اجزا هی ضَدٍدارای درب ّای تتٌی ساسُ ای
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است ،دارای دستزسی راحت تز ٍ ّشیٌِ اجزایی ووتزی
تَدُ ٍ در ٌّگام تحزاى( راًص یا سلشلِ) فطارّای الیِ
ّای سهیي را تز فیثز ًخَاّین داضت ٍ هماٍم ساسی فیثز
تا ًاًَواهپَسیت ّای اًؼطاف پذیز ٍ هماٍم در تزاتز فطار ٍ
وطص هی تَاًذ حفاظت اس فیثز ًَری را تیطتز وٌذ  .الثتِ
تزای استحىام ٍ حفاظت تیطتز هی تَاى اس تزویة ّز دٍ
رٍش تْزُ تزد.
 .5نتیجه گیری
ایزاى وطَری سلشلِ خیشاست .خػَغا تا ٍجَد اتوام
سفزُ ّای سیزسهیٌی آب ٍ ایجاد گسل ّای سیاد ایي
خطز افشایص یافتِ ٍضثىِ هخاتزاتی وطَردر تزاتز سلشلِ ٍ
راًص سهیي ،ضذیذا آسیة پذیز ضذُ است .تٌاتزایي السم
است لثل اسّزحادحِ ای ،پیطگیزی ّای اساسی رااًجام
دّین .الذاهات پیطگیزاًِ دردٍ حالت ضثىِ هَجَدٍ ضثىِ
ایجادی لاتل تاهل هی تاضذ .درضثىِ هَجَد السم است
تاحذ اهىاى واًال ّا ٍ حَضچِ ّا تمَیت ضَد ٍدر
ضثىـِ ّای ایجادی تایذ تواهی هــَارد گفتِ ضذُ ،تؼذ اس
استاًذاردساسی ،واهال اجزا ضَد .درایٌػَرت هــی تَاى
اطویٌاى داضت وِ در غَرت تزٍس ّز ًَع تحزاًی هاًٌذ
سلشلِ لطؼــی ارتثاطات ٍ تِ طثغ آى ػَالة ًاضی اس آى،
تِ حذالل هوىي تزسذّ .شیٌِ ّای اجزایی پزٍصُ فَق تا
تَجِ تِ تخزیة ضثىِ فیثزًَری در سهاى تحزاى ٍ یا
حتی رفغ لطؼی فیثزًَری در احزحَادث اًساى ساخت
چَى گَد تزداری ٍ ًطست سهیي ،تسیار ووتز اس ٍضؼیت
فؼلی ضثىِ فیثزًَری هی تاضذ.
ّوچٌیي السم است تا تزرٍی سیستن ّـــای َّضوٌذ
تِ هَاسات الذاهـات پیطگیزاًِ وار ضَدتادرٌّگام تحزاى،
تا یه تواس تاسهاًذگاى رااسسالهت دٍستاى ٍ خاًَادُ
تاخثز ساسد.
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