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 خالصه

 

سوانح،باور منفعالنه و  سکیر تیریمد دیجد دگاهیبوده است که در د عتیواق نیاز ا یحاک یعیسوانح طب تیریمد ندیبه فرآ یجمالا ینگاه

و  ینیب شیپ  یزداریآبخ یکرد و در طراح ها دیشود که عالج واقعه را قبل از وقوع با یم دیاصل تأک نیشود و به ا ینسبت به سوانح رد م رگرایتقد

بالیی طبیعی مانند زلزله ، سیل، طوفان و ... موجب خسارات شدید مالی و جانی می شود،تشکیل مدیریتی . باشد یم اریبس تیاهم یدار یریشگیپ

توانمد و اعمال روش های صحیح و مناسب جهت کنترل وضعیت بحرانی تا حد زیادی می تواند میزان خسارات را کاهش دهد.توانایی کشورها در 

یی از خطرات سیالب آسیب فضای-طرات بستگی به سیاست مدیریت کنترل بالیای طبیعی دارد.کشور ایران به دلیل شرایط مکانیرویارویی با خ

میکند، الزمه این امر وجود یک مدیریت رسیک جامع و بهینه در  بازسازی سازه های آبخیزداری یابد که هزینه های زیادی در صرفم های جدی

مقاله با موضوع انتخاب مناسب ترین دوره بازگشت به منظور کاهش ریسک در طراحی سازه های آبخیزداری، به  این حوضه های آبریز است.

روش مطالعه و پژوهش نگاشته شده است و هدف از این مقاله کاهش ریسک خطر و خسارات ناشی از سوانحی چون سیل  در حوضه های آبخیز و 

سازه  دیو عمر مف دهیازگشت پدبا استفاده از رابطه پوآسون و مشخص بودن دوره در این پژوهش ب بخیزداری است.کهافزایش کارایی سازه های آ

 سکیر نیشود،باالتر یزیبر اساس دوره بازگشت طرح برنامه ر یسازه ا دیکه عمر مف یزد،در صورت نیقابل قبول را تخم سکیدرصد ر توانیم

را  یدوره بازگشت طراح دیدرصد در پروژه ها با 01شکست تنها  سکیبا قبول ر نیدرصد است و همچن 36شکست آن در طول دوره طرح حدود 

 سازه در نظر گرفت. دیبرابر عمر مف 01حداقل 

 

 

 مدیریت ریسک پذیری،مدیریت منابع آب،تصمیم گیریکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
 7752میالدی تاکنون بیش از 4111مورد رسیدند، از سال  2574مللی به میالدی تعداد بحران های بزرگ بین ال 01در حالی که در تمامی سال های دهه 

ی برای کشورهای در حال توسعه است،کشور عزیزمان ایران به دلیل . بحران های طبیعی خطر جد[1]فقره بحران بزرگ در جهان گزارش شده اند

خسارات سنگینی را در پی داشته است،بنابراین با توجه به اهمیت  فضایی ویژه،بحران های طبیعی زیادی را متحمل شده است که-داشتن شرایط مکانی

موضوع به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر این بحران ها بخصوص در سازه های آبخیزداری به کارگیری از روش ها و مدل های جدید،همچون 

می دهد تا تعادل الزم را میان هزینه های اجرایی و اقتصادی مدیریت ریسک ضرورتی اساسی دارد.مدیریت ریسک فرآیندی است که به مدیران امکان 

ند، به راهکارهای حفاظتی ایجاد نموده و از طریق صیانت از آن دسته از فرآیندهای کسب وکار که منجر به تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان می شو

                                                 
 دانشجویی کارشناسی ارشد آبخیزداری1
 استاد دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی2
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کلیات دانش مدیریت «یت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی بر اساس آخرین تجربیات در مدیریت پروژه،مدیر منافع مورد نظر دست یابند.

شناخته می شود.مدیریت ریسک به مراحل شناسایی ریسک،اندازه گیری ریسک،ارائه پاسخ )عکس العمل در مقابل ریسک( و کنترل ریسک » پروژه

ات منفی تهدیدها،کمینه گردد.پژوهش های مختلفی با استفاده تقسیم می شود. هدف از مدیریت ریسک این است که اثرات مثبت فرصت ها،بیشینه و اثر

به ارزیابی مؤلفه های مبنایی مدیریت ریسک زلزله در مناطق روستایی  در تحقیقی [2]از مدیریت ریسک انجام شده است. پور طاهری و همکاران

ریسک) آگاهی، دانش، آموزش، مشارکت، توانمندی نهادی، شهرستان قزوین پر داختند و سپس به این نتیجه رسیدند که تمامی مؤلفه های اساسی 

به ریسک های موجود در عملیات تجارت الکترونیک و   [3]تحمل پذیری محیطی( در منطقه در سطح پایین قرار دارد.در مقاله ای دیگر، سلیمانی

أسیسات برون شهری، نظیر خطوط ر پروژه های تبه کلیات مدیریت ریک د [4]مدیریت ریسک آن پرداخته است.همچنین در پژوهشی توسط ناجیان

 ند.انتقال آب، گاز و نفت و یا ایستگاه های تقویت فشار،خطوط نفت، گاز، آب می پردازد.این پژوهش ها نشان دهنده ی اهمیت  مدیریت ریسک هست

   

 

 

 مواد و روشها .2

 
و مترادف می باشند. کانون اصلی مدیریت را تصمیم گیری تشکیل می دهد بر اساس نظریه هربرت سایمون، مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنی 

 ت.و انجام وظایفی چون، برنامه ریزی، سازماندهی، و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیم گیری در باره نحوه چگونگی انجام این فعالیت ها نیس

 از: تصمیم گیری و مدیریت شش گام اصلی دارد که عبارت اند               

 شناسایی و تعریف مسئله-0              

 جستجو برای یافتن راه حل های احتمالی) معرفی گزینه های مختلف(-4               

 بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل) بررسی و توجیه هر گزینه(-6               

 و توجیه گزینه برتر (انتخاب یکی از مدل های تصمیم گیری) انتخاب -2               

 به کار بردن یکی از مدل های تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم) اجرای گزینه های برتر (-7               

 ارزیابی و اصالح روش های تصمیم گیری و مدیریت) ارزیابی گزینه های انتخاب و اجرا شده(-3               

 گیری،شایان به ذکر است که تصمیم گیری و مدیریت با توجه به اطالعات موجود انواع مختلفی دارد: با توجه به شناخت مراحل تصمیم               

 تصمیم گیری و مدیریت در شرایط اطمینان:-0               

شوند، به عبارت دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای مؤثر موجود در آن ثابت فرض این نوع                

منفعت، مدلهای کالسیک -را می داند، مدلسازی برای این شرایط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه

 برنامه ریزی پویا است.بهینه سازی، کنترل موجودی، مدل جایگزیننی، تخصیص کار، برنامه ریزی خطی، و مواردی از 

 تصمیم گیری و مدیریت در شرایط عدم اطمینان:-4              

این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل، و تصمیم گیری در شرایط ریسک تقسیم می گردد. تصمیم گیری در               

موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیر قابل کنترل نیز باشد، لیکن اطالعاتی از گذشته به منظور  شرایط عدم اطمینان کامل، برای زمانی است که مشکل

مدلسازی برای این نوع تصمیم گیری اکثرا توسط پیش بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن نیست.

 ماتریس تصمیم گیری خواهد بود.

 :حال بهتر است برای تصمیم گبری در مورد حوادث موجود در طبیعت، ابتدا آنها را بر اساس زمان وقوع و احتمال تکرار آنها طبقه بندی کنیم             

ثل فصل، ماه، کسوف، مآنها را تعیین نمود.حوادث با زمان تکرار معین: با استفاده از روابط ریاضی و یا آماری ساده می توان زمان وقوع -0             

 خسوف، جزر و مد و ...

حوادث با دوره بازگشت معین و قابل برآورد: با استفاده از داده های آماری و تحلیل های مربوطه امکان برآورد زمان وقوع آنها وجد -4             

 زلزله، آتشفشان و ...دارد،مثل سیل، طوفان، 

  : امکان برآورد و تعیین زمان وقوع برای آنها وجود ندارد. مثل سقوط هواپیما، جنگ، سونامی، آتش سوزی و ...حوادث غیر قابل پیش بینی-6             

تصمیم گیری در شرایط ریسک برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی متغیرهای غیر قابل کنترل نیز باشد،لیکن اطالعات گذشته در              

ترس است و بنابراین محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممکن خواهد بود،به عنوان مثال در حوضه های آبخیز، طراحی یک سد  در مورد وقوع آنها در دس
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مقابل سیالب های مختلف یک تصمیم گیری همراه با ریسک است، هر چند که یک طراحسعی می نماید که اکثر اطالعات راجع به سیل را قبل تهیه 

 نماید.

            ( ریسک خطر قابل قبول وقوع یک پدیده را تخمین زد:0ت های آبخیزداری،می توان با کمک رابطه پوآسون)رابطه در فعالی    

                                                                                                                                                                          

                                                      
(1) 

PR)درصد احتمال قابل قبول) ریسک قابل قبول = 

Trدوره بازگشت مورد نظر = 

Nعمر مفید سازه = 

 05را برای سازه ای که عمر مفید آن  سال 05با توجه به رایطه پوآسون، ریسک خطر قابل قبول وقوع یک پدیده با دوره بازگشت          

 درصد در نظر می گیرند. 36سال طراحی شده است را 

 ، عمر مفید سازه ای را تخمین زد:2همچنین با معلوم بودن دوره بازگشت پدیده و ریسک خطر قابل قبول، با استفاده از رابطه 

 

   

 
درصد، حدود  36سال و ریسک شکست  155،عمر مفید سازه ای بر اساس دوره بازگشت 2به طور مثال، با توجه به رابطه             

سال در نظر میگیرند. 155  

 

 

 گیرینتیجه .3

 
یرگرا نگاهی اجمالی به فرآیند مدیریت سوانح طبیعی حاکی از این واقیعت بوده است که در دیدگاه جدید مدیریت ریسک سوانح،باور منفعالنه و تقد

نح رد می شود و به این اصل تأکید می شود که عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و در طراح های آبخیزداری  پیش بینی و پیشگیری نسبت به سوا

 داری اهمیت بسیار می باشد.در طراحی سازه های آبخیزداری با توجه به روابط بیان شده به سه نکته اساسی وجود دارد:

بر اساس دوره بازگشت طرح برنامه ریزی شود،باالترین ریسک شکست آن در طول دوره طرح  در  در صورتی که عمر مفید سازه ای -0

 درصد می باشد. 36حدود 

دوره بازگشت معین،می توان گفت عمر سازه با طول دوره بازگشت طرح برابر درصد در ساخت سازه ای با  71با قبول ریسک خطر  -4

 است.

برابر عمر مفید سازه در نظر گرفت. مثال  01روژه های باید دوره بازگشت طراحی را حداقل درصد در پ 01با قبول ریسک شکست تنها  -6

  ساله را در طراحی ها وارد نمود. 411سال باید دبی با دوره بازگشت  41برای یک سد اصالحی با عمر مفید 
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