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شناخت منظور  به دانش مخاطرات و لزوم پژوهش زمینةمباحث متعددی در   های قبل، در شماره

مباحث . [1-6] شدمطرح آنان مخرب  آثارهای پیشگیری یا کاهش   و راه مخاطرات، تأثیرات آنها

را مادنظر  مخااطرات   اصول و مفااهیم . بخش اول، کردتوان به دو بخش تقسیم  را می شده طرح

بشار، باه اناواا خااص آن نظیار       دسات  ةساخت  بندی مخاطرات به طبیعی و و با دسته داده قرار

انفجار پاالیشگاه نفتی و نشت رآکتاور   ل، خشکسالی و رانش زمین،سی  رات ناشی از زلزله،مخاط

و  گیر شادن آنهاا   همهناشی از شیوا و  ها و خطرهای ای، بیماری اتمی، تصادفات و حوادث جاده

مختلفای   هاای تققیقااتی   بخش دوم، حوزهدر . ه استکرداشاره  های اجتماعی و فرهنگی آسیب

و  - تخصصای و علمای خاود    ةو هار یاا از نگارنادگان باا توجاه باه زمینا        گرفتاه نظر قرار مد

یاا   مخاطرات حصول دانش با هدف را ای خاص در حوزه پژوهشمطالعات و  ضرورت -یدرست به

 ؛ نظیار اناد  هکارد شاری   تبیین و ت  پیشنهاد، مخاطرات، ةهم شدن بستر مناسب مدیریت بهینافر

و رفتاااری، حقااوقی و  هااای جارافیااایی و مقیطاای، اجتماااعی    در حااوزه پااژوهشضاارورت 

و تلفیقای، نندجانباه    هاای  پاژوهش  داناش مخااطرات در ایاران،    ةدر حاوز اماا   سیاستگذاری.

عاووه   هب .ناپذیر است اجتناب یضرورتاین مهم که   حالیشده، در گرفته درنظرکمتر ای  رشته بین

مقور، متناسب با نیازهای کشاور   های مسئله پژوهش اجرایسفانه متأتوان گفت که  ت میأبه جر

 .نیستپژوهشی متولیان امر  های اولویت جزء  اجرایی،های دستگاه های فعالیتو در راستای 

یاا   ، توساعه  عمرانای هاای   فعالیات مثاال توضای  دهام.     نناد اجازه دهید موضوا را با ذکر 

آورند که احتمال باروز خطار   میوجود  هشرایطی را ب گاهی  های انسانی در مقیط زیست، دخالت

 تشخیص توان را می شوند. برخی از این خطرها دهند یا خود موجب بروز خطر می را افزایش می

ناشی از ایجاد مناطق توریستی در یاا   ةبالقو برای مثال یکی از خطرهای. کردبینی  یا پیشداد 

 ةو پا  از ایجااد منطقا   حاین   طاور معماول   به ست. با آگاهی از این خطر، سوزی ا جنگل، آتش
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ة مقابال،  شاود. در نقطا  به حداقل رسااندن خطار اندیشایده مای     برایتوریستی، تمهیدات الزم 

و  یمعلاول  -نیستند و حاصل روابط علی پذیر تشخیصطور مستقیم  ی وجود دارند که بهخطرهای

هاای   وز بیمااری خطار بار   ،عناوان مثاال   هد. با نا سیستماتیا عوامل مختلف بر یکدیگر اتثیرأت

از دیادها پنهاان   کاه   ستا یموضوع  ،تاییر مسیر رودخانه دلیل به خطرناک در شهرهای اطراف

ماورد توجاه و مطالعاه قارار      اصاوا  یاا  شود مینگاه  تر به آنبا اهمیت بسیار کم رو این ازاست و 

ثیرات أکه مداخوت انسانی در طبیعت )نظیر تاییر مسیر رودخاناه  دارای تا   حالی. درگیرد نمی

و  سمت شهرها بهحامل یا ناقل بیماری های  )نظیر مهاجرت جوامع موش استاکولوژیکی متعدد 

در شاهرها و  موجاب باروز خطار     ممکن استکه خود یافتن آب و غذا   برایی نزدیا روستاها

 های فرهنگی، سط  بهداشت و رفتارهای اجتمااعی  با توجه به ویژگی باالد. در مثال روستاها شو

جاایی، ناوا و    هغالاب حمال و نقال و جابا     )نظیر شال غالب جامعه، شیوة و روستاها در شهرها

 یا روساتا  میزان تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر  ممکن است خطر بروز و شیوا بیماری در شهر

 در اولاین گاام از هار   گونه مخاطرات  د. شناخت اینافزایش یابشدت  بهها،  پ  از مهاجرت موش

. اسات بسیار ضروری یا زیست مقیطی عمرانی  ةنی در طبیعت یا آغاز یا پروژانسا ةنوا مداخل

بار یکادیگر    یادشاده ثیرات سیساتماتیا مجموعاه عوامال    أسازی روابط و تا  مدلسازی و شبیه

هاا، باروز بیمااری، رفتارهاا و تعااموت       ت و مهاجرت موشة انسانی، حرکمشتمل بر آغاز مداخل

اران ذو سیاستگکما خیلی مناسبی به مدیران تواند اری میی افراد در شهر و شیوا بیماجتماع

باشاد. باا    آناان  هاای اجرایای   ناشی از تصمیمات و فعالیتدرک و شناخت بهتر مخاطرات  برای

هاا را   آمیز تصامیمات و فعالیات   ثیرات آتی و مخاطرهتوان تأمی ،سازیهای شبیه مدل اینوجود 

خطار   کمتارین خطر یا با  به تصمیمات بیو اجرای مجدد مدل و با تاییر پارامترها  کردمشاهده 

 مناسب با خطر را اندیشید. ةرسید یا تمهیدات الزم برای مقابل

 ای رشاته  تلفیقای و باین   یپژوهش  نیازمند یادشدهسازی )مشابه مثال  یا مدل شبیه ةتوس

ساومت،  های مختلف نظیر مقایط زیسات،    نظران حوزه ن و صاحباست. بدون حضور متخصصا

و مقبول  بخش اطمینانمدلی  ةتوسع ،و ...شناسی، جارافیای شهری و روستایی  اکولوژی، جامعه

معلولی مثاال   -سیستم علی یکه شناخت، تقلیل و مدلسازی هر یا از اجزا؛ نراممکن استنا

ن ساایر  متخصصاا  و تعامال مناساب آناان باا     وابساته  ةنیازمند حضور متخصصان حاوز  یادشده

مدلساازی   ؛متخصاص اکولاوژی اسات   مساتلزم وجاود   هاا،   مدلسازی رفتاار ماوش   :هاست حوزه

هاا   سومت برای بخاش بیمااری   ةمتخصص حوز شناس است؛ تماعی نیازمند جامعهجرفتارهای ا
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ن بارای  اگونه که اشاره شاد، تعامال و همااهنگی نزدیاا ایان متخصصا       ... و همانو  است الزم

 ناپذیر است. یند اجتنابامدلسازی سیستماتیا کل فر

نیاز نبایاد نادیاده گرفتاه      روز های باه  ها و فناوری نیاز به استفاده از ابزار، روش در این میان

مبتنای بار مدلساازی عامال مبناا       (Geosimulation)ی مکاانی  سااز  شابیه مثال  عنوان بهشود. 

(Agent-based modelling) ةهای بسیار مفید و کااربردی بارای مدلساازی مسائل     یکی از روش 

در خصاوص   هبا ، نیز خود مبنا های عامل . اجرای مدل 7-9 ر.ک:) دقیق استبا جزئیات  یادشده

. اسات حجام عظیمای از اطوعاات     ةپیچید یها ای، اغلب نیازمند پردازشسطوح ملی و منطقه

، هاوش مصانوعی و مادیریت و    (GIS)هایی نظیر سیستم اطوعات جارافیاایی   تخصص رو ازاین

 .شوداضافه  الزمن امتخصص فهرستبه  بایدنیز  (Big Data)های بزرگ پردازش داده

تاوان لازوم   راحتای مای   گاذرد، باه  و آنچه در کشاور ماا مای    ة یادشدهبا نگاهی به مثال ساد

را  شناخت مخاطرات در حال جای خالی آن ای و در عینرشته خصوص مطالعات بین هب ،پژوهش

مقیطی، مدیریت منابع  های عمرانی، زیستبسیاری از پروژهسفانه شاهدیم که أمت. کرداحساس 

را رسند، پ  از اجا نظر می کننده بهبسیار ضروری و با نتایج امیدوار آب، صنعت و معدن و ... که

سافانه  که متأآورند میهمراه  ای را بههای پرهزینه و بقران و گذشت مدت زمان کوتاهی، خطرها

گیری ایان  شا کاه امکاان شاناخت و پی    حالیدر ؛ت مردم استیم آن بر جان و سومقستثیر مأت

ی کشاور در اهمیات دادن باه    هاای اجرایا   از بخاش  در کنار انتظارمخاطرات از قبل وجود دارد. 

بارای   سازی و اتخاذ راهکارهاای مناساب، تاوان مشاارکت و همکااری      باید با فرهنگ، تققیقات

 افزایش داد. نیزرا در جوامع علمی  ایرشته بین های پژوهش اجرای
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