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 همۀۀ ی است. پذیر مسئلۀ آسیبپرداختن به  ،دانش مخاطرات علمی نشریۀ های از جمله رسالت 

ایجادشۀده ووسۀ     هۀای فنۀاوری و خرر  کاربردطبیعی، حوادث ناشی از  جوامع در برابر عوارض

طبیعی به مخۀاطره،   ةپدیدوغییر یک  سبب آنچهگفت  ووان یمکلی  طور به. ندپذیر آسیبانسان 

 یها دهیپدی انسان و جوامع در برابر این پذیر آسیب، شود یم، فاجعه و در نهایت بحران مصیبت

 است. طبیعی

مقدار مخۀاطره در ورکیۀب بۀا سۀرا وۀوان ایتصۀادی و        عبارت است از یریپذ بیآسمفهوم 

عبۀارت دیگۀر    بۀه . [2] ناشۀی از خرۀر مقابلۀه کۀرد    وایعۀۀ  آن بۀا   ۀواسۀر  بۀه بتوان  که اجتماعی

اجتماعی و فیزیکی جوامع و همچنین آمۀادگی و   -ی میزان ووانایی سیستم ایتصادیپذیر آسیب

 .[4] کند میارهای مخاطرات طبیعی مررح شنها را در برابر فآپذیری  انعراف

ن یو مبۀ  زیآم مخاطره یها عرصهدر  ستنیزاز  یناش یریپذخرر یمنرق امدیپ یریپذ بیآس 

 یریپۀذ  بیآسۀ آن اسۀت.   یریپۀذ  میورم  ووانخرر و  رشیپذ تیظرفاز  یناش یآور واب تیوضع

بروز  یاجتماع - یایتصادو  یاسیس، یریمح یریپذ بیآسدر فرم  کهاست  یوجهچند یندیفرا

 ایۀ  یریخررپذ امدیپ رشیپذجامعه به  شیگرا یریگ اندازه ،یریپذ بیآس لیوحل و هیوجز. دکن یم

 اسۀت  ناظر یریپذ بیآس لیوحلو هیوجز گرید انیباز دست دادن عناصر در معرض خرر است. به 

وارد آمۀدن   در معرض خرر و که یساویسأو، افراد و ستیز  یمح یآور واب درکو  ییشناسا بر

 .[10-14] مخاطره یرار دارند کیاز رخداد  یناش خسارت

 یعلمۀ  یایۀدام  ،خرر یها عرصه در وایع یتیجمع یها کانون یاجتماع یریپذ بیآس لیوحل 

 رخۀداد  از یناشۀ  یریخررپۀذ  زانیۀ م و درجۀه  از مناسۀب  یاطالعاو ساختریز یساز فراهم یبرا

 مناسۀب  رساختیز دنآور فراهم با یریپذ بیآس نییوب و لیوحل نیهمچن .است یعیطب ةمخاطر
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 اثر سانحه دادیرو از یناش خسارت ةگستر و درجه بر وواند یم ،کنترل و لیوعد منظور به یاطالعاو

 .[1] شود فاجعه به آن لیوبد مانع بگذارد و میمستق

از  یمختلفۀ  یهۀا  دگاهیۀ وجۀود نۀدارد. د   «یریپذ بیآس تییابل»از  یکسانی فیوعر متأسفانه

 ،یایتصۀاد  ،یفنۀ  ،یستیز ،یکیزیف ،یعیطب یریپذ بیآس نیب زیوماوجوه و  یریپذ بیآس تییابل

بۀه   [7] زاسۀت. چمبۀر   شۀده  انیۀ ب یتیو ورب یفرهنگ ،یکیدئولوژیا ،یسازمان ،یاسیس ،یاجتماع

و  یپنۀاه  یبۀ  ،یکه ابعاد درونۀ  ی. درحالکند یاشاره م یریپذ بیدر آس مؤثر یرونیو ب یابعاد درون

 راتیثأوۀ  زانیۀ و م حادثۀه  ،یریپذ بیبه آس یرونیب بُعد شود، یشده را شامل مدیافراد وهد یناامن

  یبۀه شۀرا   قاًیدیکه  شود یم نییوع ییفاکتورها ۀلیوس هب یریخررپذ نی. بنابراکند یآن اشاره م

مربۀو    -نۀه  ایۀ باشند  یعیطب ۀفاجعخواه یادر به مقاومت با  -ها و منابع آنها  و به انسان یرونیب

 [.12-13هستند ]

کۀه   شود یرا شامل م سکیمربو  به مخاطرات و ر قاتیاز وحق یضرور یبخش یپذیر آسیب

اشۀۀاره دارد.  یعۀۀیبۀۀه در معۀۀرض خرۀۀر بۀۀودن افۀۀراد، جوامۀۀع و منۀۀاطط در برابۀۀر مخۀۀاطرات طب

ابعۀاد   دیۀ امۀا با  ،مقابلۀه بۀا خرۀر    ییو ووانۀا  یریپذ بیآس لیاست از پتانس یبیورک یریپذ بیآس

بۀه آن افۀزود.    زیۀ را ن یکیاکولۀوژ عد بُو  یاجتماععد بُ ،یعد ایتصادشامل بُ یریپذ بیآسمختلف 

مقابله بۀا   ییو ووانا یریپذ بیآس لیکه پتانس ییها شاخصاز  دیبا یریپذ بیآس یریگ اندازه یبرا

 ۀدرجۀ در وایع  یریپذ بی. آسشوداستفاده  دهند یرا پوشش م یریپذ بیآس ۀگان سهخرر و ابعاد 

 نیۀ ا .اسۀت  نیمعۀ  یا نسبت به مخاطره هیناح کی ایجامعه  کیگروه،  کیفرد،  کی یشکنندگ

و  یایتصۀاد  ،یاجتمۀاع  ،یکۀ یزیمنۀت  از عوامۀل ف   یینۀدها یو فرا  یاز شۀرا  یا مجموعۀه  مفهوم

 یریپۀذ  بی. آسۀ دهنۀد  یمۀ  شیجامعۀه در برابۀر مخۀاطرات را افۀزا     تیاست که حساسۀ  یریمح

با ووجۀه   یریپذ بیآس زانیم رایز ،شود یشامل م زیو مقابله با خرر را ن واکنشمفهوم  نیهمچن

 .دشو یم نییوع ایواکنش نشان دادن و وحمل بال یجامعه برا لیپتانسبه 

 سکیر ۀدرجکه  است سکیر ۀنقش ۀیوه ،یریپذ بیآس یابیارز یبرا یاز اهداف مقدماو یکی

و  یریخررپۀذ  لیاز پتانسۀ  یبۀ یورک سۀک یرکلۀی   طۀور  بۀه . دهۀد  یهر منرقه را نشۀان مۀ   یبرا

 .است یریپذ بیآس

 هیۀ وه کپارچۀه ی یریپۀذ  بیآس ۀنقش کیو  وستهیپ هم هخرر ب ۀنقش کی ۀیبرپا سکیر ۀنقش

مناطط است  یریخررپذ لیمربو  به پتانس سکیر زانیم ایآ یابیم کمک آن درمی بهکه  شود یم

 هر دو. ایآنها  یریپذ بیآس ای
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 یریپۀذ  بیآسۀ  ارزیۀابی  دینقشه، با یمناطط مختلف بر رو یریپذ بیآس زانیمووصیف  یبرا

و  یریپۀذ  بیآسۀ  لیپتانسۀ  ،یریپۀذ  بیآسۀ  یجزء اصۀل  دو .باشد ریپذ جا امکان در همه یا منرقه

 .مقابله با خررند ییووانا

 یمراکۀز شۀهر   ژهیۀ و هبۀ  شرفتهیپ یکه جوامع صنعت کنند یم دییوأ [8]و همکاران  کامفورت

بزرگ و مهم، خسارات  یها رساختیو ز یاروباط یها ستمیس بیوخر رایز ؛ندروریپذ بیبزرگ آس

 اسیدر مق یحت یبر ثبات ایتصاد یعیوس یامدهایپ ممکن استو  دارد یدر پرا  ینیسنگ یمال

 .باشدداشته  یجهان

 خصوصۀاً دارد.  دیۀ مقابله بۀا خرۀر وأک   ییمردم اشاره و بر ووانا یریپذ بیبه آس یاجتماع عدبُ

 [5همکۀاران ] و  یکۀ ی. بالاسۀت مرۀرح   شۀتر یب ریۀ و فق فیضع یتیجمع یها گروه یریپذ بیآس

 یسۀخت  بۀه فاجعۀه   کیۀ هسۀتند کۀه پۀز از ویۀو       ییها آنها گروه نیروریپذ بیمعتقدند که آس

 معمۀول طور  بهکه  اند افتهیدر هاآنکنند.  یو نوساز ایمعاش خود را اح لیو وسا  یشرا ووانند یم

 نیرنشیدر مناطط فق یو نوساز ای. احنندیب یم انیز شتریبفقرا نسبت به ثروومندان از مخاطرات 

 ،عۀالوه  ه. بۀ گۀذارد  یمنرقۀه اثۀر مۀ    شۀت یشدت بۀر ایتصۀاد و مع   به و کشد یطول م یادیزمان ز

ممکن است مجبور  نیندارند، بنابرا ینیگز مکان یرا برا ییجا شهیهم روریفق یتیجمع یها گروه

 [9] کنند. کروس یزندگ یالبیدشت س کی ای یگل ۀدامن کیمثل  ریپذ سکیشوند در مناطط ر

 سۀاکنان کمتۀر، از   یآمۀادگ  لیدل به ییکوچک و جوامع روستا یشهرها ساکنانمعتقد است که 

 یا را مجموعۀه  یاجتمۀاع  یپۀذیر  آسۀیب  [6]و همکۀاران   ند. کانونروریپذ بیآسبزرگ  یرهاشه

 تیحما نفز، انتیص ،یریو بهبودپذ شتیکه سالمت شخص، مع دانند یم یاز مشخصاو دهیچیپ

 یکیاکولۀوژ  عۀد . بُشۀود  یرا شۀامل مۀ   یاسۀ یو س یاجتمۀاع  یهۀا  ها و سۀازمان  و شبکه یاجتماع

اشۀاره دارد. از نظۀر    یسۀتم یاکوس ایۀ  یرۀ یمح یریپۀذ  بیآسۀ  ایۀ  یبۀه شۀکنندگ   یریپذ بیآس

در برابر مخاطرات چگونه  یعیطبمختلف   های  یمح نکهیبردن به ا یپ ،یکیاکولوژ یریپذ بیآس

، [16]و کاپووسۀکا   امزیۀ لیو ةدیۀ عقمهۀم اسۀت. بۀه     ،شۀوند  یم یابیو بازکنند  میمقابله  یعیطب

زا در  وۀنش  یهۀا  وحمل محۀرک  یبرا ستمیاکوس کی یناووان ووان یرا م یکیاکولوژ یریپذ بیآس

 ایۀ  یدرونۀ  ووانۀد  یمۀ  یرۀ یمح یریپذ بیاند که آس اظهار کرده [15] و مک لئود ایگرفت. و رنظ

 یری)سۀالمت و بهبودپۀذ   سۀتم یس یدرونۀ  یبۀه فاکتورهۀا   یدرونۀ  یریپۀذ  بیباشد. آسۀ  یرونیب

)در  سۀتم یس یرونۀ یب یفاکتورهۀا  یرونۀ یب یریپۀذ  بیآس که یدرحال ،شود ی( مربو  مستمیاکوس

 لیهم پتانسۀ  یکیاکولوژ یریپذ بیآس نیبنابرا. شود ی( را شامل میرونیب ةمخاطرمعرض بودن و 

 .کند یم ییمقابله با مخاطره را شناسا ییو هم ووانا یکیاکولوژ بیآس
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 در مجمۀو ، . دکۀر  یریۀ گ هۀا انۀدازه   از شۀاخص  ای دامنۀه  وسۀیلۀ  بۀه  وۀوان  یمۀ را  یریپذ بیآس

مقابلۀه بۀا خرۀر     ییو ووانۀا  یریپۀذ  بیآسۀ  لیاز پتانسۀ  یبۀ یعنۀوان ورک  بۀه  یا منرقه یریپذ بیآس

 دیۀ است کۀه آنهۀا با   نیا یریپذ بیآس یها انتخاب شاخص یبرا یاساس اری. معشود یم یریگ اندازه

 را پوشش دهند. یریپذ بیآس ۀگان سهمقابله با خرر و هم ابعاد  ییو ووانا یرسان بیل آسیهم پتانس

 کی در اثر ممکن استکه را  یو محسوس ینیع زیهر چ ،یریپذ بیآس لیپتانس یها شاخص

خۀاص را   ای همنرقۀ خسۀارت ممکۀن در    شۀدت و  کنۀد  می یریگ اندازه ،ندیمخاطره خسارت بب

 یمنرقۀه بۀرا   ایۀ جامعۀه   کیۀ  تیۀ و یابل ییمقابله با خرر، ووانۀا  ییووانا یها . شاخصسنجد یم

انسۀان و هۀم    یهۀا  یۀی هۀم دارا  آنهۀا . سۀنجند  یمخۀاطره را مۀ   کیۀ واکنش در برابۀر   ای یآمادگ

 .کنند یم یریگ موجود را اندازه یها رساختیز

ه اسۀت، امۀا هنۀوز    انجام گرفتۀ ی پذیر آسیب ۀزمینکلی در ایران وحقیقات زیادی در  طور به

یۀا   کنترل جلوگیری یا آن را طبیعی به مخاطره و بحران یها دهیپدجریان وبدیل از  ایم نتوانسته

 کیۀد بۀر  أو مخۀاطرات و  ۀلئبه مس برخورداری از نگاه و بینش دانشیزمینه این  در .کنیموعدیل 

ی بۀا هۀدف   پۀذیر  آسۀیب خرر به شناخت و وحلیۀل   یها پهنهوغییر محور مرالعات از شناسایی 

 دانۀش مخۀاطرات   مجلۀۀ گیر یکی از اهداف عمیط و فرا ۀمرالعمبتنی بر  وعدیل و کنترل آسیب

 .باشد وواند یم
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