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 حوادث طبيعي و غير مترقبه، انواع غير مترقبه طبيعي

 تعاريف مرتبط با حوادث طبيعي غير مترقبه

 آن مفهوم و پذيزيبآسي

همذار خطز، در تزویة تا سطح تَاى التصادی ٍ اجتواػی وِ تتَاى تِ ٍاسطِ آى تا ٍالؼِ ًاضی اس هفَْم آسیة پذیزی ػثارت است اس 

 افرشایص  را ّرا  تحرزاى  تزاترز  در هماتلِ تزای جاهؼِ تَاًایی ػذم احتوال وِ ضَد هی حاصل ػَاهلی اس پذیزی آسیة .خطز هماتلِ وزد

 ترزای  جْرت  ّویي تِ اًذ. گًَِ ایي ای اًذاسُ تا آًْا اوخز اها ،ًیستٌذ پذیز آسیة خطز تِ ًسثت ّای جاهؼِ تخص توام الثتِ. دٌّذ هی

 ارسیاتی .پذیزد هی صَرت پذیزی  آسثیة ارسیاتی ّا، تحزاى دیگز ّوچٌیي ٍ حَادث ٍ تزاتز تالیا در جَاهغ آسیة پذیزی هیشاى تؼییي

 احرزات  تؼییي ٍ خطزات ضٌاسایی تزای رٍیىزدی ضَد، هی ًاهیذُ ًیش خطز ارسیاتیٍ  تْذیذات ارسیاتی خطزات، آًالیش وِ پذیزی آسیة

 تاضذ.   هی جاهؼِ یه تز آًْا احتوالی

 :ػثارتٌذاس وِ وٌذ هی پیذا تىاهل ٍ تؼزیف جٌثِ دٍ اس تحزاى ًسثت تِ جَاهغ پذیزی آسیة

 یرا  ٍ تحزاًری  ضرزای   تزٍس تاػج یىذیگز ووه تِ وِ تاضٌذ هی جاهؼِ در فزآیٌذّایی ٍ فاوتَرّا ػَاهل، اس ای دستِ: استعداد .1

 .ضَد هی تىویل سیز هزحلِ سِ در خَد وِ گزدد هی ایي ضزای  تطذیذ

 اس ػثارتٌذ ػَاهل ایي .ضًَذ هی آسیة پذیزی تخثیت ٍ تزٍس تاػج ّن ووه تِ جاهؼِ دار ریطِ ػَاهل اس ای دستِ :اي سمينه علل -

 جاهؼِ. ضزای  ٍ التصادی ًظام هٌاتغ، تِ یاتی دست فمز، هحذٍدیت

 ٍ تحزاًری  ضرزای   سرَی  تِ را جاهؼِ وِ هٌفی ػَاهل دٌّذُ اًتمال فزآیٌذّای اس ػثارتٌذ هحزن فطارّای :محزك فشارهاي -

 ػرذم  سًرذگی،  هْارت ٍ آهَسش ػذم هحلی، ّای ساسهاى یا ووثَد ضؼف ٍ اس ًاضی است هوىي فزآیٌذّا ایي .دٌّذ هی سَق ًااهٌی 

 .سیست هحی  تخزیة ٍ رٍیِ تی تَسؼِ ٍ جوؼیت تزاون هٌطمِ، در ٍ سَاًح خطزات اس آگاّی

ِ  فمز ٍ جوؼیت ٍیضُ تِ پذیزی آسیة ّای سهیٌِ ٍجَد تا  :ايمه غيز شزايط - ِ  را جَاهرغ  ور  دٌّرذ،  هری  سرَق  تحرزاى  سرَی  تر

 ٍ درآهذ ًاپایذاری التصادی، حثاتی تی آیٌذ. هی حساب تِ آى تطذیذ یا ٍ تحزاى اصلی ػَاهل اس فیشیىی هحی  ٍ حساسیت ضىٌٌذگی

 ٍ ایوري  غیز ّایی ساختواى احذاث ٍ اسىاى ًاهٌاسة ّای هحل هخال تزای. است اجتواػی اهي ًا ضزای  اس هزدم، اهٌیت ضغلی ػذم

 .است تحزاى تزٍس ٍ پذیز آسیة جاهؼِ ایجاد ػَاهل اس پاییي التصادی تَاى اس خطزًان ًاضی

 وِ هختلفی ػَاهل ٍ ػَاهل تِ تَاًایی ایي .تاضذ هی سَاًح ٍ حَادث اس ًاضی ّای آسیة تا هماتلِ تزای جاهؼِ تَاًایی :ظزفيت .2

 هخال تزای .، تستگی داردساسًذهی فزاّن را تاسساسی ٍ آى احزات واّص یا ٍ تحزاى ٍلَع اس جلَگیزی ٍ سَاًح تِ دّی اهىاى پاسخ

  .تاضذهی هْارت تا اهذادگزاى ٍجَد یا ٍ تیوارستاًی اهذادرساًی، هزاوش ٍجَد لضاه ایي ػَاهل اس ّای ًوًَِ

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهياريويژه کارکنان شهرداري  
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 پذيزي آسيب دهنده کاهش و دهند افشايش ايجادکننده، عوامل: 1-1جدول شماره

 پذيزي آسيب دهنده کاهش عوامل پذيزي آسيب دهنده افشايش عوامل پذيزي آسيب کننده ايجاد عوامل

-اجتوراػی  هرذل ّرای   ًاتزاتزی تِ ػلرت  -
 رایج سیاسی

 تَسؼِ سطح ٍ فمز اًشٍا، -

 سهیي تصزف ٍ اضتغال ّای گزایص-

 ًاوافی ًْادّای ٍ ساسهاًی ّای سیستن -
 ایجراد  ترا  ارتثرا   در هسروَلیت  فمرذاى  -

 پذیزی آسیة

 جرٌ،،  ضٌاختی)سري،  جوؼیت  ّای تفاٍت -

  (ٍ. . . تَاًایی
 سٌت ّا ٍ ػادات -
 تیسَادی درآهذ، وسزی ٍ ووثَد تیىاری، -

 ریشیتزًاهِ ٍ ًطذُ وٌتزل ضْز، گستزش -

 ًطذُ
 ًااًذیطیذُ ّای سیاست ٍ تَسؼِ تؼزض -

 ًاهٌاسة تىٌَلَصی اس استفادُ -

 ّای هىاًیسن تا ساختواًی وذّای فمذاى  -

 ًاوافی اجزایی

 اجتواػی الگَّای فزٍتاضی جوؼیت، افشایص -

 هؼیطت ٍ
 جغزافیایی درهٌاطك پذیز آسیة ًَاحی تزاون -

 خاظ

 تَسؼِ سطح ٍ فمز اًشٍا، -

 هٌاتغ تجْیش اػتثار، تِ دستزسی فمذاى -

 اراضی اضتغال ّای گزایص -

 جٌسیت ّا، سٌت ٍ ػادات -

 سَادیتی درآهذ، وسزی ٍ ووثَد تیىاری، -

 خاًَادگی ٍ اجتواػی ّایخطًَت -

ِ  ٍ ًطذُ وٌتزل ضْز، گستزش -  ریرشی  تزًاهر

 ًطذُ

 ًااًذیطیذُ ّای سیاست ٍ تَسؼِ تؼزض -

 هىاًیسرن ّرای   تا ساختواًی وذّای فمذاى -

 ًاوافی اجزایی

 ًاهٌاسة تىٌَلَصی اس استفادُ -

 لثلی ّای تحزاى  -

 هؼیطت ٍ اجتواػی ّای ضثىِ تْثَد -
 التصادی ٍ سیاسی هٌاتغ ػادالًِ تَسیغ -

 ساسیآگاُ ٍ آهَسش ٍ تؼلین -

 ضْزی ریشیتزًاهِ -

ِ  اًجرام،  -  ورذّای  آٍردى در اجرزا  تر

 ساختواًی

 هٌاتغ تىخیز تخطی، تٌَع -

 تیطتز لذرت ٍ هٌاتغ ّا، فزصت تذارن -

 سًاى تزای

ِ  هرَرد  -  ّرای  تخرص  دادى لرزار  تَجر

 ِ  تخرص ّرای   ٍ غیزرسروی  ای، حاضری

 تحزاى اس تؼذ فاسّای در خزد التصادی

 سدایی توزوش -

 هٌاتغ تِ دستزسی ارتماء -

 هؼیطت تْثَد فمز، سطح واّص -

 سیاسی ٍ ًْادی تغییزات -
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