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The activities of people and societies have increased significantly over the past 

century and have had a great impact on the natural environment and the living 

environment of societies and on people collectively or individually. On the other 

hand, the effect of natural events on the activities of people and societies is 

increasing. Based on this, the nature of hazards science is to measure the risk effect 

of these activities and events. The method of producing this article is empirical and 

historical analysis.It contains the well-known collection of testimonies and 

complaints of the natural and social environment. Of course, the amount that the 

authors did not remain unaware of. The question of this article is, what kind of 

hazards have these activities and events caused, and based on those hazards what 

types of hazards science has? The answer to this question will cause hazards 

scientists to be fundamentally and organized and increasingly and more actively 

engaged in solving and managing social, individual and natural environmental 

hazards. On the other hand, the contribution of hazards science to the understanding 

of hazards will be developed. Also, other interested people from other fields of 

science, who have the opportunity to enter hazards science, should be guided to the 

field of risk science typology. 
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Introduction  

The activities of people and societies have increased significantly over the past century and have had a 

great impact on the natural environment and the living environment of societies and on people 

collectively or individually. On the other hand, the effect of natural events on the activities of people 

and societies is increasing. Based on this, the nature of hazards science is to measure the risk effect of 

these activities and events.   

Materials and Methods  

The method of producing this article is empirical and historical analysis. It contains the well-known 

collection of testimonies and complaints of the natural and social environment. One of the important 

methods of determining the typology of hazards is to examine their genetic and generic nature or their 

effectiveness. The genetic method focuses on the origin of hazards production. The generic method 

examines the effects. Based on these two parameters, different types of hazards are known. 
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Discussion and Results 

The question of this article is, what kind of hazards have these activities and events caused, and based 

on those hazards what types of hazards science has? The answer to this question will cause hazards 

scientists to be fundamentally and organized and increasingly and more actively engaged in solving 

and managing social, individual and natural environmental hazards. On the other hand, the 

contribution of hazards science to the understanding of hazards will be developed. Also, other 

interested people from other fields of science, who have the opportunity to enter hazards science, 

should be guided to the field of risk science typology. 

Conclusion 

Hazards typology analysis is an important necessity for hazards science and hazards  management and 

resilience on a global and national scale. In this regard, there seem to be basic questions.  What part of 

this domain is more important? How are specific domains analyzed? How are the data of each domain 

obtained? Trying to find answers to these questions can be a vector to support hazards analysis models 

and methods from classical structures to practical and actionable goals. 
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زیادی بر محیط طبیعی و محیط  ریتأثگذشته افزایش چشمگیری داشته و سدة مردم و جوامع طی  یها تیفعال
برر  جمعی یا فرردی داشرته اسرت. از طرفری اثرر رویردادهای طبیعرت نیرز          صورت بهزندگی جوامع و بر مردم 

سرنشش اثرر    شناسری  مخراطره مردم و جوامع در حال فزونی است. بر ایرن اسرام ماهیرت  لر       یها تیفعال
مشمو ره   و و رویدادهاست. روش تولید این مقاله تحلیل تشربری و تراریخی اسرت    ها تیفعالاین  زیآم مخاطره
مقردار هره    آنالبتره   ،محریط طبیعری و اجتمرا ی را در برر دارد     یهرا  تیشرکا و  هرا  شهادتاز  ای شده شناخته

و رویردادها سربچ چره نرو       هرا  تیفعالپرسش این مقاله این است هه این  .اند نمانده خبر یبنویسندگان از آن 
؟ پاسر  بره ایرن    است ییها گونهدارای چه  شناسی مخاطرهاسام آن مخاطرات،  ل  مخاطراتی شده است و بر
مشغول  تر فعالفزاینده و  طور بهو  افتهی سازمانبنیادی و  صورت بهشناسان  مخاطرههه پرسش سبچ خواهد شد 

 شناسری  مخراطره طرفی سره   لر     از و ، فردی و محیط طبیعی شوندابعاد حل و مدیریت مخاطرات اجتما ی
فرصت ورود بره   هه دیگر  لوم یها رشتهاز  مندان  القههمچنین دیگر  و یابدتوسعه در برای درک مخاطرات 

 شناسی  ل  مخاطرات رهنمون شوند. گونهقلمرو  به ،ابندی یمرا  شناسی مخاطره ل  
 کلیدواژه:

 رویداد، 
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 .390-383(، 4) 9، مدیریت مخاطرات محیطی. دارد؟( یخاص یها گونه شناسی مخاطره ل   ایآ)ی شناس مخاطره ل  مخاطرات در  یشناس گونه(. 1401) ابراهی ، مقیمی؛ مهدی، زار استناد: 

  DOI: http//doi.org/10.22059/jhsci.2023.356665.770 

 

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                                                      ناشر:                                                                    نویسندگان. ©
                                                DOI: http//doi.org/10.22059/jhsci.2023.356665.770 

 



https://jhsci.ut.ac.ir/
mailto:mzare@iiees.ac.ir


 1401 زمستان، 4، شمارة 9/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )     386

 مقدمه

و یندها افربا  اغلچداشته باشند. مخاطرات طبیعی  یا ترهیبییک ژتکنولو ،اجتما ی ،ممکن است منشأ طبیعی، انسانی مخاطرات
 ها تیفعالهامل یا  مدتاً توسط  طور بهناشی از فکر و رفتار انسان،  های. مخاطرات انسانی یا خطر[1اند ]طبیعی مرتبط  یها دهیپد
خواهد بود. مخاطرات اجتما ی شامل  ها انسان. مخاطرات اجتما ی ناشی از رفتار جمعی شوند یمانسانی ایشاد  یها انتخابو 

ثباتی یا تنش اجتما ی یا جنگ هه مشمول قوانین  های بی موقعیت دیگرهای مسلحانه و   لت درگیری بهوقو  یک یا چند خطر 
طبیعی یا تکنولوژیک  یخطرهابه تشدید اجتما ی هه  یخطرهاشود. تعدادی از  نیز می یا قوانین ملی استالمللی  بین ۀبشردوستان

 هوایی و آباز جمله تخریچ محیطی و تغییرات  زیرا با ترهیبی از  وامل طبیعی و انسانی ؛اند ترهیبی ةمخاطرخواهد شد نیز منشر 
بیولوژیکی نیز با  هایهر یک برای تحلیل ریسک ترهیبی یک ضرورت است. خطر یها گونه. شناسایی اند و غیره مرتبط [9]

و تخمین پاتوژن برای  ریوم مرگ شمارهمون،  ةدورپاس ،  -پاتوژن مانند دوز یها یژگیو یگرد فونی بودن یا سمی بودن آنها یا 
 .شوند یمانتقال تعریف 

 .شود یمبا مکان، شدت یا بزرگی، فراوانی و احتمال مشخص  یا مخاطرههر  
خاصی  یها نهیزم( ب ؛هشور با آن مواجه استیا  هیک جامعهه    مدهخطر  انتخاب چند (الف  بارت است از: ترهیبی ةمخاطر
 هایاثر با در نظر گرفتن د( ؛از زمان یا دوره بودنآبشاری یا تشمعی  ج( ؛دنهمزمان رخ دهی خطرناک ممکن است هه رویدادها

 . مرتبط با یکدیگر ةبالقو
، سموم و مواد فعال زیستی زا یماریب یها س یکروارگانیم مانندبیولوژیکی منشأ آلی دارند یا توسط ناقالن بیولوژیکی  خطرهای

و همچنین حیات وحش سمی و حشرات، گیاهان سمی و  ها انگلیا  ها رومیو، ها یباهتربه  توان یممثال  برای. شوند یممنتقل 
نو ی از  آنها را باید، یا توسعه یابد رخ دهد طلچ جنگ یا جامعهتوسط  این خطرها اگراشاره هرد.  زا یماریبحامل  وامل  یها پشه

در اثر تخریچ محیطی یا آلودگی  توانند یمآنها  تلقی هرد.اجتما ی و محیطی  ةهنند ثبات یبمخاطرات اجتما ی تروریستی و 
هایی هه در این دسته قرار  یندها و پدیدهابسیاری از فر نیبنابرا؛ وندایشاد شیا مواد غذایی فیزیکی یا شیمیایی در هوا، آب و خاک 

زدایی، از دست دادن تنو  زیستی، شور  خاک، جنگل های خطر و خطر نامیده شوند، مانند تخریچ محرکگیرند، ممکن است  می
 دریا. آب شدن و افزایش سطح

، ها لرزه نیزمبه  توان یممثال  برای. رندیگ یمیندهای داخلی زمین سرچشمه ایا ژئوفیزیکی از فر یشناس نیزم خطرهای
، فروپاشی سطحی ، رانش زمین، رانش سنگها تودهیندهای ژئوفیزیکی مرتبط مانند حرهت او انتشارات آتشفشانی و فر ها تیفعال
 اشاره هرد.  ییا گل رسوبی یها انیجرو 

وژیکی یا جوی، هیدرول منشأهواشناسی و آبمخاطرات یندها هستند. اهواشناسی  وامل مهمی در برخی از این فرو آب وامل 
 [.9] دارند یشناس انومیاق

 ، اجتما ی و هیدرولوژیک دارند.، ژئومورفولوژیکاقلیمی منشأ اند هه ترهیبی ی، مخاطراتیکژمورفولوئومخاطرات هیدروژ
 .از این دست هستند ییها نمونه زمین ستو فرونشانش ر و نیزسالی مخرب و خشک یها لیس

 اجتما ی و اقتصادی یها تیفعالیا  ها رساختیزخطرناک، خرابی  یها هیروتکنولوژیکی از شرایط فنی یا صنعتی،  خطرهای
سمی، خرابی سدها، حوادث  یها زباله، یا هستهبه آلودگی صنعتی، تشعشعات  توان یممثال  برای. رندیگ یمخاص سرچشمه 

در  مستقی طور  بهفناوری نیز ممکن است  هایو نشت مواد شیمیایی اشاره هرد. خطر یسوز آتش، انفشار هارخانه، ونقل حمل
 از مخاطرات هستند. ییها گونه هانیا مثل اثر تشعشعات ناهنشار خورشیدی. ،تأثیرات یک رویداد مخاطره طبیعی ایشاد شوند ۀنتیش

 روشتحقیق

تولید  منشأ، ژنتیکروش  .مؤثریا اثر و  استهآنو ژنریک  ژنتیکیماهیت بررسی  ،مخاطرات گونۀمه  تعیین  یها روشیکی از 
اسام بر .(1جدول ) خسارت است میزان ،راتیتأثیکی از  .دهن یمبررسی را  راتیتأثژنریک  . روشدهد یمخطر را مورد توجه قرار 

 یبینی مخاطرات نیز روش دیگر جمعبرای  افزار نرم. استفاده از اند شدهمختلفی از مخاطرات شناخته  یها گونهاین دو پارامتر 
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استفاده  یالملل نیبو در سطح ملی خسارت میزان مخاطرات مبتنی بر اطال اتی  یها گاهیپا افزارهای خوب برای نرمیکی از  است.
و در  هند یضبط مبتنی بر رویداد پیروی م سازوهاراز  بنیان نهاده شد 1994در سال هه افزاری  سیست  نرم نیا .است 1افزار دیزاینونتار نرماز 

 آن را ایشاد هرد. توان یمی هشورهر  خاص یها پایگاه داده در هر زمان هه الزم باشد

تحت بررسی  برای تقویت و هماهنگی و هاربرد بیشتر طرات است هه در حال حاضرمخااساسی از  یفهرستشامل دیزاینونتار 

. هننداضافه   DesInventar ةپایگاه داد ملی خود دراسام شرایط طرات خاصی را برخسارت مخا توانند یمهشورها  .[8] است
 .ارائه دهد نیز را ژنتیکی اطال ات ازمشترک  یمرجع تواند یم افزار استفاده از این نرم

هاوتحلیلهداد
نظام هستی  ذاتی جزء و هائنات جهان هستی وجود داردموجودات و  ۀهممخاطرات برای هه  باورند نیابر  این مقاله سندگانینو

اسام دانش شناسی مخاطرات در حال حاضر بر گونه نیبنابرا؛ دانشمندان  صر حاضر اندهی از آن را اطال  دارندو  [3]است 
داشته  را مستمر یابی گونهامکان  باید اجرایی و تحقیقاتی یها سازمانو  دانششو و پژوهشگراندک دانشمندان از مخاطرات است.

  اطال را یشتریب یها گونهشود هه  قیو تشو ابدیمربوط را ب کیستماتیخود رابطۀ س ،نفعان ذی سبچ شود هه ینحو به ،دنباش
سازمان ملل متحد،  یها آژانس یهارهااز  یریگ هبهرق یاز طر یالملل نیب امیمخاطرات در مق جدید از یشناس گونه دهند.
موجود  یخیتار یها گزارش، مهیمرتبط با مخاطرات، صنعت ب دانشمندان یهارها ،یآموزش ینهادها ،یو پژوهش ی لم ینهادها

 یمحتوامرور زمان  بهبر این اسام . ممکن است دهید چیآس ایمردم در معرض خطر  یشفاه یها تیرواو  یمردم در اسناد
 .خواهد شد  لیتکمها  یشناس گونهو  ها یبررس

از  یاری. بس.دگیر یمنشام ا نیز وقو  یو فراوان شدت خسارات ،ریتأثبراسام تعداد افراد تحت  مخاطرات از جمله یشناس گونه
از  شتریب ایهمتر  ای هنند ینموقو  از هشورشان را گزارش  یو فراوان ها خسارت زانی، مریتأثمربوط به افراد تحت  یها دادههشورها 
 .هند یمرا با مشکل مواجه  قیدق یشناس گونه موارد نی. اهنند یمگزارش  یمقدار واقع

 [9] اند داشتههه بیشترین زیان را در پی گوناگون مخاطرات مه   .1جدول 
 نوع انگلیسی )مثال( گونه نوع انگلیسی )مثال( گونه

 اقلیمی Climatic Hazards سالیخشک اجتما ی Social Hazards افسردگی، ا تیاد

 زمینی Earth Hazards لغزش، زلزله یطیمح ستیز Environmental Hazards ی آبآلودگزدایی،  جنگل

 رازمینیف  امواج تابشی سیاسی Political Hazards دیکتاتوری

 شیمیایی Chemical  Hazards تولید هربن اقتصادی Economic Hazards تحری ، اختالم

 هیدرولوژیک Hydrologic Hazards یا رودخانهسیالب 
قطع برق در نیروگاه 

 یا هسته
Tecnologic Hazards 

 تکنولوژیک
 بیولوژیک جنگ

 

نو  مخاطره در  1200در هل  مختلف، یهشورهااز  2019مربوط به مخاطرات در اهتبر  شده استخراجبراسام اطال ات 
و  یمل لیو با توجه به پتانس [8]هشورهاست افزایش  به رو مخاطرات شامل مخاطرات گزارش .جهان گزارش شده است

 .استگزارش شده  هر هشور کیو تکنولوژ یالملل نیب

 است و ممکن است یاساس یخود چالشدر هر هشوری مختلف  یها زبانمخاطرات به  یها گونه ییو شناسا از طرفی اظهار 
مورد  شوند یمگزارش  یمخاطرات هه به زبان محل یبعض شود یمسبچ  ای شود شتریب ایبرآورد همتر نادیده انگاشتن یا  سبچ
 یمخاطره به زبان و فرهنگ  رب کیممکن است  یاسالم یهشورها در مثال یبرا .دنریگران قرار نگلیتحل ای یافزار نرمتوجه 

وجود دارد به نام بدرانلو.  ییروستا رانیشرق ا در شمال سه زبان. نیاز ا یبیتره ای یمحل یا یمل یها زبانبه  ای گزارش شود
را مخاطرات  ها یفرانسواز  یرویبه پ اند، زبان یلمانآمردم  شتریگرچه ب شی. در اترندیگو یم« هزار»را  لغزه نیزمروستا  نیا ناساهن
 وگیرند  را در بر میجهان  تیجمع درصدچهل هه حدود  هندهای چین و هشور دربارة قی، تحقلیتحل نی. با انامند یم« سکیر»

 فیاز وظا یکی .است ریناپذ اجتناب دارند ناشناختهو  شده شناختهو مخاطرات متعدد  هستند یزبان محل 500از  شیب دارای
                                                      
1. DesInventar 
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از  یتر جامعو  بهتر یشناس گونه، ها یناهماهنگ نیاست. با رفع ا یزبان یها یناهماهنگ نیرفع ا ها دانشگاهو  یجهان یها سازمان
شناسی متفاوتی از  ل   ظهور گونه ۀمتنو  است و ممکن است زمین میزآ مخاطره یدادهایرودر ایران  .ارائه هرد توان یممخاطرات 

 تالش هنند. هاهش مخاطرات برای ههو مردم واجچ است  دانشمندان همۀبر  مخاطرات را در پی داشته باشد.

شده در  گزارشمخاطرة  1200را از بین  مخاطره 74 ،یچارچوب سندا ۀیاول یا توسعه اقدامات از یبخش  نوان به سازمان ملل
 از یاریبس[. 8] مخاطرات است سکیر ادغام و ها واژه یبند طبقه و فیتعار شامل 2هرده است، جدول  معرفیو  ییشناسا جهان

اما ، است ارزشمندهار بسیار  نیا .استاز هشورهای مختلف  ییها گزارشحاصل  یسندا تیسا در شده ییشناسا یها گونه
 داده گاهیپا لیتکم و بهبود یبرا هاریۀ نیزم چند. هند ینم یرویپ کیستمیس ةشداستاندارد ۀیرو کی شده ازدیق یها گونه ۀمشمو 

 یبرا رهاهشو تیظرف ۀوسعت (الف :هاز جمل ؛رسد یمبه نظر  یمخاطرات ضرور یشناس گونه یبرا سیستماتیک یاستانداردسازو 
 یها داده یها یابیارز تیفیه بهبود (ب ؛به مخاطرات مربوط یاتی مل -یاسیس -یاقتصاد دیاستفاده و فوا ،ریتفس ،یآور جمع

مربوط به  یها داده یو ا تبارسنش تیفیهنترل ه یها هیرو یاجرا (ج ؛یو معنو یو خسارات اقتصاد یانسان مربوط به تلفات
  .یزمان یها دوره در یابیمربوط به مخاطرات و ارز یو مهارت یدانش شرفتیپ سنشش (د؛ مخاطرات

 [8] سازمان ملل هارگروهتوسط  مخاطرات شناسی گونه .2دول ج

 فارسی انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی انگلیسی

Avalanche بهمن Ash fall  خاهستربارش Animal incidents 
 واناتیحمربوط به  حوادث
 مثل مارگزیدگی()

Chemical spill نشت مواد شیمیایی Blizzard هوالک Aviation accident  هواپیماییسوانح 

Cold wave  ماسرهوای موج Coastal flood 
 سیل ساحلی
 )پیشروی دریا(

Coastal erosion فرسایش ساحلی 

Cyclonic rain  وفانیتباران Cyclone surge افزایش سیکلون Convective storm وفان همرفتیت 

Derecho  Debris flow  ذرات معلق هواجریان Cyclonic wind  موسمی شدیدباد 

Earthquake زلزله Dust گردوغبار Drought خشکسالی 

Eruption فوران Epizootics اپیزوتیک Epidemics اپیدمی 

Extreme temperature 
افزایش شدید دمای 

 هوا
Extra-tropical 

storm 
 انفشار Explosion گرمسیری وفان فوقت

Flood سیل Flash flood سیل ناگهانی Fire آتش 

Frost برفک Freeze ی  بستن سریع Fog مه 

Heat wave موج گرما Hail تگرگ Glacial lake outburst 
ی ها اچهیدرجاری شدن 

 یخچالی

Industrial disaster بحران صنعتی Impact فشرده شدن Ice بندانیخ 

Landslide لغزش زمین Lahar هارال Insect infestation  حشراتهشوم 

Mine disaster بحران مین Lightning ر دوبرق Lava flow جریان گدازه 

Nuclear incident یا هسته ۀحادث Navigation 

accident 
 والی جریان گل Mud flow ناوبری سوانح

Ponding flood 
سرریز شدن دریاچه و 

 مرداب
Pollution ی مختلفها یآلودگ Plague طا ون 

Radiation 

contamination 
 قطعی برق Power outage مواد مذابجریان  Pyroclastic flow ی خطرناکها تابش

Riverine flood سیل رودخانه Rain باران Rail accident ریلی ۀحادث 

Sand ماسۀ روان Rock fall سقوط سنگ Road accident یا تصادف جاده 

Space accident فضایی ۀحادث Snow برف Shoreline change تغییر خط ساحلی 

Subsidence فرونشست Structural 

collapse 
 Space weather یا سازهریزش 

 باد) فضایی امواج

 (یدیخورش

Tsunami سونامی Tropical 

cyclone 
 گردباد Tornado وفان گرمسیریت

Wave action امواج خروشان و بلند Volcanic 

activity 
 سیل شهری Urban flood فعالیت آتشفشانی

  Wind باد Wildfire سوزی آتش 



 389           زارع و مقیمی /دارد؟( یخاص یها گونه شناسی مخاطرهعلم  ایآ)ی شناس مخاطرهعلم مخاطرات در  یشناس گونه

نتیجه
 هشور تیظرف ۀ( توسعالف :هاز جمل ،رسد یمبه نظر مخاطرات  یشناس گونه یبرا داده گاهیپا لیتکم و بهبود منظور به نهیزم چند 

 یها داده یها یابیارز تیفیه بهبود (ب ؛به مخاطرات مربوط یاتی مل -یاسیس -یاقتصاد دیاستفاده و فوا ،ریتفس ،یآور جمع یبرا
مربوط به  یها داده یو ا تبارسنش تیفیهنترل ه یها هیرو یاجرا (ج ؛یو معنو یو خسارات اقتصاد یانسان مربوط به تلفات

هاوی از مخاطرات  گونه .یزمان یها دوره در یابیارز ه( ؛به مخاطراتمربوط  یو مهارت یدانش شرفتیپ ( سنششد؛ مخاطرات
 :مطرح استاساسی  ییها پرسشزمینه در مقیام جهانی و ملی است. در این آوری  تابمه  برای مدیریت مخاطرات و  یضرورت
هر  یها داده ؟شود یمخاص تحلیل  یها دامنه چگونه است؟ تر مه ؟ چه بخشی از این دامنه چیست شناسی مخاطره ل  دامنۀ 

تحلیل  یها روشو  ها مدل ی ازبانبرداری برای پشتی تواند یم ها پرسش. تالش برای یافتن پاس  این دنیآ یم دست بهدامنه چگونه 
 باشد. ملی هاربردی و  یها هدفمخاطرات از ساختارهای هالسیک تا 
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