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 مهدی زارع
 شناسی ایران مخاطرهانجمن هیأت مدیرة و عضو شناسی و مهندسی زلزله  زلزلهالمللی  بیناستاد پژوهشگاه 

 

 

ایان   ساالروز در . ایران در قرن گذشته است ةلرز زمینپرتلفات ترین  ،بم 1382  دی 5 ةلرز زمین

پذیری کشور و مرور سطح  آسیببر میزان  هبینان واقعای ارزیابی علمی و ج بهمعمول طور  به زلزله

توسط خود  اغلببم )لرزة  زمینباختگان  به یادی مختصر از جان ایران خیز لرزهریسک در نواحی 

پژوهشای و تخصصای )کاه آن     مؤسسات( و همچنین برگزاری چند نشست تخصصی در ها بمی

بام زماانی    1382دی  5لارزة   زمین. سالروز شود می پرداخته( شود میکمتر برگزار  تازگی بههم 

و ساایر   لارزه  ة زماین مخااطر پذیری کشور در مقابا    آسیبمیزان  ةجانب همهمناسب برای مرور 

کااهش ریساک   ة سال گذشته در زمینا  یک دستاوردهایة جانب همهطبیعی و ارزیابی  مخاطرات

موزشای و  آمختلا  اجرایای،    هاای  زمیناه در پایش رو  ة برای ساال و دها   ها برنامه ةارائزلزله و 

ها که همچنان از آماار   نفر و تعدادی از گزارش 26700آمار تلفات رسمی حدود پژوهشی است. 

های دیگر که در این آمار رسمی لحاظ نشده و  شده در مح  دفنو قربانیان  بیشتر شدگان کشته

 ،اناد  شاده دفن  افغان که طبیعتاًة دنش ثبتتلفات مهاجران غیرقانونی و مبنی بر  ها گزارشبعضی 

بام   1382لارزة   زمینانسانی در ة ، نشان از عمق فاجعاند نداشتهولی در آمار رسمی تلفات جای 

بام گاذر کنایم و    لارزة   زماین تعاداد تلفاات    باارة احساسی در  ضمن حتی اگر از اغراقدر دارد. 

علمی نیز بایاد هماین کاار را     لحاظ به)که  بجوییمهای رسمی  را در گزارش همچنان آمار تلفات

ویاژه در ماورد    باه ابهاامی کاه در ماورد تعاداد سااکنان و تلفاات       از  توانیم نمیانجام دهیم( باز 

در یاک پاژوهش    بایاد پوشای کنایم.    چشمغیرقانونی وجود دارد،  مهاجران ثبت نشده و احتماالً

 زدایی شود. ابهامیک بار برای همیشه زمینه مستند در این 

تارین آنهاا    ع پیوسته که مهموطبیعی به وق مخاطرات از دو نوع و سیوقوع  کم دستدر ایران 

هاا و فرونشسات زماین     لغزش زمینسی ، ریزگردها و  تغییرات اقلیمی، سی ، زلزله، خشکسالی،

مالی، کشتار، ویرانی و دیگر خسارات جانی و ماادی   های زیانطبیعی موجب  مخاطرات. هستند

باه دو   تاوان  مای طبیعای را   مخااطرات را ندارد.  هامعه توان مقابله با آنکه جا شوند میو طبیعی 

ها(  زمین و سیالب های رانشآتشفشانی،  های فورانها،  لرزه زمینشناختی ) زمین مخاطراتة دست

درباارة   .زدایی( تقسایم کارد   زایی، فرسایش و جنگ  بیابانها،  اکولوژیک )خشکسالی مخاطراتو 
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اثار آنهاا، هناوز مطالعاه و آماار دقیقای در دساتر          شدتو  مخاطراتهر کدام از این  اهمیت

و  لغازش  زماین ، خشکساالی، سای ، فرونشسات زماین،     لارزه  زمیننیست که  ینیست، ولی شک

های مختلا  مساتقیم و    که به تلفات و خسارت اند ایران مخاطراتترین  تغییرات اقلیمی از مهم

 .شوند میمنجر غیرمستقیم 

اسات. ایان عناوان     «مادیریت بحاران  »جا باید به آن اشاره کنم، عنوان  ای که همین لهئمس

 مانند زلزله مخاطرهکه بعد از رخداد یک  شود میاطالق  هایی فعالیتة به مجموع طور معمول به

و کااهش عاوارو و    ،جو، اماداد و نجاات  و برای هدایت، هماهنگی و اجرای عملیات برای جست

. این عنوان به بسیاری دگیر میبالقوه و بالفع  انجام  یدگاندرسانی به آسیب  خدمتسازی  بهینه

 مخااطرات ة لئو حتی ساازمان رسامی متاولی مسا     دولتی و خصوصی های سازمان های عنواناز 

وزارت کشاور( نیاز اطاالق شاده و     ة طبیعی در ایران )سازمان مدیریت بحران کشور، زیرمجموع

)کاه بیشترشاان خاوب و     شود میمینه برگزار تخصصی نیز در این زة نشست و دور ها دهساالنه 

ة آن است که مجموعا  است مطرحای که در اینجا  لهئمسیابند(. ولی بتوسعه هم ومفیدند و باید 

 «مخااطرات مدیریت کاهش » گیرد، صورت میهایی که مرتبط با مخاطرات در دنیا امروز  فعالیت

کاه بیشاتر پیشاگیرانه     شاود  مای اطالق ها  از فعالیت ای مجموعهو این عنوان به  شود مینامیده 

مربوط است که در صورت وقاوع شارایط بحرانای     نیز به پاسخاست و بخشی  (درصد 80)حدود 

و  هاا  ماتن در بسیاری از  «پاسخ»ة مرحل نخست اینکهپرداخت.  «مدیریت بحران»باید در آن به 

 «پاساخ »یکردی علمی بارای  نمایانگر رو آمده است که الزاماً «مقابله»صورت  بهها  عنوان فعالیت

عاوارو ناشای از    «جمع کردن»در جهت  در ایران متناسب به رخداد نیست و در ضمن بیشتر

تبعات  ،در بسیاری از مواقعسفانه أمت . به این صورتشود می پرداخته به آن بورزمة رخداد سانح

 ای مخااطره حیطای  م زیستپیامدهای روانی و اجتماعی و  و مثالً کند نمیواقعی رخداد را لحاظ 

موضاوع( باا    «جماع کاردن  »و  «مقابلاه »با چنین رویکردی )بارای   بم عمالً 1382ة مانند زلزل

فقاط ناام یاک بخاش از     « مادیریت بحاران  »کمترین توجه در بازسازی مواجاه شاد. بناابراین    

صاورت   بهالزم است در مورد آن اقدام علمی ) «بحران»هاست که آن هم در صورت وقوع  فعالیت

طبیعای در کشاور ماا     مخااطرات نوع رویکرد به  اگر( انجام داد. طبیعی است که «خ علمیپاس»

کاه رویکارد درسات و     دهاد  میباشد، نشان  «مدیریت بحران» همچنان از جنس مقابله و صرفاً

ها، انرژی، وقت و بودجه و  از فعالیت درصد 80که حدود  (مخاطرات )مدیریت کاهش پیشگیرانه

 در دستور کار ما قرار نگرفته است.جدی طور  به، همچنان شود باید صرف آن نیروی انسانی ما

ان مل  کنفرانس جهانی سازمة ، در نشست افتتاحیمل  متحد ک  سازمان دبیر مونی کبان 

میلیاارد   300در سال  :در سندای ژاپن گفت 1393اسفند  23 در مخاطراتمتحد برای کاهش 
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ساال   پاانزده . وی اعاالم کارد در   شود میوارد  کشورهابه  طبیعی مخاطراتدالر خسارت در اثر 

سی  و ، زلزلهة میلیارد دالر( در اثر سه سانح 2500تریلیون دالر ) 5/2یکم،  و بیستقرن  نخست

 165صورت مستقیم خسارت وارد شاده اسات. ایان میازان بیاانگر حادود ساالی         بهخشکسالی 

 2014تاا   1970هاای   در ساال اسات.   جهاان در  مخااطرات میلیارد دالر خسارت ساالنه از این 

میلیاون   3طبیعی در جهان کشته شدند کاه حادود    مخاطراتمیلیون انسان در اثر  5/3حدود 

از جمعیات   درصاد  87. جالب آن اسات کاه حادود    بودندپاسیفیک  -آسیاة منطق در آنهانفر از 

 .دارند سکونتپاسیفیک  -سیاآة همین منطق در جهاندر  مخاطرات تأثیرتحت 

هازار نفار از    60حادود  ( خورشایدی  1369-1395)م.  1990-2016زمانی  دورةدر همین 

کا  تلفاات مساتقیم و     درصد 90فات حدود تل)این  اند شدهها کشته  لرزه زمینهموطنان ما در 

سااالنه در  ایاران   ،وب-گزارش پریونشنبنابر مختل  طبیعی بوده است(.  مخاطراتفوری ما در 

 2005-2011طور متوسط در طی شاش ساال    بهطبیعی  مخاطراتر از یلیون دالم 250 حدود

 حدود 1990- 2014 ةسال وپنج بیست دورةاقتصادی برای  مستقیم آسیب دیده است. این آسیب

 هنوز ارزیابی علمی و مساتندی برمبناای آماار    زمینهگرچه در این ا ؛استبوده میلیارد دالر  15

همچناان غیردقیاق و    برآوردهاای های علمای و ناه    وهشباید پژ وها وجود ندارد  خسارت واقعی

مهم و همچنان نامشخص این است که در هماین  ة . نکتگیردسردستی از آمار غیرمستند انجام 

و  اسات   کارده خشکسالی خود را تجرباه   های دورهترین  یکی از مهم ایران ،ساله وپنج بیست دورة

. بنابراین تلفاات  اند شدهخشک  دورهدر همین  شیراز نیز یمهارلوة ارومیه و دریاچ ةدریاچ مثالً

های مالی این  ها( و همچنین خسارت های مستقیم و غیرمستقیم وارد به سالمت انسان )و آسیب

کاه ایان نیاز بایاد در      شاود  نمای یاک از برآوردهاا وارد    در های   طور معماول  بهاتفاقات اقلیمی 

 ،برآوردهاا یاک از ایان    که در هی است  تر این مهم ةنکت .و اعالم شود بررسیهای علمی  پژوهش

حال همین آماار   هر به .شود نمیبه انسان و محیط مطالعه و اعالم وارد « غیرمستقیم» های آسیب

 جهاان کشورهای  ترینپذیر آسیبپنج سال گذشته از  و بیستدر طی  ایرانکه  دهد مینیز نشان 

 .است  بودهدر مقاب  زلزله و مخاطرات طبیعی دیگر 

پایش رو   زانادا  چشام ساله برای ترسایم   پانزده ةبرنام سه 2015در سال مل  متحد  سازمان

و پاس   2015که در ماه مار   «مخاطرهچارچوب سندای برای کاهش ریسک » .1 منتشر کرد.

چاارچوب  » .2 ؛منتشار شاد   مخاطرهکاهش ریسک  با هدفژاپن  –از کنفرانس جهانی سندای 

 یما المللی آموزش یونسکو در ماه  بینپس از گردهمایی  که «پایدارة جهانی آموزش برای توسع

پایادار در ناگویاای   ة جنوبی و در کنفرانس جهانی آموزش بارای توساع  ة در اینچئون کر 2015

کاه   «چارچوب سازمان مل  متحد برای تغییرات اقلیمای » .3منتشر شد.  2015ژاپن در نوامبر 
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 تغییرات اقلیمی منتشر شد. این کنفارانس  زمینةدر پی کنفرانس جهانی سازمان مل  متحد در 

 COP21عناوان   باا پااریس  ة ( در بورژه در حوم2015دسامبر  11نوامبر تا  30)روز  12در طی 

نگااه محاوری بارای تن ایم      «پایادار ة توساع »،  چاارچوب شد. جالب است که در هر سه  برگزار

 .هاست برنامه

ه ناوع نگااه ماا باه طبیعات و محایط       شدت وابسته ب بهانداز پیش روی ما برای توسعه  چشم

هاای پایش روسات. بایاد شارایط و وضاعیت اقلیمای و         در سالدر وضعیت کنونی و  ما  زندگی

ایان  باا  یاا  ماا   .صورت علمی بشناسایم و باا آن کناار بیااییم     بهعاقالنه و  راطبیعی فالت ایران 

و بسیار وابساته   طبیعی نیز ناشی از همین شرایط مخاطراتمحیط که مخاطرات و  های واقعیت

حادثاة  صورت  به مخاطرات طبیعیسفانه أمتیا  آییم میبه نوع زندگی ما با این شرایط است کنار 

رخ خواهند داد و ما باا افازایش جمعیات و     (های جانی و مالی )اتفاقات منجر به خسارت مخرب

در وضعیت  و در نتیجه مخاطراتبیشتر در معرو رخداد این  ،در شهرهایمان آنافزایش تمرکز 

 قرار خواهیم گرفت. شدیدتر خسارت

 


