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  چكيده 
با فراهم نمودن محیط زیستی سالم و پویا  ،مدیریـت محیط زیست در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی   سیستم هایبرقراری   

یست و ط زمحی نگه داریدر جهت توسعه پایدار، می تواند افکار را برای پذیرش این مهم آماده و خود به عنوان الگویی موثر در حفظ و 
راهکارهای موثر در کاهش  ارایهاز این رو مطالعه ای با هدف ارزیابی ریسک زیست محیطی و همچنین . دایجاد بهبود مستمر واقع شو

با توجه به قرار گیری دانشگاه در شرایط . زیست محیطی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات انجام پذیرفت ریسک های
ی ساختمانی به منظور توسعه این واحد فعالیت هاخصوصاً عبور گسل لرزه زای شمال تهران از منطقه و همچنین اکولوژیکی خاص، 

ی به چشم ـــدانشگاهی و جاده سازی و عبور و مرور خودروها در آن، جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی فراوانی در این واحد دانشگاه
ش گردیده است تا با درک رسالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در زمینه می خورد، بر همین اساس، در این مطالعه تال

زیست  ریسک هایلذا، . زیست محیطی اقدام گردد ریسک هایبهبود مستمر محیط زیست، نسبت به شناسایی، ارزیابی، کاهش و مدیریت 
آمده از ارزیابی  به دستطبق نتایج . ارزیابی گردید وشناسایی  FMEAوخدمات واحد علوم و تحقیقات به روش  فعالیت هامحیطی 

ناشی از نشت  یهای سطحی و ایجاد پسماند جامد ناشی از زلزله و سیل و آلودگی هوا آلودگی آبریسک، حوادث طبیعی مثل صاعقه، 
آب زیرزمینی ناشی از تولید و دفع  ، همچنین انفجار در اثر فرایندهای تأسیساتی، آلودگیلوله های گاز و یا آتش سوزی هنگام وقوع زلزله

                                                 
  .، ایراناستاد،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -1
  .گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایراناستاد، -2
مسئول (* علوم وتحقیقات تهرانکارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشجوی - 3

  )مکاتبات
  



     

بر اساس . فاضالب بهداشتی و آزمایشگاهی، تخریب منابع طبیعی، تولید پسماند ناشی از طرح جامع در سطح ریسک باال قرار گرفتند
  .در سطح ریسک ضعیف قرار گرفتند % 23در سطح ریسک متوسط و  % 14در سطح ریسک باال،  ریسک ها % 63مقایسه سطوح ریسک 

ی زیست محیطی و خطرات احتمالی، بر اساس مقایسه نتایج حاصل از ریسک هالذا به منظور حذف، کنترل، پیشگیری و کاهش 
بدیهی است مدیریت، . راهکارهای مدیریت ریسک برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات پیشنهاد گردیده است ،ارزیابی ریسک
ده این مطالعه ـایج عمـــزیست محیطی از نت ریسک هایو خدمات دانشگاه به منظور کاهش  لیت هافعا، هدایت و کنترل  سازمان دهی

  .می باشد
               

  ، مدیریـت ریسک، کاهش ریسکFMEAریسک، ارزیابی،  :واژه های کلیدی

  
  مقدمه

مسلم است که توسعه بدون برنامه ریزی میسر نبوده و 
بالقوه  توان هایاقعیات عینی و هر اندازه برنامه ریزی مبتنی بر و

طبیعی باشد، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آن امکان 
در صورتی که توسعه با حفظ منابع طبیعی . پذیرتر خواهد شد

لذا برای به . همگام نباشد به از دست رفتن منابع خواهد انجامید
حداقل رساندن تخریب منابع طبیعی و اثرات نامطلوب توسعه 

حیط زیست، بهتر است تا با استفاده از سیستم های نوین بر م
مدیریتی فرهنگ زیر بنایی توسعه پایدار را در همه نهادها، 

و حتی مراکز آموزشی ایجاد کرد و در این زمینه  سازمان ها
 . را به سوی بهبود مستمر سوق داد سازمان هاعملکرد 

و اهی علوم الت مهم واحد دانشگـــرسبا توجــــه به 
د و متخصص ــتحقیقات که همانا تربیت نیروی انسانی کارآم

مراکز آموزشی می توانند الگویی  این کهمی باشد و با توجه به 
مناسب برای جامعه و نسل آینده به منظور حفظ محیط زیست 

د، لذا ــو  بهره برداری مناسب از آن به معنی توسعه پایدار باشن
مناسبی را برای  زمینه مدیریت محیط زیست و مدیریت ریسک

به همین . سازی حفظ محیط زیست ایجاد می نماید گــفرهن
زیست  ریسک هایور و برای کاهش و به حداقل رساند ـــمنظ

 ک هایـــریســــا ریت ریسک، مناسب بــــمحیطی باید مدی
  . زیست محیطی، پیش بینی و اجرا گردد

ت و ، هدایسامان دهیمدیریت ریسک با برنامه ریزی، 
سازمان، اثرات سوء بر عملکرد و  دارایی هایو  فعالیت هاکنترل 

اقتصاد را که ممکن است بر اثر حوادث رخ دهد به حداقل 
  .)1( ممکن کاهش می دهد

را نمی توان به طور کامل  ریسک هابه طور کلی 
اما می توان به حد قابل قبول یا قابل تحمل کاهش  ،حذف کرد

ریت ریسک ایجاد یک چارچوب نظام بنا براین هدف مدی. داد
مند و مستمر به منظور شناسایی، ارزیابی، حذف، کنترل، 

لذا در فرایند مدیریت . است ریسک هاپیشگیری، کاهش و ابالغ 
ریسک، تصمیمات بر اساس مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی 

  .)2( طوح ریسک تعیین شده اتخاذ می گرددریسک و س
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د علوم و تحقیقات ــورد نظر در واحــمتحقیق 

دانشگاه آزاد اسالمی، با توجه به وضعیت خاص زیست محیطی 
با توجه به قرار گیری واحد . این واحد دانشگاهی صورت گرفت

متری و شیب تند، شرایط  1800ارتفاعاتــورد نظر در م
زیاد، عبور گسل لرزه زای شمال تهران از  بارش هایکوهستانی، 

ی ساختمانی به منظور توسعه این فعالیت هاو همچنین منطقه 
واحد دانشگاهی و جاده سازی و عبور و مرور خودروها در آن و 
عدم دسترسی به آب تصفیه شده شهری و سیستم دفع و جمع 
آوری فاضالب به صورت مناسب، جنبه ها و پیامدهای زیست 

 .)3(محیطی فراوانی در این واحد دانشگاهی به چشم می خورد
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک زیست محیطی به روش 

1FMEA ها به منظور بهبود وضعیت موجود  و مدیریت آن
  .دانشگاه از اهداف اصلی این مقاله می باشد

به این معنا که با توجه به رسالت آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه که از اهداف اصلی هر مرکز آموزشی می باشد، چگونه 

محیط زیست را در این نهاد آموزشی با توجه می توان وضعیت 
به نو پا بودن آن و خصوصاً، با وجود اجرای طرح جامع و توسعه 
واحد علوم و تحقیقات و همچنین شرایط جغرافیایی خاص آن، 

داد تا بهبود مستمر در وضعیت زیست محیطی دانشگاه  ارتقا
  هویدا گردد؟ 

  
  روش مطالعه

جمع آوری اطالعات روش تحقیق مورد نظر بر اساس 
کتابخانه ای و میدانی از طریق حضور مستمر در دانشگاه، 
مصاحبه با کارکنان و دانشجویان و نیز ثبت نتایج و تکمیل چک 

موجود در  مربوط، استفاده از اسناد و گزارش های لیست های
در نهایت نیز با توجه به . دانشگاه و مراجع مرتبط بوده است

آمده  به دستت گرد آوری شده و نتایج تجزیه و تحلیل اطالعا
از بررسی وضعیت زیست محیطی واحد علوم و تحقیقات، 

شناسایی و  FMEAی زیست محیطی  به روش ریسک ها
براساس  ارزیابی گردیدند و در ادامه راهکارهای مدیریت ریسک

                                                 
1 - Failure Mode & Effects Analysis 

 

اسایی و بدیهی است برای شن. دش ارایهدرجه و سطح ریسک 
مختلف وجود دارد  روش های ،ارزیابی ریسک زیست محیطی

که هر یک نقاط ضعف و قوت مختص به خود را دارا هستند، در 
زمانی و بودجه و  محدودیت هایمطالعه مزبور  با توجه به 

همچنین تمرکز بیشتر برای رسیدن به نتایج کیفی، روش 
FMEA  برای ارزیابی ریسک زیست محیطی مورد استفاده قرار

 .گردیده است ارایه 1ر معادله تعیین درجه ریسک د. گرفت

      1معادله 
   5درجه ریسک=  4احتمال کشف × 3احتمال وقوع × 2شدت اثر

  
توضیح سطوح شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال 

و در ادامه تعیین سطوح  3و  2، 1کشف، به شرح جداول 
 ارایه 4آمده، در جدول  به دستریسک با توجه به درجه ریسک 

  . )4- 6(ده استش
  

                                                 
وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که  نشان دهندهشدت اثر  -2

ای زیست محیطی ایجاد خواهد در صورت بالفعل درآمدن پیامده
  .شد

به امکان  نشان دهندهاحتمال وقوع پیامدهای زیست محیطی که  -3
  .پیوستن  پیامد در یک دوره زمانی معین است وقوع

بتوان پیامد یا علل به وجود آورنده پیامد را  این کهاحتمال  -4
  شناسایی کنیم چقدر است؟

واقعی باعث  به طورر از احتمالی که خط عبارت استریسک درجه  -5
  )احتمال بالفعل شدن یک خطر( صدمه و خسارت شود
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 احتمال وقوع پیامد زیست محیطی در واحد علوم و تحقیقات -1جدول 

  شرح  رتبه  نام طبقه
  در طول عمر فرد یا دانشگاه به طور مکرر رخ می دهد  4  مکرراً

  رخ می دهد) به طور متوسط(در طول عمر فرد یا دانشگاه چندین بار   3  )متوسط(محتمل 
  رخ می دهد)  گاه به گاه(گاه کم و بیش در طول عمر فرد یا دانش  2  )کم(گاه به گاه 

به (ی دانشگاه هرچند کم ولی وجود دارد فعالیت هااحتمال رخداد آن در طول عمر فرد یا   1  )به ندرت( جزئی
  )ندرت

  
  شدت اثر پیامد زیست محیطی در واحد علوم و تحقیقات -2جدول 

  شرح  رتبه  نام طبقه
انتشار وسیع  ن،نه کاهش و کنترل آیع و عدم انجام اقدامات موثر در زمتخریب غیر قابل جبران مناب  4  فاجعه بار

 ذی نفع طرف هایمکرر از  شکایت هایوجود   دانشگاه،آلودگی در داخل و خارج از 
به  دانشگاه،انتشار آالینده ها در داخل  ،ن همراه با اقدامات کنترلیتخریب منابع به شکل قابل جبرا  3  بحرانی

  مصرف منابع طبیعی ن،ثه در محیط سازماتاثیر حاد همراه
ا قسمتی از داخل یی و تولید آالینده ها در بخش یصرفه جوکمی عی همراه با یمصرف منابع طب  2  متوسط

  دانشگاه
  دانشگاهمحدوده تاثیر براطراف  ،عی و تولید آالینده به میزان نه چندان قابل توجهیمصرف منابع طب  1  ضعیف

 
  پیامد زیست محیطی در واحد علوم و تحقیقات) شناسایی(احتمال کشف  -3جدول 

  شرح  رتبه  نام طبقه
نشده است، هیچ آگاهی نسبت به محیط زیست وجود ندارد و در اجرایی هیچ سیستمی   3  غیر قابل شناسایی

بر اساس نظرات شخصی  کامالًپارامترهای زیست محیطی ناهماهنگی و تناقض دیده می شود و 
 افراد است

، 50، 50تمال با اح
  شناسایی می شود

است، ولی اجرا نمی شود و هیچ بازنگری  یافتهشناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی انجام   2
  بر این ارزیابی وجود ندارد، برخی از کنترل ها بر محیط زیست وجود دارد

کنترل محیط زیست در  از و کارسسیستم بازنگری در ارزیابی جنبه ها بسیار موثر عمل می کند،   1  قابل شناسایی
  قدرت شناسائی و اعالم بروز آلودگی را دارد کامالًدانشگاه به خوبی عمل می کند و 

  
  تعیین درجه و سطح ریسک زیست محیطی در واحد علوم و تحقیقات - 4جدول 

  سطح ریسک  درجه ریسک
  ضعیف  24-0
  متوسط  31-25
  باال  48-32

  
 4که دارای شدت اثر  پیامدهایی ،الزم به ذکر است

همچنین  .می باشند در سطح ریسک باال قرار می گیرند
و باالتر  32و درجه ریسک  4پیامدهایی که دارای شدت اثر 

ی غیر قابل قبول در دانشگاه محسوب ریسک هاهستند جزو 
  . شدند

به منظور ارزیابی ریسک زیست : فرایند ارزیابی ریسک
العاتی راجع به وضعیـت محیطی در مطالعه حاضر، ابتدا مط
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، بازدیدهای میدانی و لیست هاموجود دانشگاه در قالب چک 

آمده از  به دستمصاحبه صورت پذیرفت و با استفاده از نتایج 
بعد  3وضعیت موجود، خطرات مورد شناسایی قرار گرفتند و از 

شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال کشف مورد آنالیز قرار گرفتند 

ا استفاده از نتایج آنالیز، ارزیابی صورت گرفت و بر و در انتها ب
فرایند ارزیابی . اساس آن راهکارهای مدیریتی پیشنهاد گردید

  . )7(گردیده است  ارایه 1ریسک در نمودار 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  فرایند ارزیابی ریسک   -1نمودار 
  

نتایج 
ی زیست محیطی در دو بخش ریسک هاشناسایی 

انجام  FMEAطبیعی و غیر طبیعی به روش  یریسک ها
ی طبیعی به عوامل و حوادث طبیعی ریسک هادر . پذیرفت

ی مصنوعی ریسک هاچون سیل و زلزله و صاعقه و غیره و در 
به طرح جامع، جاده سازی، سیستم جمع آوری و دفع فاضالب 

ی زیست محیطی ریسک ها مهم ترین. و نظیر آن پرداخته شد
، )غیر قابل قبول(ال در سطح ریسک باشناسایی شده که 

قابل  6و  5 جدول های قرار گرفتند، درمتوسط و پایین 
  .مشاهده  می باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناخت و مطالعه فرایندها

 شناسایی خطرات

 آنالیز خطرات

احتمال کشف احتمال وقوع شدت اثر

 ارزیابی و تعیین سطوح ریسک

مدیریت ریسک
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  واحد علوم وتحقیقات) مصنوعی(ارزیابی ریسک زیست محیطی  - 5جدول 
 / خدمات/ فعالیت 

 حوادث غیر مترقبه
جنبه زیست 

  محیطی
  احتمال  پیامد

  وقوع 
  شدت

  اثر 
ل احتما
  کشف

درجه 
  ریسک

سطح 
  ریسک

تولید و دفع  مصارف بهداشتی آب
 فاضالب

  باال  36  3  3  4آلودگی آب زیر زمینی
  ضعیف  12  3  2  2  آلودگی آب سطحی

ی فعالیت ها
 ساختمانی

تولید نخاله های 
 ساختمانی

  باال  36  3  3  4 پسماند جامد
  ضعیف  18  3  2  3  آلودگی بصری

تخریب منابع 
  طبیعی

  باال  36  3  4  3 نابع طبیعیتقلیل م
افزایش احتمال وقوع 

  سیل
  ضعیف  9  3  3  1

تغییر چشم انداز 
  طبیعی منطقه

  متوسط  27  3  3  3

 فعالیت های
  آزمایشگاهی

تولید فاضالب 
 های سمی

  باال   36  3  4  3 آلودگی آب زیرزمینی

مصرف مواد سمی 
  و خطرناک

  متوسط  27  3  3  3  آلودگی هوا

انفجار در اثر 
  ایندهای تأسیساتیفر

  باال  4  1  4  1  آلودگی هوا  آالینده های هوا
 باال  4  1  4  1  پسماند جامد  اتزایدتولید 

  
 واحد علوم وتحقیقات) طبیعی(ارزیابی ریسک زیست محیطی  -6جدول 

حوادث 
  طبیعی

احتمال   پیامد  جنبه زیست محیطی
  وقوع

شدت 
  اثر

احتمال 
  کشف

درجه 
  ریسک

سطح 
  ریسک

  باال  36  3  4  3  پسماند جامد  نخاله ساختمانیتولید   زلزله 
آلودگی آب   آالینده آب

  سطحی
 باال  36  3  4  3

  ضعیف  6  3  2  1  آلودگی خاک  آالینده خاک
آالینده هوا ناشی از نشت لوله 

  های گاز ویا آتش سوزی
 باال  36  3  4  2  آلودگی هوا

 باال  36  3  4  3  پسماند جامد  ات جامدزایدتولید   سیل 
آلودگی آب   ه آبآالیند

  سطحی
 باال  36  3  3  4

تقلیل منابع   تخریب منابع طبیعی
  طبیعی

  متوسط  27  3  3  3

  ضعیف  18  3  2  3  آلودگی خاک  آالینده خاک
  باال  24  3  4  2  آلودگی هوا  آالینده هوا  صاعقه

  
ی فعالیت هاآمده بر اساس  به دستطبق نتایج 

حادثه عمده فعالیت و  7موجود در واحد علوم و تحقیقات، 
عامالن ریسک های زیست  مهم ترینوجود دارد که به عنوان 
  . محیطی، شناسایی شدند
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های سطحی و ایجاد  وقوع صاعقه، آلودگی آب

ناشی از  یپسماند جامد ناشی از زلزله و سیل و آلودگی هوا
نشت لوله های گاز و یا آتش سوزی هنگام وقوع زلزله، پسماند 

عی ناشی از طرح جامع، آلودگی آب جامد و تقلیل منابع طبی
های سمی آزمایشگاه و دیگر  زیر زمینی ناشی از فاضالب

های تولیدی به علت عدم جمع آوری و دفع بهداشتی و  فاضالب
ریسک احتمال وقوع انفجار در اثر فرایندهای تأسیساتی جزو 

در واحد علوم و تحقیقات ) غیر قابل قبول(یی با سطح باال ها
  . شناسایی گردیدند

به طور کلی با توجه به شرایط اکولوژیکی منطقه، 
ی مختلف ریسک هاوقایع طبیعی مثل زلزله، صاعقه و سیل ، 

زیست محیطی، با درجات مختلف را در منطقه سبب خواهد 
د اقدامات پیشگیرانه حوادث طبیعی، بای این گونهشد، لذا برای 
ی زیست محیطی صورت گیرد، خصوصاً ریسک هابرای کاهش 

واحد مورد مطالعه از لحاظ جغرافیایی دارای  این که با توجه به 
با توجه به طرح جامع . بالقوه چنین حوادثی می باشد استعداد

دانشگاه یعنی توسعه واحدهای ساختمانی و همچنین جاده 
بک و سنگین در واحد علوم و سازی و تردد خودروهای س

 .ی دیگر زیست محیطی شناسایی گردیدتحقیقات پیامدها
پیامدهایی چون آلودگی هوا، آلودگی بصری، آلودگی صوتی و 
خصوصاً تخریب رو به افزایش منابع طبیعی که باعث تقلیل 

در ادامه، . منابع و تغییر چشم انداز طبیعی منطقه خواهد شد
مع آوری بهداشتی فاضالب در سیستم تصفیه و ج فقدان

مجزا نبودن دفع فاضالب (دانشگاه و یکپارچه بودن سیستم دفع 
های  منجر به پیامدهای بارزی چون آلودگی آب) آزمایشگاه ها

زیر زمینی که خود به عنوان یکی از منابع تأمین آب برای 
  . دانشگاه است، می شود
 صورت گرفته، آلودگی هوای بررسی هایبا توجه به 

ناشی از مصرف مواد سمی و خطرناک در آزمایشگاه، تقلیل 
منابع طبیعی ناشی از وقوع سیل و تغییر چشم انداز طبیعی 

ی ساختمانی در سطح ریسک متوسط ت هامنطقه ناشی از فعالی
شناسایی شدند و در نهایت آلودگی خاک ناشی از وقوع سیل و 

ه علت زلزله، آلودگی بصری و افزایش احتمال وقوع سیل ب

های سطحی ناشی از  و آلودگی آب ساختمان سازیافزایش 
  .دفع فاضالب در سطح ریسک ضعیف قرار گرفتند

اقدامات اصالحی و یا پیشگیرانه زم است تا بنابراین ال
ها از  لویت آنوی زیست محیطی با توجه به اریسک هادر مورد 

جهت اهمیت و  ضروری بودن و همچنین درجه ریسک، به 
  . ها صورت گیرد اهش آنمنظور ک

ی زیست ریسک هاکه قبالً بیان شد  همان طور
و حوادث در این واحد  فعالیت هامحیطی ناشی از عمده 

دانشگاهی، در سه سطح باال، متوسط و ضعیف طبقه بندی 
، سطوح مختلف ریسک بر حسب درصد مورد 2شدند، در نمودار 

 .مقایسه قرار گرفته اند
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باال متوسط  ضعيف

  
  مقایسه سطوح ریسک زیست محیطی -2نمودار 

  در واحد علوم و تحقیقات 
  

از % 63مشخص است  2همان طور که در نمودار 
در سطح % 14ریسک های زیست محیطی در سطح باال، 

  .در سطح ضعیفی از ریسک قرار دارند% 23متوسط و 
  

  بحث و نتیجه گیری
 زمینهت دارای واحد علوم و تحقیقااین که با توجه به  

حوادث متعددی به لحاظ شرایط ویژه جغرافیایی می باشد، لذا 
ارزیابی و مدیریت ریسک می تواند در به کنترل در آوردن 

  .خطرات بالقوه نقش بسیار مهمی را ایفا کند
مدیریت ریسک اگرچه در ابتدا، امری بسیار هزینه بر 

کاهش ولی در طوالنی مدت با  ،و زمان بر به نظر می رسد
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ه های اصالحی ـــوه متعدد باعث کاهش هزینـــحوادث بالق
  .دشومی 

راهکارهای مناسب با توجه به  ارایهمدیریت ریسک با 
نگه شرایط هر سازمانی می تواند وضعیت را به سمت حفظ و 

الزم به . محیط زیست و اقدامات پیشگیرانه هدایت نماید داری
ارب، دانش و ذکر است مدیریت ریسک باید بر اساس تج

ی ریسک هابندی گردد تا  اولویتهر سازمانی  نیازمندی های
بالقوه در طیفی منطقی با عنایت به راهکارهای موثر به حداقل 

راهکارهای منطقی و  ارایهدر این راستا . ممکن کاهش پیدا کند
هدف دار جهت کاهش و مدیریت ریسک، نیازمند شناخت 

لذا . می باشد سک هاریصحیح از وضعیت موجود سازمان و 
راه حل  ارایهبندی و  اولویتشناسایی و ارزیابی ریسک در 

  .صحیح جهت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بسیار اهمیت دارد
با توجه به نتایج ارزیابی ریسک و تعیین سطوح آن، 

ناشی از آتش سوزی احتمالی ناشی از بروز  یآلودگی هوا
پسماند جامد ناشی از  های سطحی و ایجاد صاعقه، آلودگی آب

ناشی از نشت لوله های گاز و یا  یزلزله و سیل و آلودگی هوا
خسارات ناشی از احتمال انفجار ، آتش سوزی هنگام وقوع زلزله

بویلرها در فرایندهای تأسیساتی، عدم دسترسی به سیستم 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب دانشگاه و همچین برخی از 

ی ساختمانی به عنوان فعالیت هات ناشی از آالینده ها و خسارا
 .یی با سطح باال و غیر قابل قبول شناسایی گردیدندریسک ها

 ارایهها، مدیریت ریسک و  لذا به منظور کاهش و کنترل آن
  .راهکارهای مدیریتی الزم به نظر می رسد

لرزه زای  که پیشتر اشاره شد عبور گسل همان طور
متری،  1800گیری واحد در ارتفاع قرار شمال تهران از منطقه، 

شیب تند و بروز فرسایش خاک به علت اختالف دما، ساخت و 
فراوان و دیگر عوامل  بارندگی هایسازها، انهدام پوشش گیاهی، 

وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل و  زمینهتا  می شودباعث 
ارزیابی ریسک موید آن . بروز صاعقه در منطقه افزایش یابد

مدیریت ریسک و اقدامات موثر برای به حداقل رساندن  است که
اقداماتی مثل مقاوم . خسارات ناشی از حوادث طبیعی الزم است

، 2800آیین نامه  به کارگیریدر برابر زلزله،  ساختمان هاسازی 

الزم به کلیه دانشجویان، اساتید و  آموزش های ارایهطراحی و 
لرزه، افزایش  جهت حفظ جان هنگام وقوع زمین کارکنان

پوشش گیاهی و اجرای طرح بستر سازی و غنی سازی خاک، 
به منظور جلوگیری و یا به حداقل  زهکش هاو  کانال هااحداث 

  .رساندن خسارات ناشی از سیل می تواند موثر واقع شود
مدیریت ریسک دیگر حوادث طبیعی مثل وقوع 

، ن هاساختماصاعقه و آتش سوزی با تعبیه صاعقه گیر بر روی 
مناسب، جعبه های  آب دهیتعبیه شیرهای آتش نشانی با فشار 

، کپسول های آتش )شلنگ، نازل، شیر، قرقره (آتش نشانی 
شوند، تعبیه  نشانی که به صورت دوره ای کنترل و شارژ می

اولیه  کمک هایحریق و جعبه های  سیستم اعالم و اطفای
  .موثر واقع می گردد

دانشگاه به منظور  طرح جامع و جاده سازی در
ی متعددی را به وجود ریسک هاگسترش این واحد دانشگاهی 

 مرحلهاین اثرات فقط در  این که البته با توجه به . می آورد
ساختمانی می باشد به صورت موقت بوده و اثرات ناشی از آن 
کوتاه مدت است ومی توان با اقدامات پیشگیرانه و اصالحی 

جامد، کاشت گیاهان دست  زایدد موثر از قبیل مدیریت موا
ی پر سر و صدا در ساعات غیر درسی فعالیت هاکاشت، انجام 

دانشگاه، آب پاشی در هنگام خاکبرداری جهت کنترل گرد و 
با ایجاد تمهیدات الزم جهت  فعالیت هاغبار، تسریع مناسب 

و به حداقل رساندن زمان  طرح هاهرچه سریع تر تمام شدن 
  .ا به حداقل ممکن کاهش دادساخت، اثراتشان ر

یکی از عواملی که باعث بروز پیامدهای منفی در 
سیستم  فقدانمحیط زیست واحد علوم و تحقیقات شده است، 

 این که با توجه به . جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب  است
دفع فاضالب به وسیله چاههای جذبی صورت می گیرد در 

  .ده شدن را دارا هستندآلو زمینههای زیر زمینی  نتیجه آب
لذا در این زمینه اقداماتی مثل ایجاد سیستم جمع 
آوری و تصفیه فاضالب، تدوین و اجرای طرح جمع آوری 
فاضالب و روان آب سطحی، جمع آوری و دفع جداگانه فاضالب 

، فاضالب هاخاص این گونه  ویژگی هایبه علت  آزمایشگاه ها
، تدوین )نک تانکسپتی(گسترش اجرای تصفیه خانه موقت 
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اجرای برنامه نمونه برداری و آزمایش مستمر آب موجود در 

 آزمایش هایشبکه توزیع و نیز منابع تأمین آب، مقایسه نتایج 
می تواند در کاهش اثرات منفی زیست محیطی  ،آب و بهبود آن

سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب  فقدانناشی از 
  .موثر باشد

اهمیت است که پس از وقوع  حایزبه طور کلی 
حوادث، مدیران و نمایندگانشان در محل حادثه حاضر و 
اقدامات الزم را برای جلوگیری از حوادث بعدی انجام دهند و 
بعد از حصول اطمینان از تحت کنترل در آمدن  شرایط در 
حداقل زمان، گزارشی کتبی راجع به حادثه و علل وقوع آن و 

آمده تهیه نمایند تا اقدامات اصالحی همچنین خسارات به بار 
  .الزم صورت گیرد

برای کاهش و به حداقل رسیدن خسارات ناشی از 
اجرایی  روش هایحوادث طبیعی و غیر طبیعی، تهیه و تدوین 

دستور . ی معین، بسیار مفید خواهد بودالعمل هاو دستور 
اجرایی می تواند شامل واکنش در شرایط  روش هایو  العمل ها

دستگاه ی مقابله با حوادث، چگونگی کار با طرح هاراری، اضط
اولیه و  رسانی هایحریق، چگونگی امداد  یو تجهیزات اطفا ها

تهیه و تدوین روش اجرایی شناسایی و . موارد مشابه باشد
ارهای مدیریتی و راهک ارایهارزیابی جنبه های زیست محیطی و 

ه هر یک از ، جمع آوری قوانین مربوط ببرنامه های معین
 ارایهها به مجریان قوانین و  و در اختیار قرار دادن آن فعالیت ها
اجرایی به منظور پیگیری و حصول اطمینان از  روش های

اجرای قوانین از دیگر اقدامات موثر در زمینه مدیریت ریسک 
  . می باشد

و اختیارات هر یک  مسئولیت هاهمچنین با تدوین 
 می توان حدود وظایف هر یک از آن از مدیران و نمایندگانشان

ها را در هنگام وقوع حوادث تعیین نمود تا کنترل حوادث و 
  .انجام گیرد سریع تراقدامات الزم هر چه 

در خاتمه الزم به ذکر است که حتی با رعایت کلیه 
در  ریسک هامقررات زیست محیطی ممکن است بخشی از 

میزان . دد پذیرفته شوگزیر بایبعضی از خطرات باقی بماند که نا 
ریسک قابل قبول یا غیر قابل قبول، یک بخش مدیریتی بوده 

اصول کلی مدیریت ریسک . که بسته به هر سازمانی متغیر است
  :عبارتند از

ها از وسایل و  کلیه فعالیت های انسانی که در آن -1
تجهیزات فنی استفاده می شود مستلزم حدودی از 

 . عناصر ریسک است

اسید زیرا همه شناسایی شده نباید هرز هر خطر ا -2
 خطرات قابل کنترل هستند

ریسک ها باید طبقه بندی شده و ارزیابی آن ها  -3
براساس دانش، تجارب و همچنین نیازمندی های 

 .سازمان صورت گیرد

عملیات سیستم همواره با درجه ای از ریسک همراه  -4
است ، یک تجزیه و تحلیل خوب بر ضرورت کاهش 

 . تاکید خواهد کردوقوع حوادث 

تعیین دقیق اهداف و پارامترهای بررسی ریسک  -5
استاندارد شده  روش هایبسیار مهم تر از یافتن 

 . معمول برای حل مشکالت است

برای برطرف کردن مشکالت فقط یک بهترین راه  -6
حل وجود ندارد و تعداد متنوعی از روش ها موجود 

ها ممکن است  هستند که اجرای هرکدام از آن
  ). 9و  8(از ریسک را کاهش دهد  ای درجه
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