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 عنوان فصل اول      

 شگفتارپی
 هایپیشرفت رغمعلی است. بوده مواجه طبیعی مخاطرات انواع با همواره خلقت آغاز از انساان 

 از ناشاای بالیای پیامدهای برابر در کماکان انسااان فناوری، و دانش زمینه در اخیر هایدهه در حاصااله
 این بر رشااناسااانکا دهد.می نشااان پذیرآساایب غیره و طوفان زلزله، ساایل، نظیر طبیعت هایدگرگونی

 یهازیان و جانی تلفاات  طبیعی، مخااطرات  فراوانی افزایش موازات باه  اخیر هاای ساااال در کاه  بااورناد  
 مخاطره 11 حدود تاکنون المللی،بین آمارهای براساااس اساات. داشااته توجهی قابل رشااد نیز اقتصااادی

 تعداد، این از دارد. یجوّ منشاء جهانی مقیاس در آن از درصد 15 از بیش که است شده شاناسایی  طبیعی
 بالیا خطر کاهش جهانی گزارش بر بنا سرزمین این کند.می تهدید را ایران سارزمین  طبیعی مخاطره 11

 هایویژگی و جغرافیایی موقعیت سبب به طبیعی مخاطرات نظر نقطه از ISDR توساط  منتشاره  (2441)
 تحت جمعیت نظر از حال، عین در .دارد قرار 14 از 1 خطر ساااطح در هوایی و آب و توپوگرافیکی

 و منابع براسااااس طبیعی مخاطرات رود.می شاااماربه دنیا اول کشاااور 14 جزء نیز طبیعی مخاطرات تاثیر
 یشناخت هوا و آب مخاطرات) یجوّ شاناختی، زمین مخاطرات بر مشاتمل  جهانی موجود داده هایپایگاه

 تابک شااالوده بین این در اساات. بیولوژیکی و (دهندمی روی ویژه یجوّ شاارایط در که شااناختی آب و

 گوناگونی انواع یجوّ مخاطرات اساات. شااده گذاریپایه ایران غالب یجوّ مخاطرات اساااس بر حاضاار
 طوفان ،خشکسالی سایل،  نظیر هاییپدیده موجود داده هایپایگاه و منابع اسااس  بر آنها مهمترین که دارد
 انطوف آساااا،سااایل هایبارش تورنادو، غبار، و گرد طوفان رف،ب طوفان ای،حاره برون طوفان ای،حاره

 امواج مراتع، و هاجنگل ساااوزیآتش بهمن، گرماا،  و سااارماا  امواج یخبنادان،  برف، کوالک تنادری، 

 از بسیاری از نیز ایران سرزمین که گیردمی بر در را سرمازدگی صاعقه، گرما، موج شادید،  باد اقیانوسای، 
 این ربراب در کشاور  پذیریآسایب  و یجوّ مخاطرات اهمیت به نظر حاضار  کتاب .باشاد نمی امان در آنها
     پردازد.می زمین ایران گستره در یجوّ آمیزمخاطره هایپدیده مهمترین به مخاطرات از نوع

 اطالعات مدیریت هایسامانه و تعاریف مفاهیم، عنوان با اول فصل است. فصل نه بر مشتمل کتاب این
 ،بالیا پیامدهای و عاداب ،بالیا شااناساایگونه ،بالیا ادبیات در پرکاربرد و اسااتفاده مورد پایه مفاهیم بیان به بالیا

 ،جهان ساااطح در بالیا داده هایپایگاه و اطالعات مدیریت هایساااامانه معرفی ،بالیا خطر کاهش مدیریت
 به دوم فصل است. شده داده ختصاصا آنها از گیریگزارش و داده اخذ هایروش و هاسامانه این هایمحیط

 روی بر اصلی تاکید بخش این در پردازد.می کاوی(داده شاگردهای  و مفاهیم) واکاوی هایروش و هامدل
 یادگیری هایمدل چندمتغیره، آماری هایروش ویژهبه آماری هایمادل  بر مشاااتمال  محور داده هاای مادل 

 و همدید واکاوی هوایی، و آب زمانی هایسری واکاوی به زنی ادامه در است. هیبریدی هایمدل و ماشاینی 
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 دارند ردکارب جوّی مخاطرات با مرتبط هایپژوهش زمینه در که هوا و آب دینامیک مفااهیم  از برخی تبیین
 است. شده هداد اختصاص ایران در طبیعی مخاطرات رخداد پیرامون جستاری به سوم فصل است. شده هتپرداخ

 و وّیج شناختی،زمین مخاطرات انواع شامل ایران طبیعی مخاطرات تاریخی رویدادهای سیر نیز فصل این در

 و بیان لتفصاای به جهان سااطح در بالیا داده هایپایگاه و اطالعات مدیریت هایسااامانه اساااس بر بیولوژیکی
 هایشپژوه از برخی بازشناسی ضامن  جوّی مخاطره هر تفکیک به بعدی فصاول  در اسات.  شاده  تشاریح 
 یا و رزمینساا این جغرافیایی گسااتره در نمونه ارائه با ایران جوّی مخاطرات ترینغالب و مهمترین به مرتبط،
 یالبس مخاطره چهارم فصل در است. شده پرداخته اختصار به آن مختلف مناطق و آبریز هایحوضه از برخی

 کسااالیخشا  بینیپیش خشاکسااالی،  مخاطره به پنجم فصال  .اساات بوده توجه مورد آن واکاوی و بررسای  و
 و یهیدرولوژیک خشکسالی تحلیل و بررسی خشاکسالی،  زمانی و مکانی هایوردش واکاوی هواشاناسای،  

 و فرین و یدشد هایبارش مخاطره به ششم فصل دارد. اختصاص دانش مدیریت مبنای بر خشکسالی مدیریت
 همدید واکاوی رب مشتمل سیستمی نگرشی قالب در یخبندان پدیده نیز هفتم فصل در پردازد.می آن واکاوی

 این اویواک و بررسی و غبار و گرد هایطوفان مخاطره به هشتم فصل است. شده مطرح احتماالتی تحلیل و

 رخداد از هایینشانه بیانگر جوّی هایسنجه رفتار شدید از آن جایی که تغییرات نهم فصل پردازد.می پدیده

 ایهیخشااکسااال ویرانگر، هاییالبساا مانند جوّی مخاطرات نیفر رویدادهای وانیفرا افزایشو  اقلیم تغییر
 و دیدهپ این از ناشاای نوعی به ییساارما و ییگرما امواج و غبار و گرد هایطوفان ن،یساانگ هایبارش پیاپی،

 بتواند کتاب این که است امیداختصاص یافته است. و پیامدهای آن به این موضاوع   اسات،  جهانی گرمایش

 هیچ که اورمب این بر که هرچند ؛کند بیان و کشیده تصویر به را ایران سرزمین در جوّی مخاطرات از ایگوشه
 ستردگیگ و تنوع جهت به را جوّی مخاطرات با مرتبط مطالب تمامی که باشد امیدوار تواندنمی اینویسنده

 فت.گر انجام آروین اساااعلیعب دکتر آقای جناب توساااط کتاب علمی ویرایش دهد. قرار کتاب یاک  در
 فهاناص دانشگاه واحد دانشگاهی جهاد از همچنین، .مدارمی اعالم ایشان از را خود سپاس مراتب وسیلهبدین

 بدون .مداننمی نقص از عاری را اثر این نمایم.می ساپاسگزاری  و تقدیر بودند یاریگر کتاب این چاپ در که
 مزبور اثر نمودن پربارتر باعث گرامی دانشجویان و ارجمند همکاران عزیز، خوانندگان نظر از اساتفاده  تردید

 به را خود اصااالحی پیشاانهادهای شااودمی تقاضااا نظرانصاااحب و اسااتادان از ساابب همین به شااد. خواهد
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