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  مقدمه -1

و يـا گروهـي از    مجموعـه  يـك  حفاظت پيشـگيرانه از  در جهتگيري تصميم براي يروش 2بحرانرويكرد مديريت 
، تجزيـه و تحليـل   بحـران ارزيابي  و 3قوع پيوستن يك تغيير نامطلوباحتمال به و ،بحران. است در موزهها مجموعه

در نيز استفاده از منـابع موجـود    بحرانمديريت . موثر بر ماهيت شي استهاي بحران يو يا همه بحرانميزان هر 
-Crouch and Wilson, 1982; Moore, 1983; Suokas and Rouhi. (كلـي اسـت   بحـران به حداقل رساندن  راستاي

ainen, 1993( بحـران مـديريت   ي در جهـت كنيم و تصـميمات مي بحرانتوان گفت ما هر روز هزاران بار ارزيابي مي 
گيـريم  حتي قبل از اينكه شروع به كـار كنـيم مـي   ها كه بسياري از ما در روز نمونه هايي از اين تصميم. گيريممي

خواهد شـد يـا خيـر؛    تر خوابيدن، منجر به تاخير در كارمان عبارت است از تصميم براي اينكه آيا پنج دقيقه اضافه
شود تا بـا خيـال راحـت    ميكشد كه يك فنجان قهوه داغ به اندازه كافي سرد تعيين اينكه چه زماني طول مي و يا

 تصـادف  خطـر مجاز به محل كار، بـه  غيررانندگي با سرعت  يبواسطهد، و آيا ميزان زمان ذخيره شده نوشيده شو
 .ارزد يا خيرمي آن

سـروكار  نيـز  هـا  كه با مجموعهدر عين حالي، با خيال راحت به محل كار رسيديم ا فرض اين كه ما بيدار شديم وب
هـا خيلـي   بسـياري از ايـن تصـميم   . دهـيم گيري ادامـه مـي  و مديريت تصميم بحرانما همچنان به ارزيابي ، داريم
ي مايع را پس از نمونـه بـرداري   اي نگهدارندهمثال تصميم گيري براي اينكه آيا درپوش يك ظرف شيشه، اندساده

تر اين است كه چگونـه همزمـان بسـياري از    تصميم كمي پيچيده. ا باز بگذاريمبراي يك آزمايش ساده ببنديم و ي
ايـد گرفتـه شـود، بـه عنـوان مثـال       گاهي نيز تصميم هاي مهمي ب. كنيمنمونه هاي كوچك را به طور ايمن حمل 

. كه چندين سال بدون هواساز بوده اسـت  يتصميم گيري براي چگونگي نصب يك سيستم هواساز در مخزن موقت
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د كه چگونه منـابع  در نهايت، حداقل يك بار در سال، هر كسي كه مسئول تخصيص بودجه است بايد تصميم بگير
ــه محــدود  ــهب ــرين   اي گون ــه بهت ــه ب ــود ك ــع ش ــوتوزي ــران ،نح ــاي بح ــد   وارده ــاهش ده ــه را ك ــه مجموع .ب
بـراي نمونـه، بسـتن درب    . شوندتبديل روند يك به اند كه مي توانند اين تصميمات بسيار ساده و تكراريبرخي از 

هـاي ديگـر   تصـميم . تواند يك رويه اسـتاندارد باشـد  سپري شدن يك دقيقه، مي از يك ظرف نگهدارنده مايع قبل
ممكـن اسـت بـا    ي كوچك به عنوان مثال، بيست نمونه. د داشتننياز خواه قضاوتكمتر تكرارپذيرند و همواره به 

در حالي كه اگر وزن هر نمونـه   وزن هر نمونه تنها چند گرم باشد؛ اگر خيال راحت بر روي يك سيني حمل شوند
انـدازي  هاي ديگر، مانند نصـب و راه تصميم. اك باشدچند كيلوگرم باشد، حمل بيش از يك نمونه مي تواند خطرن

ي يك تصميم عاقالنه نيازمند توجه به هر دو جنبـه . ، پيچيده هستندساز در يك مخزن موقتيك سيستم رطوبت
هـاي  عيت كنـوني، اقـدام پيشـنهادي و روش   هاي بلند مدت است كه با وضبحرانو ) فوري(هاي كوتاه مدت بحران

در نهايت تعيـين ايـن    .مانند كنترل رطوبت از طريق محفظه و بافر، در ارتباط است ،ش مشكلجايگزين براي كاه
كلي در مجموعه دسـت يافـت، يـك     بحرانكه چگونه با استفاده از منابع محدود به بيشترين ميزان كاهش ممكن 

ها است كه نمـي توانـد   آنو ابزارهاي ممكن براي كاهش  بحرانتصميم بسيار پيچيده است و نيازمند ارزيابي انواع 
  .به درستي ايجاد گردد ،هاي جايگزينها و مزاياي نسبي استراتژيش سازمان يافته از ارزيابي هزينهبدون يك رو

گيري موثر بر حفاظـت پيشـگيرانه   نه تنها در جهت سازماندهي افكار براي هر گونه تصميم بحرانرويكرد مديريت 
منـابع  چگونـه   -دهـد يم ارائه مـي مواجه ترين تصميمي كه با آنروشي براي سخترود، بلكه ميها بكاراز مجموعه
  تواند به بهترين نحو براي حفاظت از مجموعه بكار گرفته شود؟محدود مي

  بحرانمديريت  رويكرد -2
 :باشدمياساسي  مرحلهچهار  مشتمل بر ها،مجموعه ت ازظاحف در مبحث بحرانرويكرد مديريت 

  مجموعه،در  هابحرانشناسايي تمام ) 1
  ،بحرانارزيابي ميزان هر ) 2
  بحرانشناسايي راهبردهاي كاهش ) 3
  .راهبردبا هر ها و مزاياي مرتبط ارزيابي هزينه) 4 

  .ها قابل اجرا باشدبراي انواع مجموعهبه شكل عمومي مورد بحث قرار گرفته است تا  اين مراحل
  مجموعهدر  هابحرانشناسايي تمام 

 رسـان آسـيب يك طبقه بندي جـامع از عوامـل    با توجه به ايجاد ،حفاظت پيشگيرانهدر  بحرانمديريت  بكارگيري
غيـر فيزيكـي    تخريـب عامـل   يكامل تخريب فيزيكي و ع Michalski. .1987 ،1990 (9(امكان پذير شده است 
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  .شده است فهرست يكجدول يك از ، در ستون )ظتافغفلت در حين ح(
  براي كنترل هاي كنترلي در هر سطح ممكنو اهميت نسبي بكارگيري روش خطرآفرينعوامل از انواع  مشخص هاييمثال -1ول شماره جد

  )مشاهده كنيد بحرانتوضيحات متن را درباره انواع (تدريجي /خفيف) 3شديد )2فاجعه بار )1: بحرانانواع  
   بيشترين اهميت                                                                            كمترين اهميت                                

   سطوح كنترل

نوع 
  بحران

  عامل تخريب

ات
دام

د اق
رون

  

ست
سيا

ري
گذا

  

ونه
نم

سه  
قف

اق  
ات

ان  
ختم

سا
  

طه
حو

م
اني  
مك

ت 
قعي

مو
  

  
  بحراني نمونه

 1 زلزله                
 2 جابجايي نامناسب اثر                  نيروي فيزيكي

 3 گاه ضعيفتكيه                
  آتش  1                 
 1 سيل                

 2 نشت آب از سقف                  آب
 3 افزايش رطوبت نسبي                
 1 هاي بزرگسرقت                

 2 ونداليسم در بخشي محدود                  جرائم
 3 دزدي و اختالس توسط كاركنان                
  محيطي آفات زيست 2 هجوم آفات                

                
هايناشي از حوادث و بحران

  پيرامون
1  

 2 هاي خورندهاستفاده از حالل                  هاآالينده

                
استفاده از مواد چوبي براي

  انبارسازي
3  

  نور و تابش پرتوها  3 قرارگيري در معرض نور                
 2 شوك حرارتي                

  نامناسبدماي 
 3 دماي باالتر از حد استاندارد                
 2 ناكارآمدي دستگاه هواساز                

  رطوبت نسبي نامناسب
                

تر يا باالتر بودن از حدپايين
  استاندارد

3  

 1 رهاكردن مجموعه                

                  هاي حين حفاظتغفلت
ازبين بردن اطالعات و مستندات

  آثار
2  

 3 نداشتن سمت مرتبط و قانوني                
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  )3و 2، 1(بحرانانواع براي قوع و شدت اثر تمال واح محدوده - 1شكل        

  
مشخص شود كـه توسـط احتمـال     بحرانتواند به عنوان يك يا بيشتر از سه نوع مختلف رسان ميهر عامل آسيب

-بحـران . نشان داده شده است 1و شدت اثر روي مجموعه آشكار مي شود كه در شكل ) ميزان تكرارپذيري( وقوع

افتند و نيـز اثـر تـدريجي دارنـد، نـاچيز      مربوط به بخش سمت راست پايين اين نمودار كه به ندرت اتفاق مي هاي
حرارت نادرسـت در مجموعـه اي    آسيب ناشي از قرار گرفتن در معرض درجه خطر. ها كم استبوده و اهميت آن
هـايي هسـتند كـه    ي كه به بخش سمت چپ باالي نمودار تعلق دارند، آنيهابحران. اي از آن استاز الماس، نمونه

آنقـدر شـديد    بحراناين نوع . دند و اثر فاجعه بار داشته باشندتمايل دارند به طور تكرار پذير و ثابت به وقوع بپيون
ي مجموعه گلوله برفي در يك اتاق گرم مثـال . دنها بعيد است وجود داشته باشمعرض آنهاي در است كه مجموعه

  . آن است از
  :در نظر گرفته شود بحرانسه نوع 

  نادر و فاجعه بار، -1
  پراكنده و شديد، و -2
  تدريجي/ و خفيف  ثابت -3

ت در ميان مجموعه هاي مختلـف  ، اختياري است و ممكن اسبحرانبراي هر نوع از  اثر تكرارپذيري و شدت ميزان
آسـيب  امـا  . تكه به ندرت رخ مي دهد اما داراي اثر فاجعه بار اس است حريق 1نوع  بحراني نمونه. متفاوت باشد

ميزان تقريبا ثابـت  در يك است كه  3نوع  بحراناز  ايفضاهاي مجموعه، نمونهدر  هاناشي از سطوح پايين آالينده
عوامـل   مربـوط بـه   هـا بحـران نمونه هايي از انـواع مختلـف   . ماليم و تدريجي روي مجموعه دارددهد و اثر رخ مي
  .آورده شده است 1جدول  از 3 در ستون  تخريبي
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 بحرانميزان هر  ارزيابي-3

هاي مختلفـي  ا مجموعه اسـت كـه از مجموعـه تهديـد    متناسب ب هايبحرانانواع شناسايي  بحرانهدف از ارزيابي 
اسـاس و مبنـاي ايـن قيـاس     . تـا دمـايي نـامطلوب در سـويي ديگـر     گيرد، اعم از زمين لرزه در يك سو، شكل مي

دارند كه محصول احتمـال  اي ، صرف نظر از نوع، اندازههابحرانتمام . تركيبي از احتمال وقوع و شدت عوامل است
يـا  ( ، وسـعت )جعـه بـار در طبيعـت   نادر و فا( 1نوع  هايبحراندر عمل، براي بسياري از ). 2جدول (و شدت است

شدت، حاصل كسر مجموعه در معرض ابتال به تهديـد و پتانسـيل از   . شودبه جاي احتمال در نظر گرفته مي) حد
  ).Waller 1994(دن ارزش در مجموعه تفسير شده استدست دا

د؛ كه محاسـبه  ار بگيرغالبا طيف وسيعي از احتماالت مي تواند براي توصيف شدت وقوع احتمالي مورد استفاده قر
آتـش سـوزي را    بحـران توانـد  اي از احتماالت ميبه عنوان مثال، طيف گسترده. سازدتر ميرا پيچيده بحراندقيق 

هـايي در  پيشـرفت  اگرچـه . شود توصـيف نمايـد  كه منجر به آسيب كامل، جزئي، و يا حداقلي به يك مجموعه مي
هـايي كـه مـي    از جمله تقريـب ) 1989و همكاران؛  Harmathyمثال،براي (شده  ايجادها برخورد با اين پيچيدگي

  ).Waller 1994(مفيد هستنده به دست آيد و براي شروع تخمين تواند با در نظر گرفتن مدل هاي بسيار ساد
توانـد بـه عنـوان تركيبـي از تمـام      ع تمام عوامل تخريب در يـك مجموعـه، مـي   كلي از جمبحران به طور مشابه، 

توضـيحات كامـل   . انفرادي نيسـت  هايبحراناي از كلي جمع ساده خطراگرچه . انفرادي محاسبه شود هايبحران
كلـي در مجموعـه فراتـر از     بحـران ي تجزيه و تحليل تركيبي مورد نياز براي تعيين يك مقدار عددي بـراي  درباره

انفـردي،   هـاي بحـران ندازه يـا ميـزان   به عالوه اينكه با توجه به عدم قطعيت دانش ما از ا. محدوده اين مقاله است
  .اين محاسبه دقيق احتماال ازارزش پاييني برخوردار است

گيـري بهتـر در مـورد مسـائل     ، بـه تصـميم  بحـران درك نيمه كمي و استفاده از اين روش مـديريت  با اين وجود، 
انفـردي،   هـاي بحـران  بزرگـي  تخمـين با تالش براي توانيم همچنين ما مي. حفاظت پيشگيرانه منتهي خواهد شد
 .توانـد ايجـاد گـردد   نمي بحرانمعقول احتمال يا شدت  هايتخمين، هابحرانتشخيص دهيم كه براي كداميك از 

  .كندشناسايي مينيز را  ،همچنين اين روش عوامل موثر بر حفاظت مجموعه كه نيازمند بيشترين مطالعه هستند
 بحـران و مرزهاي عدم اطمينان از تخمـين بـراي هـر     مين بزرگيتخام اين عوامل تالش براي فتن تمبا در نظر گر

گيـري  در شكل ،به اين سه نوع هابحران طبقه بندي. شناسايي شده در مجموعه، هنوز هم ممكن و سودمند است
   .به نوع آن بستگي دارد بحرانزيرا منابع اطالعاتي درباره احتمال و شدت هر است  ها مفيدتخمين



   1395زوزمستانيي،پا8.،ش4.،سيفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/   رابرت والر
  

 مديريت بحران در حفاظت پيشگيرانه

76 

  
  و شدت آن بحرانخطر محاسبه بزرگي  -2شكل 

  
ماننـد  ههـاي مركـزي   بايد از سـازمان ) هاي نادربحران( 1نوع  هايبحران مربوط بهبه عنوان يك قاعده، اطالعات 

هـايي بـراي ارائـه ايـن     سـازمان . شناسي، پيش بيني سيل، و دفـاتر اطالعـات بيمـه بدسـت آيـد     هاي زمينبررسي
هاي سياسي و منطقـه جغرافيـايي كـه مجموعـه در آن واقـع شـده وابسـته        كه به حوزهاطالعات مجهزتر هستند 

كـه از   بحـران شوند، ممكـن اسـت بـه يـك متخصـص مـديريت       هايي كه تحت سازمان مادر اداره ميموزه. باشند
سـير  توانـد در تف مي بحراننين باشد، كارشناس مديريت اگر چ. سازمان است، دسترسي داشته باشنداين كاركنان 
  .نمايدكمك  1نوع  هايبحراناطالعات 

، از جملـه آسـيب ناشـي از جابجـايي نادرسـت،      )تكرارپذيري متوسطميزان ( 2نوع  هايبحراناطالعات مربوط به 
را مي تـوان تنهـا از طريـق تجزيـه و      2نوع  هاي بحرانبزرگي . حفاظت تهيه گرددمربوط به امر بايد از مستندات 

اين واقعيت نياز به جمع آوري و گـزارش  . ه طور دقيق تعيين كردشرايط در طول زمان، ب ي حاصل ازتحليل داده
  .كندها را بيشتر تاييد كرده و به برخي از اطالعاتي كه اين گزارش ها بايد ثبت كنند اشاره ميشرايط نمونه

هـا  محيطـي در مجموعـه   از مطالعات علم حفاظت همراه با پايش شـرايط  بايستي) ثابت( 3نوع  هايبحرانبزرگي 
اي از توانايي ما براي پيش بيني ايـن ميـزان در مطالعـات مربـوط بـه تخريـب عكـس بـا مـواد          نمونه. فراهم گردد

بيشتر درباره ميزان تخريب موادي كه در معـرض   مطالعات (Michalski, 1990a) .مختلف با مثال بيان شده است
هـا  يش تعداد فرآيندهاي تخريبي كه مـا مـي تـوانيم ميـزان آن    محدوه خاصي از شرايط محيطي هستند؛ براي افزا

ها در دسترس است، مسـتندات  تا زماني كه اطالعات ناكافي از اين گونه پژوهش. پيش بيني كنيم، مورد نياز است
  .براي يك مجموعه خاص فراهم كند هابحرانحفاظت تنها مي تواند برخي تصورات از بزرگي اين 

  
  بحران وقوع استراتژي هاي كاهش احتمالناسايي ش-4

 كنترل هايروش

 حـداقل  يـا  و گرفـت  انجام هاآن كمى ارزيابى و شد شناسائى مجموعه دريك موجود هايبحران همة كه آن از پس
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يـك   ميـزان  از كاسـتن  بـراى  سه روش اصلي. گرفت درنظر بحران كاهش براى راهكارهائى ميتوانشد،  زده تخمين
 :دارد وجود بحران

 ؛بحران منبع از بين بردن -1

 ايجاد مانع و -2

  بحران برابر در مناسب واكنش -3
استفاده نمود، اما ممكن است مشخص گـردد كـه يكـي از ايـن      بحراناي كاهش اغلب هر سه روش را مي توان بر

  .ها موثرتر و كارآمدتر استروش
  
  بحراناز بين بردن منبع  -1

بـه دليـل قرارگيـري محـل انبـار      ) ميزان خيلي زياد(آسيب به مجموعه در اثر ميزان ناصحيح رطوبت نسبي  خطر
اگـر ايـن   . سازي در زيرزمين، مي تواند مثالي از چگونگي بكارگيري هر راهبرد براي حـل مشـكالت مشـابه باشـد    

آمده باشد، پـس از بـين بـردن    ي نفوذ رطوبت در اثر زهكشي ضعيف در اطراف ساختمان بوجود مشكل در نتيجه
هـاي خشـك   هايي كه به چاهها و زهكشرو در لبه بامممكن است شامل راه حل هايي نظير نصب آب بحرانمنبع 

هـايي بـراي تخليـه    سـاختمان؛ نصـب داالن  اطراف شوند؛ طبقه بندي سطح زمين در دور از ساختمان هدايت مي
هـواي  دمـاي  در مقابل، اگر مشكل ناشي از اين باشـد كـه   . ها باشدرطوبت در اطراف پي و يا تركيبي از اين روش

ناشـي از رطوبـت نسـبي     بحـران از هواي مرطوب بيرون باشـد، پـس حـرارت دادن آن مـي توانـد       كمترزيرزمين 
بـا  . هـاي كنترلـي اسـت   بر بكارگيري روش در اغلب موارد، از بين بردن عامل تهديد ارجح. نادرست را از بين ببرد

ل، در مثال باال، حرارت دادن زيرزمين ممكن است در ايجاد يا افزايش تهديدات ديگـر در مجموعـه، ماننـد    اين حا
  .تخريب حرارتي و يا آتش سوزي تاثير بگذارد و از اين رو ممكن است به صالح نباشد

  
  مانع ايجاد -2

منبع مشكل بـود،   آن نفوذ رطوبتدر مثال باال، كه در . ايجاد مانع معموال روش ترجيحي بعدي براي كنترل است
را از بـين   بحـران به اندازه كافي كاهش داده و رطوبت نسبي را هاي ضد آب در پي ممكن است استفاده از پوشش

بـا  . يـك مشـكل فصـلي باشـد    ايـن  اگر مشكل ناشي از درجه حرارت پايين در زير زمين باشد، احتمال دارد . ببرد
ي مجموعه مناسب است، بهترين مانع براي مجموعه ممكن است اسـتفاده  فرض اين كه متوسط رطوبت ساالنه برا

اگـر ايـن گزينـه بـه تصـويب      . رابر بخار آب نفوذ ناپذير شده انـد هايي باشد كه به خوبي مهر و موم و در باز قفسه
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ي اي كـه رطوبـت نسـب   هـا در طـول دوره  هاي كار با مجموعه به جهت حصول اطمينان از اينكه نمونهرسيد، روش
  .شوند؛ ممكن است تغيير كندها خارج نميباالست از درون قفسه

 

  بحرانواكنش در برابر عامل  -3
 بحـران هـاي كنترلـي ديگـر بـراي كـاهش      مي شود كـه روش معموال وقتي انجام  بحراناقدام در برابر عامل ايجاد 

 بحـران واكـنش در برابـر عامـل     ،گيـر براي مثال باال، نصب و راه اندازي دستگاه هـاي رطوبـت   .شكست خورده اند
بسـته  شـود كـه   شايان ذكر است كه اين رويكرد مستقيم اغلب در همان ابتدا در نظر گرفته مي. شودمحسوب مي

انـد،  طوالني مدت در نظر گرفته شـده  هايبحرانها و كه همه هزينه وقتي گفتمي توان به منبع و وسعت مشكل 
ناشـي از   هايبحراناين مورد، حضور يك دستگاه رطوبت زدا مي تواند  در. است ممكن اين راهكار بدترين انتخاب

-تعمير و نگهداري مورد نيـاز آن نمـي   يهزينه د، به خصوص اگرزياد كنموضعي را  افزايش رطوبتآتش سوزي و 

  .تامين گردد همواره تواند
مجموعه، بايد در نظر گرفتـه شـود كـه     درمهم و قابل توجه  بحرانهاي كنترلي ممكن براي كاهش هر تمامي راه

در مـوارد ديگـر،   . دهندرا ارائه مي مزايانسبت هزينه و  هايي است كه مناسب ترين بوده و بهترينروششامل غالبا 
  .ممكن است با استفاده از هر سه روش انجام گيرد بحرانكنترل موثر 

  
  سطوح كنترل -5

ح داده شد، بايد در هر يك از هشت سطح كنترلـي زيـر در نظـر    هر يك از سه روش اساسي كنترل كه در باال شر
 .روند اقدامات و گذارىسياست نمونه، قفسه، ساختمان، اتاق، محوطه، موقعيت مكاني، :گرفته شود

  موقعيت مكاني -1
موقعيت مكاني مجموعه اغلب نمي تواند كنترل شود، اگر با اين حال موقعيت مكاني موضوعي قابل انتخاب اسـت،  

طبيعـي   هـاي بحراندر معرض حداقل  كهتا اطمينان حاصل شود  گرددممكن انجام هاي ي مراقبتپس بايد همه
  .ددرايجاد گو ساخته دست بشر 

  محوطه -2
. به مجموعه مي تواند به طور قابل توجهي تحت تـاثير تغييـر محوطـه سـاختمان قـرار بگيـرد       هابحرانبسياري از 

ناشي از رطوبت نسبي باال ممكن است با تغييـرات محوطـه از طريـق بهبـود      بحرانهمانطور كه در باال اشاره شد، 
  .زهكشي كاهش يابد
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  ساختمان -3
ها بـه شـدت بـراي كنتـرل     ، سطحي هستند كه موزههاي گسترده در ساختمانبه طور سنتي ساختمان و سيستم

ناشـي از   هـاي بحـران قطعا اين سطح يك سـطح اصـلي بـراي كنتـرل     . در مجموعه به آن متكي هستند هابحران
هـاي گسـترده در سـاختمان يـك ابـزار مهـم بـراي        براي سيستم بحرانعوامل تخريب است؛ با اين حال، تخمين 

هايي احتماال بيش از دوره پيش بينـي  در نظر گرفته شود كه چنين سيستمشود و بايد محسوب مي بحرانكاهش 
  .شده، قادر به كار نيستند و يا ممكن است دچار نقص گردند

  اتاق -4
ل تخريـب مهـم   مرتبط با بسياري از عوام هايبحرانها نيز براي كنترل هاي كنترل اعمال شده در سطح اتاقروش
اهش تخريـب ناشـي   انبارسازي و يا براي مناطق مجزا در يك اتاق، به منظور ك نصب كليد برق براي هر اتاق. است

  .از نور در مجموعه؛ مثالي از آن است
  قفسه -5

هـا مـي تواننـد موانـع مـوثري را      قفسه. ها غيرقابل چشم پوشي استبه مجموعه بحرانها در كاهش اهميت قفسه
اگر چه هزينـه هـاي اوليـه    . نوسانات رطوبت نسبي فراهم كنندبراي بسياري از عوامل تخريب، به ويژه آفات، نور و 

هـا  بسـيار پـايين و عمـر مفيـد آن     شاناما هزينه هاي نگهداري ؛هاي با كيفيت باال قابل توجه استبراي تهيه قفسه
  .شوندميمحسوب ها در طول زمان بسيار مقرون به صرفه قفسهاين بنابراين، . طوالني است

  نمونه -6
از جملـه  -هـاي نگهـداري شـده در مايعـات     اي در محافظت از نمونه، اهميت اوليهبحرانسطح نمونه براي كاهش 

-كيفيت بسته بندي هر ظرف نمونه براي كاهش اكسيداسيون، كه باعـث افـزايش اسـيديته مـي    . دارد -انواع الكل

هـاي  هـا، روش راي انواع ديگر مجموعهب .شود؛ بسيار حياتي استشود، و تبخير كه منجر به كاهش قدرت الكل مي
گاه مناسـب فيزيكـي، پوشـش در برابـر گـرد و غبـار، و اقـدامات        بكارگيري تكيه مشتمل بركنترل در سطح نمونه 

  .گرددحفاظتي اضافي مي
  گذاري سياست -7

يار ناشي از غفلت در حين حفاظـت بسـ   هايبحرانبه ويژه براي كاهش  ،بحرانسطح سياست گذاري براي كاهش 
تـوان بـا ايجـاد و اجـراي     ها در اثر اسـتفاده نامناسـب را مـي   به عنوان مثال، آسيب غيرضروري به نمونه. مهم است

  .كند؛ حذف نمودي مناسب را تعريف ميي استفادهسياستي كه نحوه
 روند اقدامات -8
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در . كلـي، ضـروري اسـت    بحـران بـراي يـك راهبـرد مـوثر مـديريت      روند اقدامات مناسب و ثابت شده،  در نهايت
  .كنندرا ارائه مي بحراني كاهش گونه اقدامات، خود به خود، مقرون به صرفه ترين شيوهاين بسياري از موارد

  
  ارزيابي هزينه ها و مزاياي مرتبط با هر راهبرد-6

-ي راههمـه  شـدند، و  گيـري در مجموعه شناسايي و حداقل بر اساس نوع آن انـدازه  هابحراني كه همهپس از آن

هاي كنترلي ممكن و قابل اجرا در هر سطح شناسايي شد، يك ارزيابي از هزينه و مزاياي مرتبط با هـر اسـتراتژي   
  .اين ارزيابي بايد بر اساس مالحظاتي كه در زير مورد بحث قرار گرفته، هدايت شود. گرددايجاد مي

  
  هاي آنهمه تخريب وعوامل بر روي هر يك از پيشنهادي  راهبردر ياثت-7

. امل ديگر تاثير خواهـد داشـت  وناشي از ع بحران روي ،تخريبناشي از يك عامل  بحرانكاهش  معموال هر راهبرد
ممكن اسـت بـه دليـل تجمـع     اند؛ اي كه بدون آب كافي نصب شدهاسپري كننده هايبه عنوان مثال، رطوبت ساز

 ,Rogers and Costain). ذرات آالينده در مجموعه، مشكالت بيشتري نسبت به سطوح پايين رطوبت ايجاد كنند

هـاي بـا كيفيـت ممكـن اسـت بسـياري از       هايي همانند استفاده از قفسـه تر، استراتژيبينانهطور خوشبه  (1980
  .ها، و رطوبت نسبي نادرست را كاهش دهد، نور، آاليندهناشي از عوامل تخريب شامل مجرمان هايبحران

  
  آن هدارياو نگ ي راهبرداجرامراحل مزاياي مرتبط با  ت هزينه وبسن-8

-اكثر مردم تمايل دارند تنها هزينه هاي مربوط به اجرا يا نصب و راه اندازي را به دقت درنظـر بگيرنـد نـه هزينـه    

مي توان به نمونه هاي متعددي اشاره نمـود كـه در آن سيسـتم هـاي     . استهايي كه مربوط به تعمير و نگهداري 
كـافي بـراي تعميـر و    اند؛ زيرا پشـتيباني  هاي خود، عملكرد موفقي نداشتهكنترل شرايط محيطي بر اساس ويژگي

  .نگهداري مورد نيازشان وجود نداشته است
فكر كنند ولي نسبت به در نظـر   بحرانستراتژي كاهش ي ادر مقابل، بسياري از افراد تمايل دارند به مزاياي آينده

 بحـران ن است در معرض با اين حال ممك، ولي هايي كه استراتژي در حال اجرا است در مجموعه هابحرانگرفتن 
در يـك دوره نسـبتا    بتواند استراتژي يك رود كهاين امر به ويژه زماني مهم است كه انتظار مي. كنندباشند، غفلت 

در ايـن نمونـه   . دسـت اسـت  ايجاد تغييرات در تأسيسـات موقـت، مثـالي از ايـن     . را كاهش دهد هاحرانبمحدود 
بـراي  (هـا  در طول نوسازي مشتمل بر نيروهاي فيزيكي، آتش سوزي، اعمـال مجرمانـه و آالينـده    هابحرانافزايش 

ي كه تاسيسـات موقـت در مجموعـه    پيش بيني شده در طول زمان بحران، ممكن است از كاهش )مثال گرد و غبار



   1395زوزمستانيي،پا8.،ش4.،سيفرهنگ راثيم و مرمت دانشي تخصص دوفصلنامه/   رابرت والر
  

 مديريت بحران در حفاظت پيشگيرانه

81 

  .تجاوز كند است
  مجموعه وارد به هايبحراني غير از يهابحران بر روياستراتژي پيشنهادي  تاثير -9

 بحـران ارزيابي تـاثير راهبردهـا در كـاهش    ها و وارد به مجموعه هايبحرانبر روي در تمام اين مقاله صرفا تمركز 
ي غيـر از  يهـا بحـران با اين حال، قبل از اينكه يك استراتژي اجرا شود، ضروري است تاثير آن بـر روي  . استبوده 
به عنوان مثال چيزي كه بايد در نظر گرفته شود، اثر اسـتراتژي  . ها در نظر گرفته شودوارد به مجموعه هايبحران

 بحـران به عنـوان يـك مثـال پيچيـده تـر،      . ه استبر سالمت و ايمني كاركنان، بازديد كنندگان و كاربران مجموع
 حتمـا  هاي محلـي و جهـاني  وارده به محيط زيست در اثر نصب و راه اندازي سيستم هواساز پر مصرف، در مقياس

  .بايد در نظر گرفته شود
  
  خالصه -10

، بهتـرين  رانبحـ ها و تعيـين اينكـه كـدام اسـتراتژي كـاهش      در مجموعه بحران ارزيابيدر اين مقاله روشي براي 
بـه علـت    در حال حاضـر . كلي به مجموعه در بر دارد، ارائه گشته است بحرانمزايا را براي كاهش تناسب هزينه و 

توانـد مـورد   موثر بر مجموعه، صحت اين كـه كـدام روش مـي    هايبحرانفقدان اطالعات درباره بزرگي بسياري از 
، مـي  بحراني تخمين بزرگي براي هر بديهي است كه ضابطه با اين حال. استفاده قرار بگيرد، ، محدود شده است

عالوه بر اين، منابعي كه نيـاز اسـت بـراي    . در مجموعه را فراهم كند هابحرانتواند درك بهتري از اندازه و ماهيت 
ين ايـن اطالعـات بـه تعيـ    . شناسايي شده است بحرانارائه اطالعات دقيق تر توسعه يافته و بكار رود، براي هر نوع 

  .ي مستندسازي حفاظت و علم حفاظت كمك مي كنداهداف در هر دو زمينه
. در برنامه ريزي و تصميم گيري براي حفاظـت، محسـنات ديگـري را نيـز بـه همـراه دارد       بحرانرويكرد مديريت 

نـدازه  ي ارزيـابي مـي توانـد بـه ا    شود، و دامنـه در نظر گرفته مي بحرانهمه منابع . ماهيت اين رويكرد جامع است
هـاي شـكل   راه حـل . كافي گسترده شود تا شامل تاثير اقدامات پيشنهادي بر روي محيط زيست جهاني نيز گردد
در مجموعـه را   بحـران گرفته بر اساس اين روش لزوما واقع بينانه و عملي هستند، چرا كه بيشترين ميزان كـاهش  

در نهايت، با ارائه پايه و اساسـي روشـن   . كنندميبراي هر مقدار منابع در دسترس براي حفاظت پيشگيرانه فراهم 
، ايـن رويكـرد اعتبـار ايـن درخواسـت را بهبـود بخشـيده و متعاقبـا         بحرانبراي درخواست منابع به جهت كاهش 
  .دهداحتمال دستيابي به منابع را افزايش مي
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