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از جمله رسالتهای نشریۀ علمی دانش مخاطرات ،پرداختن به مسئلۀ آسیبپذیری است .همۀۀ
جوامع در برابر عوارض طبیعی ،حوادث ناشی از کاربرد فنۀاوری و خررهۀای ایجادشۀده ووسۀ
انسان آسیبپذیرند .به طور کلی میووان گفت آنچه سبب وغییر یک پدیدة طبیعی به مخۀاطره،
مصیبت ،فاجعه و در نهایت بحران میشود ،آسیبپذیری انسان و جوامع در برابر این پدیدههای
طبیعی است.
مفهوم آسیبپذیری عبارت است از مقدار مخۀاطره در ورکیۀب بۀا سۀرا وۀوان ایتصۀادی و
اجتماعی که بتوان بۀهواسۀرۀ آن بۀا وایعۀۀ ناشۀی از خرۀر مقابلۀه کۀرد [ .]2بۀهعبۀارت دیگۀر
آسیبپذیری میزان ووانایی سیستم ایتصادی -اجتماعی و فیزیکی جوامع و همچنین آمۀادگی و
انعرافپذیری آنها را در برابر فشارهای مخاطرات طبیعی مررح میکند [.]4
آسیبپذیری پیامد منرقی خررپذیری ناشی از زیستن در عرصههای مخاطرهآمیز و مبۀین
وضعیت وابآوری ناشی از ظرفیت پذیرش خرر و ووان ورمیمپۀذیری آن اسۀت .آسۀیبپۀذیری
فرایندی چندوجهی است که در فرم آسیبپذیری محیری ،سیاسی و ایتصادی  -اجتماعی بروز
میکند .وجزیهووحلیل آسیبپذیری ،اندازهگیری گرایش جامعه به پذیرش پیامد خررپذیری یۀا
از دست دادن عناصر در معرض خرر است .به بیان دیگر وجزیهووحلیل آسیبپذیری ناظر اسۀت
بر شناسایی و درک وابآوری محی زیست ،افراد و وأسیساوی که در معرض خرر و وارد آمۀدن
خسارت ناشی از رخداد یک مخاطره یرار دارند [.]10-14
وحلیل آسیبپذیری اجتماعی کانونهای جمعیتی وایع در عرصههای خرر ،ایۀدامی علمۀی
برای فراهمسازی زیرساخت اطالعاوی مناسۀب از درجۀه و میۀزان خررپۀذیری ناشۀی از رخۀداد
مخاطرة طبیعی است .همچنین وحلیل و وبیین آسیبپذیری با فراهم آوردن زیرساخت مناسۀب
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اطالعاوی بهمنظور وعدیل و کنترل ،میوواند بر درجه و گسترة خسارت ناشی از رویداد سانحه اثر
مستقیم بگذارد و مانع وبدیل آن به فاجعه شود [.]1
متأسفانه وعریف یکسانی از «یابلیت آسیبپذیری» وجۀود نۀدارد .دیۀدگاههۀای مختلفۀی از
یابلیت آسیبپذیری و وجوه ومایز بین آسیبپذیری طبیعی ،فیزیکی ،زیستی ،فنۀی ،ایتصۀادی،
اجتماعی ،سیاسی ،سازمانی ،ایدئولوژیکی ،فرهنگی و وربیتی بیۀان شۀده اسۀت .چمبۀرز [ ]7بۀه
ابعاد درونی و بیرونی مؤثر در آسیبپذیری اشاره میکند .درحالی که ابعاد درونۀی ،بۀیپنۀاهی و
ناامنی افراد وهدیدشده را شامل میشود ،بُعد بیرونی به آسیبپذیری ،حادثۀه و میۀزان وۀأثیرات
آن اشاره میکند .بنابراین خررپذیری بهوسیلۀ فاکتورهایی وعیین میشود که دییقاً بۀه شۀرای
بیرونی و به انسانها و منابع آنها  -خواه یادر به مقاومت با فاجعۀ طبیعی باشند یۀا نۀه -مربۀو
هستند [.]12-13
آسیبپذیری بخشی ضروری از وحقیقات مربو به مخاطرات و ریسک را شامل میشود کۀه
بۀۀه در معۀۀرض خرۀۀر بۀۀودن افۀۀراد ،جوامۀۀع و منۀۀاطط در برابۀۀر مخۀۀاطرات طبیعۀی اشۀۀاره دارد.
آسیبپذیری ورکیبی است از پتانسیل آسیبپذیری و ووانۀایی مقابلۀه بۀا خرۀر ،امۀا بایۀد ابعۀاد
مختلف آسیبپذیری شامل بُعد ایتصادی ،بُعد اجتماعی و بُعد اکولۀوژیکی را نیۀز بۀه آن افۀزود.
برای اندازهگیری آسیبپذیری باید از شاخصهایی که پتانسیل آسیبپذیری و ووانایی مقابله بۀا
خرر و ابعاد سهگانۀ آسیبپذیری را پوشش میدهند استفاده شود .آسیبپذیری در وایع درجۀۀ
شکنندگی یک فرد ،یک گروه ،یک جامعه یا یک ناحیه نسبت به مخاطرهای معۀین اسۀت .ایۀن
مفهوم مجموعۀهای از شۀرای و فراینۀدهایی منۀت از عوامۀل فیزیکۀی ،اجتمۀاعی ،ایتصۀادی و
محیری است که حساسۀیت جامعۀه در برابۀر مخۀاطرات را افۀزایش مۀیدهنۀد .آسۀیبپۀذیری
همچنین مفهوم واکنش و مقابله با خرر را نیز شامل میشود ،زیرا میزان آسیبپذیری با ووجۀه
به پتانسیل جامعه برای واکنش نشان دادن و وحمل بالیا وعیین میشود.
یکی از اهداف مقدماوی برای ارزیابی آسیبپذیری ،وهیۀ نقشۀ ریسک است که درجۀ ریسک
برای هر منرقه را نشۀان مۀیدهۀد .بۀهطۀور کلۀی ریسۀک ورکیبۀی از پتانسۀیل خررپۀذیری و
آسیبپذیری است.
نقشۀ ریسک برپایۀ یک نقشۀ خرر بههمپیوسته و یک نقشۀ آسیبپۀذیری یکپارچۀه وهیۀه
میشود که بهکمک آن درمییابیم آیا میزان ریسک مربو به پتانسیل خررپذیری مناطط است
یا آسیبپذیری آنها یا هر دو.
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برای ووصیف میزان آسیبپذیری مناطط مختلف بر روی نقشه ،باید ارزیۀابی آسۀیبپۀذیری
منرقهای در همهجا امکانپذیر باشد .دو جزء اصۀلی آسۀیبپۀذیری ،پتانسۀیل آسۀیبپۀذیری و
ووانایی مقابله با خررند.
کامفورت و همکاران [ ]8وأیید میکنند که جوامع صنعتی پیشرفته بۀهویۀژه مراکۀز شۀهری
بزرگ آسیبپذیرورند؛ زیرا وخریب سیستمهای اروباطی و زیرساختهای بزرگ و مهم ،خسارات
مالی سنگینی را در پی دارد و ممکن است پیامدهای وسیعی بر ثبات ایتصادی حتی در مقیاس
جهانی داشته باشد.
بُعد اجتماعی به آسیبپذیری مردم اشاره و بر ووانایی مقابله بۀا خرۀر وأکیۀد دارد .خصوصۀاً
آسیبپذیری گروههای جمعیتی ضعیف و فقیۀر بیشۀتر مرۀرح اسۀت .بالیکۀی و همکۀاران []5
معتقدند که آسیبپذیرورین گروهها آنهایی هسۀتند کۀه پۀز از ویۀو یۀک فاجعۀه بۀهسۀختی
میووانند شرای و وسایل معاش خود را احیا و نوسازی کنند .آنها دریافتهاند که بهطور معمۀول
فقرا نسبت به ثروومندان از مخاطرات بیشتر زیان میبینند .احیا و نوسازی در مناطط فقیرنشین
زمان زیادی طول میکشد و بهشدت بۀر ایتصۀاد و معیشۀت منرقۀه اثۀر مۀیگۀذارد .بۀهعۀالوه،
گروههای جمعیتی فقیرور همیشه جایی را برای مکانگزینی ندارند ،بنابراین ممکن است مجبور
شوند در مناطط ریسکپذیر مثل یک دامنۀ گلی یا یک دشت سیالبی زندگی کنند .کروس []9
معتقد است که ساکنان شهرهای کوچک و جوامع روستایی بهدلیل آمۀادگی کمتۀر ،از سۀاکنان
شهرهای بزرگ آسیبپذیرورند .کانون و همکۀاران [ ]6آسۀیبپۀذیری اجتمۀاعی را مجموعۀهای
پیچیده از مشخصاوی میدانند که سالمت شخص ،معیشت و بهبودپذیری ،صیانتنفز ،حمایت
اجتماعی و شبکهها و سۀازمانهۀای اجتمۀاعی و سیاسۀی را شۀامل مۀیشۀود .بُعۀد اکولۀوژیکی
آسیبپذیری بۀه شۀکنندگی یۀا آسۀیبپۀذیری محیرۀی یۀا اکوسیسۀتمی اشۀاره دارد .از نظۀر
آسیبپذیری اکولوژیکی ،پی بردن به اینکه محی های مختلف طبیعی چگونه در برابر مخاطرات
طبیعی مقابله میکنند و بازیابی میشۀوند ،مهۀم اسۀت .بۀه عقیۀدة ویلیۀامز و کاپووسۀکا [،]16
آسیبپذیری اکولوژیکی را میووان ناووانی یک اکوسیستم برای وحمل محۀرکهۀای وۀنشزا در
نظر گرفت .ویا و مک لئود [ ]15اظهار کردهاند که آسیبپذیری محیرۀی مۀیووانۀد درونۀی یۀا
بیرونی باشد .آسۀیبپۀذیری درونۀی بۀه فاکتورهۀای درونۀی سیسۀتم (سۀالمت و بهبودپۀذیری
اکوسیستم) مربو میشود ،درحالیکه آسیبپۀذیری بیرونۀی فاکتورهۀای بیرونۀی سیسۀتم (در
معرض بودن و مخاطرة بیرونی) را شامل میشود .بنابراین آسیبپذیری اکولوژیکی هم پتانسۀیل
آسیب اکولوژیکی و هم ووانایی مقابله با مخاطره را شناسایی میکند.
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آسیبپذیری را مۀیوۀوان بۀهوسۀیلۀ دامنۀهای از شۀاخصهۀا انۀدازهگیۀری کۀرد .در مجمۀو ،
آسیبپذیری منرقهای بۀهعنۀوان ورکیبۀی از پتانسۀیل آسۀیبپۀذیری و ووانۀایی مقابلۀه بۀا خرۀر
اندازهگیری میشود .معیار اساسی برای انتخاب شاخصهای آسیبپذیری این است کۀه آنهۀا بایۀد
هم پتانسیل آسیبرسانی و ووانایی مقابله با خرر و هم ابعاد سهگانۀ آسیبپذیری را پوشش دهند.
شاخصهای پتانسیل آسیبپذیری ،هر چیز عینی و محسوسی را که ممکن است در اثر یک
مخاطره خسارت ببیند ،اندازهگیری میکنۀد و شۀدت خسۀارت ممکۀن در منرقۀهای خۀاص را
میسنجد .شاخصهای ووانایی مقابله با خرر ،ووانۀایی و یابلیۀت یۀک جامعۀه یۀا منرقۀه بۀرای
آمادگی یا واکنش در برابۀر یۀک مخۀاطره را مۀیسۀنجند .آنهۀا هۀم دارایۀیهۀای انسۀان و هۀم
زیرساختهای موجود را اندازهگیری میکنند.
بهطور کلی در ایران وحقیقات زیادی در زمینۀ آسیبپذیری انجام گرفتۀه اسۀت ،امۀا هنۀوز
نتوانستهایم از جریان وبدیل پدیدههای طبیعی به مخاطره و بحران جلوگیری یا آن را کنترل یۀا
وعدیل کنیم .در این زمینه برخورداری از نگاه و بینش دانشی به مسئلۀ مخۀاطرات و وأکیۀد بۀر
وغییر محور مرالعات از شناسایی پهنههای خرر به شناخت و وحلیۀل آسۀیبپۀذیری بۀا هۀدف
وعدیل و کنترل آسیب مبتنی بر مرالعۀ عمیط و فراگیر یکی از اهداف مجلۀۀ دانۀش مخۀاطرات
میوواند باشد.

منابع
[ .]1شۀۀریفی کیۀۀا ،محمۀۀد؛ نعمۀۀت مۀۀال ،امیۀۀری؛ شۀۀایان ،س ۀیاوش ( .)1392سۀۀنجش میۀۀزان
آسیبپذیری بافتهای شۀهری در برابۀر مخۀاطرة فرونشسۀت ،مجلۀۀ جغرافیۀا و مخۀاطرات
محیری ،ش .5
[ .]2محمدی ،حسین ( .)1390مخاطرات جوی ،وهران :انتشارات دانشگاه وهران.
[3]. Aysan,Y; Davis,I (1992)Disasters and the Small Dwelling,James & James
publisher(science publisher) 30–35.
[4]. Birkmann, J;Wisner,B; (2006); Measuring un-immeasurable:The challenge of
Vunerability; UNU Istitute for Environment and Human Security (UNUEHS).
[5]. Blaikie, P; Cannon, T; Davis, I; & Wisner, B; (1994) At risk. Natural hazards,
people’s vulnerability and disasters. London: Routledge
[6]. Cannon, T; Twigg, J; & Rowell, J; (2003) Social Vulnerability, Sustainable
Livelihoods and Disasters. Report to DFID Conflict and Humanitarian
Assistance Department (CHAD) and Sustainable Livelihood Support Office.
[7]. Chambers, R; (1989) Vulnerability, coping and policy, Institute of Development
Studies Bulletin, 20, 1–7.

375

) چرا دانش مخاطرات؟ (ضرورت پرداختن به آسیبپذیری انسان/ سخن عضو هیأت وحریریه

[8]. Comfort, L; Wisner, B; Cutter, S; Pulwarty, R; Hewitt, K; Oliver-Smith, A.,
Wiener, J; Fordham, M;, Peacock, W. & Krimgold, F; (1999) Reframing disaster
policy: the global evolution of vulnerable communities. Environmental Hazards,
1, 39–44.
[9]. Cross, J A; (2001) Megacities and small towns: different perspectives on hazard
vulnerability. Environmental Hazards 3, 63–80
[10]. Fuchs,S; (2012) Vulnerability assessment in natural hazard and riskanalysis:
current approaches and future challenges. Natural Hazards
[11]. Hewitt, K; (1997) Regions of risk: A geographical introduction to disasters
(Harlow: Addison Wesley Longman Limited).
[12]. Smith,K; (2001) Environmental hazard: Assessing risk and reducing disaster,
Fourth edition, Rutledge.
[13]. Varazanashvili,O;Tsereteli,N; Amiranashvili, A; (2012) Vulnerability,
hazards and multiple risk assessment for Georgia. Nat Hazards 64:2021–2056,
[14]. Villa, F;, & McLeod, H; (2002) Environmental Vulnerability Indicators for
Environmental Planning and Decision-Making: Guidelines and Applications.
Environmental Management 29 (3), 335–348.
[15]. Williams, L; & Kaputska, L; (2000) Ecosystem vulnerability: A Complex
interface with technical components. Environmental Toxicology and Chemistry
19 (4), 1055–1058.

