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هاي ناشی از تخریب و آلودگی هاي محیط زیست در ایاالت متحده امریکا  به موازات افزایش نگرانی 1970 و 1960 هايدهه در

 ن،یکی از شناخته شده ترین این قوانی. گردند سازي محیط زیست تصویبپاک در زمینه در ایالتی و باعث شد تا تعدادي قوانین فدرال

بعدا با  که شد گذاري نام " 2سوپر فاند"است که به اصالح   1980 سال 1واکنش جبران زیست محیطی و مسئولیت جامع قانون

و  سازيپاك مسئولیت قوانین این زا بسیاري. تاسیس شد کشور مناطق ترینآلوده از برخی پاکسازيبه منظور  3امانی صندوق عنوان

  دولت در راستاي آلوده کنندگان قرار داده است. آلوده کنندگان باید بر اساس سیاست هاي عهده بر راپاالیش محیط زیست را 

   مسئولیت خود نسبت به پاکسازي اقدام نمایند.

بویژه پسماندهاي صنعتی، آزانس محیط زیست امریکا به دنبال آلودگی هاي مختلف در نتیجه حوادث یا دفع غیر اصولی پسماندها، 

)APE میلیون دالر در جهت حفاظت از محیط  750صنعت بزرگ اعالم کردند که حاضرند  17در کشور امریکا،  1976) در سال

ل محلول از قبیمیلیون تن پسماند خطرناك  60صنایع به میزان  1980زیست کمک نمایند. بر مبناي ارزیابی انجام شده در سال 

هاي خطرناك، اسیدها، مشتقات نفتی و مواد قابل اشتعال و انفجار تولید نموده اند. همچنین در همان مقطع آژانس محیط زیست 

 6/1هزار مکان تولید و دفع پسماند در ایاالت متحده وجود دارد. بدنبال آن موسسه اي با اعتبار مالی  50تا  30برآورد کرد که حدود 

میلیارد دالر افزایش یافت. البته این  5/7سال سرمایه این موسسه  5براي پاکسازي این مکان ها تشکیل شد. در مدت میلیارد دالر 

 1981مقدار هزینه پاکسازي تنها بخش کوچکی از این مکان هاي دفع پسماندهاي خطرناك را تامین کرد. به طور مثال، تا سال 

میلیون دالر هزینه  36مختلف در کانال الو نیویورك دفن شده بود که مبلغی حدود  ماده 80از ماده  هزار تن پسماند 20تقریبا 

  . 4)1388پاکسازي این مواد از کانال الو بود ( حلوانی و همکاران، 

گر وقوع حوادث بتدریج موضوع پاکسازي مکان هاي دفن توسط آلوده کنندگان در بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفت. از سوي دی

رهاي توسعه یی و حمل و نقلی در سال هاي پس از جنگ جهانی دوم و اثرات این حوادث بر محیط زیست در بسیاري از کشوشیمیا

  یافته باعث شد تا موضوع بیمه هاي مسئولیت محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

جبران خسارت ناشی از حوادث زیست محیطی ، نوعی بیمه است که هزینه هاي مربوط به  ELI (5بیمه مسئولیت زیست محیطی (

قرار می دهد. نگاهی به حوادث شیمیایی در جهان و ایران به پوشش تحت مانند آلودگی زمین ، آب ، هوا و آسیب به تنوع زیستی را 

لودگی هاي صنعتی با گسترش روز افزون انواع آخوبی اهمیت و ضرورت این نوع از بیمه ها را به عنوان یک ضرورت مطرح کرده است. 

از یک سو و همچنین بروز انواع آلودگی هاي ناشی از حوادث و رخدادهاي صنعتی و همچنین حمل و نقلی بتدریج موضوع بیمه 

کشورها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل نیز بیمه مسئولیت محیط  ازمسئولیت محیط زیست در بسیاري 

                                                           
1 . Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act 
2 . Superfund 
3 . trust fund 

  )، مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک، انتشارات آثار سبحان1388. حلوانی. غالمحسین، محسن زارع ( 4
5 . Environmental liability insurance 
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راهکارها براي از جمله حوادث و سوانح انشتار آلودگی ها گسترش پیدا کرد. در واقع یکی از مهمترین زیست به حوزه هاي مختلف 

کاهش خسارات وارد بر محیط زیست ناشی از انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی از حوادث و رخداد ها، موضوع مسئولیت 

 مدنی و استفاده از بیمه هاي زیست محیطی است. 

هاي آلودگی اع انومحیط زیست را در معرض  اقتصاديشتابان توسعه  ز افزون انواع فناوري هاي صنعتی و حمل و نقلی وروپیشرفت 

مهمترین ی از یکبه عنوان جبران هزینه هاي ناشی از خسارات وارده به محیط زیست که قرار داده است ناشی از حوادث و سوانح 

  ه شمار می رود. معضالت صاحبان صنایع و همچنین دولت ها ب

ندانسته  فردي از اعضاء جامعه در خصوص آلودگی محیط زیست برخی از حقوق دانان خسارت زیست محیطی را خسارت به شخص یا

براي همگان » تمیراث مشترك بشری«معرفی می نماید. استفاده از این » دارائی مشترك ملت ها« بلکه جهان طبیعی را به عنوان 

امعه جهانی شناخته اي آینده) حقی است غیر قابل انکار و حفاظت از محیط زیست وظیفه اي براي تمام افراد ج(بشر امروزي و نسل ه

دلیل بررسی  ، که این موضوع نیز به خوبی در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی بازتاب یافته است. به همینشده است

براي  ازوکاريساصول حقوق بین الملل محیط زیست نقش بیمه ها به عنوان  بربا تکیه تجربیات کشورهاي مختلف نشان می دهد که 

میت خاصی روشی براي حفاظت و پایداري محیط زیست از اه دنبال آنپیشگیري و جبران سریع خسارت هاي ناشی از الودگی به 

قوانین حقوق  را با دریافتی از . شرکت هاي بیمه گر می توانند با همکاري هم در سطح جهان آلودگی محیط زیستاستبرخوردار 

 بین الملل و در چارچوب مقررات بیمه اي مورد پذیرش قرار داده و اقدام به صدور بیمه نامه نماید. 

عبیر بهتر، المللی به صرف وقوع، خود نوعی خسارت است و به تالملل که هر نقض تعهد بینبرخالف این اصل کلی در حقوق بین

الملل محیط زیست ایراد خسارات مادي و محسوس، یکی از ارکان مسئولیت خسارت در هر نقض تعهد مستتر است، در حقوق بین

رو در تحلیل قواعد حاکم بر جبران خسارات زیست محیطی، بررسی مفهوم و گستره رود. از اینالمللی جبران خسارت به شمار میبین

ترین الملل، عمدهانکارناپذیر دارد. با این حال، نبود تعریف جامع و مانع خسارات زیست محیطی در حقوق بینچنین خساراتی ضرورتی 

 خسارات از تعریف فقدان ،1954	کوسموس	اي که در قضیهگونهباشد. بهروي جبران خسارات زیست محیطی در عمل میمانع پیش

 مشکل با را دادگاه ،»فضایی اشیاء به راجع هادولت المللیبین لیتمسئو« خصوص در 1972 سال کنوانسیون در محیطی زیست

ها در جهت حفظ بقاي آن دولت، آن بودن حیاتی علیرغم ،کردمی مطالبه کانادا دولت که خساراتی از بسیاري قضیه این در. کرد مواجه

، شاه حسینی 6،1390گیرد (موسوي و قیاسیانمیدر زمره خسارات وارده به اموال و یا اشخاص مطروحه در کنوانسیون مزبور قرار ن

  ).1396، 7و همکاران

هاي با واسطه ناشی از واژه خسارت زیست محیطی، اولین بار توسط یکی از حقوقدانان فرانسه بکار گرفته شد که بیشتر بر خسارت

  ).1387محیط زیست اشاره داشت (کاتوزیان،انصاري،

محیطی این است که، آیا قربانی چنین خسارتی انسان است یا محیط زیست؟ یعنی آیا  دشواري اصلی درباره تعریف خسارت زیست

اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت حمایت هستند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دو نظریه اساسی وجود دارد: الف) برخی 

                                                           
 چهل دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله حقوق، فصلنامه ،»المللبین حقوق در محیطی زیست خسارات جبران« ،)1390( مه،فهی قیاسیان، اهللا، فضل سید وسوي،. م  6

 .1 شماره یک، و
 آسیب موارد رد زیان تخصیص اصول بر مبنی الملل بین حقوق کمیسیون 2006 طرح اساس بر محیطی زیست خسارات جبران ،)1395( مشهدي علی ؛ عطیه. حسینی . شاه 7

  55 شماره نوزدهم، سال عمومی، حقوق پژوهش فصلنامه خطرناك، هاي فعالیت از ناشی فرامرزي
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اي از حقوقدانان خسارت به خود محیط مقابل عدهاند. ب) در از نویسندگان، محیط زیست را منشأ ورود خسارت به انسان دانسته

  ).295: 1387اند (کاتوزیان و انصاري،هاي آن، قابل مطالبه دانستهزیست را صرف نظر از بازتاب

خسارت زیست محیطی عبارت است از خسارتی که به اشخاص «کند: یکی از نویسندگان، خسارت زیست محیطی را چنین تعریف می

  ).1387(کاتوزیان، انصاري،» شودیرامون زندگی انسان وارد میو یا اشیاي محیط پ

مزاحمت به «رسد این تعریف از نظریه بنابر این تعریف، محیط زیست منبع خسارت است و نه قربانی خسارت. در واقع، به نظر می

( شاه رودمیننی آن به شمار الهام گرفته است، زیرا بر اساس این نظریه، محیط زیست منبع خسارت است و قربا» حقوق همسایه

  .)1395حسینی و همکاران، 

آورند و آلودگی هاي زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست محیطی میدر مقابل، برخی از حقوقدانان خسارت به اشیا و پدیده

گردد. بنابراین در ها برمیانسانها به اند، هر چند که آثار غیرمستقیم این خسارتآب، هوا یا خاك را نیز داخل در این تعریف دانسته

 توجه بدون 	شودمی وارد پیرامون محیط به ستقیمم بطور که خسارتی"اند: خسارت زیست محیطی عبارت است از تعریف آن گفته

  ".دارد اموال و اشیا بر هاخسارت این که هاییبازتاب به

مرزي، خسارت را هاي بروندر مورد مسوولیت در قبال آلودگیدر نهایت، رهنمودهاي تهیه شده براي کمیسیون اقتصادي ملل متحد 

  کند:به عنوان مبنایی براي میزان غرامت یا جبران آن، چنین تعریف می

  الف . از دست دادن حیات، صدمه به سالمتی یا هر نوع زیان شخصی؛

  ؛النفعدیدن یا تلف شدن مال یا عدمب . هر نوع آسیب

  ر در اکوسیستم؛ شامل:پ . بروز تغییرات سوء و مض

  . هزینه اقدامات معقول اعاده واقعی وضعیتی که محقق شده یا اقداماتی که باید صورت پذیرد؛ 1

  . خسارات زاید بر آنچه که در مورد اول بدان اشاره شد. 2

  )	8،1381د . هزینه اقدامات بازدارنده و خسارت بیشتر که از آن اقدامات ناشی میشود. (زمانی

گشاید، از حیث ریفی از واژه خسارت عالوه بر این که راه را براي پرداخت غرامت در قبال خسارات زیست محیطی میچنین تعا

باط با موضوع میالدي یک گروه کاري در ارت 1998مضمون و مفهوم خسارت نیز جدید است. صرف نظر از موارد فوق الذکر، درسال 

ن گروه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) تشکیل شد. وظیفه ایمسوولیت و جبران خسارات زیست محیطی بوسیله 

ها به منظور ارائه تعریفی جامع از هاي داخلی و به طور کلی رویه دولتاي و قانونگذاريبازبینی گسترده براسناد جهانی و منطقه

   عنوان شد.» خسارات زیست محیطی«اصطالح 

ست که تاثیر مضر قابل سنجش و خسارات زیست محیطی آن چنان تغییري ا«این گروه  هاي انجام شده از سويبر اساس پژوهش

گذارد، خواه این عناصر داراي ارزش تجاري باشند و خواه نباشند. از قابل ارزیابی بر کیفیت محیط زیست خاص یا بر عناصر آن می

مایت و تداوم کیفیت قابل حایی آن محیط در جهت شود که بر توانسوي دیگر، خسارات زیست محیطی تغییراتی را نیز شامل می

 »مضر و مخرب اثرات« مانند اصطالحاتی کاربرد تعریف، این در	»می گذارد قبول از حیات و تعادل زیست محیطی پایدار اثرات سوء

 رویه میان، این در	..کندمی توصیف باشد، داشته دنبال به را مسوولیت تواندمی محیطی زیست خسارات آن از فراتر که را سطحی

 و حرارت درجه سازنده، اجزا در عمده تغییرات را محیطی زیست خسارات النو، دریاچه قضیه در خود سهم به نیز المللیبین قضایی

  .کندمی تعریف رودخانه خصوصیات دیگر

نظر المللی، بهیی بینهاي قضاعلیرغم وجود چنین تعاریفی از خسارات زیست محیطی در برخی معاهدات زیست محیطی و رویه

محیطی و قوانین ملی، اي که هنوز هم بسیاري از معاهدات زیستگونهاند. بهها و مراجع قضایی اغلب به راه خطا رفتهرسد دولتمی

محیطی و اعاده به وضعیت سابق دولت قربانی مورد هاي مالی براي پاکسازي آلودگی زیستخسارات زیست محیطی را در قالب هزینه

                                                           
  .1، سال اول، شماره هاي حقوقیمجله پژوهش ،«الملل محیط زیستالمللی در پرتو حقوق بینتوسعه مسئولیت بین«)، 1381مانی، قاسم، (.  8
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اي هاي سنتی خسارت (خسارت وارده به اموال و اشخاص) قائل نیستند. رویهتوجه قرار داده و هیچ تمایزي میان این خسارت و شکل

  باشد.کننده هدف نهایی قواعد جبران خسارات زیست محیطی (حمایت و حفاظت از محیط زیست) نمیکه به یقین تامین

محیطی در طول زمان و تقویت بیش از پیش یستزعه و تکامل قواعد حاکم بر جبران خسارات توان امیدوار بود با توسبا این حال، می

محیطی را مستقل از خسارات وارده ها در خصوص حفاظت محیط زیست، روزي خسارات زیستاراده عام جامعه جهانی به ویژه دولت

آلودگی، صرفا با هدف احیاي محیط زیست تخریب شده،  ازيهاي مصرفی دولت قربانی در جهت پاکسبه اموال و اشخاص و یا هزینه

  المللی قرار داد.موضوع تدوین قواعد و آراي قضایی بین

 عمومی وقحق در مسؤلیت قواعد تابع محیطی زیست خسارت هاي از ناشی مسئولیت نظام آیا که است این مسؤلیت ماهیت از منظور

 مسؤلیت قواعد با خصوصی حقوق در مدنی مسؤلیت قواعد . باید یادآور شد کهکند می پیروي سنتی مدنی مسئولیت نظام از یا است

کنند.  می دنبال مزبور هاي شاخه از یک هر که است اهدافی در نخست تفاوت: هستند متفاوت اساسی لحاظ دو از عمومی حقوق در

 جبران هدف ، خصوصی حقوق در حالیکه در  ،است عمومی حقوق و جامعه منافع از حمایت عمومی قوقح در مسئولیت قواعد هدف

. هستند متفاوت هم با روش ورویکرد  لحاظ از حقوقی رشته دو این همچنین. است خصوصی اموال یا اشخاص به وارده خسارتهاي

  . 9)1387نیستند ( کاتوزیان و همکاران،  برابر هم با مسؤلیت دةکنن توجیه عوامل و مسؤل تعریف مسؤلیت، قلمرو نظر از نمونه براي

در کشورهایی که قواعد سنتی مسئولیت (در حقوق خصوصی) براي جبران خسارت هاي زیست محیطی مورد استناد قرار می گیرد، 

د ( قانون مسئولیت موارد اعمال موسئلیت محض منحصر به فعالیت هایی است که فهرست آنها توسط قانونگذار مشخص می شو

). با این وجود، در برخی کشورها مسئولیت محض براي 1994زیست محیطی آلمان و قانون جبران خسارات زیست محیطی دانمارك 

خسارت زیست محیطی نسبت به هر نوع فعالیتی اعمال می شود و اعمال آن محدود به فعالیت هاي خاصی نیست ( قانون جبران 

سوئد) در حالی که در نظام مسئولیت زیست محیطی بر مبناي حقوق عمومی، قلمرو مسئولیت  1986خسارت هاي زیست محیطی 

 .Clark ،2000(10محض به فعالیت هاي خاصی محدود نمی شود و نوع فعالیت هم در آن بی تاثیر است (

ست، در حالی که مسئولیت، محض ا عمومی، اصوال مبنايولیت نیز دو نظام حقوقی با هم تفاوت دارند. در حقوق ئاز نظر مبناي مس

ت و رویه قضایی در طبق قواعد حقوق مدنی در بسیاري از کشورها، تقصیر یا ترکیبی از دو مسئولیت به عنوان مبنا پذیرفته شده اس

ولیت قواعد مسئ توجیه مسئولیت محض با دشواري هایی همراه است. تفاوت دیگر دو نظام مسئولیت به مفهوم خسارت برمی گردد. در

سارت هاي مدنی، خسارت مفهوم خاصی دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصی اشخاص است و در مورد قابلیت مطالبه خ

یران، قانون مدنی زیست محیطی با استناد به قواعد مسئولیت مدنی سنتی تردید فراوان وجود دارد ( مانند قانون مسئولیت مدنی ا

ق بنیادي یاد شود و رانسه و غیره ) مگر اینکه از حق بر محیط زیست سالم و پایکیزه به عنوان یک حآلمان، قانون مسئولیت مدنی ف

  ).1387هر نوع خسارت بر آن به معناي لطمه بر حق امنیت انسان ها تلقی شود (کاتوزیان، 

 50و نیادین افراد است ( اصل در قواعد حقوقی ایران شاید بتوان گفت حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اساسی 

به استناد ماده اول قانون  همچنین .قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوري اسالمی مبنی بر برخورداري از محیط زیست مطلوب)

 احتیاطی به جان یا سالمتیهر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیمسئولیت مدنی مقرر می دارد: 

                                                           
)، مسولیت ناشی از خسارت هاي زیست محیطی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره دو 1387ناصر، مهدي انصاري ( . کاتوزیان، 9

  285-313صص 
1 0 .Clark. Chris (2000), Update Comparative Legal Study on Environmental Liability: available at the Commission’s 
Website 
Ec.europa.eu/environment/liability/legalstudy.pdf: 
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اي وارد نماید که که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمهحیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگریا مال یا آزادي یا 

با این وجود، مبناي مسئولیت مدنی  .باشدمی موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود

ر این زمینه و با اصول حمایت از محیط زیست در سطح جهانی مغایر به نظر می مبتنی بر تقصیر است، لذا با مبانی پذیرفته شده د

است. پس باید در این خصوص رسد. عالوه بر این، قواعد مسئولیت مدنی سنتی در ارزیابی خسارت هاي زیست محیطی ناتووان 

ء از قوانین خاص ( براي مثال، ماده تمهیدات خاصی در خصوص مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی اتخاذ کرد و یا با استقرا

 منابع مورد در. باشد می ممنوع متحرك، و ثابت منابع توسط صوتی آلودگی گونه هر ایجاد 1396 /25/4قانون هواي پاك مصوب  29

ط و و با تکیه بر اصول احتیا) .شود می محکوم اسالمی مجازات قانون) 19( ماده موضوع هفت درجه نقدي جزاي به مرتکب ثابت،

  پیشگیري، مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از نظام مسئولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت. 

یست می تواند زینکه بیمه مسئولیت محیط زیست هم از منظر احتیاطی و هم از منظر جبران خسارات وارده بر محیط با توجه به ا

عی و همچنین بالیاي همچنین ارتقاي تاب آوري در برابر بالیاي طبیابزار و سازوکار کارآمدي براي جبران خسارات بر محیط زیست و 

یاري از کشور در بسبه همین دلیل در سال هاي اخیر ناشی از فعالیت هاي انسانی ( حوادث شیمیایی صنعتی، حمل و نقل) باشد، 

مه براي کاهش آثار و از سازوکارهاي بی گرفته است. البته استفاده در کانون توجه صنایع بیمه و برنامه ریزان محیط زیست قرارها 

ه مسئولیت محیط اما بیمخشکسالی، سیل و زلزله ها از پیشینه نسبتا طوالنی تري برخوردار است. پیامدهاي بالیاي طبیعی مانند 

 زیست براي حوادث و رخدادهاي ناشی از فعالیت هاي انسانی هنوز در ابتداي راه قرار دارند. 

 از افراد شناخت ، جامعه افراد اجتماعی روابط تنظیم در مستقیم طور به که است اي بیمه هاي رشته جمله از مسئولیت هاي بیمه

 تأمینی مسئولیت بیمه اگرچه کل بطور. باشد می گذار تاثیر فعالیتها و مشاغل اي حرفه امنیت تامین و یکدیگر مسئولیتهاي و حقوق

 سوي از خسارت جبران به توجه با گذار بیمه اما باشد می گذار بیمه زیست و الیتفع از ناشی مخاطرات قبال در ثالث اشخاص براي

  .11نمود خواهد کسب خود فعالیت زمان در خاطري اطمینان و آرامش) بیمه شرکت( گر بیمه

مل و نقل، گسترش و ابداع انواع فناوري هاي در حوزه هاي مختلف بویژه صنعت و ح وبه موازات توسعه صنعتی، توسعه حمل و نقل 

مخاطرات و حوادث غیرمترقبه ناشی از فعالیت هاي صنعتی بیش از پیش جوامع بشري را در معرض انواع تهدید ها قرار داده است. 

به همین دلیل بروز و رویارویی با طیف گسترده از حوادث و رخدادهاي ناشی از فعالیت هاي بشر مانند فعالیت هاي صنعتی و حمل 

 توان می اما ،کرد جلوگیري حوادث بروز از توان نمی. زیرا است ناپذیر اجتناب هاآن خسارات پذیرفتن و خطرات با شدن مواجهو نقلی  

به میزان قابل توجه اي کاست. به  حوادث زیانبارو پیامدهاي   آثاراحتیاطی در چارچوب مدیریت ریسک از  تمهیداتاتخاذ تدابیر  با

ها را کاهش داد و از سوي دیگر نیز در صورت  و کرد تا از یک سو میزان این وقوع این رخداد هایی را جستجراهکار بایدهمین دلیل 

وقوع آثار و پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی آنها را کاهش داد. یکی از مهمترین راهکارها براي کاهش آثار 

گسترده هم براي حوادث و رخدادهاي طبیعی و هم براي حوادث و و پیامدهاي حوادث غیرمترقبه بیمه است که امروزه به صورت 

رخدادهاي ناشی از فعالیت هاي صنعتی (مانند سوانح شیمیایی، سوانح حمل و نقل و انتشار آلودگی ها و غیره ) مورد استفاده قرار 

سو باعث افزایش اقدامات احتیاطی براي از کارآیی بیشتري برخوردارند، زیرا از یک  دو مسوولیت هاي بیمه میانمی گیرند. در این 

کاهش وقوع حوادث غیرمترقبه می شوند و از سوي دیگر نیز در صورت وقوع می توانند به سرعت نسبت به تامین هزینه هاي اقدمات 

 و گردد می تامینو افرادي که تاحت تاثیر این حوادث قرار گرفته اند،  قربانی و گذار بیمه منافع شیوه این باجبرانی اقدام نمایند 

                                                           
  . بر گرفته از پایگاه اطالعاتی بیمه ایران قابل دسترس از 11

  http://iraninsurance.ir مسئولیت-بیمه/-/  
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 وضعیت هاي شاخص از یکی امروز مناسبت، همین به. یابد می توسعه و رشد ده سود اقتصادي فعالیت عنوان به نیز بیمه صنعت

 ). 1393، 12شوشتري پور (مالئکه است ها آن اي بیمه درآمدهاي میزان کشورها، صنعتی

ا از پیشینه چندان در ایران در مقایسه با سایر کشوره اما گردد رمیب میالدي نوزدهم قرن به دنیا در مسوولیت بیمه قدمت هرچند

 سال در موتوري لیهنق وسایل به مربوط اجباري ي بیمه اولین قانون و 1316 سال در بیمه قانون اولین .طوالنی برخوردار نمی باشد

 ي بیمه نوانع تحت اي الیحه 1384 سال رد البته. گردید اصالح 1387 سال در اخیر قانون. است گرفته قرار تصویب مورد 1347

 حقوقی آثار ودکمب عوامل از یکی بیمه قدمت عدم طبیعتا. ماند مسکوت پارلمانی مرحله از گذر در که گردید مجلس تقدیم تجاري

ید بیش یست بابویژه در حوزه هایی محیط ز مدنی مسوولیت بیمه قرارداد حقوقی ماهیتبه همین دلیل تبیین . است حوزه این در

  از گذشته در کانون توجه قرار گیرد.

بر این اساس طی سال هاي اخیر تعاریف متعددي از بیمه مسئولیت مطرح شده است. در کتاب مینولوزي حقوق تعریف زیر از بیمه 

  :13)1386مسئولیت ارایه شده است ( جعفري لنگرودي، 

خسارت ، موجب اضطرار یا غفلت خود را در مواردي که خود به صورت خطایی یا سرمایه گذار،اي است که بیمهبیمه مسئولیت، بیمه"

گر موجب آن بیمهاي است که بهبیمه مسئولیت بیمه«اند: کند. برخی از حقوقدانان در این زمینه نوشتهمی تضمین شوددیگران می

له آن عقد متعهد نفع خود ملزم به پرداخت خسارتی به تعهد تخطی از سبب معینی به عقد گذار درشود که هرگاه بیمهمتعهد می

  ."عدم مسئولیت را دارد شرط اثر را بپردازد. این بیمه خسارت گر آنگردد، بیمه

عالوه بر این بیمه ها باشند، هاي حقوقی و فقهی مسئولیت، استوار میهاي مسئولیت که براساس مفاهیم، تعاریف و نظریهنامهبیمه

هاي قانونی از حمایت و می کنند هاي بیمه، نقش مهمی در قوام جامعه و انسجام مدنی ایفاشرکت در ساختارداشتن سهم به سزایی 

د. بسته به نگاه حقوقی یا نباشاي است که برخی از انواع آن اجباري میهاي اجرایی باالیی برخوردار بوده و تنها بیمه نامهو ضمانت

براي آنها رایه شده است که می توان آنها را در گروه عمده به شرح زیر هاي مختلفی هاي مسئولیت مدنی تعریففنی به موضوع بیمه

  :14ه بندي کردطبق

 حقوقی نظر از مدنی مسئولیت 	تعریف بیمه -1

گذار متعهد است درصورت تحقق گر به ازاي دریافت حق بیمه مقرر از بیمهبیمه مسئولیت مدنی عقدي است که به موجب آن بیمه

 .هاي وارد به اشخاص ثالث را جبران کندخطر موضوع بیمه، خسارت

ه در نظر گرفته نشده قی طرفین قرارداد بیمه اشاره شده و مکانیسم فنی و ماهیت تعاون بیمدر این تعریف صرفاً به روابط حقو

 .است

  تعریف بیمه مسئولیت مدنی از نظر فنی -2

گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و بیمه مسئولیت مدنی عبارت از قراردادي است که بر پایه آن مؤسسه بیمه

کن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه گذاران)، در ازاء دریافت وجهی (حق بیمه) به منظور جبران فعالیت خود مم

 گیرد. در این تعریف،مسئولیت مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماري به عهده می کند وخسارت زیان دیدگان گردآوري می

مه، مکانیسم فنی (آمار و احتماالت) و عناصر تشکیل دهنده بیمه (خطر، حق بیمه و عالوه برچیستی و ماهیت مشارکتی و تعاونی بی

تر از تعریف حقوقی نوشته شده در قانون بیمه است. با این حال تعریف خسارت) نیز بازتاب دارند. از این جهت این تعریف جامع

                                                           
 حقوقی دوره پژوهش و دانش ایران، دوفصلنامه حقوق در اجباري مدنی مسوولیت بیمه مبانی و )، ماهیت1393سیدمحمدحسن ( شوشتري.  پور . مالئکه 12

  1 شماره ،3

   ، انتشارات گنج دانشحقوق )، ترمینولوژي1386لنگرودي. محمدجعفر (. جعفري 13

  قابل دسترس از :  masoulitبر گرفته از پایگاه اطالعاتی  مدنی مسئولیت هايبیمه مبانی.  14

http://masouliat724.com// 
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گذاري براي پیوستن به صندوق باشد و هر بیمهه حقوق میحقوقی بیمه اهمیت خاص خود را دارد زیرا موضوع عقد و قرارداد وابسته ب

 .گذاران ناگزیر به بستن قرارداد استمشترك بیمه یاعموم بیمه

طی سال  در قبال سایر شهروندان و همچنین محیط زیست دارند، جامعه و افراد شهروندان که بیشماري مسئولیت هاي به توجه با

در جهان و ایران بسط و توسعه یافته است. اما با توجه عدم شناخت و کارآیی  مسئولیت هاي بیمه هاي اخیر طیف گسترده اي از

تمامی ها از این نوع از بیمه ها شکل گرفته است.  بیمه نوع این انواع بیمه هاي مسئولیت در کشورهایی مانند ایران طیف محدودي

که هر کدام از آنها نیز قرار می گیرندمه مسئولیت حرفه اي و بیبیمه مسئولیت عمومی دو گروه رشته هاي بیمه مسئولیت در ذیل 

  چند زیرشاخه طبقه بندي می شوند. به به نوبه خود 

 مسئول زیان عامل قانون، موجببه و گرددمی ایجاد افراد یا فرد روزمره فعالیت اثر در که ثالث اشخاص به وارده مالی و جانی خسارت

 موارد قبیل این پوشش منظور به شامل دو شاخه بیمه عمومی مسئولیت هايبیمه. نامندمی عمومی مسئولیت را شوندیم شناخته

( پایگاه اطالعاتی بیمه  زیرشاخه به شرح زیر طبقه بندي می شوندبه چندین عمومی در ایران بیمه هاي مسئولیت  .شوندمی صادر

  :)1400ایران، 

  

 

 تخریب، عملیات از ناشی که آیدمی وارد ثالث اشخاص به جسمانی صدمات و مالی خسارت ساختمانی، عملیات انجام طول در گاهی

 به اجرایی عوامل کلیه و صاحبکار مسئولیت بیمه، این اخذ با. است عمرانی کارهاي سایر و فلزي اسکلت نصب کنی،پی گودبرداري،

   .گیردمی قرار پوشش تحت ث،ثال اشخاص قبال در مشترك طور

 

 عملیات و بنایی زیر و عمرانی هايپروژه اجراي حین در را حادثه از ناشی و بینیپیش غیرقابل فیزیکی، هايخسارت نامهبیمه این

 هايپروژه سدها، فرودگاه، آهن،راه ها،راه سیلوها، کارخانجات، ها،برج اداري، مسکونی، هايساختمان قبیل از سازه انواع ساختمانی

 این مشتري. دهدمی قرار پوشش تحت را آن مانند و هاشکنموج آب، مخازن فاضالب، کشیلوله ها،پل ها،تونل زهکشی، و آبیاري

 صادر وي براي نامهبیمه مناقصه، در شدن برنده از پس و داشته نامهبیمه نویشپیش ارائه به نیاز مناقصه در شرکت براي نامهبیمه نوع

   .شودمی

 

 که گرددمی ثالث اشخاص به جانی و مالی خسارات ورود سبب ،حادثه وقوع محل مجاورت در انفجار و سوزيآتش دامنه گسترش

 سوزي،آتش از ناشی مدنی مسئولیت بیمه ولیکن نیست؛ پرداخت قابل سوزيآتش هايبیمه چارچوب در ثالث اشخاص به وارده غرامت

 جبران را ثالث اشخاص به وارد آب ضایعات و آب هايلوله ترکیدگی انفجار، ،سوزيآتش همچون راتیخط از ناشی هايزیان کلیه

   .نمود خواهد

 

 نظارت تحت که...  و بنایی زیر عمرانی، عملیات احتمالی خطرات از ناشی مالی و جانی خسارات کلیه جبران منظور به بیمه این

   .شودمی صادر شود، انجام شهرداري

 

 اشخاص قبال در تبلیغاتی تابلوهاي نگهداري و نصب احتمالی خطرات از ناشی جانی و مالی خسارات کلیه جبران منظور به بیمه این

   .شودمی صادر لثثا
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 که حوادثی با گاهی ،حفاظتی و ایمنی اصول رعایت ضمن بدنسازي و ورزشی هايسالن استخرها، همچون ورزشی اماکن صاحبان

 حوادث غرامت جبران براي راه ترینسبمنا که گردندمی مواجه شود،می مراجعین پزشکی هايهزینه و فوت و عضو نقص به منجر

   .است ورزشی هايمجموعه مدنی مسئولیت نامه بیمه تهیه ،نشده بینیپیش

 

 تحت ثالث اشخاص برابر در بانیمحیط وظایف انجام یا شکار جریان در بانانمحیط و شکارچیان مسئولیت بیمه، این شرایط اساس بر

   .شودمی ارائه شونده، بیمه فعالیت براي قانونی مجوز وجود صورت در بیمه این. گیردمی قرار ايبیمه پوشش

 

 از سقوط زمین، رانش و ستنش زلزله، طوفان، سیل، انفجار، سوزي،آتش از اعم رایانه به وارد فیزیکی هايخسارت کلیه رایانه بیمه

 سرقت و الکترسیته جریان نوسانات بیمه، مورد محل در جابجایی و حمل اجزا، داخل به مایعات نفوذ خارجی، جسم برخورد بلندي،

   .دهدمی قرار پوشش تحت رایانه، ارزش مقدار تا حداکثر را حرز شکست با

 

 نقل، و حمل با حادثه نقل، و حمل بدون حادثه از اعم خانگی حیوانات نگهداري از ناشی خسارات کلیه پوشش منظور به بیمه این

   .شودمی صادر زاییسخت و زایمان سرقت، بیماري،

 

 صورتی در رو این از. باشدمی کزمرا این مدیران عهده بر هستند، تحصیل یا کار به مشغول آموزشی مراکز در که افرادي مسئولیت

 مسئولیت بیمه. باشدمی مراکز مدیران عهده بر آن خسارات دهد، رخ اتفاقی آموزشی مرکز در حضور زمان در افراد از یکی براي که

   .شودمی صادر آموزشی مراکز در افراد براي احتمالی جانی هايخسارت پوشش منظور به آموزشی مراکز مدیران

 

 دهد، رخ اتفاقی اردو در افراد از یکی براي که صورتی در رو این از. است اردو مدیر عهده بر هستند، اردو در که افرادي مسئولیت

 در افراد براي احتمالی جانی هايخسارت پوشش منظور به اردوها مدیران مسئولیت بیمه. باشدمی اردو مدیران عهده بر آن خسارات

   .شودمی صادر ردوهاا

 

 براي موجر مقابل در مستاجر مسئولیت بیمه. باشدمی مستاجر عهده بر اجاره قرارداد مدت طول در اجاره مورد نگهداري مسئولیت

  .دهد رخ است ممکن اجاره مورد براي اجاره زمان در که است احتمالی مالی خسارات پوشش

 جسمانی صدمات به منجر و باشد کار حین حوادث از ناشی که کارگران و کارکنان به وارده خسارات جبران به نسبت کارفرمایان کلیه

 تمامی. دهدمی قرار بیمه پوشش تحت کارکنان، مقابل در را گذار بیمه مدنی مسئولیت بیمه این. هستند مسئول شود، جانی و

 ،بیمه این موجب به. بود خواهند بیمه این پوشش تحت -غیرایرانی و ایرانی کارگران از اعم - کارگاه محدوده در شاغل کارکنان

 اي حرفه مسئولیت بیمه رشته .باشدمی پوشش قابل آنان پزشکی هزینه همچنین و دیه حد در کارگران عضو نقص و فوت غرامت

  شامل زیرشاخه هاي زیر در ایران است:

 

 علت به پزشک مسئولیت از ناشی که بیماران به وارد بدنی خسارت جبران از است عبارت پزشکان ايحرفه مسئولیت بیمه موضوع

 قانون اساس بر پزشکان ايحرفه مسئولیت نامهبیمه. باشد پیوسته وقوع به ايحرفه خدمات انجام در وي قصور یا غفلت اشتباه،

   .است گردیده تدوین و تهیه کشور پزشکی نظام مقررات و قوانین و نیمد مسئولیت
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 مهندسی نظام هايسازمان عضویت در که ساختمان ناظر و محاسب طراح، مهندسین ايحرفه تأمین برقراري جهت دربیمه این

 مالکین برابر در باشند،می شهرداري از شهرسازي امضاء شماره و شهرسازي و مسکن وزارت از اشتغال پروانه داراي ها،استان

  .است شده عرضه) مالی و جانی(ساختمانی، پروژه اجرایی کارکنان و...)  و عابرین همسایگان، شامل( ثالث اشخاص ها،ساختمان

 

   .شودمی صادر بیمه رسمی دالالن مسئولیت از ناشی احتمالی مالی هايخسارت جبران منظور به بیمه این

 

   .شودمی صادر بیمه نمایندگان مسئولیت از ناشی احتمالی مالی هايخسارت جبران منظور به بیمه این

 

 مسئولیت است ممکن آید، وجودبه خودرو خصوصی و عمومی هايپارکینگ از کنندهاستفاده افراد براي خسارتی که صورتی در

 جبران را خصوصی و عمومی هايپارکینگ در دادهرخ هايخسارت کلیه نامهبیمه این. باشد پارکینگ صاحبان عهده بر خسارت

   .نمایدمی

 

 مسئولیت بیمه. باشدمی مسافرتی آژانس صاحبان عهده بر آن اراتخس دهد، رخ اتفاقی تور مسافران از یکی براي که صورتی در

 و سیاحتی تورهاي مسافران براي احتمالی جانی هايخسارت پوشش منظور به) زیارتی -سیاحتی تورهاي ویژه( مسافرتی هايآژانس

   .شودمی صادر زیارتی

 

 رخ وي براي درمانی مرجع به بیمار مراجعه طول در که است احتمالی مشکالت مسئول نیککلی و درمانگاه بیمارستان، فنی مدیر

 از ناشی احتمالی جانی خسارات پوشش منظور به کلینیک درمانگاه، بیمارستان، فنی مدیر مدنی مسئولیت بیمه رو این از. دهدمی

  .است شده طراحی مدیران این مسئولیت

 

 خسارات پوشش منظور به بیمه این.کنندمی استفاده استخر از که هستند افرادي زندگی حفظ مسئول استخرها ناجیان و مدیران

   .شودمی صادر استخرها در داده رخ خطرات از ناشی جانی

 

 بروز لیکن و شود می انجام مسکونی و تجاري هاي ساختمان مالکین رفط از آسانسورها ايدوره نگهداري و تعمیر که اینکه وجود با

 غرامت بیمه این. گرددمی آسانسور از کنندگاناستفاده به جانی صدمات ورود سبب آنها نگهداري در انگاريسهل از ناشی حوادث

  .نمایدمی جبران حوادث وقوع صورت در را آسانسور سرنشینان عضونقص و فوت

 

 اسکنتیسی رادیولوژي، هايتکنسین عمل، اتاق و بیهوشی هايتکنسین بهیاران، پرستاران، ايحرفه تامین ضرورت به توجه با

 مسئولیت از ناشی خسارات جبران منظور به بیمه این ، C.S.Rو نوارنگاري آزمایشگاه، هايتکنسین و کارشناسان نیز و M.R.Iو

   .شودمی صادر پیراپزشکان

 

 این. دارد عهده بر را دهدمی رخ کنندگاناستفاده براي هادستگاه از استفاده حین در که احتمالی مشکالت مسئولیت شهربازي مدیر

   .شودمی صادر شهربازي هايدستگاه از ادهاستف خطرات از ناشی خسارات جبران منظور به بیمه
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. گرددمی بیمه مسافرخانه یا هتل در اقامت مدت طول در حوادث اثر در مسافرین مالی و جانی خسارات اي،بیمه طرح این براساس

 به وارد جانی و مالی خسارات باشد وغیره رکینگپا ورزشی، مجموعه استخر، نظیر امکاناتی داراي اقامتی واحد چنانچه ضمن در

   .شد خواهد جبران کنندگان استفاده

 

 خطرات از ناشی جانی خسارات پوشش براي. دارند مسئولیت مهدکودك در کودکان احتمالی مشکالت قبال در هامهدکودك مدیران

   .شودمی صادر هامهدکودك مدیران مدنی مسئولیت نامهبیمه ها،مهدکودك در احتمالی

 

 پوشش براي. دارند مسئولیت هاسالن کنندهاستفاده افراد احتمالی خطرات قبال در اجالس و کنسرت سینما، هايسالن مدیران

 صادر اجالس و کنسرت سینما، هايسالن مدیران ايحرفه مسئولیت بیمه ها،سالن این در احتمالی خطرات از ناشی جانی خسارات

   .شودمی

 

. دارند مسئولیت آنها تجهیزات و فضا از کنندهاستفاده افراد احتمالی خطرات قبال در ساحلی هايگاهاستراحت و هارستوران مدیران

 هايگاهاستراحت و هارستوران مدیران مدنی مسئولیت بیمه ها،مکان این در احتمالی خطرات از ناشی جانی خسارات پوشش براي

   .شودمی صادر ساحلی

 

 قرار پوشش تحت را هابانک مسلح نگهبانان خطرات از ناشی مالی و جانی خسارات کلیه ها،بانک مسلح نگهبانان مسئولیت بیمه

  .دهدمی

 

 این. باشدمی هاتعمیرگاه صاحبان عهده بر هستند هاتعمیرگاه در که مدتی طول در خودروها بر وارده هايخسارت کلیه مسئولیت

   .شودمی صادر مجاز هايتعمیرگاه در موجود خطرات از ناشی احتمالی خسارات کلیه پوشش منظور به بیمه

 

   .شودمی صادر ثالث اشخاص قبال در دادگستري وکالي مسئولیت از ناشی مالی خسارات مسئولیت پوشش منظور به بیمه این

 

   .شودمی صادر ثالث افراد براي دفتریاران و سردفتران مسئولیت از ناشی احتمالی مالی هايخسارت پوشش منظوربه بیمه این

 

   .شودمی صادر منزل در مراقبین مسئولیت از ناشی جانی خسارات کلیه پوشش منظور به بیمه این

 

 باشدمی کاال استفاده از شینا خطرات از ثالث اشخاص و کاال کنندگانمصرف به وارد مالی و جانی خسارات جبران بیمه، این موضوع

  .باشد پیوسته وقوعبه شده عرضه و تولید کاالي در نقص و عیب وجود و ایمنی عدم نتیجه در که

   :از عبارتند که باشدمی زیررشته 3 بر مشتمل کاال کنندگان تولید مسئولیت بیمه رشته

 

 باشدمی کاال استفاده از ناشی خطرات از ثالث اشخاص و کاال کنندگانمصرف به وارد مالی و جانی خسارات انجبر بیمه، این موضوع

   .باشد پیوسته وقوعبه شده عرضه و تولید کاالي در نقص و عیب وجود و ایمنی عدم نتیجه در که
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) رطوبتی هايعایق گارانتی( رطوبتی هايعایق صحیح عملکرد عدم از ناشی مالی و جانی هايخسارت پوشش رمنظو به بیمه این

   .شودمی صادر

 

 عیب ودوج و ایمنی عدم نتیجه در که محصول استفاده از ناشی وارده خسارت و محصول کیفیت بیمه ،شامل نامه بیمه این موضوع

  .باشد می گذار بیمه درخواست به بنا باشد، پیوسته وقوعبه شده عرضه و تولید کاالي در نقص و

  خودرو مجاز هاي تعمیرگاه مسئولیت بیمه  

   .شود می صادر خودرو مجاز هايتعمیرگاه مسئولیت از ناشی خطرات پوشش منظور به نامه بیمه این

 

 کارگران از اعم - کارگاه محدوده در شاغل کارکنان تمامی( کارگران و کارکنان به وارده خسارات جبران به نسبت کارفرمایان کلیه

 ئولیتمس بیمه این. هستند مسئول شود، جانی و جسمانی صدمات به منجر و باشد کار حین حوادث از ناشی که) غیرایرانی و ایرانی

   .دهدمی قرار بیمه پوشش تحت کارکنان، مقابل در را گذاربیمه مدنی

 

 خود تعهدات انجام عدم یعنی( قرارداد در مندرج شرایط از تخلف علت به قرارداد طرفیک که است ايبیمه قراردادي مسئولیت بیمه

 قراردادي مسئولیت بیمه رشته. یابد می تحقق قرارداري مسئولیت صورتاین در ود،ش دیگر طرف زیان باعث) ناقص بطور تعهد انجام یا

  .نمایدمی جبران را فوق موارد از ناشی مالی خسارات

 

 امانت در صداقت اعتباري بیمه. گردد می تهیه شخص اختیار بنابر نامه بیمه و نشده تعیین قانونی الزامات هیچگونه بیمه این براي

   .باشد می ارائه قابل ایران بیمه هاي کارگزاري و ها نمایندگی مجتمع، در

 

 عدم خطر برابر در رسانندمی فروش به اقساطی صورت به را خود محصول و کاال که هاییشرکت مطالبات نامه، بیمه نوع این در

 فروش قرارداد اساس بر که هاییشرکت و اعتباري و مالی موسسات و هابانک کلیه.گیرد می ارقر ايبیمه پوشش تحت مطالبات وصول

 شده یاد ايبیمه پوشش از خود سرمایه تضمین و مطالبات وصول از توانندمی دهندمی انجام اعتباري هايفروش عملیات تنظیمی،

   .نمایند استفاده

 

 طبق بیمه حق میزان و پوشش تحت خسارات باشد جدید گر بیمه براي موضوع که شود می صادر انیزم مخصوص هاي طرح بیمه

   شود. می تعیین طرفین توافق

  

 

. ورزندمی مبادرت جاده طریق از کاال جاییجابه به که است المللیبین نقل و حمل هايشرکت مدنی مسئولیت بیمه ،CMR بیمه

 Convention relative au contrat de transport international" :فرانسويمخفف اصطالح  CMRعالمت اختصاري 

de Marchandises par Route"   است »جاده طریق از کاالها المللیبین ونقلحمل قرارداد کنوانسیون« معناي بهاست که .

 براي استفاده مورد اسناد خصوص به کاال ايجاده نقل و حمل قراردادهاي بر حاکم شرایط کردن یکنواخت منظور به کنوانسیون این

 نامهبیمه این .گیردمی قرار استفاده مورد و تنظیم کاال گیرنده و فرستنده با وي روابط تنظیم و کنندهحمل مسئولیت المللی،بین حمل

. دهدمی قرار پوشش تحت دارند، مبادرت جاده طریق از کاال جاییجابه به که را المللیبین نقل و حمل هايشرکت مدنی مسئولیت
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 CMR راهنامه در شده ثبت کاالي ارزش سقف تا کاال از قسمتی یا و تمام به وارده خسارت هرگونه مسئولیت نامهبیمه این در

 در تخسار پرداخت سقف. است پوشش تحت گیرد، می قرار حمل متصدي اختیار در کاال که زمانی از ،)ايجاده حمل هايبارنامه(

  .گیردمی صورت گزاربیمه و گربیمه توافق یا و CMR کنواسیون براساس نامهبیمه این

 هايشرکت معموالً که این ضمن. گرفت نخواهد قرار پوشش تحت جنازه و پستی محموالت منزل، اثاثیه CMR کنوانسیون اساس بر

 عدم مثال عنوان به. دهندمی تسري گريبیمه عرف در خود نظر وردم موارد به را قرارداد استثنائات حمل، متصدي با قرارداد در بیمه

 بلوا، شورش، جنگ، رادیواکتیو، یا و ايهسته انرژي گزار،بیمه سوءنیت و عمد از ناشی خسارات کاالها، ناقص بنديبسته بندي،بسته

 و نقاشی تابلوهاي و نريه آثار اسکناس، و پول قیمتی، هايسنگ گرانبها، فلزات کاال، مصادره یا و ضبط کاري،خراب و اعتصاب

  .گیرندنمی قرار پوشش تحت هامجسمه

 15

 ، محیطی و رخدادهاي منتهی به آلودگی هاي زیست حوادث از ناشی خسارت جبران به مربوط هاي هزینه که است بیمه نوعی  

نح ریلی، جاده اي و سانحه غیر مترقبه ( مانند انفجار کارخانه هاي شیمیایی، سوا انتشار آلودگی هاي ناشی از یک رخداد و مانند

  .دهند می قرار پوشش تحت را زیستی تنوع به آسیب و هوا ، آب ، زمین دریایی ) منتهی به آلودگی

 

 مورد سوزي آتش مانند حوادثی و اهیگی بیماریهاي و جوي خطرهاي برابر در کشاورزي محصوالت آن موجب به که است بیمه نوعی

( کوهپاهی،  شود می جبران تعهد مورد میزان تا برداشت و داشت کاشت دوره دري کشاورز به وارده خسارت و گیرد می قرار تامین

1376(16.  

از  ریسک القانت براي هزینه پر و سیاستی روش واقع در. است ریسک تقسیم در موثر کشاورزي سازوکاري بیمه فی دیگر یدر تعر

 مشکل دو حل براي سوي دولت ها از کشاورزي بیمه اصل در. آید می شمار به بیمه هاي موسسه دیگر یا و ها دولت به کشاورزان

 با مدیران که ستا ابزاري کشاورزي محصوالت در واقع بیمه .گیرد می قرار موردتوجه ثبات بی مدآدر و پایین بسیار درآمد اساسی

  .(همان) کنند تضمین را خود گذاري سرمایه نست امنیتتوا خواهند آن کمک

ابی و مدیریت یکی از مهمترین پیش شرط هاي استفاده از سازوکارهاي بیمه براي حفاظت از محیط زیست، شناسایی، تحلیل، ارزی

اي هریسک مخاطرات زیست محیطی و عدم قطعیت خص است. به همین دلیل ریسک به طور عام، و ریسک محیط زیست به طور ا

بیمه تمایل  حاکم بر آنها باید براي شرکت هاي بیمه مشخص و قابل ارزشگذاري باشد. در غیر این صورت بسیاري از شرکت هاي

وجود دارد،  رتخسا وقوع براي که اي امکان بالقوه عنوان به توان می را ریسکچندانی براي ورود به این عرصه نخواهند داشت. 

چالش برانگیز  موارد اغلب زیست محیطی خطرات .است آینده در وقوع خسارتی امکان با مترادف دیگر ریسک عبارت به .نمود تعریف

 اشتهشدیدي د تایجمی توانند ن آنها کم می باشند، اما رخداد احتمال که اتفاقات یا رخدادهایی هستند معمول طور به زیرا هستند

 حتمالیا زمینه هاي کاهش براي اي محیط زیست، وسیله فناوري و مدیریت پیشرفت هاي توجه به با زیست محیط بیمه .باشند

  در رخدادهاي طبیعی و انسانی است.  محیطی زیست حوادث

ه نشات می گیرد که تغییر اصطالح ریسک به معناي احتماالت خاصی است که می تواند به واقعیت تبدیل گردد. این مفهوم از این اید

هایی مورد ارزیابی قرار داد. گرچه چنین احتمالی بصورت کامل قابل درك است ، با این  از احتمال به واقعیت را می توان به روش

                                                           
1 5 . Environmental liability Insurance 

  .تهران دانشگاه انتشارات ،کشاورزي اقتصاد اصول) 1376(  کوپاهی . مجید  16



 

16 

 

حال همچنان ناشناخته بوده و با عدم قطعیت زیادي مواجه است. عدم قطعیت و ناشناخته بودن احتمال وقوع یک رخداد، ماهیت و 

طور روشن نتوانیم پیش بینی کنیم که چه چیزي ممکن است، در نتیجه برخی ه که ما ب ت ریسک را تشکیل می دهد. زمانیذا

  فعالیت ها حداث شود، در نتیجه ما با مفهوم ریسک مواجه هستیم.

ت که بسیاري ذاشته استحوالت اقتصادي و اجتماعی و گسترش دخالت هاي بشر چند دهه گذشته اثرات عمیقی را بر جهان بر جاي گ

همین دلیل و  با توجه به  وجود دارد. به آثار پو پیامدهاي آنهااز این اثرات تاکنون ناشناخته بوده و ابهامات بسیار زیادي در مورد 

حیطی ، موضوع ابهامات و عدم قطعیت در زمینه آثار و پیامدهاي بشر در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعی و خصوصا زیست م

اي مختلف اقتصادي به عنوان یک ابزار مهم کاهش خسارات در حوزه هو به دنبال آن سازوکارهاي بیمه مدیریت و برنامه ریزي ریسک 

سیاري از مراکز ب، اجتماعی و باالخص زیست محیطی تکوین و تکامل یافته و در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین رشته ها در 

ها در خصوص در سراسر دنیا آموزش داده شده و دستورالعمل هاي متعددي در بسیاري از سازمانه و همچنین صنعت بیمآکادمیک 

ناي آنها صورت می نحوه رویارویی و برنامه ریزي مدیریت ریسک تدوین شده است که در حال حاضر بسیاري از برنامه ریزي ها بر مب

  گیرد. 

 ( Risk ) سکری ، ( Hazard )مخاطره  مفهوم چهار ابتدا در تا است روريض ریسک تعریف از شفاف تصویري ارایه منظور به البته

 ادهاستف مورد ریسک به مربوط مباحث در کرات به که ( Consequence ) و عواقب   ( Loss )یا زیان  Damage ) خسارت ( ،

  .گردند تعریف گیرند، می قرار

 منظور به یتیموقع ساختن فراهم خطرها، شناسایی از هدف. شود دثهحا یا و سانحه به منجر تواند می که است موقعیتی  مخاطره

حه است. در ، شانس ( احتمال ) منجر شدن یک خطر به حادثه یا سانریسک  .است خطر حذف حالت بهترین در و کاهش ، ارزیابی

از بروز یک  سیب جانی ناشیآ خسارت و زیان ،واقع ریسک ترکیبی از احتمال وقوع و وخامت عواقب حادثه یا سانحه می باشد. 

عواقب یا ها است . سانحه ، زیان مالی مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از حادثه یا سانحه و خسارات زیست محیطی و یا ترکیبی از آن

  ، شرایطی است که در نتیجه بالفعل شدن مخاطره بوجود می آید. پیامد

 دارد. بروز آن بطور طبیعی در نتایج یک وضعیت وجود برخی پژوهشگران ریسک را تغییري تلقی می کنند که امکان 

     عضا مثبت به  ریسک ها ، رویدادها یا وضعیت هاي ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع پیامدهاي منفی یا ب

سک  گري از ریهمراه دارند.ژعدم قطعیت منتج از یک رویداد در یک شرایط معین و در زمان خاص نیز به عنوان تعریف دی 

 از سوي پژوهشگران پذیرفته شده است. 

  استانداردAS/NZS-4360 :ریسک را بصورت زیر تعریف می کند 

  شانس روي دادن چیزي که تاثیري بر اهداف خواهد داشت.

  بر اساسISO/IEC Guide 73   ود.شریسک می تواند به عنوان تلفیقی از احتمال یک رویداد و پیامد آن تعریف 

 سه ریسک ایاالت متحده امریکا ( بر طبق تعریف موسPMI  (17:ریسک به صورت زیر بیان می شود 

ک دلیلی دارد و در رویدادي نا مطمئن یا موقعیتی که اگر اتفاق بیفتد، بر هدف پروژه تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ریس  

 صورت اتفاق نیز تجربه اي از آن حاصل خواهد شد.

  ) پریت چاردPritchard (18 ریف از ریسک به شرح زیر ارایه داده است:دو تع 

  ارد.. تاثیر تجمعی احتمال رویداد هاي غیر قطعی که ممکن است بر اهداف پروژه بطور مثبت یا منفی تاثیر بگذ1

سه    2 سیله  اکتور ( معروف به ف. میزان قرار گرفتن در معرض رویداد منفی و پیامدهاي محتمل این رویدادها ، این رویداد ها بو

  کتورهاي ریسک ) توصیف می شوند: رویداد ریسک ، احتمال ریسک و مقداري که در معرض خطر بوده است. فا

                                                           
1 7 . Project Management Institute 
1 8 . Pitchard. Carl L. (2012), Risk Management: Concepts and Guidance, Fifth Edition, CRC press 
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 Jungerman  وSlovic  )1993 (19           شته هاي شم عمدتا در ر ش سک ارایه نموده اند که تعاریف چهارم تا  شش تعریف از ری

  مالی و ریاضیات آماري مورد استفاده قرار می گیرند:

  نزله احتمال یک رخداد مضر و آسیب رسان . ریسک به م1

  . ریسک به منزله شدت احتمال یک رخداد مضر 2

  . ریسک به عنوان تابعی ( معموال یک محصول ) از احتمال و شدت یک رخداد مضر 3

  . ریسک به عنوان تغییرات توزیع کلیه احتماالت پیامدهاي یک تصمیم 4

  مدهاي منفی با یک نقطه مرجع مشخص شده . ریسک به منزله تغییرات توزیع کلیه پیا5

  . ریسک به منزله ترکیب وزنی تغییرات و مقادیر انتظاري توزیع کلیه پیامدهاي محتمل 6

ص      صیف عدم قطعیت ( و در نتیجه فر سیم بندي نمود . یکی از راهها تو سک ها را منظر هاي متفاوتی می توان تق سک  ری ت ها و ری

  رح زیر است : امعلوم هاي شناخته شده و نامعلوم هاي ناشناخته می باشد. این تقسیم بندي بشها ) از بعد شناخته شده ها، ن

  ) Known risks. ریسک هاي شناخته شده ( 1

  هم خودشان و هم تاثیر شان شناخته شده است .

  ) Known Unknowns. نامعلوم هاي شناخته شده ( 2

  اثیر آنها ناشناخته است.ریسک هایی که وجود شان شناخته شده اما حدود و ت

  ) Unknown Unknowns. نامعلوم هاي ناشناخته (3

  آن دسته از ریسک هایی که نه وجودشان و نه تاثیر شان شناخته شده است.

 زندگی در ، مثال عنوان به. ندارد وجود قطعیتی عدم هیچگونه آن نهاد در که است وضعیتی یا مورد ، شده شناختهریسک هاي 

 وجود آن ردمو در قطعیتی عدم هیچ و افتد می اتفاق قطعا رویدادي چنین.  است وضعیتی چنین از اي نمونه مرگ افراد، شخصی

   .ندارد

 خود بر را تاثیرشان یچگونگ اما هستیم آگاه آنها وجود از که هستند رویدادهایی از دسته آن ،شده شناخته هاي معلوم ریسک هاي نا

 این از مثالی انتو می را برق صورتحساب. هستند شناسایی قابل هاي قطعیت عدم ، شده شناخته هاي نامعلوم واقع در. شناسیم نمی

 را خود تیآ ماه صورتحساب پرداخت قابل بهاي میزان ولی هستیم مطمئن بعد ماه صورتحساب دریافت به نسبت ما. دانست دسته

 آن قربانی روزي اآی که دانیم نمی اما دارد وجود سرطان که نیمدا می ما. باشد می طبقه این از دیگري مثال سرطان.  دانیم نمی

  .خیر یا بود خواهیم

 مورد اولین شاهدهم از پیش مثال براي.  نیست تصور قابل برایمان آن وجود که است وضعیتی یا مورد ناشناخته، ریسک هاي نامعلوم

) باشد می شده ناختهش نامعلوم اکنون هم(  ایدز دانیم می اکنون چه اگر. است بوده ناشناخته نامعلوم یک بیماري این ایدز، بیماري

  .دارد وجود سرطان مانند

ــتانداردها و رویه هاي(  ــول ، اس ــال  PSP(20انجمن منابع آبی ایاالت متحده در اص دو منبع اصــلی ریســک و عدم   1980خود در س

  :21 )1387قطعیت را بشرح زیر اعالم نموده است (پوراصغر سنگاچین، 

                                                           
1 9 . Jungermann. Helmut , Paul Slovic (2015), Characteristics of Individual Risk Perception, Publisher: Knesebeck 
Editors: Bayerische Rück .avalable at: 
https://www.researchgate.net/publication/287202055_Characteristics_of_Individual_Risk_Perception 
 
2 0 - The Principle, Standards and Procedures 

، امور برنامه ریزي ، نظارت و آمایش ســـرزمین ي بر مبانی ریســـک ، ســـازمان برنامه و بودجه)، مقدمه ا1394. پوراصـــغر ســـنگاچین. فرزام (21

  (گزارش)
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شرایط طبیعی ، اجتم    . ر1 شی از خطاهاي اندازه گیري، تغییر پذیري هاي پیچیده اولیه و  سک و عدم قطعیت نمای اعی و اقتصادي  ی

باشسد در آن صورت    نمی باشند. اگر تحلیل گر به دلیل ناقص بودن داده ها یا ابزارهاي تحلیل ، نسبت به اندازه گیري خود مطمئن   

الح شده به کمینه  ه گیري قرار می گیرد. آشکار است که داده هاي بهبود یافته و تکنیک هاي اص   فعالیت او در معرض خطاهاي انداز

  کردن خطاهاي اندازه گیري کمک می کنند.

ست که این       2 ستند و این بدان دلیل ا ضرورتا غیر قابل پیش بینی ه صادي ، اقلیمی  گونه رویدادها در . برخی رویدادهاي آماري، اقت

واند در قالب  تفی هستند. سئوالی که از سوي تحلیل گر مطرح می شود این است که آیا این تصادفی بودن می معرض نوسانات تصاد

ان آن را براي تحلیل پاره اي از توزیع هاي احتمالی بیان شــوند یا خیر. اگر یک پایگاه داده هاي تاریخی وجود داشــته باشــد که بتو

ستفاده از تکنیک ها   رویدادهاي آتی بکار برد ، آنگاه اینگونه تو شده و یا با ا شوند.  زیع احتمالی می توانند بیان  ي عینی تقریب زده 

صادفی آینده می توانند      صورت توزیع احتمالی رویداد هاي ت شد در آن  شته با با تکیه بر بهترین  اما چنانچه چنین پایگاهی وجود ندا

  طور نظري توصیف شوند.  ه قضاوت ها و بینش هاي موجود ب

  

ــحت اطالعات ، افق زمانی ، هزینه الزم براي پیش بینی  البت ــترس بودن اطالعات ، دقت و ص ت  دقت و قابلی ،ه عواملی نظیر در دس

  ند.  اطمینان پیش بینی و داشتن یک دید و ذهن روشن نسبت به آینده می توانند در پیش بینی آینده حائز اهمیت باش

سک   ستم مع    22تحلیل هاي فنی ری سی ست       یا تحلیل هاي  شدید در محیط زی ساتی که می توانند باعث بروز خطرات  سی موال براي تا

ست ، مورد          شار آنها در محیط زی سمی خطرناك یا مواد رادیو اکتیو و انت صرف موادي نظیر مواد  ستفاده و م گردند، بویژه به دلیل ا

ــت می تواند باعث بروز   ــار این مواد در محیط زیس ــتفاده قرار گیرند، زیرا انتش ــتی یا مالی گردند( هاپت من و  اس ــارات بهداش خس

  ) 1991،  23همکاران

البته معموال چنین تاسیساتی داراي سیستم هاي ایمنی هستند که مانع از انتشار این گونه مواد شده و یا از خروج انرژي هاي مضر         

بر احتمال بروز حوادث غیر مترقبه و  از سیستم ممانعت به عمل می آورند. به همین دلیل تحلیل ریسک فنی و یا تحلیل سیستم ها

سک به           سک ، مفهوم ری صحیح تاکید می کند. به همین دلیل در این تعریف از ری صلی نقص و عدم کارکرد  صر و مولفه هاي ا عنا

ــک را می توان به عنوان            ــاس ریسـ ــتفاده قرار می گیرد. بر این اسـ منظور ارزیابی عدم قطعیت هاي مرتبط با یک رخداد مورد اسـ

  ). 2001، 24ارات ناشی از نقص سیستم معنی کرد( ایوب و بندر خس

شته علمی از مفاهیم          ست محیطی ، هر ر صادي ، اجتماعی و زی ست با توجه به ماهیت و کارکرد حوزه هاي مختلف اقت شایان ذکر ا

ستفاده می کند. به عنوان مثال ، در حوزه هاي مرتبط با پژوهش ه    سک ا سرطان، ویلیامز و  مرتبط با خود براي تعریف ری ا در مورد 

ستن باخ  سرطان به دلیل تماس با مواد مختلف وجود دارد        2002(  25پا سک  سیار زیادي از ری ستند که احتماالت ب ) بر این عقیده ه

سک در این        شته براي ارزیابی و برنامه ریزي ری ساس تعاریف مربوط به آن ر ساس نیز مدلها و الگوهاي خاص خود را بر ا  و بر این ا

  زمینه ابداع نموده اند.  

  ی شود. در حوزه هاي بیماري شناسی ، ریسک معموال بصورت ریسک نسبی ، نسبت وقوع یک بیماري و ریسک احتمالی تعریف م

                                                           
2 2 - Technical risk analysis  
2 3 - Hauptmanns. Ulrich, Wolfgang Werner (1991), Engineering Risks, eBook Packages Springer Book Archive, 
avalable at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-95610-2#authorsandaffiliationsbook 
2 4 - Ayyub and Bender  (2001), Fuzzy stochastic risk-based decision analysis with the mobile offshore base as a case 
study, avalable at: 
https://www.researchgate.net/publication/223795021_Fuzzy_stochastic_risk-
based_decision_analysis_with_the_mobile_offshore_base_as_a_case_study 
2 5 - Williams and Paustenbach 
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ضایعات خطرناك به           شت  سبت و احتمال یک رخداد ، احتمال بروز ن سک به عنوان ن ست ، ری در حوزه هاي مرتبط با با محیط زی

سدها و موارد مشابه اطالق می شود. در اینجا ریسک را می توان به عنوان موارد مشاهده شده در یک جمعیت        منابع آب، شکستگی  

سی          شنا سم  شابه عنوان کرد. در مباحث مربط به  سایر جمعیت هاي م سبت به  سمی    26ن سک به عنوان احتمال اینکه یک ماده  ، ری

ــرایط خاص تماس ، م ــیمیایی بتواند در بدن افراد تحت شـ ــود ، تعریف می گردد( رود ریکسشـ ــاهده شـ ). همچنین  1992،  27شـ

شت جهانی (     سال             WHO28سازمان بهدا سوئد در  ستکهلم  سانی در ا ست ان سازمان ملل متحد در مورد محیط زی ) و کنفرانس 

ــک را به عنوان تعداد تناوب مورد انتظار یک اثر نامطلوب که در نتیجه تماس با آالینده ها بوقوع              1972 می پیوندد ، تعریف   ، ریسـ

    .می کند

) تعریف جامع و کاملی از ریسـک فارغ از هر رشـته خاص ارایه داده اند که بر سـه عنصـر اصـلی ریسـک        1981(  29کاپالن و گاریک

  تاکید می کند . آنان ریسک را به عنوان مجموعه اي از سه عنصر بشرح زیر توصیف می کنند:

R={(Si , Pi , Xi )}    i= 1,2,3,…..N  
شده ،         Siدر این فرمول  صیف  شده یا تو شناحته  سناریو   ،Pi      شده و شناخته  سناریو  ا معیار ارزیابی نیز پیامد ی Xiاحتمال وقوع 

  سناریو ، به عنوان مثال ، معیار خسارت است. 

صیف م          شدت وقوع تو ساس احتمال و  صول یک پیامد بر ا سک در چارچوب این مفهوم به عنوان مح شود به این ترتیب ری . کار ی 

سک (     سیون علمی اروپا در زمینه هماهنگی رویه هاي ارزیابی ری س    2000گروه کمی شابهی را در مورد ری شرح زیر  ) مفهوم م ک ب

  عنوان کرده است: 

  "احتمال و شدت بروز یک رخداد شدید که براي انسان یا محیط زیست پس از تماس و تحت شرایطی بوجود می آید. "

ان نیز بسته به ماهیت رشته هاي تکنیکی و علمی خود، تعاریف به اصطالح کیفی از عوامل ریسک ارایه کرده     البته سایرصاحب نظر  

ست. این           1993، و همکاران 30اند( فیش هوف شده ا صل  سک حا ساس نتایج پژوهش ها در زمینه ری سک بر ا ). این عوامل کیفی ری

سیار حائز اهمیت هستند. مولفه  اول ، شامل گستره یا محدوده و     پژوهش نشان داده است که دو مولفه در درك و شناخت ریسک ب    

ست باعث بروز ریسک           ست که ممکن ا ستفاده ) ا سازه ، محصول یا مواد مورد ا یا مقدار منبع بروز ریسک ( مثال ، نوع تکنولوژي ، 

) بین  1984ون مثال فیش هوف ( گردند و مولفه دوم نیز عدم شناخت دقیق منبع بروز ریسک توسط مسئولین و مردم است. به عن

ــک یعنی مرگ و میر   عد ریسـ ــه ب ماري  31سـ ــطالح آخر ، یعنی نگرانی و ترس ،      33و نگرانی و ترس 32، بی ــود. اصـ ئل می شـ قا مایز  ت

  طالحی فراگیر براي ابعاد کیفی ریسک یعنی نگرانی از ریسک و ناشناخته بودن آن است.صا

یط قوانین و ین مفهوم در قوانین و مقررات رســمی کشــورها اســت که بســته به شــرارویکرد دیگر در مورد کاربرد ریســک، کاربرد ا

ستفاده قرار می دهند. تفاوت در     شان را در مورد این مفاهیم مورد ا شور، تعاریف خاص خود قوانین و مقررات  مقررات حاکم بر هر ک

مه کشور ها در  هف قانونی عام و قابل پذیرش یارکشورها و شرایط اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی حاکم باعث شده است تا نتوان تع        

  مورد این مفهوم ارایه داد. 

                                                           
2 6 -Toxicology 
2 7 - Rodricks 
2 8 - World Health Organization 
2 9 - Kaplan and Garrick 
3 0 - Fischhoff. Baruch , Ann Bostrom (1993), Risk Perception and Communication, 
DOI:10.1146/annurev.pu.14.050193.001151, avalble at: 
https://www.researchgate.net/publication/14874885_Risk_Perception_and_Communication 
3 1 - Mortality  
3 2 - Morbidity 
3 3- Concern  
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ریسک از منظر بیمه با ریسک از منظر سایر نهاد ها متفاوت است. عموما ریسک ها از منظر بیمه به چهار گروه عمده به شرح زیر 

  :34)1392طبقه بندي می شوند (تهرانی، 

  

 ایستا یا خالص ریسک )1

 ساختمان یک امانهد و براي مثال، خسارت .گیرند می نشات خطاهاي انسانی از که شوند می خساراتی به تا مربوطاین خسارات عمد

 سوزي آتش دچار یا ساختمان:دارد امکان دو حالت فقط آن نتیجه در که است خالص ریسک براي سوزي مثالی آتش حادثه اثر بر

 زیان التح دو داشتن ریسک ها این خصوصیات دهد. از رخ نمی آن در وزيس آتس و ماند می سالم یا بیند می و خسارت شود می

  گیرد. قرار تواند می وضعیت دو در آن مالک که است عدم زیان و

 پویا یا سوداگرانه ریسکهاي )2

 عمده رتصو به ار کاال که بازرگانی وضعیت .باشد می انسانی هاي در خواسته تغییر ویژه به ها دگرگونی از ناشی پویا ریسک هاي

 تاجر ود،کار اینش عایدش سودي خود تجارت از که است و امیدوار فروشد می پا خرده تاجران به باالتر قیمتی با را و آن خرد می

 ریسک هاي رانهسوداگ سود، عدم سود و زیان. ریسک هاي: باشند داشته حالت سه توانند می ریسکها است. این دسته از سوداگرانه

  قلمداد نمی شوند. بیمهمطلوبی براي صنایع 

 خاص ریسکهاي )3

 دتوانن می خاص ریسکهاي .گذارند می نامطلوب اثر کوچکی بر گروه همزمان یا شخص روي مشخصا که هستند ریسک هایی

 تعهد واندت می بیمه صنعت که هستند در حدي حوادث اینگونه از ناشی خسارتهاي عموما ولی باعث شوند، را بزرگی خسارتهاي

  .عهده بگیرد به و کند بیمه را حوادث اینگونه از ناشی ت هايجبران خسار

  عام ریسکهاي )4

 .شود یم را شامل کشور کل گاهی حتی که گذارد می مردم از گروه کثیري روي نامطلوب اثر تحقق، صورت در که ریسک هایی

  .کنند می ندیشیا چاره و شوند می کار به المللی دست بین سازمانهاي و دولت ها اغلب مشکل این حل براي

  عمده به شرح زیر طبقه بندي می شوند: دسته دو اي بیمه نظر از ها ریسکدر تقسیم بندي دیگر 

  .دارند را شدن بیمه قابلیت که الف) ریسکهایی

  .هستند شدن بیمه غیرقابل که ب) ریسکهایی

  :)1392(تهرانی،  ردار باشندبراي اینکه ریسک ها قابل بیمه شدن باشند، باید از ویژگی هایی به شرح زیر برخو

 در و دشو نمی شامل را اطمینان عدم نباشد تصادفی که صورتی در .باشد ناخواسته و تصادفی کلی طور به باید خسارت 

 در یردگ می قرار استفاده مورد ریسک کاهش جهت بیمه که آنجا از و دهد نمی ارائه را سودمندي هدف بیمه صورت این

 .شود نمی ایجاد کریس در کاهشی صورت این

 باشد بینی پیش و گیري اندازه قابل ذاتا باید خسارت. 

 انفجار ان بسیار شدید باشد که در این خصوص می تو نباید خسارتبه فاجعه منتهی شود، به عبارت دیگر  نباید خسارت 

اشی از ن هاي خسارت زیرا. است مشکلبسیار  آن گرفتن قرار بیمه پوشش تحتدر نیروگاه هاي هسته اي اشاره کرد که 

مه کردن این ی منتهی شود. به عبارت دیگر باید بیبین پیش قابل غیرمخاطرات  است به ممکنحادثه یا انفجار در آنها 

 تاسیسات اقتصادي باشد. 

                                                           
  از: دسترس قابل ایران سبز دیریتم انجمن زیست، محیط مسئولیت بیمه ،)1392( مهناز.  . تهرانی 34

http://www.iran-gma.com/images/ws/afile/67_dr%20tehrani.pdf  
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 گردد تقسیم مشابه موارد از کافی شمار بین در باید ریسک. 

 باالتر تخسارو احتمال  شانس اگر .باشد قبول قابل حد در خسارت هزینهبوده و  کم باید خسارتو احتمال بروز  شانس 

 .نماید پرداخت نامه بیمه تحت گر بیمه که بود خواهد مبلغی از باالتر نامه بیمه هزینه باشد درصد 40 از

  

رایند شناسایی  فاست از یکی دیگر از مفاهیم اساسی مرتبط با مباحث مرتبط با ریسک ، ارزیابی ریسک است. ارزیابی ریسک عبارت    

سط و ت      سک ب ساس نیز رویه هاي متعددي براي ارزیابی ری سک . بر این ا شده    خطر بالقوه تا کمی کردن احتمال بروز ری سعه داده  و

  است که این امر بستگی به این دارد که آیا این ارزیابی در مورد کدام حوزه در حال صورت گرفتن است.

ارتباطات بین اجزا  الزم است حوزه و محدوده سیستم، اجزاء سیستم و ارتباطات بین اجزاء سیستم و        در اولین گام از ارزیابی ریسک 

صغر              شده انجام می گیرد ( پورا سک در حوزه تعریف  سپس فرایند ارزیابی ری شود،  سایی و تعریف  شنا  نگاچین،س به طور کامل 

1394 .(  

شتی معموال   سایی         به عنوان مثال در مورد ارزیابی ریسک بهدا می بایست بین چهار مرحله مشخص تمایز قائل شد. مرحله اول شنا

سش را مطرح           شاره کرد. در اینجا می توان این پر سایی کیفی ویژگیهاي یک ماده ا شنا صوص می توان به  ست که در این خ خطر ا

صیف کمی رابطه دوز      شود. گام دوم ، تو سرطان  ست. به عنوان مثال در این   35اثر - کرد که آیا ماده مورد نظر می تواند باعث بروز  ا

ستانه      سط چه دوزي بوجود آمده و مهمتر از این مقدار آ شخص گردد گردد که کدام اثر تو سارت چه میزان   36گام باید م براي بروز خ

سوم ارزیابی تماس      سک مرتبط با دوز هاي نیز وجود دارد. گام  ست و آیا ری ست ، به عنوان مثال باید قدرت و طول دو   37ا ره تماس ا

سک مورد       شخص کردن کلیه ابعاد ری سمی و جمعیتی که تحت تاثیر قرار گرفته اند ، تعیین گردد. در نهایت ، گام چهارم م با ماده 

نظر اســت. به عبارت دیگر، در ارزیابی ریســک ، خالصــه اي از ارزیابی به گونه اي ارایه می شــود که در آن نوع و تناوب خســارات  

  و جمعیتی که در معرض تماس قرار گرفته اند ، ارایه می شود.  بهداشتی مورد انتظار

نوع دیگري از ریســک اســت که در آن به ارزیابی بروز اثرات شــدید احتمالی بر زیســت بومها تاکید می   38ارزیابی ریســک اکولوژیکی

) . مرحله  1998ت متحده ، شود. ارزیابی ریسک اکولوژیکی ممکن است به سه مرحله تقسیم بندي شود( آژانس محیط زیست ایاال       

اول شــناخت مســئله اســت که در این مرحله زیســت بوم مورد نظر بخوبی معرفی می شــود و اثرات اکولوژیکی و عوامل تنش زا در 

ست که در این مرحله ،         سایی می گردند. گام دوم ، تجزیه و تحلیل ا شنا صورت کیفی )  ست بوم با مدل هاي مفهومی ( معموال ب زی

ــی از تماس ، تعیین می گردد. از        احتمال ت  ماس مورد آزمایش قرار گرفته و نوع اثرات اکولوژیکی مورد انتظار از میزان دوز خاصـ

سک                صیات ری صو سایی خ شنا شود.  سک ، تهیه می  صیات ری صو صه اي از خ صل از تماس و اثرات عوامل تنش زا ، خال ،  39نتالیج حا

  ي ذاتی در تجزیه و تحلیل است.در برگیرنده مفروضات و ارزیابی عدم قطعیت ها

ست بین عملیات و               شد، لذا در ارزیابی می بای سات با سی شی از تا سک نا شوند. چنانچه ری سک ها به دالیل مختلفی مطرح می  ری

فعالیت هاي روزانه تاســیســات و  فعالیت هایی که باید براي رویارویی با ریســک صــورت گیرد، تمایز قایل شــد. به عبارت دیگر، در 

شرایطی که احتمال خطا وجود دارد ، متفاوت بوده و هر کدام از آنها از رویه ها و چارچوب هاي       ارز شرایط عادي و  سک در  یابی ری

ضایعات و مواد          شت ناگهانی  ستم ( به عنوان مثال ن سی سک مرتبط با خطاي  خاص خود تبعیت می کنند. به این ترتیب تحلیل ری

از رویه هاي خاص و تفصیلی است. در مرحله اول ضروري است تا اطالعات الزم و مدلسازي      شیمیایی به منابع آب) مستلزم تبعیت   

                                                           
3 5 - Dose-effect relationship 
3 6 - Threshold 
3 7 - Exposure 
3 8 - Ecological risk assessment 
3 9 - Risk characterization 
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صورت گیرد( مرتنس    صوص  ستم      1993،  40در این خ سی شهایی نظیر تجزیه و تحلیل درختی خطاي  یا تجزیه تحلیل درختی  41). رو

ــتفاده قرار گیرند. در این روش ها  42رخداد ــتم را می توان به  می توانند در چنین مواقعی مورد اس ــیس ، خطاهاي کارکرد هاي کل س

  تناسب احتماالت وقوع رخداد محاسبه کرد. 

ستمري تبعیت می کند که هر مرحله از این فرایندها در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر    سک از فرایند م رار دارند. این فرایند قارزیابی ری

تعیین سطوح   شناسایی عوامل و عواقب هر خطر ، ارزیابی خسارات و   شامل سه فاز عمده شناسایی خطر ، تجزیه و تحلیل ریسک (      

. این سه فاز نیز  ریسک ) و کنترل ریسک ( شناسایی راه حل هاي مختلف ، انتخاب بهترین گزینه ها ، بازنگري و کنترل ) می باشد     

  مرحله بشرح زیر طبقه بندي می شود: 8به نوبه خود به 

  . شناسایی خطر 1

  ل عوامل . تجزیه و تحلی2

  . تجزیه و تحلیل عواقب 3

  . تجزیه و تحلیل خسارت 4

  . تعیین سطوح ریسک 5

  . تجزیه و تحلیل و ارایه راهکارها 6

  . انتخاب و گزینش بهترین راه حل ها  7

  . بازنگري و کنترل 8

  : شناسایی خطر 

ین شرایط و  اشناسایی و بررسی می گردند.    در این مرحله کلیه شرایطی که در یک سیستم ممکن است منجر به بروز حادثه شود،       

ور شناسایی خطرها نامیده می شوندبه منظ "خطر  "حاالت که اکثرا قابل پیش بینی بوده و داراي پتانسیل ایجاد ریسک می باشند، 

  استفاده می شود. تجربی و خالقمعموال از دو روش 

س      در صورتیکه سیستم پیچیده نبوده و همچنین موارد مشابه آن در      تفاده کرد، در گذشته مشاهده باشد، می توان از روش تجربی ا

شته و خطرات ممکن خواهند پرداخت. از مزایاي ا          سی رویدادهاي گذ ست به برر سان با تنظیم چک لی شنا ین روش این روش کار

شنا        ست که نمی توان کلیه خطرات را  ضعف این روش این ا ست. اما یکی از نکات  ود، زیرا با  سایی نم سرعت عمل و هزینه کم آن ا

دید وجود جپیشرفت فناوري هاي متعدد و همچنین سنتز انسان ساخت متعدد همواره احتمال بروز خطر جدید یا شرایط خطرناك     

شته و یا            سات گروهی ، تحلیل اطالعات گذ سان خبره ، با برگزاري جل شنا شود کار صیه می  ازنگري چک بدارد. به همین دلیل تو

  ا شناسایی نمایند.زه هاي خطر خیز را که داراي پتانسیل ایجاد خطر بوده و نیازمند بررسی بیشتري هستند، رلیست ، نواحی یا حو

شهاي خالق مو         ستفاده کرد، رو سایی خطر ا شنا ستم نتوان از روش هاي تجربی به منظور  سی ستفاده  چنانچه به علت پیچیدگی  رد ا

  ربی، هزینه و زمان بیشتري نیاز دارند.قرار می گیرند که این روش ها در مقایسه با روش تج

ر شــاخص خطر براي ورود به مرحله بعد و تجزیه و تحلیل ریســک نیاز به انتخاب پر اهمیت ترین خطرها می باشــد، به این منظو 

  بصورت زیر تعریف می شود:

  خطر مورد نظر  شاخص خطر = تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از خطر * احتمال بروز حادثه یا سانحه ناشی از 

  

ستفاده از               شد. جهت ا شتر می با سی هاي بی شتر خطر و اولویت باالتر آن جهت برر شان دهنده اهمیت بی شاخص خطر بزرگتر ن

اطالعات جمع آوري شــده این مرحله در آینده، الزم اســت کلیه خطرات شــناســایی شــده و فرایند شــناســایی آنها ثبت گردد. این 

                                                           
4 0 - Mertens 
4 1 - Fault tree analysis 
4 2 - Event tree analysis  
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صلی فعالیت ه    ستندات مرجع ا ست اطالعات مورد نیاز از جمله        م ضروري ا ستم خواهد بود. بنا براین  سی اي آتی در زمینه ایمنی 

  حوزه مورد بررسی ، تاریخ بررسی ، اعضاي هیئت بررسی کننده، تعداد جلسات و سایر مدارك ، در این مستندات موجود باشد.  

  : تجزیه و تحلیل ریسک 

لعه تکمیلی در مورد خطرهاي شناسایی شده آغاز می شود . این فرایند شامل تجزیه و پس از شناسایی خطرها فعالیت بررسی و مطا

سک با       سطوح ری شی از هر خطر و در نهایت تعیین  تحلیل عوامل ایجاد خطر ، تجزیه و تحلیل عواقب هر خطر، ارزیابی زیان هاي نا

  مناسب ، به مرحله اجرا در می آید.استفاده از تکنیک هاي تجزیه و تحلیل ریسک به منظور تعیین راه حل هاي 

ــیی عوامل خطر در اولین گام     ــناس ــت، ش از آنجائیکه حذف یا کاهش خطرها نیازمند حذف و یا کاهش عوامل ایجاد کننده آنها اس

سایی عوامل ایجاد خطر            شنا شد ، روش هاي گوناگونی براي  ست. همانطور که عنوان  سیار حائز اهمیت ا سک ب تجزیه و تحلیل ری

ستفاده از      وجود شده ، ا صیه  سی ،        درخت تحلیل خطادارد ، یکی از روش هاي تو شنا سات کار ست. در این روش با برگزاري جل ا

عوامل ایجاد خطر و ارتباط بین عوامل و خطر مورد نظر تا چندین الیه مشــخص می گردد. بدین صــورت که با برگزاري جلســات   

طر انجام شده و علل مختلف بروز خطر شناسایی می شوند تا در نهایت در مورد     کارشناسی ، بحث و بررسی در مورد عوامل بروز خ   

سانحه یا ایجاد عامل             شده احتمال اینکه عامل منجر به بروز  سایی  شنا شود. در مورد هر عامل  صمیم گیري  حذف یا کاهش آنها ت

شود. در    شده و ارتباط عوامل نیز با یکدیگر در نظر گرفته می  ستفاده از روابط   دیگري گردد، تعیین  نهایت در انتهاي این مرحله با ا

شکل (     سبه کرد. یک نمونه از درخت تحلیل خطا و راهنماي عالیم آن در  شده   1آماري می توان احتمال بروز خطر را محا ) ارایه 

  است. 

  

  
  . درخت خطا1شکل 
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همراه با یکی از  4و  3(( و )) می باشــد. در صــورتیکه  4با  3(( یا )) بوده و رابطه بین عامل  2با  1رابطه بین عامل  )1شــکل (ر د

  وجود داشته باشد ، شرایط بروز خطر وجود خواهد داشت.  2یا  1عامل هاي 

سایی عواقب خطر در مرحله ارزیابی نمود . با توجه به        شنا سایی عوامل خطر ، می بایست مبادرت به  شنا ینکه حذف کامل  ابپس از 

منجر به وقوع  ســـت ، این احتمال وجود دارد که در مواردي خطر مورد نظر به شـــکل بالفعل در آمده وخطر همواره امکان پذیر نی

  . سانتحه یا حادثه شود، به همین دلیل شناسایی عواقب خطر براي رویارویی با شرایط بحرانی اجتناب ناپذیر است

 1ز آن جمله می توان به درخت تحلیل وقایع یا رخداد       روش ها و تکنیک هاي متعددي براي تجزیه و تحلیل عواقب وجود دارد که ا        

  اشاره کرد.  3ACCAو روش  CCA 2به عنوان روش صرفا ریاضی ، روش 

در روش درخت تحلیل رخداد، بر عکس درخت تحلیل خطا ، بررسی خطر آغاز شده و به نتایج ممکن حاصل از خطر می انجامد. در 

ناســـان به بحث در مورد موانع ممکن جلوگیري کننده از بروز خســـارت و ســـانحه ، کارشـــ 4این روش همانند روش طوفان ذهنی 

  خواهند پرداخت و در حقیقت تمامی حاالت ممکن در شرایط خطرناك به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.  

ي نمود. به این گیرپس از بررسی و شناخت عواقب ناشی از هر خطر ضروري است با تعبیه موانع مناسب از وقوع اینگونه عواقب پیش       

  منظور سه نوع مانع بازدارنده براي ممانعت از بروز سانحه بشرح زیر می تواند مطرح گردد:

  مانند دستگاههاي هشدار دهنده ، حسگرها ، سازه هاي فیزیکی و موارد مشابه موانع ابزاري 

  نگهداري و تعمیرات و... مانند دستورالعمل هاي اقدام سریع و برنامه هاي زمان بنديموانع دستورالعملی 

عی هستند که بصورت که پایین ترین و ضعیف ترین سطح موانع می باشند و همانطور که از نام آنها پیدا است ، موانموانع احتمالی 

سانحه یا حادثه           شاهده اتفاقی که مانع از بروز یک  شگیري می کنند ، مانند م سانحه پی صادفی از بروز  سته ا گکامال ت ز ردد. این د

ندانی برخوردار نمی موانع ارزش چندانی نداشته و خصوصا در حوزه هایی مانند آب به دلیل گستره و دامنه فعالیت ها ، از اهمیت چ

  باشند.  

ستلز              سب ، م سایی راه حل هاي منا شنا شود.  سک قلمداد می  صر ارزیابی ری سارت نیز یکی از مهمترین عنا سی و  ارزیابی خ م برر

ش  س      ارزیابی زیانهاي نا شی از بروز  سارت ، تعیین هزینه هاي نا ست. هدف ارزیابی و تجزیه و تحلیل خ وانح و حوادث به ی از خطر ا

  منظور تصمیم گیري مناسب در مورد راه حل هاي ممکن است.

و  در سوانح و حوادث قابل تشخیص است. خسارت جانی شامل مرگ       خسارت جانی ، مالی و زیست محیطی  بطور کلی سه نوع  

  جراحت ، صدمات و آسیب هاي وارده به افراد است. میر ، 

ست، مانند هزینه هاي خرا           سانحه روي داده ا ستقیم حادثه یا  ستقیم و غیر م شامل هزینه هاي م سارات مالی نیز  بی تجهیزات، خ

  شابه .  مهزینه هاي انتقال مجروحین ، هزینه هاي دادگاهی ، هزینه هاي از دست رفتن اعتماد عمومی و سایر هزینه هاي 

  خسارات زیست محیطی نیز شامل آسیب هاي وارده به محیط زیست ، جرایم و هزینه هاي پاکسازي محیط می باشد.  

هر سانحه یا حادثه ممکن است یک، دو یا تمامی این خسارات را در پی داشته باشد، اما آنچه در ارزیابی ریسک حائز اهمیت است ،        

سه این خسارات می ب     ست که هر  صورت  کمی برآورد گردند. در مورد خسارات مالی و تا حدودي زیست محیطی این      این ا ایست ب

صورت      ست ، اما در مورد خسارات جانی این برآوردها تا حدودي پیچیده بوده و در جوامع مختلف ب برآوردها تا حدودي امکان پذیر ا

ارات جانی به مقادیر عددي با استفاده از مفهومی به عنوان  متفاوتی برآورد می شود. به عنوان مثال در کشور انگلستان ، تبدیل خس    

ــتفاده قرار می گیرد. در این روش هر   5معادل تلفات   جراحت جزئی   20جراحت عمده معادل یک مرگ و میر و هر      10مورد اسـ

                                                           
1 - Event tree analysis 
2 - Cause- Consequence analysis 
3 - Advanced Cause-Consequence analysis  
4 -Brain storming 
5 - Equivalent  Fatality 
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سار      سبه و با در نظر گرفتن خ شود. به این ترتیب معادل تلفات محا شی از هر مرگ  برابر یک جراحت عمده در نظر گرفته می  ت نا

  می توان هزینه هاي ناشی از خسارات جانی را محاسبه کرد.

  

  مرگ 1جراحت عمده =  10جراحت جزئی =  200

از دیدگاه دیگري می توان خسارات را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندي کرد. نکته جالب توجه آن است که خسارات     

، معموال سهم بیشتري را نسبت به خسارات مستقیم در سوانح و حوادث بخود اختصاص می   غیر مستقیم ، علیرغم نامحسوس بودن   

  دهند.  

سازي ) مورد               صین و تحلیل ابعادي ( مدل ص شته ، نظریه متخ ستفاده از اطالعات گذ سه روش کلی ا سارات ،  سنجش خ به منظور 

  استفاده قرار می گیرند.  

حادثه ، هزینه هاي تحمیل شده بر سازمان که یبه دلیل عدم توجه به موقع و مناسب پس از ارزیابی خسارات ناشی از یک سانحه یا 

  خطرها بوجود خواهد آمد، بوضوح قابل رویت خواهد بود.

ــامل خطرات ، عوامل ایجاد خطر، عواقب خطر و ارزیابی   )1(جدول  ــده ، ش به منظور ثبت اطالعات و نتایج حاصــل از مراحل یاد ش

سارت می تواند مورد  ستفاده قرار می         خ سایی راه حل ها مورد ا شنا ستفاده قرار گیرد. این اطالعات جهت اولویت بندي خطرات و  ا

  گیرد.

  . جدول شناسایی خطرات1جدول 

احتمال   عواقب  عوامل  خطر  کد خطر

  وقوع

شدت 

  عواقب

  خسارت

زیست   جانی  مالی

  محیطی

                  

  

شناسایی شده و استفاده آتی از این مستندات طراحی شده است. باید توجه داشت           ستون کد خطر به منظور دسته بندي خطرهاي  

ــتفاده از نظرات اولیه    ــورت کلی و با اس ــده و تمامی اطالعات جدول بص ــایی خطرات تهیه ش ــناس که این جدول در اولین گام از ش

ولویت باالتر بطور اعات در مورد خطرات با کارشــناســان تعیین می گردد. پس از اولویت بندي خطرات و در مراحل بعدي ، این اطال

  دقیق و جامع تهیه می شود. 

ست. در این مرحله پس از تعیین احتمال وقوع و شدت          صلی فرایند ارزیابی ریسک ا تعیین سطوح ریسک نیز یکی دیگر از مراحل ا

شد       سطحی قرار می گیرد. البته باید متذکر  سک در چه  شود که ری سک مورد پذیرش در     عواقب خطرات، تعیین می  سطح ری که 

نظام کشورهاي مختلف با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر آن کشورها مشخص می شود. این قوانین لزوما مشابه یکدیگر نبوده و       

  با توجه به شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي جوامع تدوین و به اجرا در می آید.  

  قابل تفکیک می باشند. بل قبول ، ریسک غیر قابل قبول و ریسک قابل تاملریسک قابر این اساس سه نوع ریسک شامل 
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سک قابل قبول  سک هایی را در بر می گیرد که داراي احتمال وقوع پایین بوده و عواقب جزئی نیز در پی دارند.     ری سته از ری ، اند

ه و به همین دلیل در مورد این دسته از ریسک   در حقیقت پذیرش این دسته از ریسک ها در فعالیت هاي روزمره اجتناب ناپذیر بود  

  ها نیازي به اقدامات بعدي نبوده و کاهش آنها بیش از این میسر نمی باشد.

سک غیر قابل قبول  شته و بنا بر این به            ری شدیدي در پی دا سبتا  سارات جانی و مالی ن شوند که خ سک هایی اطالق می  به ری

س   سازمان می بای شرایط      منظور برقراري ایمنی در  سک ها در  شوند. این ری سک ها متوقف  ت فعالیت هاي ایجاد کننده این قبیل ری

  عادي قابل پذیرش نبوده و تنها در شرایط خاص که چاره اي جز قبول ریسک باال نیست، پذیرفته می شوند. 

صورتی که مناف       ریسک قابل تآمل   شته و تنها در  سطح قرار دا شود که بین  دو  سکی اطالق می  صل از پذیرش ریسک   به ری ع حا

شد مورد پذیرش قرار خواهند گرفت . در هر حال                شده با سایی و کنترل  شنا ستم  سی شد و کلیه خطرهاي  سک آن با بیش از ری

  ضروري است همواره در جهت کاهش ریسک این سیستم اقدام گردد.  

شوند. در صورت باال بودن این فاکتور ،    تعیین می "حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت عواقب     "تقسیم بندي هاي فوق بر اساس   

ریسک غیر قابل قبول خواهد بود. پرواضح است که باال بودن هر یک از فاکتورهاي احتمال یا شدت عواقب می تواند باعث غیر قابل       

  قبول شدن ریسک گردد.

صورتیک           شود. در  صورت کیفی یا کمی انجام  سک می تواند ب ست ، تجزیه و تحلیل ری ه به دلیل عدم وجود داده هاي  شایان ذکر ا

کافی در مورد یک خطر خاص ، امکان تجزیه و تحیل کمی وجود نداشـته باشـد، از روشـهاي کیفی اسـتفاده می شـود. در تجزیه و      

نمونه اي از ماتریس احتمال وقوع  2شدت عواقب با مقادیر کیفی استفاده می شود. جدول     –تحلیل کیفی از ماتریس احتمال وقوع 

  عواقب را نمایان می سازد. شدت –

  شدت عواقب –. ماتریس احتمال وقوع 2جدول 

    عواقب

احــتــمــال  

  وقوع  

  ناچیز   جزئی   متوسط   مهم    فاجعه  

5  4  3  2  1  

ریسک بسیار 

 زیاد

ریسک بسیار  ریسک بسیار زیاد

 زیاد

  قطعی ریسک باال ریسک باال

ریسک بسیار 

 زیاد

  محتمل ریسک متوسط ریسک باال ریسک باال ریسک بسیار زیاد

ریسک بسیار 

 زیاد

  ممکن ریسک پایین ریسک متوسط ریسک باال ریسک بسیار زیاد

ریسک بسیار 

 زیاد

  غیر محتمل ریسک پایین ریسک پایین ریسک متوسط ریسک باال

  نادر ریسک پایین ریسک پایین ریسک متوسط ریسک باال ریسک باال

   

  ده هاي یاد شده ، نحوه برخورد با آن را در مراحل آتی مشخص خواهد کرد. قرار گرفتن ریسک در هر یک یک از محدو

سایی راه حل هاي مختلف    شده      شنا ست رتبه بندي  ست. این مرحله با توجه به لی سک ا نیز یکی دیگر از مراحل مهم ارزیابی ری

لیل عوامل ایجاد خطر و موانع وقوع سانحه  خطر ها و با شروع از مهمترین ریسک ها آغاز می گردد که در آن با توجه به تجزیه و تح  

  یا حادثه که در مراحل قبل صورت گرفت ، به شناسایی راهکارهاي موجود پرداخته خواهد شد. 
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  " 1گزینه هاي کاهش    "در طبقه بندي راه حل هاي مختلف ، راه حل هاي مربوط به حذف و یا کاهش عوامل ایجاد کننده خطر                

ــوند. به منظور د  ــتیابی به اینگونه راه حل ها نیاز به درك دقیق از عوامل ایجاد خطر و یافتن راهی جهت حذف یا      نامیده می شـ سـ

کاهش این عوامل می باشــد. این راه حل ها معموال در زمینه آموزش و نگهداري اســت. دســته دیگر راه حل ها که به مرحله بعد از 

ستند. این راه حل ها به کم کردن اثرات خطرها ب استفاده از تقویت   موسوم ه  " 2گزینه هاي مهار "وقوع خطر مربوط می شوند، به  

سانحه و      ستیابی به اینگونه راه حل ها نیاز به فهم عمیق از موانع بروز  سانحه یا حادثه می پردازند، در نتیجه به منظور د موانع بروز 

به تهیه دســـتورالعمل ها، طرح هاي اضـــطراري و یافتن راهی جهت تقویت این موانع می باشـــد. از جمله این راه حل ها می توان 

  بکارگیري موانع ابزاري اشاره کرد.

  د. با توجه به اینکه گزینه هاي کاهنده موجب حذف و یا کاهش خطر می شوند، لذا بر گزینه هاي مهار ارجحیت دارن

مانند ســایر هتم ها در حوزه ایمنی یکی دیگر از مراحل ارزیابی ریســک اســت. از آنجائیکه بهبود در ســیســانتخاب بهرین گزینه 

ــت، و از طرف دیگر   ــازمان بوده و میزان بودجه نیز با محدودیت مواجه اس ــرف منابع مالی س رداختن به همه پفعالیت ها نیازمند ص

و  ها و منابع گزینه ها موجب پیچیدگی بیشتر سیستم و صرف هزینه و زمان زیادي می شود، لذا ضروري است تا به تناسب اولویت         

  امکانات ، بهترین گزینه ها انتخاب شوند.  

الی ، نیروي مبهترین گزینه ها، گزینه هایی قلمداد می شــوند که در هم بیشــترین کاهش را در ریســک بوجود آورده و هم منابع   

سانی و زمان کمتري را بخود اختصاص می دهند. در نتیجه براي انتخخاب بهترین گزینه توصیه شده است تا از        بطه زیر تبعیت اران

  شود:

 انتخاب بهترین گزینه = هزینه اجراي گزینه / میزان کاهش ریسک

سبه بهترین گزینه ، مقدار یک مبین نقط     شود. در محا شد ، گزینش می  سري خواهد   هر راه عملی که کمترین مقدار را دارا با سرب ه 

شد   سک آن برابر      بود . به عبارت دیگر هزینه هاي گزینه اي که مقدار آن برابر یک با صل از کاهش ری سود خا واهد بود. جدول خبا 

  براي انتخاب بهترین گزینه در این خصوص می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  )3(

  . بررسی راه حل هاي مختلف3جدول 

نوع راه   راه حل  ردیف

  حل

هزینه 

اجرایی 

  راه حل

  

  اثر کاهش ریسک

میزان 

کاهش 

ریسک / 

هزینه راه 

  حل

زمان 

  اجرا

  وضیحاتت

زیســت   مالی    جانی 

  محیطی  

                    

  

اهش یا مهار تعیین این جدول به منظور شناسایی و مقایسه راه حل هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در ستون نوع راه حل ک

ت زمان اجراي شود. در نهایمی شود. اثر راهکار پیشنهاد شده بر روي ریسک به صورت درصدي و توسط تیم کارشناسی تعیین مسی 

  هر یک از راهکارها بصورت تخمینی تعیین می گردد.

هش و کنترل ریسک پس از انجام اقدامات  اصالحی ، فعالیت هاي انجام شده از دو جنبه اثر بخشی اقدامات صورت گرفته در جهت کا

  و ریسک سیستم پس از انجام اقدامات اصالحی مورد نظر ، بررسی می گردد. 

                                                           
1 - Reduction options 
2 - Containment options  
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صورتیکه ریسک تا حد مطلوب کاهش نیافته باشد، سایر راه حل هاي ممکن براي کاهش ریسک بررسی می گردند. از جمله این در 

  دالیل می توان به تشخیص نادرست خطر ، عوامل ایجاد آن یا عواقب ناشی از آن یا فرایند تجزیه و تحلیل نادرست اشاره کرد.

وقوع رخدادها و سوانح و به دنبال   احتمال بالقوه عنوان ي بویژه حوزه هاي محیط زیست به به این ترتیب ریسک ها را در هر حوزه ا 

ست و غیره تعریف         سالمت و محیط زی صادي،  ساختار اقت سارت بر  سک  عبارت کرد. به آن ایجاد خ وقوع  امکان با مترادف دیگر ری

سوانح غیر قابل پیش بینی در   ناشی از   زیست محیطی  باید توجه کرد که مخاطرات .ست ا آینده خسارت در نتیجه وقوع رخدادها و 

سانی و طبیعی اغلب  سایر     حوادث غیرمترقبه ان شکالت منتهی گردند که تمامی جوامع و همچنین  اغلب می توانند به مجموعه از م

وقوع  احتمال که یی هستند موجودات زنده را تحت تاثیر قرار دهند. البته باید یاد آور شد که بسیاري از حوادث غیرمترقبه، رخدادها  

آنها کم اما پیامدهاي آنها می تواند بسیار شدید باشد که ممکن است در جوامع  آنها کم ( مانند زلزله، انفجار مواد شیمیایی و غیره )

سطوح مختلف    ست را  سطح محلی، منطقه اي و جهانی   -و محیط زی به  را تحت تاثیر قرار دهد ( براي مثال حادثه چرنوبیل). –از 

هاي مختلف در زمینه محیط زیست، ابزارها  توسعه و پیشرفت فناوري  توجه به مسئولیت محیط زیست با   محیط همین دلیل،  بیمه

سو احتمال وقوع     سازوکارهایی را فراهم می کنند تا از یک  شار مواد         و  سانی مانند انت شی از فعالیت هاي ان سوانح نا سوانح ( بویژه 

این مخاطرات را کاهش داده و هزینه هاي وارد شده  و از سوي دیگر نیز در صورت وقوع، آثار و پیامدهاي    را کاهش دادهشیمیایی )  

  بر محیط زیست و سالمت را به سرعت تامین نمایند.
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سک  انتقال بیمه، ماهیت شد  می جامعه در ری سیم  با سک ر که تق سیم . دهد می انجام را کار این ی سک   تق ساً  ری سا  کارآفرینی براي ا

گردید. متحمل  می باشد، خواهد  اکنون آنچه از بسیار متفاوت  مدرن اقتصاد  توسعه  ریسک،  مناسب  پوشش  بدون .می باشد  ضروري 

اشخاص   براي را اي شیوه  در واقع بیمه .گذارد می تأثیر رشد  نهایتاً و تولید، کار بر تنهایی به گذاري سرمایه  به مربوط ریسک  شدن 

دارایی ها   هموارسازي  شیوه  واقع در باشد، یعنی  قابل دسترس  مختلف حالت هاي در وجوهشان  تا می آورد حقیقی یا حقوقی فراهم

شد. بیمه  می زمان گذر در سارت  مبلغ حادثه وقوع صورت  در اش جاري دارایی کاهش و بیمه حق پرداخت با گذار با  از را خود خ

شد  نمی برابر شده  بیمه توسط  پرداختی میزان با بیمه شرکت  توسط  پرداختی پول میزان قطعاً که می کند دریافت بیمه شرکت    با

  .1)1386(هارونی، 

عاریف  ناگونی  ت مه  مفهوم در مورد گو یات  در پذیري  بی تاب  ) در1982( 2باروش  برالینر . دارد وجود ادب مه  حد  مورد در خود ک  بی

 ریسک  پوشش یک  براي را آتی پیشنهادات  توانند می آن اساس  بیمه بر شرکت هاي  که معیارهایی و ضوابط  روي بر ریسک  پذیري

  می باشد. عرضه بخش مورد در ضوابط عمدتاً این. می کند بحث کنند، تعیین خاص

ــایر ــبور افراد (مثالً س ــش می رگذا بیمه که کند تعریف موقعیتی عنوان به را پذیري بیمه )1995، 3هولس  را نیازش مورد تواند پوش

 ریسک  عنوان به زمانی ریسک  یک آماري نقطه نظر از. باشد  می متمرکز تقاضا  بخش مباحث بر این تعریف. کند خریداري آن براي

 بالقوه خیلی خســارت حداکثر که زمانی مثال، بطور باشــد، کاربرد داشــته آن در بزرگ اعداد قانون که شــد خواهد پذیر مطرح بیمه

سیع  یا و بزرگ شد  و سیار    که وقتی نیز و نبا سکها ب سته  به هم ری شد  یکدیگر با ارتباط در و پیو ساس این  بر .نبا سک : تعریف ا  ری

شد  می پذیر بیمه هنگامی سک  سازمان انتقال  که با صی    بازار یک در ری صو شود،    بتواند خ  بتواند گذار بیمه که بطوري سازماندهی 

شش  سارات  زیانبار تایجن برابر در را نیازش مورد پو شی  که مالی خ شند  می بینی پیش قابل وقایع غیر از نا ست  با  زمینه در. آورد بد

  :باشد داشته وجود زیر شرط دو کنند ارائه غیرقطعی پوششی حوادث مقابل در گران بیمه آنکه از پیش عرضه باید

 هر براي هبیم حق توانایی تعیین دوم، شرط  و باشد می  حادثه وقوع شانس  یا تخمین کمیت، تعیین و شناسایی   توانایی اول، شرط 

 گرفته ظرن در پذیر بیمه ریسک  یک عنوان ریسک به  شود  محقق شرط  دو هر می باشد. اگر  از مشتریان  گروهی یا و بالقوه مشتري 

 و تقاضا  وجود با نرخ یک تعیین است  ممکن که همانطور نکنند پوشش ارائه  ریسک  این براي گران بیمه است  ممکن می شود. هنوز 

 اقتصادي محیط یک در غیرممکن باشد. اگر مثبت خالص سود ایجاد و خسارتی و هزینه هاي سربار  عوامل پوشش  براي کافی درآمد

  .شد خواهد ایجاد بیمه بازار کنند استفاده مؤثر و متقابل ریسک انتقال یک از بتوانند بیمه کنندگان مصرف کنندگان و عرضه

 از مین هاییچنین تخ باشد. در  شده  متحمل هاي زیان وسعت  و وقوع حوادث تواتر با ارتباط در باید تخمین ریسک،  براي شناسایی  

 رتوات به بسته  می شود.  دارد استفاده  وقوع احتمال که آنچه با رابطه در علمی و تحلیل هاي قبل حوادث به مربوط گذشته  هاي داده

 براي اختارس  یک بیمه موجودیت شدن ندارند. الزمه  بیمه ارزش یا و نیست  شدن  هبیم قابل ریسک ها  بعضی از  بالقوه زیان شدت  و

  ).1386(هارونی،  می باشد مؤثر یک عملکرد

الزامات و پیش شرط هایی دارد که در صورت رعاایت   در حوزه هاي محیط زیست نیز  بیمه پذیري به مانند تمامی حوزه هاي بیمه، 

پیش شرط  ران بیمه تمایل پیدا می کنند تا در حوزه هاي محیط زیست وارد شوند. از مهمترین   این پیش شرط ها و الزامات، کارگزا 

  .4)1383مسئولیت زیست محیطی می توان به موارد زیر اشاره کرد ( بیمه مرکزي ایران، هاي بیمه پذیري 

                                                           
  114 و 113 شماره بیمه، جهان هاي تازه هارونی، فاطمه ترجمه ،)8613( آن گسترش و ها محدودیت -)شدن بیمه قابلیت( پذیري . بیمه 1

2 . Baruch Berliner 
3 . Holsbore 

  81قسمت اول، ترجمه مجید ذوالقدر، شماره  –) بیمه و ریسک هاي مسئولیت زیست محیطی 1383بیمه مرکزي ایران (.  ٤
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 (تردید بیمه گر ) قابل پیش بینی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن 

قیقی درباره دباید اطالعات   که در بیمه مسئولیت زیست محیطی مانند هر طرح بیمه دیگري   داده است   ررسی هاي مختلف نشان  ب

ا کسب اطالعات  بمیزان احتمال وقوع خطر و میزان وسعت خرابی و خسارات ناشی از وقوع خطر داشته باشد. بر این اساس بیمه گر       

سربار (بابت دیگر هزینه   عادالنه خود را محاسبه کرده و با افزودن هزینه هاي  الزم از میزان زیاد زیان می تواند به اصطالح حق بیمه 

  هاي اداري ) و حاشیه سود متناسب با ساختار بازار، حق بیمه اي را بیمه گذار باید بپردازد، تعیین کند.  

یز تفاوتی با دیگر زیست محیطی نو واضحات ادبیات اقتصادي بیمه بوده و در این رابطه بیمه مسئولیت این اصول کلی از بدهیات 

ر مورد میزان احتمال دانواع بیمه ندارد. با این وجود تاکید می شود که یکی از عوامل اساسی محاسبه حق بیمه، وجود اطالعات دقیق 

بیمه قیق حق وقوع خطر و امکان پیش بینی تقریبا دقیق وسعت و دامنه خطر وارده است. این اطالعات نه تنها براي برآورد د

  بلکه جهت تعیین ذخیره اي براي وقوع حادثه اي که پوشش بیمه اي براي آن تهیه شده، ضروري است.متعلقه،

طالعات جامعی به این ترتیب اگر بیمه گر در مورد قابل پیش بینی بودن میزان احتمال خطر وقوع و وسعت خسارات احتمالی ا

ورد نظر و احتمال ممه پذیر تلقی کند. این موضوع به وجود اطالعات آماري خطر داشته باشد، در این صورت می تواند آن خطر را بی

 آن و همچنین وسعت و دامنه خسارات احتمالی بستگی دارد. وقوع 

سک محدود و چندین عامل می توانند قابل پیش بینی بودن ریسک را غیرممکن سازند. اغلب اطالعات الزم براي پیش بینی ری

این دسته  وع بویژه در مورد ریسک هاي زیست محیطی بیشتر صادق است و عدم قطعیت هاي زیادي در موردناچیز است. این موض

قابل اطمینان در  از ریسک ها وجود دارد. زیرا در مورد ریسک هاي زیست محیطی بویژه در کشورهایی مانند ایران اطالعات موثق و

دق است، بلکه باشد. این موضوع نه تنها در مورد بیمه زیست محیطی صامورد احتمال خطر و میزان خطر ممکن است وجود نداشته 

  در هر جا که بیمه گران با ریسک هاي جدید فاقد اطالعات قابل اطمینان مواجه شوند، بروز می نماید. 

نی بودن بی العات آماري دقیق، امکان افزایش قابل پیشدر نتیجه ممکن است از پرسش مطرح شود که آیا در صورت فقدان اط

ردید نسبت به تریسک مسئولیت وجود دارد، یا باید آن را غیرقابل بیمه شدن دانست. در ادبیات بیمه عنوان می شود که اصوال 

  احتمال وقوع یا میزان خسارات، عاملی است که بیمه گر می تواند بوسیله آن نسبت به پیش بینی اقدام نماید. 

رورتا دلیل بر ضقطعیت در مورد ریسک خاصی به واسطه فقدان آمار اطمینان بخش باشد، وجود تردید در مورد تردید و عدم اگر 

قوع حادثه وغیرقابل بیمه پذیري آن ریسک نیست.  در چنین شرایطی بیمه گر می تواند در خصوص عدم قطعیت نسبت به احتمال 

یمه گر می تواند ینی، آن را بیمه نماید. پس یک بیا وسعت خسارات با محاسبه و لحاظ حق بیمه مناسب براي ریسک غیرقابل پیش ب

  با منظور کردن حق بیمه اضافی می تواند مشکل پیش بینی، خطر را برطرف نماید. 

  

  

  

  ظرفیت 

ریسک و وسعت  همانگونه که عنوان شد، یکی از مهمترین پیش نیازهاي ریسک، وجود اطالعات الزم در مورد قابل پیش بینی بودن

  ت است. ه گر و همچنین قابل پیش بینی بودن ریسک مسئولیت و عدم قطعیت در مورد وسعت و دامنه خساراخسارات براي بیم

                                                           

  قابل دسترس از :

http://ensani.ir/fa/article/60906 

  



 

31 

 

می تواند با با منظور کردن سپرده اي متناسب براي خسارات احتمالی ریسک زیست محیطی، آن را بیمه نمایند. با  انلذا بیمه گر

در این صورت می توان از افزایش ظرفیت ریسک ان یک بیمه گر باشد،این وجود، ممکن است زیان خسارات احتمالی خارج از تو

  د بیمه گرچن یک ریسک مشابه بین 1پذیري استفاده کرد. یکی از روش ها، بیمه مشترك

ارد، تشکیل استفاده از بیمه اتکایی است. روش دیگري که بیشتر در بیمه مسئولیت زیست محیطی کاربرد ددیگرمی باشد. روش 

ا بتوانند ریسک ت هاي بیمه است. در بسیاري از کشورها بیمه گران ریسک ها را به طور غیر متناوب تقسیم می کنند تصندوق شرک

  هاي نسبتا بزرگ مانند ریسک هاي هسته اي را بیمه نمایند. 

 خطرهاي هاي اخالقی  

ي براي حفاظت احتمالی است، انگیزه ادر صورتی که ریسک کامال به بیمه گر منتقل شود، فردي که مسئول جبران خسارات حادثه 

نیست، بلکه کامال منطقی  اشاره می کند که در واقع این رفتار بیمه گذار نه تنها غیر اخالقی از مورد بیمه نخواهد داشت. مارك پاولی

چگونه باید بیمه شده  است، زیرا او ذاتا نسبت به هزینه هاي رفتار خود حساس است. البته بیمه گر نیز نگران است که در این شرایط

   را وادار کند تا به همان روش که اگر هیچ پوشش بیمه اي وجود نداشت از مورد بیمه نگهداري کند. 

ن دسته از خطرها حل براي کنترل ایدر اینجا هدف بیمه گر کنترل تا حد امکان خطرهاي اخالقی است. ادبیات و علم بیمه دو راه 

مه به خود بیمه ترل دقیق از طریق تعیین حق بیمه مناسب است و راه حل دوم تحمیل بخشی از بیراه حل اول کنارایه کرده است. 

د، یعنی می توان گذار است. البته بهترین راه حل کنترل دقیق بیمه گذار است. این موضوع به بررسی رفتار بیمه شده بستگی دار

  حق بیمه را متناسب با رفتار بیمه شده تعیین کرد. 

ي بازدارنده در مورد آور شد که هدف بیشتر قوانین بیمه اي کاهش خطرهاي اخالقی است. در این رابطه می توان به اقدام هاباید یاد

  حوادث عمدي که در بسیاري از قوانین بیمه اي وجود دارند، اشاره کرد. 

  

  

  

  

  

 انتخاب نامساعد  

ن، بیمه گر نیاز به تعداد معقولی ریسک هاي مشابه با ریسک بیمه همانگونه که عنوان شد، شالوده بیمه توزیع خسارات است. بنابرای

خطر باید تا حد ممکن محدود باشند. یعنی متوسط حق بیمه در پرتفو باید ( سبد دارایی ها)  2شده دارد. در این صورت پرتفوي

که ریسک کمتري دارند،  در غیر این صورت متوسط حق بیمه اعضاییمتناسب با ریسک بیشتر اعضاي یک پرتفوي خاص باشد. 

  نسبتا باال رفته و در نتیجه از بیمه کنار می روند. در این شرایط پدیده انتخاب نامساعد رخ می دهد. 

                                                           
1 .Co-Insurance 

 اوراق سهام، مثل مالی هايدارایی از گروهی. میشود تشکیل تعهدات و هادارایی از مناسبی ترکیب از که است سهام سبد پرتفوي، از . منظور 2

 و مشترك گذاري سرمایه هايصندوق در گذاري سرمایه همچنین بانکی، هايسپرده نظیر نقد پول هايمعادل و قرضه اوراق و مشارکت

 بیمه، شرکت یک معتبر هاي نامه بیمه یا اي بیمه تعهدات در صنعت بیمه مجموع .شودمی گفته هادارایی سبد یا پرتفوي معامله، قابل هايدوقصن

د پرتفوي به زبان بسیار ساده ؛ یک سبد را فرض کنی .گویند می شرکت آن پرتفوي را اي بیمه هاي فعالیت از معین رشته یک یا ها رشته تمام در

تواند که درون آن یک قرارداد وجود دارد که راجع به آتش سوزي است و درون این کاغذ نوشته شده که یک مجموعه چقدر پول دارد و چقدر می

  براي آتش سوزي هزینه کند و ساز و کارهاي احتمالی چیست.
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انتخاب نامساعد در صورتی بوجود می آید که در نتیجه ناتوانی طرف هاي ذي نفع در اعالم واقعی ریسک، صندوق بیمه به خطر 

  بیفتد. 

هد داشت. به سک هاي نامطلوب وجود نداشته باشد، در این صورت امکان حذف انتخاب نامساعد وجود نخوااگر توانایی جبران ری

  همین دلیل فقدان تقاضا با فقدان عرضه متناسب بوده است. 

  

  

  

 خودداري از انتقال ریسک همراه با تردید و عدم قطعیت موقت  

بل پیش بینی بودن و در نتیجه قابل بیمه بودن ریسک هاي معینی را در قانون ئمسئولیت نگرش دیگري وجود دارد که می تواند قا

به خطر بیندازد. این نگرش، نگرانی و دغدغه انتقال ریسک همراه با تردید و عدم قطعیت موقت به شرکت هاي بیمه و بیمه گران را 

  ابراز می دارد. 

فرما یا تولید کننده اي خاص مسئول جبران خسارتی باشد خطر انتقال ریسک همراه با تردید و عدم قطعیت موقت به بیمه گر کار

  که احتماال توسط بیمه شده ایجاد نشده است. 

به این ترتیب بررسی شرایط قابل بیمه بودن مسئولیت زیست محیطی نشان می دهد که در صورت ایجاد شرایط الزم در قانون 

ت محیطی را بیمه کرد و از آنجا که ریسک هاي زیست محیطی مسئولیت و در ساختار بیمه نامه، می توان ریسک مسئولیت زیس

بوده اند، انجام این کار عملی می باشد. با این وجود، تعیین قلمرو ریسک هاي مسئولیت قابل بیمه براي مدت طوالنی تحت پوشش 

  شدن، موضوع دیگري است. 

حتی با اخذ بیمه اتکایی و بیمه پولی نیز خارج از ظرفیت  براي مثال، تصور اینکه میزان خسارات مورد انتظار آنقدر زیاد باشد که

موجود باشد. همچنین مسئله غیرقابل پیش بودن نیز می تواند بیمه گران را وادار به منظور کردن حق بیمه نسبتا زیادي کند تا 

ت را با تردید مواجه کنند. لذا می بتوانند از عهده ریسک برآیند. بی تردي، برخی از این مسائل می توانند قابل بیمه بودن مسئولی

  توان با منظور کردن آنها در شرایط بیمه نامه یا از طریق قانون این مسئله را محدود کرد. 

در  برخی موارد بیمه گران می توانند از طریق ایجاد تغییرات به موقع در پوشش، تا حدودي خود را در مقابل خطر مسئولیت متقابل 

ن اساس چنین استدالل می شود که یک بیمه نامه بر اساس خسارت بیانگر آن است که خسارت حادثه باید در دور نگه دارند. بر ای

مدت زمان پوشش بیمه نامه توسط بیمه گر پرداخت شود و این شیوه، راهکاري مناسب براي کلیه مواردي است که یک فاصله زمانی 

د می شود، بوجود می آید. بر این اساس قانون گذار می تواند راهکارهاي که خسارت ایجاطوالنی بین زمان وقوع حادثه تا زمانی 

مناسب دیگري نیز در نظر بگیر. براي مثال در شرایطی که عدم قطعیت در مورد رخداد یا دادثه موجود دارد، قانون گذار می تواند 

حوادث، با پذیرش این فرض که زیان آسیب  قاعده مسئولیت نسبی را ارایه دهد. یعنی در صورت تردید و عدم قطعیت در زنجیره

دیده نشاي از حادثه اي معین بوده، قربانی یا فرد تحت تاثیر حادثه بتواند به تناسب زیان وارده ادعاي خسارت کند. بنابراین قاعده 

  . )1383(بیمه مرکزي ایران،  مسئولیت نسبی می تواند به افزایش قابل بیمه بودن ریسک مسئولیت کمک کند

 کافی براي اطالعات داراي و کنند شناسایی را آن توانند که می خطري هر براي تا قادرند گران بیمه ه این ترتیب مشاهده می شود ب

 اطالعاتی مشکالت به خاطر است ممکن گران بیمه اگرچه دهند. بیمه ارائه باشند، پوشش می آن بالقوه زیان میزان و احتمال ارزیابی

 خطرات از برخی براي تا دهند می گران ترجیح بیمه کنند، مطالبه انتظار مورد زیان از متجاوز با مبلغی را ها مهبی حق بخواهند ... و

بیمه  بازار و شدن بیمه قابلیت بین که باشد می اهمیت مسأله حائز نکنند. این ارائه شدن بیمه قابلیت چارچوب از پوششهاي فراتر

  .شد قائل تمایزي

 ظرفیت، زمینه در آن بویژه محدودیت میزان که دارد وجود نگرانی این محدود می باشد، و شده تعریف شدن بیمه قابلیت که حالی در

راه  کشورها از بسیاري در پائین فراوانی باال و شدت با خطرات از برخی باشد. براي می میزان چه عمومی، به یا خصوصی ظرفیت چه
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 مقدار توسعه و بازار ایجاد به گر، بیمه به عنوان آمریکا متحده ایاالت ال، مداخلهبراي مث. دارد وجود پیشنهادي دولتی حل هاي

 کردن سبک راهی براي عنوان به توانند می مشترك صندوق گران این بیمه. می کند کمک خصوصی بخش در دسترسی ظرفیت قابل

مخاطرات  مانند دارد، قرار شدن قابلیت بیمه چارچوب در که مستقل خطرات ترکیب همچنین .کنند عمل ظرفیت افزایش و مالی بار

  ).1386بود (هارونی ،  خواهد حل راه یک عنوان به تروریستی، و خطرات و رخدادهاي طبیعی

  

 و تخریب برداري، هرهب هاي هزینه برآورد و تعیین زیست، محیط از حفاظت بیمه براي ابزارهاي از کارآمد استفاده منظور به

 1با توجه به اینکه محیط زیست کاالي عمومی. است اهمیت حائز بسیار اي توسعه هاي فعالیت از ناشی زیست محیط هاي آلودگی

 قلمداد عمومی کاالهاي زمره در کاالها، این زیرا ندارد، وجود بازاري زیستی محیط خدمات و کاالها بیشتر براي است، به همین دلیل،

 هزینه توان می آنها طریق از که دارد وجود مختلفی هاي روش اما ندارد، وجود آنها براي بازارهایی یا مشخص مالکیت حقوق و شده

  .کرد برآورد را زیست محیط آلودگی و خسارت، تخریب هاي

 به بردن پی" و "محیطی زیست خدمات و کاالها از ناکارآمد استفاده " میان تمایز براي ابزاري عنوان به اقتصادي ارزشگذاري

 می منابع از ییعقال استفاده به منجر نهایت در که است "محیطی زیست مدیریت در سازي تصمیم فرایند در منابع این واقعی ارزش

حاسبه کرد تا بر وقوع حوادث غیرمترقبه مبر اساس این ارزش گذاري ها می توان خسارات وارده بر محیط زیست را در نتیجه  .شود

  آن بتوان نسبت توسعه بیمه مسئولیت محیط زیستی اقدام کرد.  مبناي

براي اینکه بتوان از سازوکارهاي بیمه براي جبران خسارت هاي زیست محیطی استفاده کرد، باید خسارات وارده بر محیط زیست 

به عنوان کاالي عمومی بازار همانگونه که عنوان شد، در مورد بسیاري از کاالها و خدمات زیست محیطی اما ارزش گذاري شوند. 

مشخصی وجود دارد که بر مبناي عرضه و تقاضا قیمت کاالها و خدمات در آن تعیین می شود، اما در مورد بسیاري از کاالها و خدمات 

زیست محیطی بازارهاي مشخصی وجود نداشته و همین دلیل نیز هزینه هاي بهره برداري و تخریب و خسارت محیط زیست در 

هاي تولیدي منظور نمی شوند. فقدان قیمت مشخص براي این دسته از کاالها و خدمات باعث استفاده بی رویه از محیط  فعالیت

زیست شده که این موضوع به شکست بازار موسوم است. شکست بازار در برابر آلودگی ها و تخریب محیط زیست به سه دلیل ضعف 

  صورت می گیرد. 4ثرات جانبیو ا 3، کاالهاي عمومی2یا فقدان حقوق مالکیت

 ضعف یا فقدان حقوق مالکیت  

اي را خریداري می در مورد بیشتر کاالها و خدمات محیط زیست مالکیت مشخص نیست. به عنوان مثال وقتی فردي وسیله نقلیه

(  ی هاي زیر استکند همراه با خرید آن دارایی، مسئولیت ها و حقوق مشخص براي او ایجاد می شود. این مالکیت داراي ویژگ

  :5)1392پوراصغر سنگاچین، 

                                                           
1 .Public goods 
2 - property right 
3 - Public Goods 
4 - Externalities 

 امور جمهور، رییس راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت زیست، محیط از حفاظت براي اقتصادي ابزارهاي کاربرد ،)1392( فرزام. سنگاچین صغرپورا 5

  اي منطقه توسعه و آمایش
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شده  6شخص خریدار مدرك خرید اتومبیل را به شکل سند در اختیار دارد که این مالکیت براي او مشخص و تعریف -

 است.

  بودن اطالق می شود. 7مالک خودرو تنها کسی است که حق استفاده از آن را دارد که به این ویژگی انحصاري -

  می گویند. 8اند خودرو را به دیگر بفروشد. به این ویژگی قابلیت واگذاريمالک خودرو می تو -

است، یعنی مالک خودرو این حق را دارد در صورت سرقت خودرو به پلیس  9حق مالکیت خودرو تضمین و قابل اجرا -

 شکایت کند و خواهان دستگیري سارق شود.

االهاي عمومی مورد کاالهاي خصوصی مصداق دارد، اما در مورد کهمانگونه که مالحظه می شود، ویژگی هاي برشمرده صرفا در 

فظ محیط براي ح يمانند هوا، چنین ویژگی هایی صدق نکرده و هیچ انگیزه اي براي افراد در صورت عدم دخالت سیاست گذار

اي بیمه از اهمیت سازوکاره لذا در چنین شرایطی نقش دولت براي ایجاد بسترهاي الزم جهت توسعه و استفاده از زیست وجود ندارد.

  بسیار زیادي برخوردار است. 

 کاالهاي عمومی  

مسئله اصلی در بازارهاي آزاد آن است که بسیاري از کاالها و خدمات زیست محیطی، در زمره کاالهاي عمومی یا با دسترسی آزاد و 

ع دیگران از سهیم شدن در مزایاي آن غیر (من 10مالکیت مشترك هستند. این کاالها داراي سه ویژگی شامل غیر انحصاري بودن

  هستند.12در مصرف و هزینه نهایی صفر  11ممکن است)، عدم رقابت

وا) و هیچکس غیر انحصاري بودن و غیر رقابتی بودن به معنی آن است که این کاالها براي هر کس قابل دسترسی است (مانند ه

واند این مالکیت را از وان مثال وقتی فردي صاحب یک رایانه است، کسی نمی تنمی تواند دیگران را از استفاده از آن منع کند. به عن

تفاده از کاالهاي عمومی او سلب کند یا در استفاده از آن با او رقابت کند. هزینه نهایی صفر نیز به مفهوم این است، افراد براي اس

  هزینه اي پرداخت نمی کنند. 

 جانبی آثار  

 اثر دیگر واحدهاي مصرف و تولید به) کنندگان مصرف و بنگاهها( اقتصادي واحدهاي فعالیت که آیند می وجود به زمانی اثرات این

 عبارت به. گردد نمی وارد زیان و سود محاسبات در رسمی طور به شود می تحمیل دیگران به که منافعی و ها هزینه این و گذاشته

. نمی گیرد صورت آنها جهت جبرانی هیچ رسمی طور به و نشده گذاري قیمت ولی شوند، می مشاهده عمال اثرات این اگرچه دیگر،

 جانبی آثار صورت این در نمائیم، جبران را دیده اند زیانافرادي که از فعالیت ها  و کرده گذاري قیمت را جانبی آثار این بتوانیم اگر

  می شوند.   13درونی را بیرونی یا

                                                           
6 -Well defined 
7 - Exclusive 
8 - Transferable 
9 - Secure and Enforceable 
1 0 -Nonexclusive 
1 1 - Nonrival 
1 2 -Zero Marginal Cost 
1 3 Internalizing the externalities 
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تحت تاثیر قرار  ید یا مصرف یک کاال یا خدماتی است که شخص سومی در خارج از بازاراثرات خارجی در واقع اثرات مربوط به تول

و مطلوبیت آن را  می دهد. به عنوان مثال ورود آالینده ها در باالدست یک رودخانه باعث آلودگی آب رودخانه در پایین دست شده

کند و ضرري را  آلوده کننده هیچ هزینه اي پرداخت نمی براي کشاورزان یا ساکنان پایین دست کاهش می دهد. در فرایند، بنگاه

اکنان پایین که متوجه ساکنان پایین دست شده است را جبران نمی کند. لذا در صورتی که این هزینه ها محاسبه شده و ضرر س

  دست جبران شود، در این صورت هزینه هاي خارجی درونی شده و منطق اقتصاد رعایت می شود. 

 15(مانند منتفع شدن فرد از کشت درختان در همسایگی) و اثرات خارجی منفی 14به نوبه خود به اثرات خارجی مثبتاثرات خارجی 

(تخلیه فاضالب در رودخانه) طبقه بندي می شوند. در زمان وجود آثار جانبی، شکست بازار زمانی روي می دهد که فرد ثالثی تحت 

ر قرار گیرد. این آثار خارجی براي فرد ثالث تولید هزینه می کند که معموال فرد آلوده تاثیر آثار سوء ناشی از فعالیت هاي فرد دیگ

 کننده هزینه اي براي آن پرداخت نمی کند.

، زیرا پیدا کردن رابطه علیت بین آلودگی و شوداثبات خسارات وارده شده بر محیط زیست مشکل این موانع باعث می شود تا 

  ( شکایت، دادرسی، دادگاه و غیره ) بسیار زیاد است.  16ر است و هزینه هاي مبادلهتخریب محیط زیست بسیار دشوا

ار دشواري است بویژه در کشورهاي در حال توسعه کي زیست محیطی عالوه بر این، ارزیابی و ارزش گذاري خسارات و آلودگی ها

 و بعضا نیز از توان دادگاه ها خارج است.  

 هاي سارتخ مطالبه و پیگیريچندانی براي  انگیزه محیطی زیست هاي خسارت قربانیاندارد که همچنین، این احتمال نیز وجود 

لی وجود نداشته محیط زیست نداشته باشند. این موضوع بویژه در مورد کشورهایی صادق است که در آنها نهادهاي مدنی قوي و فعا

علت است که باعث می ر بنیز مزید مبادله هاي مبادله یا هزینه هاي  هزینهو قربانیان آگاهی چندانی از حقوق خود ندارند. باال بودن 

  شود افراد تمایلی به پیگیري جبران خسارات نداشته باشند.  

 شرط نیز ،دلیل همین به شود، می بندي طبقه عمومی کاالهاي زمره در زیست محیط موارد، بسیاري در شد عنوان که همانگونه

 با ار بیمه هاي شرکت نیز مسئله این که نیست صادق آنها مورد در خصوصی مالکیت حقوق نقض یعنی مدنی مسئولیت تحقق

 را الزم قیتشوی هاي محرك و سازوکارها و شده عمل وارد گذار سیاست عنوان به دولت اینکه مگر کند، می مواجه هاي دشواري

   .  نماید فراهم بیمه هاي شرکت براي

 

وقوع مجموعه اي از خدادها و سوانح طبیعی و انسانی در سال هاي اخیر در بسیاري از کشورهاي جهان باعث شده است تا از یک سو 

معاهدات بین المللی متعددي در زمینه مسئولیت مدنی محیط زیست بویژه براي رخدادها و سوانح ناشی از حوادث  کنوانسیون ها و

با منشاء فعالیت هاي انسانی در سطح بین المللی تصویب شود و از سوي دیگر نیز در سطوح ملی اقدامات گسترده اي براي مقابله و 

ند سیل و خشکسالی با استفاده از ابزارهاي مختلف از جمله ابزارهاي بیمه بسط گسترش کاهش تکانه هاي ناشی از بالیاي طبیعی مان

تغییرات اقلیمی و به دنبال آن بروز انواع رخدادهاي شدید آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی در سال هاي پیدا کند. براي مثال 

آوري کشاورزان در کانون توجه بسیاري از دولت هاي جهان اخیر باعث شده است تا بیمه رخدادهاي آب و هوایی براي ارتقاي تاب 

                                                           
1 4 -Positive Externalty 
1 5 -Negative Externality 
1 6 .transaction costs 
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هاي هاي خود را در برابر خشکسالیتواند به کشاورزان کمک کند تا سرمایههوایی می بیمه رخدادهاي آب وئقرار گرفته است. زیرا 

ها، کشاورزان در چین، هند و تایلند ولتبر اساس میزان حمایت د  ). براي مثال،1( پیرابند  بیمه کنندیا سیل و امواج سرمایی متوالی 

کنند. چندین پروژه در حال اجراي آزمایشی استفاده از ترکیبی وهوایی را انتخاب میهاي مختلف بیمه رخدادهاي آبها و شیوهروش

ه باید مورد توجه قرار وهوایی هستند. با این وجود، برخی از مسائل کلیدي هنوز وجود دارند کهاي آباي و شاخصماهواره از فناوري

گذاري نهادها بندي شده، توسعه بازارهاي بیمه، هدفتوان به کاهش ریسک پایه، کاربرد ریسک الیهها میترین آنگیرند که از مهم

  .1)2018 ،اسکاپ( گذار به جاي هر یک از خانوارها اشاره کردبه عنوان بیمه

از کشورها  ،نام گذاري کرد» المللی کاهش بالیادهه بین«به عنوان  1990همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دهه 

هاي اقتصادي، کاربري زمین و بیمه براي پیشگیري از هاي ملی کاهش بالیا و همچنین سیاستدرخواست کرد تا نسبت به برنامه

. از آن تاریخ کشورهاي متعددي خود اقدام نمایندهاي توسعه ملی ها در برنامهتوسعه و تلفیق کامل آنالویژه در کشورهاي درحبالیا به

الیاي طبیعی بویژه براي توسعه ابزارهاي بیمه براي حمایت از کشاورزان و ارتقاي تاب آوري و کاهش آسیب پذیري آنان در برابر ب

  خشکسالی ها و سیل انجام داده اند. 

هاي صلیب سرخ المللی صلیب سرخ و انجمناسیون بینو فدر WFP(2این روش توسط برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد (

وهوایی شدید، هاي ال نینو و رخدادهاي آببینیو در آستانه پیش 2015به همراه صلیب سرخ کشور آلمان ارائه شده است. در سال 

بینی، مالی مبتنی بر پیشکار را در گوآتماال، اوگاندا و زیمباوه فعال کرد. تأمین آمیزي این سازوصورت موفقیتصلیب سرخ به

دهد. در منطقه آسیا نیز برنامه جهانی غذاي سازمان ملل متحد درصد کاهش می 50هاي انسان دوستانه را تا هاي واکنشهزینه

)WFPاند.هبرقرار کرد هاي صلیب سرخ این سازوکار را در کشورهاي بنگالدش، نپال و فیلیپین) و انجمن 

 

  ها در زمینه بیمه هاي کشاورزي و بالیاي طبیعی . تجربیات کشور1پیرابند 

 باعث 2009-2010 سال در پدیده این. است مواجه )Dzud "(3زود" شدید سرماي ریسک با به صورت مستمر مغولستان کشور

زود مجددا سرماي   داد. قرار تأثیر تحت نیز را مردم از زیادي بسیار شمار و شد کشور این در دامی واحد میلیون 7/9 ومیرمرگ

 شدند،می استفاده دام چراي براي که را مرتعی اراضی برف از نازکی الیه نیز روي داد که به دنبال آن 2016-2017در سال 

 157 براي اساسی خدمات به دسترسی و شدند تلف هادام از درصد 6 حدود پدیده، این تأثیر تحت مناطق در. )1 ( شکل  پوشاند

 دامداران از بسیاري کرد پیدا کاهش بسیار سالمند هزار 13 و سال پنج زیر کودك هزار 26 باردار، زن 2500 جمله از نفر، هزار

 هايقیمت مقطع همان در. شد گوشت قیمت درصدي 50 کاهش باعث پدیده این که بفروشند را خود هايدام تا شدند مجبور

 هايکمک درخواست المللیبین جامعه از مغولستان کشور لدلی همین به. کرد پیدا افزایش درصد 10 حدود ضروري غذایی اقالم

) در نتیجه تغییرات اقلیمی در سال  Dzud. با توجه به اینکه رخداد آب و هوایی زود (کرد میلیارد 6/6 مبلغ به ايدوستانه انسان

                                                           

 پوراصغر پایدار، فرزام توسعه به دستیابی ي برا بالیا، برابر در )، تابآوري1398اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ( –. کمیسیون اقتصادي  1

  بهرامی، مرکز پژوهش هاي توسعه و آینده نگاري، سازمان برنامه و بودجه سجاد پندار، مهدي دریایی، هادي گاچین،سن

2. United Nations World Food Programme 

 سرماي حیوان، چراندن براي توانایی عدم گرسنگی، مانند دالیلی به که شودمی اطالق سرد زمستانی به و مغولی است اي) واژه Dzud. زود ( 3

  .شوندمی روبرو آن با که است علوفه قحطی نوع بدترین از White Zud/  »سپید زود« و شودمی دام ومیرمرگ به منجر درنهایت...  و کشنده
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 شاخص بر مبتنی دام بیمه رحط جهانی بانک ،2005 سال درهاي اخیر شدت، فراوانی و ابعاد گسترده تري پیدا کرد، در نتیجه 

)LBLI(1  باال آن دلیل احتماالً که شدند بیمه 2016در سال  دارانگله از درصد 12 حدود فقط ،مختلف وجود این با. کرد ارائه 

  . )3و 2(شکل  است بوده واکسیناسیون نیازهاي و هاهزینه بودن

  

  
  (Dzud)زود . مناطق تحت تاثیر رخداد سرمایی 2شکل 

Source: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Mongolia: Severe 
Winter, 26 December 2016. 

Disclaimer: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not 
imply official endorsement or acceptance by the United Nation  

  

  

                                                           
1 . 1. Index-based livestock insurance scheme 

 .کنددام محاسبه می یروممرگهاي گذشته در مورد هاي سالرگیري دادهدام را با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و به کا یروممرگاین شاخص میزان 
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  . مرگ و میر دام در نتیجه سرماي زود در مغولستان3شکل 

 

توسعه که از پوشش بیمه محدودي برخوردار هستند، براي تأمین مالی بازسازي ي درحالاقتصاد کشورهاباید یاد آورد شد معموالً 

المللی هاي بینت زیادي مواجه هستند. این موضوع ممکن است تا حدودي کمکهاي امدادي و تداوم رشد اقتصادي با مشکالو کمک

بینی بالیا فراتر از آستانه احتمال است. زمانی که پیش 1بینیهاي مالی مبتنی بر پیشها، تأمین کمکرا خنثی کند. یکی از گزینه

                                                           
1- forecast-based aid financing 
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ها و شود. دولتآوري آزاد میو همچنین ایجاد تاب ر بالیاوقوع انجام شود، در این صورت منابع مالی براي آمادگی در واکنش در براب

هاي ریسک در داخل و بین کشورها هستند. ابزارهاي کلیدي انتقال گذاري دادههایی براي به اشتراكسایر بازیگران در جستجوي راه

انسانی، صندوق ذخیره بالیاي دولت و  گذاري در سرمایههاي خرد، تأمین مالی خرد، سرمایههاي ریسک شامل، بیمه مالی، بیمهداده

گذاري ریسک بین دولتی است. براي مثال، براي هر یک از کشاورزان یک گزینه مفید، بیمه پارامتریک مبتنی بر شاخص به اشتراك

 .)1398( اسکاپ،  است 1وهواییآب

گذاري و تقسیم ریسک در درون کشورها شتراكهایی براي به ادر جستجوي یافتن روش ها و سایر بازیگران نیزعالوه بر این، دولت

هاي خرد و تأمین مالی خرد، توان به بیمه مالی، بیمهمی 2ترین ابزارهاي کلیدي انتقال ریسکو بین کشورها هستند. از مهم

  ه کرد.اشار 3گذاري ریسک بین دولتیهاي ذخیره بالیاي دولتی و به اشتراكهاي اجتماعی، صندوقگذاري در سرمایهسرمایه

ها ها، پرداختاست. در این نوع از بیمه 4وهوابراي مثال، گزینه مناسب براي بیمه هر کشاورز، بیمه پارامتریک مبتنی بر شاخص آب

هاي محلی نیز هاي مصوب چنین پارامترهایی مانند سرعت بادها و بارششود، بلکه براي آستانهنه تنها براي خسارات واقعی داده می

هاي متعددي دارد، زیرا از بوروکراسی کمتري برخوردار است و هاي سنتی بیمه، مزیتشود. این بیمه در مقایسه با شکلپرداخت می

بینی شده تسهیل کرد. این کار باعث کاهش توان بر اساس اقدامات پیشتر انجام داد. این پرداخت را میتوان سریعها را میپرداخت

بنابراین، میزان چنین  صورت بالیاي شدیدتر روي دهند؛شوند که ممکن است بهسالی میشکهاي فیزیکی مانند خریسک پدیده

  کند.می هاي پس از وقوع بالیا کاهش پیداهایی در مقایسه با پرداختپرداخت

وایی کافی و وهها و اطالعات آباطالعات گذشته و همچنین فقدان داده فقدان به دلیل وهواییدر گذشته بیمه مبتنی بر شاخص آب

ها و اطالعات بارندگی در در کشور فیلیپین، به دلیل فقدان داده 5ضعف تسهیالت پایش قابل اجرا نبود. براي مثال، در جزیره پانایا

کیلومتري از  20توانستند کشاورزانی را که در فاصله هاي بیمه فقط میگذاري اجرا نشد و شرکتسنوات گذشته، این شیوه بیمه

  را بیمه کنند. کردندهاي هواشناسی زندگی میگیري دادهاي پایش و اندازههایستگاه

ق بیمه قابل ح صرفاً به یک پارامتر بستگی ندارد، به همین دلیل بازار بیمه براي تأمین عالوه بر این، برخی از بالیا مانند سیل

گذاري در نواحی فته، سیل یک ریسک غیر قابل بیمهیاقبول در این خصوص با مشکل مواجه بودند. حتی در بازارهاي بیمه توسعه

قدر زیاد است که مانع از تأمین مالی شود، زیرا احتمال خسارات بالقوه در این مناطق آنهاي سیالبی محسوب میساحلی یا دشت

  شود.ها انجام میط دولتها معموالً توسنابع مالی بخشی از حق بیمهمگذاري سیل، تأمین شود. به همین دلیل، براي بیمهبیمه می

در ایالت بیهار هند و  7پا در منطقه مظفرپورصورت آزمایشی براي کشاورزان خردهبه 6بسته بیمه سیل مبتنی بر شاخص سیل

المللی مدیریت اجرا شد. این نوع از بیمه توسط موسسه بین 2017هاي موسمی تابستان سال در بنگالدش طی باران 8سیراج گنجی

و  SwissReهاي کشاورزي، سازمان مدیریت بالیا، موسسه مدلسازي آب، شرکت بیمه ، شوراي هند براي پژوهشIWMI(9آب (

) بررسی پیمایشی را براي تعیین تمایل IWMIها آب (المللی مدیریت) توسعه داده شد. موسسه بینSNGOهاي غیردولتی (سازمان

که ر کشاورزان درخواست داشتند تا بخشی از این طرح آزمایشی باشند، درحالیبه پرداخت کشاورزان انجام داد. در این بررسی بیشت

خانوار در این طرح  200ها باشد. در بیهار هند، بیش از ها باید متناسب با درآمدهاي آنها بیان کردند که حق بیمه آنبرخی از آن

  نام کردند.هزار دالر ثبت 87عادل گذاري مبیمه با مجموع بیمه

                                                           
1. weather-index insurance 
2. risk-transfer instruments 
3. intergovernmental risk sharing 
4. parametric weather-index insurance 
5. Panay Island 
6. index – based flood insurace 
7. Muzzafarpur 
8. Sirajganj 
9. International Water Management Institute 
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گذاران براي محاسبه میزان و درخواست بیمه اي براي تأیید دعاويهاي ماهواره) از دادهIWMIالمللی مدیریت آب (بینمؤسسه 

سال سیل و خسارات وارد شده به اراضی کشاورزي  35هاي کند. شاخص مورد استفاده بر اساس دادههاي بیمه استفاده میپرداخت

اي متر حاصل از تصاویر ماهواره 10اي با قدرت تفکیک ي آب و هیدرولیکی و تصاویر ماهوارهسازشود. این شاخص مدلبرنج تعیین می

اي عمق و طول دوره ها به سطح آبی برسد که توسط تصاویر ماهوارهکند. اگر سطح آب رودخانهآژانس فضایی اروپا را باهم ترکیب می

شوند. سپس از طریق زان واجد صالحیت دریافت حق بیمه، شناسایی میسیل آن تأیید شده باشد، در این صورت این دسته از کشاور

  پیامک تلفن همراه به آنان اطالع داده خواهد شد.

صورت آزمایشی در حال اجرا ها که بههاي این نوع از بیمهکشاورزان از بیمه پارامتریک و تنوع بسته با توجه به استقبال زیاد

اي اسکاپ با استفاده هاي منطقهاي توسط سازوکار همکاريصورت منطقهارها و خدماتی که بههستند و همچنین در دسترس بودن ابز

جاد یک سکوي اقدام از کاربردهاي اطالعات فضایی در اختیار قرار گرفته است، برخی از کشورهاي عضو اسکاپ تمایل خود را براي ای

   .)1398 ( اسکاپ، اندجهت آموزش و یادگیري در این خصوص اعالم کرده

همانگونه که عنوان شد، به دلیل وقوع طیف گسترده اي از سوانح صنعتی و حمل و نقلی زمینی و دریایی در چند سال اخیر که 

باعث بروز خسارات و آلودگی هاي بسیار زیادي شده اند، موضوع بیمه مسئولیت محیط زیستی نیز در چند سال اخیر در بسیاري از 

در صنایع مختلف  دستی پایین و باالدستی عملیات مختلف مراحلیز مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال کشورها از جمله ایران ن

ایجاد می  گوناگونی هاي ریسک ،زیست محیط با رابطه در از مرحله استخراج مواد اولیه، استحصال و حمل و نقل و توزیع محصوالت

 از محیطی زیست هاي خسارتالبته باید توجه کرد که . دنشو محیطی زیست هاي خسارت ایجاد و آلودگی باعث ندنتوا می که شود

همچنین بر اساس قواعد . سازد می دشوار را ها آن جبران و ارزیابی شناسایی، که هستند برخوردار فردي به منحصر هاي ویژگی

اصل جبران آلودگی  "ت اصلی با عنوان ها و معاهدات بین المللی مرتبط با محیط زیس کنوانسیون بسیاري از درالملل حقوق بین

 خسارات قبیل از–زیستآلودگی و تخریب محیط  خسارات جبرانیت مسئول مورد تاکید قرار گرفته است بر  " 1آلوده کننده توسط 

ده محیط را آلوده کننده و تخریب کنن – طبیعی منابع سایر و خاك ، آب بر وارده خسارات و ایشان تجارت اموال، اشخاص، بر وارده

 که اي گونه به بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است عرصه این در بیمه صنعت ورود براي زمینه زیست می داند. به همین دلیل 

 بیمه فعالیت، بیمه محیطی، زیست مسئولیت بیمه معین، مکان مسئولیت بیمه همچون متعددي محیطی زیست هاي بیمه امروزه

 محیطی زیست هاي مسئولیت پوشش براي انفرادي بیمه هاي شرکت یا و ايبیمه هاي صندوق وسطت غیره ومواد خطرناک مخازن

  در بسیاري از کشورها شکل گرفته است.  بالقوه گان کننده آلودهِ

قوق مبناي مسؤلیت مدنی ناشی از خسارتهاي زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهاي اتحادیه، مسؤلیت محض است. در ح

شده و در سایر  ، فرانسه ، فنالند، نروژ، سوئیس مسؤلیت محض در خصوص برخی از آلودگیهاي زیست محیطی پذیرفتهآلمان ، سوئد 

ن اروپا در اجراي شود. به دلیل نقص حقوق داخلی دولتهاي عضو اتحادیه، کمیسیو آلودگیها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروي می

 .است دستورالعمل مسئولیت ناشی از خسارتهاي زیست محیطی را طراحی کردهاصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی 

وراي اروپا در ش 1984نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارتهاي زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستورالعمل 

 1989پا در سال وپاست. سپس کمیسیون اروهاي خطرناك در قلمرو اتحادیه ار خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزي زباله

هنگامی  1993سال  ولی این پیشنهاد در. دستورالعمل پیشنهادي خود را درباره مسؤلیت مدنی خسارتهاي ناشی از فاضالب ارائه کرد

 روپا دیدگاهون اکمیسی 1993ثمر ماند. با وجود این، در سال  بی می پروراندکه کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیعتري را در سر 

  )،  1387 همکاران، و را منتشر کرد (کاتوزیان هاي اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهاي زیست محیطی

 اروپا پیمان 197)2( ماده در اجراي تا خواستند کمیسیون از اجتماعی و اقتصادي کمیته و پارلمان سند، این انتشار از پس

 1993( 2لوگانو کنوانسیون امضاي با اتحادیه جدید . اقداماتدهد ارایه محیطی زیست خسارتهاي مدنی مسؤلیت براي دستورالعملی

                                                           
1 .polluter to pay principal 
2 . Lugano Convention 
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 کنوانسیون. شد مصادف شود، وارد می زیست محیط به خطرناك فعالیتهاي از که خسارت هایی از ناشی مدنی مسؤلیت ارتباط با ) در

 کشور 9 تنها ولی داشتند مشارکت آن تدوین در اروپایی کشورهاي همه تقریباً. شد تدوین اروپا شوراي هاي حمایت تحت لوگانو

  اجرایی نشد.  عمل در و کردند امضا را آن) پرتغال و هلند لوکزامبورگ، ایشتاین، لیختن ایتالیا، ایسلند، یونان، فنالند، قبرس،(

 را »محیطی  زیست خسارت و جبران پیشگیري از ناشی مسؤلیت دستورالعمل«  پیشنویس تدوین مسؤلیت که اروپا کمیسیون

 جبران آلودگی توسط  اصل اجراي را دستورالعمل از اصلی هدف منتشر کرد، 1993 سال در که خود سند اولین در داشت عهده بر

  آلوده کننده اعالم کرد. 

 جامعه اروپا پیش بند دوم) پیمان(174ین اصل از اصول راهبردي جامعه اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است در که ماده 

 بردارانی که فعالیت آنها موجب خسارت زیست محیطی می بینی شده است. بنابراین، اصل بنیادین دستورالعمل این است که بهره

  شود، مسؤلیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست محیطی تالش نمایند تا کمتر در معرض مسؤلیت مالی قرار گیرند. 

 پیمان همان 176 ماده به با استناد و شد پیش بینی حداقلی حمایت اروپا، پیمان 175 ماده نادو به است مصوب دستورالعمل در

 دولته اي که شد مقرر دستورالعمل )1( 16 ماده در کنند؛ تشدید زیست را محیط از حمایتی اقدامات می دهد اجازه دولت ها به که

 شدند ملزم عضو اتحادیه دولت هاي. کنند تشدید را محیطی زیست يخسارت ها جبران و پیشگیري می توانند مقررات اتحادیه، عضو

 این مبناي بر که کرد اشاره فرانسه کشور به میان می توان این در. کنند خود ملی قانون وارد را حاضر دستورالعمل 2007 سال تا

به کتاب اول قانون  2-160الی  1-160را در قالب مواد  »زیست محیطی قانون مربوط به مسئولیت « به موسوم الیحه دستورالعمل،

  . افزود» پیشگیري و جبران پارهاي از خسارات وارد به محیط زیست«محیط زیست با عنوان 

بتدریج طی سال هاي اخیر و به موازات افزایش روز افزون سوانح صنعتی، سوانح حمل و نقلی در خشکی ها و دریاها و تاثیر 

و دریاها، کنوانسیون هاي متعددي در سطح بین المللی شکل گرفت که در تمامی این  گسترده آنها بر محیط زیست خشکی ها

کنوانسیون ها بر مسئولیت هاي زیست محیطی براي جبران خسارت هاي وارده بر محیط زیست و رعایت اصول احتیاطی در تولید، 

  آنها بر محیط زیست تاکید شده است.توزیع و حمل و نقل مواد جهت کاهش حوادث و سوانح و به دنبال آن کاهش اثرات 

 دولتها است الزم آنها با مقابله براي و آورده فراهم را مردم و دولتها نگرانی موجبات هاي محیط زیست همواره در حقیقت آلودگی

هاي خشکی و زیست بوم  تخریب آنکه ویژه به. نمایند مشارکت و اقدام المللی بین و ملی سطح در حقوقی مقررات و قوانین قالب در

 که اصل این قبول با لذا. گردد می زیست محیط به جبرانی قابل غیر خسارات بروز موجب آن در انواع آالینده ها انتشار اثر آبی بر

 بروز تا اندیشید تدابیري باید شوند؛ می زیان و ضرر و خسارت به منجر هم حوادث و باشد می ناپذیر اجتناب حال هر در حادثه بروز

 جبران به آن عاملین الزام با و را کاهش داد آنها از ناشی آثار و پیامدهاي تا تالش شود باید رخداد، صورت در یا و داده کاهش را آنها

 مدنی هاي مسئولیت بنابراین. شود داده کاهش وارده ضررهاي مکلف شوند، و زیست محیط پیکر بر وارده خسارات ویژه به خسارت

در زمره موضوعاتی است که طی سال هاي  المللی ها هم در سطح ملی و هم سطح بین آلودگی از ناشی محیطی زیست خسارات در

اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی زیادي در این زمینه به تصویب کشورها رسیده است 

ولیت مدنی محیط زیست و جبران خسارات وارده بر محیط زیست که یکی از مهمترین اصول مطرح شده در این کنوانسیون ها مسئ

برخی از مهمترین این است که این مسئله زمینه ساز شکل گیري و توسعه بیمه زیست محیطی در بسیاري از کشورها بوده است. 

اکید شده است، در و جبران خسارات ناشی از الودگی هاي زیست محیطی ت که در آنها بر مسئولیت محیط زیستیکنوانسیون ها 

  ) ارایه شده است. 4جدول (
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 محیطی زیست هاي آلودگی از ناشی خسارات جبران و زیستی محیط مرتبط با مسئولیت ها کنوانسیون .4جدول 

  دریاها و خشکی ها

  توضیحات  نام کنوانسیون

 همکاري براي کویت اي منطقه کنوانسیون		

 و دریایی زیست محیط توسعه و حمایت درباره

  ROPME(1آلودگی ( برابر در ساحلی نواحی

 ییعنعمان  یايفارس و در یجحوزه خل ياست که کشورها یسند قانون یون،کنوانس ینا

در  یو امارات متحده عرب يسعود عربستان قطر، عراق، بحرین، یران،ا یاسالم يجمهور

مشترکشان  یاییدر تیسز یطحفاظت از مح يخود را برا يآن متهعد شده اند کوششها

 یطمح یوکاهش آلودگ یريهدف جلوگبا  1978این کنوانسیون در سال   بکار ببندند.

صویب تعمان)  یايفارس ودر یج(خل یائیدر منطقه در یو مبارزه با آلودگ یائیدر یستز

اظت و حف ياعضا برا یفوظا یینماده بوده و با هدف تع 30 يمذکور دارا شد. کنوانسیون

 شده که همواره در ینعمان تدو یايفارس و در یجخل یاییدر یستز یطحاز م یتحما

  باشد. یم یاییو حمل و نقل در یااز در یناش یآلودگ یدمعرض تهد

 یعو اجتما ياقتصاد يها یتعضو خواسته شده که فعال ياز کشورها یونکنوانس ینا در

 ییایدر یستز طیمح یکنند که موجبات آلودگ یمتنظ يخود طور ینهايخود را در سرزم

  د.نحوزه را فراهم نکن

  باشد: یم یلپروتکل به شرح ذ 5 يدارا یونکنوانس ینا

 مواد  یراز نفت و سا یناش یمبارزه با آلودگ يبرا يمنطقه ا يپروتکل همکار

  يمضر در موارد اضطرار

  قاره از اکتشاف و استخراج از فالت یناش یاییدر یپروتکل راجع به آلودگ  

 قر مست یدر برابر منابع آلودگ یاییدر یستز یطمح یتحما پروتکل راجع به

  یدر خشک

 ر د  یعاتضا یگرمواد زائد خطرناك و د يپروتکل کنترل انتقاالت برون مرز

  یادر

 یاییمنطقه حفاظت شده در یجادو ا یستیپروتکل حفاظت از تنوع ز 

 یستز یطاز مح یتحما ینهدر زم يهمکار) 1اهداف اصلی این کنوانسیون شامل، 

  ،یادر یا یشکانسان در خ یتهاياز فعال یمواد مضر ناش یرو سا ینفت یدر برابر آلودگ یاییدر

 ایییدر یستز یطوجه به مح یچبه ه یتوسعه صنعت یاناتجر ینکهاز ا ینانحصول اطم) 2

لزوم اتخاذ  )3یاندازند،را به خطر ن ینرسانند و منابع زنده آن و سالمت انسان یبمنطقه آس

 ) 4ی و ساحل یو نواح یاییدر یستز یطجامع در مورد استفاده از مح یریتمد روش یک

  ت.یایی اعالم شده اسدر یستز یطاز مح یتبا هدف حما يمنطقه ا يها يتوسعه همکار

  

  

  

                                                           
1 . Kuwait Regional Convention for Co-Operation of the Marine Environment from Pollution 
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 انتقاالت کنترل درباره بازل کنوانسیون

  آنها دفع و بخش زیان زاید مواد مرزي برون

 کردن محدود جهت یافته توسعه کشورهاي در محیطی زیست قوانین تدوین پی در

 مواد نتاجرا. یافت افزایش چشمگیري میزان به هاآن امحاي هزینه خطرناك پسماندهاي

 حال در کشورهاي به خطرناك پسماندهاي انتقال تر،هزینهکم راهی یافتن پی در سمی

 هايینگران به پاسخ در رو این از. گرفتند پیش در را شرقی اروپاي کشورهاي و توسعه

 مرزي ونبر نقل و حمل کنترل منظور به 1989 سال مارس 22 در المللیبین و عمومی

 ملل سازمان محیطی زیست برنامه توسط آنها اصولی دفع و خطرناك پسماندهاي

)UNEP (5 در و رسید عضو کشورهاي تصویب به »بازل کنوانسیون« به موسوم معاهده 

 نسیونکنوا این تصویب با 1371 سال در نیز ایران ورکش. شد االجرا الزم 1992 سال می

  .درآمد »بازل کنوانسیون« عضویت به اسالمی شوراي مجلس در

 هايپسماند امحاي و نقل و حمل بر جامع حاکمیت یک ایجاد هدف با کنوانسیون این

 برابر رد زیست محیط و انسان سالمت از حفاظت منظور به پسماندها انواع سایر و خطرناك

 شده االجرا الزم عضو کشورهاي براي و تدوین هاآن اصولی غیر مدیریت یا و سوء ثراتا

  .است

کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاي آزاد 

  در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

)INTERVENTION( 

 یدشد یامدهايها در مقابل پاز منافع ملت یتبه حما یازاز ن یبا آگاه یونکنوانس ینا

 ینکهه او با اعتماد ب یو خطوط ساحل یادر در ینفت یاز خطر آلودگ یناش یاییدرسانحه 

 یمنافع یناز چن یتحما يبرا ییاستثنا یتبا خصوص یممکن است اقدامات یطیتحت شرا

آزاد  یاهايرد يبر اصل آزاد یرياقدامات تأث ینگونها ینکهو ا شدبا يآزاد ضرور یاهايدر در

وکسل در بر 1969نوامبر  9در  یمهضم یکماده  17مقدمه و  یکنخواهد داشت، مشتمل بر 

در  توانندیعضا ما یونکنوانس یناساس ا بر .یدرس یانورديدر المللیینسازمان ب یببه تصو

 یري،گمتعاقب آن به منظور جلو یاتعمل یاو  یاییصورت لزوم به دنبال بروز سانحه در

ود در اثر خ یربطمنافع ذ یا یساحل از خطوط الوقوعیبو قر یدرفع خطرات شد یاکاهش 

 باریانز ايیامدهنفت که منطقاً منجر شدن آن به پ یلهبه وس یادر یآلودگ یدتهد یا یآلودگ

 یچگونهال هح ینآزاد به عمل آورند، با ا یاهايرا در در یبزرگ قابل انتظار است، اقدامات

داشته و در آن  ور قرارکش یک يبرداربهره یا یتکه تحت مالک هایییکشت یهعل یاقدام

انجام  نبایداند، به کار گرفته شده یدولت يتجار یرخدمات غ یهزمان تنها در ارتباط با ارا

لحق به آن م یاسالم يمجلس شورا 1375بر اساس ماده واحده مصوب بهمن  ایران .یردپذ

 شده است.

 یاییدر یاز آلودگ یريجلوگ یونکنوانس

  مواد یگرو د یداز دفع مواد زا یناش

 )LONDON OR DUMPING(  

جهت کنترل  المللییناقدام ب ینکهلندن، با اعتقاد به ا یونموسوم به کنوانس یونکنوانس ینا

 یناما ا یرد،صورت پذ یربدون تأخ یدو با تواندیم یدبه واسطه دفع مواد زا یادر یآلودگ

 یندهدر آ یا،ننده درمنابع آلوده ک یگرجهت کنترل د یبر بحث اقدامات ياخدشه یدعمل نبا

 1351ماه  يد 8 یخدر تار یمهضم 3ماده و  22مقدمه و  یکمشتمل بر  ید،نما اردو یکنزد

 یکوسیتی،در چهار نسخه در لندن، مکز یالديم 1972دسامبر  29مطابق با  یشمس يهجر

 یو جمع يبه صورت فرد یداعضا با یون،کنوانس یناساس ا بر شد. یممسکو و واشنگتن تنظ

خود متعهد  یژهکنند و به و یبرا ترغ یاییدر یستز یطمح یل موثر همه منابع آلودگکنتر

که  يمواد یرو سا یددفع مواد زا یقاز طر یاها،در یاز آلودگ یريشوند تا به منظور جلوگ

 را مخاطره یاییموجودات در یاتو ح یستیو منابع ز کنندیخطر م یجادسالمت بشر ا يبرا

 یقانون يهااستفاده یگربا د یاو  رسانندیم یبآس یادر یامکانات رفاهو به  نمایندیم یزآم
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بر اساس ماده  ایران را به کار بندند. یعمل يهاهمه روش کنند،یم یداتداخل پ یااز در

  ملحق شده است. یونکنوانس ینبه ا 1375 یورواحده مصوب شهر

  

کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاري در 

 )OPRC( نفتیبرابر آلودگی 

) EXONVALDEZ( یزآکسون والد یکشت يبرا 1989که در مارس  ياحادثه یدر پ

 یلودگو آ یاهزار بشکه نفت در در 260 یزشدر سواحل آالسکا اتفاق افتاد و منجر به ر

 ینقابل آلودگ در يو مقابله و همکار یدر امر آلودگ المللیینب يشد، لزوم همکار یعوس

اده م 19مقدمه و  یکمشتمل بر  یونیکنوانس راستا، ینشد. در همبه وضوح احساس  ینفت

در  یاسالم يکشور عضو از جمله جمهور 90با شرکت  1990نوامبر  30در  یهالحاق یکو 

 یوننوانسک ینبه ا 1376 یرماهت 29بر اساس ماده واحده مورخ  ایران .یدرس یبلندن به تصو

 ملحق شده است.

آب توازن و  یریتکنترل و مد یونکنوانس

  هایرسوبات کشت

) BALLAST WATER(  

کشورها  ها،یآب توازن و رسوبات کشت یریتکنترل و مد المللیینب یونبر اساس کنوانس

 ایییدر یستز یطمح یکاهش و کنترل آلودگ یري،اقدامات الزم را جهت جلوگ یهکل یدبا

 یاتفاق یا يدورود عم یاتحت کنترل خود،  یا یتتحت حاکم هايياز استفاده از فناور یناش

 اتییرکه ممکن است تغ یاییدر یستز یطاز مح یبه بخش خاص یدجد یا یخارج يگونه ها

 2004سال  یهفور 13سند در  این کند، به عمل آورند. یجادرا در آن ا يعمده و مضر

 ینعضو سازمان ب يدولت ها یببه تصو یپلماتیککنفرانس د يپس از برگزار یالديم

  .یوستپ یونکنوانس ینبه ا 1390از سال  ایران .یدرس ورديیاند یالملل

 یناش یادر یاز آلودگ یريجلوگ یونکنوانس

  )MARPOL ها (یاز کشت

سازمان ط با برگزاري کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توس 1973این کنوانسیون در سال 

این  اصالح شد. 1978به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل  بین المللی دریانوردي

ن، حذف مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتیها بوده و هدف اصلی آ

ین آلودگی عمدي محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چن

ا و بنادر موادي به صورت عمدي یا غیر عمدي، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ه

ان در ایر مورد بازبینی قرار گرفت. 2011کنوانسیون مارپل در سال  6و  5م است، ضمای

  به این کنوانسیون ملحق شد. 1973سال 

 يامنطقه یونکنوانس یاتهران  یونکنوانس

  خزر یايدر یستز یطحفاظت از مح

ه منظور خزر است که ب یايحوزه در يکشورها یانم يامنطقه يامعاهدهاین کنوانسیون 

کشورهاي پیرامون دریاي خزر خزر توسط  یايدر یستمو اکوس یستز یطمح زت اظاحف

 یونترکمنستان، قزاقستان و فدراس یجان،آذربا يجمهورسامل جمهوري اسالمی ایران، 

االجرا زمال 1385و در مرداد ماه  یدهدر تهران به امضا رس 1382آبان  13 یختار در یهروس

 ودهآل منابع کلیه از خزر دریاي زیستمحیط  زا حفاظت. هدف این کنوانسیون است شده

 بیولوژیکی عمناب از پایدار و و استفاده منطقی احیاء بهره برداري، حفاظت، جمله کننده از

  دریاي خزر اعالم شده است.

 ی،پروتکل آمادگ) 1با عنوان پروتکل  4تهران  یونکنوانس یرمجموعهگذشته ز یانسال یط

 یايپروتکل حفاظت از در) 2ی، نفت یمبارزه با سوانح آلودگدر  يامنطقه يواکنش و همکار

پروتکل حفاظت ) 3ی؛ مستقر در خشک هايیتاز منابع و فعال یناش هايیخزر در برابر آلودگ

موقت  یرخانهتوسط دبي فرامرز یطیمح یستاثرات ز یابیپروتکل ارز) 4یستی؛ و تنوع ز
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 یو ط یهته یونعضو کنوانس يرهاسازمان ملل و کشو یستز یطبرنامه مح یون،کنوانس

  قرار گرفته است. ینیو بازب یمورد بررس یجلسات متعدد کارشناس

کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از 

  آلودگی نفتی

) CLC(  

لستان در خارج از قلمرو دریاي سرزمینی انگ 1967تانکر نفتی توري کانیون در سال 

عد از بگی نفتی عظیمی را ایجاد کرد، به صخره برخورد کرد و پس از دو نیمه شدن آلود

المللی براي جبران خسارت قربانیان در صورت این ماجرا، نیاز به ایجاد یک راه حل بین

  رسید.بروز آلودگی نفتی ضروري به نظر می

المللی دریانوردي در کنفرانسی که به همین دلیل برخی از کشورهاي عضو سازمان بین

طرات در بروکسل برگزار کرده بود، با آگاهی از خ 1969نوامبر  29سازمان مذکور در 

ورت حصول آلودگی ناشی از حمل جهانی نفت از طریق دریا به صورت فله و با اعتقاد به ضر

ه نفت از اطمینان از وجود غرامت کافی براي اشخاصی که از آلودگی ناشی از نشت یا تخلی

المللی متحدالشکل به منظور هاي بینویهواعد و ربینند و با میل به تنظیم قکشتی زیان می

یک  حل مسائل مسئولیت و ارائه غرامت کافی در چنین مواردي، کنوانسیونی مشتمل بر

المللی مسئولیت مدنی کنوانسیون بین«ماده و یک ضمیمه تحت عنوان  21مقدمه و 

  را تصویب کردند.» خسارت ناشی از آلودگی نفتی

 المللینبی صندوق یک تاسیس کنوانسیون

  نفتی آلودگی از ناشی غرامت جبران براي

)FUND(  

جهت جبران  المللیینصندوق ب یکمصوب شد،  1971که در سال  یونکنوانس یناساس ا

) با 1992( ینفت یجبران خسارت آلودگ المللیینتحت عنوان صندوق ب یخسارت آلودگ

  شد: یستأس یلاهداف ذ

ده ارائه ش یتیکه پوشش حما یزانیبه م یدگخسارت آلو يـ پرداخت غرامت در ازا الف

  .یستن ی) کاف1992( یتمسؤول یونتوسط کنوانس

  .یونکنوانس ینـ به اجرا درآوردن مقاصد مذکور در ا ب

 است که بر طبق یشخص حقوق یکمتعاهد به عنوان  يهااز دولت یکدر هر  صندوق

آن  ياههامقابل دادگ دتوانیاست و م یفآن دولت قادر به داشتن حقوق و تکال ینقوان

عنوان  صندوق را به یرمد یستیواقع شود. هر دولت متعاهد با یدادرس یاندولت، طرف جر

  است. ملحق شده یونکنوانس ینبه ا 1385در سال  ایران صندوق بشناسد. یقانون یندهنما

، جلد دوم، معاهدات بین )، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست1383) سازمان حفاظت محیط زیست (1ماخذ: 

کنوانسیون هاي بین المللی پیشگیري و  -منطقه ویژه اقتصادي بندر بوشهر –) اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر 2المللی؛ 

  2مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

  

  از دیگر کنوانسیون ها در این زمینه نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 3اسپو) (کنوانسیون  1991فرامرزي  در محیط محیطی زیست اثرات ارزیابی کنوانسیون  

 1992 4هلسینکی صنعتی، هاي فعالیت فرامرزي آثار مورد در متحد ملل سازمان کنوانسیون  

                                                           
2 . https://bushehrport.pmo.ir/fa/law/pollutionlaw 
3 . The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (informally called the Espoo 
Convention) 
4 . 23The 1992 United Nations Convention on the TransboundaryEffects of Industrial Accidents (theHelsinki 
Convention) 
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 و آهن راه جاده، طریق از خطرناك کاالهاي حمل از ناشی خسارت براي مدنی مسئولیت زمینه در 1989 کنوانسیون 

       CRTD(5بري داخلی (ناو شناورهاي

به این ترتیب با تصویب کنوانسیون هاي مختلف در سطوح منطقه اي و بین المللی در چند دهه اخیر صنعت بیمه به عنوان یکی 

کنترل و کاهش آلودگی هاي ناشی از سوانح طبیعی و بویژه سوانح آلودگی در کانون توجه  ریسک یریت مد جهت از مهمترین ابزار

 نوپا صنعتی در ایران شکل گرفته است، اما کماکان پیش قرن یک قریب که بیمه دولت ها قرار گرفته است.  گرچه صنعت بسیاري از

 آحاد استقبال افزون روز و افزایش آن اعتالي جهت امر اندرکاران دست و از سوي دولت فراوان هاي تالش علیرغم و شده محسوب

 بیمه، شرکتهاي توسط شده ارائه هاي نامه بیمه انواع خرید و شرکت ها از حمل و نقل  مردم، فعاالن اقتصادي در بخش هاي صنعت،

 اقشار کلیه گیري بهره منظور به مناسب ساخت هاي زیر نمودن فراهم جهت سازي فرهنگ و گسترده اطالع رسانی نیازمند همچنان

  . 6)1389. ( میر جاللی، باشد می ها نامه بیمه انواع بی نظیر مزایاي از جامعه

د از اهمیت این موضوع بویژه در مورد بیمه هاي مسئولیت زیست محیطی که صنعتی نوپا و نوظهور در جهان و ایران می باش

ن زمینه در ایران بیشتري برخوردار است و الزم است از یک سو مطالعات جامع و فراگیري در مورد ظرفیت ها و چالش هاي آن در ای

رل و کاهش آثار و جریان سازي و اطالع رسانی بیشتري در مورد مزیت هاي این ابزار مدیریتی براي کنت انجام شود و از سوي دیگر

  پیامدهاي آلودگی ها و تخریب محیط زیست ناشی از سوانح غیرمترقبه طبیعی و انسانی در کشور صورت پذیرد.  

  

 در ها دولت از اريبسی هايدغدغه ترینمهم از یکی عنوان به ع زیست محیطی از جمله منابع پایه مانند خاك هموارهحفاظت از مناب

 هاي محیط زیستحفاظت و کنترل انواع آلودگی زمینه در زیادي هايپیشرفت اخیر قرن نیم در چند هر. شودمی قلمداد جهان سطح

 بروزکرده نجها در بشر هايفعالیت ينتیجه در و خصوص این در گوناگونی معضالت زمان هم اما آمده، وجود به جهان سطح در

 حاضر حال رد که است بشر هاي فعالیت از ناشی عمدتاً که خاك است آلودگی محیط زیست، مرتبط مسائل ترین مهم از یکی. است

 انتشار زلزله، و یلس جمله از طبیعی بالیاي بروز. تاس داده قرار تهدید معرض در را جهان اراضی را در از این نوع آلودگی بسیاري

 خطرناك مواد ئیجابجا و انتقال و نقل تأسیسات، در حوادث جمله از دیگر حوادث و خاك آب منابع به ها آالینده عمدي و تصادفی

 تحت را جوامع از سیاريب حاضر حال در که است مسائلی ترین مهم از و بویژه منابع خاك دارند، زیست محیط بر مخربی اثرات که

   .است داده قرار ثأثیر

 گسترده اقدامات غربی جوامع خصوصاً جوامع از بسیاري تا شده باعث گذشته دهه چند خالل در ها رخداد اینگونه بروز روز افزایش

ولیت محیط زیست، مسئ توسعه بیمه هاي ، مقررات و قوانین تدوین. کنند اتخاذ موارد این تشدید و تکرار از جلوگیري براي را اي

 افزایش خطرناك، ها براي دفع پسماندها و ضایعات استاندارد تدوین و انتقال مواد خطرناك، توزیع هاي سیستم در ایمنی افزایش

 شده گذاشته رااج به کشورها از بسیاري در گذشته هاي سال خالل در که بوده اقداماتی جمله از و خاك آب منابع آلودگی جرایم

  .است

است که آثار و پیامدهاي زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادي  داده رخ بزرگی در جهان زیست محیط فجایع گذشته دهه چند در

اند. این موضوع باعث شد تا قوانین و بسیار زیادي را بوجود آورده و آلودگی هاي شدیدي را در منابع آب و خاك به همراه داشته

                                                           
5 . Convention on Civil Liability for Damage Cause during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and Inland 
24Navigation Vessels (CRTD)Geneva 10.10.1989 

 خدمات بازاریابی المللی بین کنفرانس ایران، مالی ارهايباز راهبردي توسعه در آن نقش و بیمه صنعت ،)1389( زاده عبداله رضا, السادات فرشته. . میرجاللی 6

  مالی قابل دسترس از:

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=4356 
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حیط زیست و بویژه منابع خاك تدوین و تصویب شوند. بر این اساس در این بخش به برخی مقررات متعددي در زمینه حفاظت از م

  از مهمترین سوانح شیمیایی که باعث بروز خسارات بسیار گسترده در محیط زیست و بویژه منابع آب و خاك شده اند اشاره می شود.

 به توضیح است تا اك می توان به کانال الو در نزدیکی کالنشهر نیویورك است. الزمیکی از نمونه هاي کالسیک در مورد آلودگی خ

 شروع انمیتو و نبود مطرح خاك محیطی زیست مباحث با خاك مهندسی علم ارتباط از بحثی هیچگونه تقریبا 1970 دهه اواخر

 نگرانی که داد سبتن اروپایی کشورهاي و امریکا در خطرناك زائد مواد نشت از ناشی حوادث به را حوزه دو این خوردن گره و ارتباط

 خطرناك هاي آالینده از زیادي بسیار مقادیر نشت قبیل از حوادثی مثال عنوان به. آورد وجود به را زیرزمینی هاي آب و خاك آلودگی

 حوزه در انونق وضع زمینه در دغدغه این آمدن وجود به باعث آمریکا نیویورك ایالت در کانال الو منطقه در خاکی دفن محل در

 دریاچه دو ینب را کانالی تا داشت قصد  الو. ت ویلیام 1970در اواخر دهه  .بویژه پاکسازي و بهسازي خک شد زیست محیط هاي

 شد، ازآغ 1980 دهه در بورمز پروژه. نماید فراهم نیاگارا آبشار اطراف به را ها کشتی عبور امکان تا کند احداث  اونتاریو و اري بزرگ

که این منطقه قبال  کرد، اما متوجه شد حفر زمین در بزرگ بسیار حفره یک الو. شد متوقف آن اجراي مالی منابع کمبود علت به اما

 حل،م این که شد متوجه Hooker شیمیایی کارخانه  1942 سال محل دفن پسماندهاي صنعتی بسیار خطرناك بوده است. در

 در کمی ايه نگرانی نتیجه در و بود جنگ در متحده ایاالت سال آن در. است صنعتی پسماندهاي دفع براي مناسبی بسیار مکان

 نامیده  الاکسیدنت شیمیایی شرکت به بعدها (که Hooker شیمیایی کارخانه. داشت وجود کار این محیطی زیست پیامدهاي باره

 دفع. کرد فعد الو قدیمی کانال در را ها بنزن الوژنه،ه هاي کش آفت شامل خود شیمیایی پسماندهاي از تن 21000 حدود)  شد

 خواست می که داد انیاگار شهر تحویل را آن و پوشاند کامال را دفع مکان روي شرکت سپس. کرد پیدا ادامه 1952 سال تا ها پسماند

 محل این که کرد ماعال  hooker تشرک نیاگارا، شهر شهرداري به زمین انتقال در. کند استفاده عمومی پارك عنوان به مکان این از

 گیري تصمیم در دبای که دادند هشدار شهر مسئولین به همچنین و است گرفته قرار استفاده مورد خطرناك مواد دفع مکان عنوان به

 قانونی ادد انجام اهسال آن در  hooker شیمیایی شرکت که هرکاري این بنابر. نمایند دقت زمین، این از استفاده براي آینده هاي

  .بود

 نظر به لیلد همین به بود، ابتدایی مدرسه یک احداث براي محلی جستجوي در نیاگارا شهر پرورش و آموزش دفتر زمان همان در

 کانال موازات به چککو هاي خانواده که بود رشد حال در پیرامونی منطقه یک این. باشد مناسب کار این براي الو کانال که رسید می

   .رسید می نظر به کاملی حل راه آن در ابتدایی مدرسه احداث دلیل همین به. بودند مسقر نآ در قدیمی

 زیرزمینی ايه آب سطح ها سال این در. شد زیاد بسیار ها شکایت این 1970 دهه در و شد آغاز ها شکایت اولین ،1960 دهه در

 بیرون زمین از که نددید می را گالنی 55 هاي بشکه مدرسه حیاط در ها بچه. آورد زمین سطح به را شیمیایی مواد خود با و آمد باال

 را زیادي بهداشتی و بو مشکالت پدیده این که کردند ها ساختمان پی از شدن نمایان به شروع آالینده مایع مواد بتدریج. بودند زده

 می تخلیه یاگاران شهر خانه تصفیه محل و تدس باال به باران همراه به آلوده مایعات که شد مشخص مهمتر این از. داشت همراه به

 در را تیزیس محیط اضطراري شرایط دستور آمریکا وقت جمهور رئیس کارتر جیمی که کرد پیدا گسترش چنان بحران ابعاد. شد

  .دندش تخلیه کانال اطراف از مربع کیلومتر 10 وسعت به محدوده در خانوار 950 آن نتیجه در که کرد اعالم 1987 سال

                                                           

نتشارات )، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین، محسن سعیدي، حسین فخرایی، رویا موسی زاده، ا1398. پ. آرن ویسلیند، سوزان ام. مورگان، الرن. جی. هین (7

  هنري دیباگران تهران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار –موسسه فرهنگی 
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 از برخی مرگ احتمال و بود خطرناکی بسیار کار پسماندها دفع مکان خاکبرداري. بود مهندسی مشکل داراي شده ارائه راهکار ماا

 هوا به نشده کنترل هاي آالینده انتشار و تخلیه باعث بود ممکن ها پسماند دفع مکان حفاري این، بر عالوه. داشت وجود کارگران

 مختلفی مواد داراي پسماندها این اینکه به باتوجه. داد انجام باید ها پسماند این با کاري چه که است رحمط پرسش این سرانجام،. شود

 (EPA) آمریکا زیست محیط حفاظت آژانس سرانجام. نداشت وجود آن براي سوزي زباله مانند اي ساده حل راه هیچ این بنابر بودند،

 آن نشست از جلوگیري و مداوم پایش و منطقه کامل جداسازي دهد، انجام دفن کانم این براي میتواند که کاري تنها گرفت تصمیم

 جنگل ها آن روي و شدند تثبیت و زدایی سم خاکبرداري، ابتدایی مدرسه در موجود آلوده هاي خاك. است زیرزمینی هاي آب به ها

 دست دور مناطق به شدند، می تصفیه باید که رسوباتی از تن 62000 حدود و شد پاکسازي ها فاضالب همه).  4شکل ( شد کاري

 بود، زیاد بسیار آن هاي هزینه البته. شدند تصفیه بیشتر آلودگی از جلوگیري براي و شدند پمپاژ زیرزمینی هاي آب. شدند منتقل

 زیرا( شد پرداخت آمریکا ارتش و فدرال دولت اضطراري مدیریت آژانس اکسیدنتال، شیمیایی شرکت توسط آن هاي هزینه اما

 از آمریکایی شهروندان آگاهی و درك بر زیادي اثرات الو کانال است. داستان داشته نقش ها پسماند تولید در که شد مشخص

 منابع حفاظت و بازیافت قانون جمله از مهم قانونی مواد چندین تصویب باعث موضوع این که داشت خطرناك هاي پسماند مشکالت

)RCRA (8، اضطراري واکنش و کنترل مسئولیت، قانون )CERCLA (9 سمی مواد کنترل قانون و )TSCA(10 شد.  

                                                           
8 . Resource Conservation and Recovery Act 
9 . Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 
1 0 . Toxic Substances Control Act 
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  بحران) ب( از پس و از (الف) پیش الو کانال .4شکل 
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گر از منابع  آلودگی هاي نفتی ناشی از تصادف کشتی هاي حمل و نقل مواد ، خطوط  انتقال نفت و سایر فرآورده هاي نفتی یکی دی     

انتشار آلودگی در منابع آب می باشند، که در خالل سال هاي گذشته آثار و پیامدهاي مخربی را بر زیست بوم ها و منابع آبی تحمیل 

ستن نفتکش غول پیکر اگزون والدیز    ش سال   12کرده اند. یکی از معروف ترین این رخداد ها ، هنگام به گل ن در بالیرف واقع   1989در 

ــکا   کی 40در  ــري آالس ــراس ــکا که از طریق خط لوله س لومتري جنوب والدیز در تنگه پرنس ویلیام بود. در این حادثه نفت خام آالس

شده نفتکش با حجم       شکافته  شده بود، از مخازن  شتی اگزون والدیز  شد. از حدود        20000تحول ک سرازیر  ساعت به دریا  شکه در  ب

بشــکه نفت وارد دریا شــد. نشــت نفت با این حجم به دریا باعث بروز یک  250000میلیون بشــکه نفت بارگیري شــده ، حدود  2/1

در ایاالت   1990فاجعه زیســت محیطی شــد که در نهایت این موضــوع منجر به تصــویب قانون جلوگیري از آلودگی نفتی در ســال  

فت در یکی از آســیب پذیرترین و  متحده شــد. این فاجعه زیســت محیطی از آن رو در کانون توجه قرار گرفت که نشــت این حجم ن

دســت نخورده ترین مناطق جهان رخ داده بود. گونه هایی بیشــماري از پرندگان، پســتانداران، ماهیها در اثر این حادثه تلف شــدند.   

  .  )5( شکل  میلیارد دالر نیز براي پاکسازي این منطقه از آلودگی هاي نفتی هزینه شد 5/2عالوه بر آثار زیست محیطی، حدود 

  

                                                           
1 1 .Exonmobil (2020), The Valdez oil spill, avalble at: https://corporate.exxonmobil.com/Operations/Energy-
technologies/Risk-management-and-safety/The-Valdez-oil-spill 
7 - Exxon Valdez 
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  حادثه کشتی نفت کش اگزون والدز  .5شکل 

  

  

  



 

52 

 

منظور از سوانح و فجایع  .شاهد بوده استهاي صنعتی تاریخ صنعتی جهان تا به امروز فجایع بیشماري در اثر نقص ایمنی سیستم

، ه جا گذاشته و خسارت مالیان بسیار بهاي زیادي شده، مجروحکه موجب از دست رفتن جان انسانهستند بزرگ رخدادهایی

ي صنعتی تا کنون به ترین فاجعهترین و دردناكبه بار آورده است. یکی از این فجایع که وخیم زیادي بهداشتی و زیست محیطی

ایی امریک تولید آفت کش ) در کارخانه1363آذر  13میالدي ( 1984است. اتفاقی که در سوم دسامبر » فاجعه بوپال«رود، شمار می

 )) مسموم کردmethyl isocyanate (MICهزار نفر را با گاز متیل ایزوسیانات ( 500یونیون کارباید واقع در بوپال هند رخ داد، 

هاي حاد بیماري نفر کشته شدند و بقیه در اثر مسمومیت بسیار شدید دچار معلولیت یا به 3000. در این فاجعه بیش از )6شکل (

اي سمی و بسیار واکنشگرا است که یونیون کارباید از آن به عنوان محصول میانی براي د. متیل ایزوسیانات مادهتنفسی مبتال شدن

آفرین است و گاز آن روي اعصاب و دستگاه کرد. این ماده در صورت تماس با پوست مرگهاي کشاورزي خود استفاده میتولید سم

  دهد.نات با آب واکنش گرمازاي سریع میگذارد. متیل ایزوسیاتنفسی تأثیرات شدید می

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 3 . Broughton. Edward (2005), The Bhopal disaster and its aftermath: a review, Environmental Health: A 
Global Access Science Source 2005, 4:6 doi:10.1186/1476-069X-4-6, This article is available from: 
http://www.ehjournal.net/content/4/1/6 
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  امریکایی یونیون کارباید واقع در بوپال هند تولید آفت کش کارخانهحادثه انفجار . 6شکل 

ي شب، مقدار زیادي آب ، تعمیرات روتین کارخانه انجام گرفت. حدود ساعت ده و چهل و پنج دقیقه1984در عصر روز دوم دسامبر 

تن از متیل ایزوسیانات بود. واکنش شیمیایی این ترکیب دما را به سرعت افزایش داد تا حدي که مخزن  40ی شد که حاوي وارد تانک

ي فشار سنج مخزن در خارج ي انفجار نزدیک شده بود. آب تا مدت کوتاهی بعد از نیمه شب وارد تانک شد تا جایی که عقربهبه نقطه

 وجه اپراتورها را به تانک جلب کرد، اما براي جلوگیري از فاجعه بسیار دیر شده بود.از محدوده ثابت شد. این اتفاق ت

) RVVHي شیر (کمی بعد، بخار داغ متیل ایزوسیانات با فشار بسیار زیاد از طریق سیستم اتوماتیک شیر فشار مخزن به دریچه

نتشر شد و تا صبح، هزاران نفر از مردم و جانداران منطقه تن گاز سمی در فضا م 40رسید. این اتفاق از انفجار جلوگیري کرد، اما 

کرد) و نیز گرفتند، شامل بخش خنک کننده (که سرعت واکنش را کند میهایی که باید جلوي انتشار گاز را میکشته شدند. سیستم

دادند نیز اقل عواقب آن را کاهش میگرفتند و یا حدها عمل نکردند. هیچ کدام از تجهیزات ایمنی که باید جلوي انتشار را میآالرم
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کنندگان صنعت شیمی بود، دیگر کار نکردند. آن کارخانه هرگز دوباره به کار نیفتاد و یونیون کارباید که زمانی یکی از بزرگترین تولید

ان طوالنی از این علیرغم گذشت زم آنچه از این شرکت باقیمانده بود به فروش رفت. 1999اعتبار خود را به دست نیاورد و سال 

حادثه هنوز مناطق پیرامون این کارخانه بویژه خاك و منابع آب آن بسیار آلوده هستند که مشکالت بهداشتی و زیست محیطی 

  بسیاري زیادي را براي مردم بوجود آورده است. 

ترین شرکت مواد شیمیایی دنیا) در (بزرگ BASFر کارخانه ، د1921سپتامبر  21هاي شیمیایی، در ترین فاجعهیکی از بزرگ

Oppau  ونیوم و نیترات تن از ترکیبات کود شیمیایی سولفات آم 4500در آلمان، هنگامی اتفاق افتاد که یک برج سیلو که در آن

جروح شدند. بیش متن  2000از نفر را به کام مرگ کشاند و بیش  600تا  500آمونیوم ذخیره شده بود منفجر شد. این انفجار حدود 

خانمان شدند. علت دقیق این حادثه مشخص نشد، چون همه نفر بی 6500تخریب شده و  Oppauهاي درصد تمام ساختمان 80از 

 کلی تغییر داده شده بودافرادي که در آن دخیل بودند در انفجار کشته شدند. چند ماه پیش از این واقعه، فرایند تولید کارخانه به ش

  .)7شکل ( شودعنوان یکی از احتماالتی که باعث وقوع انفجار شد در نظر گرفته می داد و این امر بهکه سطح رطوبت را کاهش می

  

  1921، آلمان ، Oppauحادثه انفجار  . 7شکل 

  

                                                           
1 4 . https://www.nature.com/articles/108278a0.pdf 



 

55 

 

 حادثه علت به شهر این. دارد قرار بالروس زمر نزدیکی در و اکراین پایتخت کیف استان در که است اوکراین در شهري چرنوبیل	

 26 در حادثه این. شد سکنه از خالی داد رخ داشت قرار شهر این کیلومتري 14,5 در که چرنوبیل ايهسته نیروگاه در که چرنوبیل

 از. داد رخ ودب RBMK رآکتورهاي نوع از که اوکراین چرنوبیل نیروگاه 4 شماره رآکتور در) پیش سال 33( میالدي 1986 اپریل

  .است شده برده نام جهان تاریخ غیرنظامی اتمی حادثه بدترین به عنوان چرنوبیل اتمی حادثه

 و کارمند زیادي عده. دادند نشان را اکتیو رادیو تشعشع دریافت هاينشانه ساعت چند عرض در تأسیسات کارکنان از زیادي تعداد

 را ایمنی هايبینیپیش که بود 3 واحد سقف در سوزيآتش شروع بخاطر بیشتر بودند، کار به مشغول محافظ بدون که نشانآتش

  .رسید نفر 132 به اول روز پایان تا و 108 به صبح 6 ساعت تا شدند، بستري هابیمارستان در که افرادي عده. گرفتند نادیده

 سرکشیدند دورتر نواحی به آلوده ابرهاي تدریج به دبع و گشت آلوده رادیواکتیو امواج به تأسیسات اطراف محیط ابتدا انفجار از پس

 تأسیسات چهار بلوك رآکتور در انفجار اثر در. شود آلوده رادیواکتیو مواد به اروپا از وسیعی هايبخش که شد سبب باران بارش و

 آن در سابق شوروي اتحاد تمقاما سال آن در اگرچه. شدند آزاد اتمی بمب صد حدود ساختن براي رادیواکتیو مواد چرنوبیل، اتمی

 بدترین چرنوبیل حادثه انسانی، و مالی هايزیان نظر از. ساختند ممنوع شدت به فاجعه این مورد در را خبري گونه هر پخش زمان،

  .آیدمی شماربه جهان در ايهسته هاينیروگاه حادثه

 روسیه فدراسیون و اوکراین سفید، روسیه در مسکونی مرکز رهزا 5 حدود دیدند، آسیب نفر میلیون 5 به قریب چرنوبیل فاجعه اثر در

 داشتند، قرار اوکراین محدوده در نفر میلیون 2/4 حدود جمعیت با روستا و شهر 2218 ها،آن میان از. شدند آلوده اکتیو رادیو ذرات با

 روسیه، فدراسیون و سفید روسیه ريجمهو اوکراین، از غیر. داد قرار الشعاعتحت را مذکور کشورهاي جمعیت چرنوبیل فاجعه

 انجام فاجعه اصلی عوامل. کردند احساس را فاجعه اثرات نیز دیگر کشورهاي برخی و انگلستان لهستان، نروژ، سوئد، فنالند، کشورهاي

 نیروگاه در اجعهف نتایج امحاء عملیات. شد اعالم پرسنل اشتباهات و رآکتور در ایمنی ناکافی سطح شرایط، بودن فراهم بدون آزمایش

 شد شروع آوریل 26 روز دوم نیمه از عملیات این. شد آغاز شوروي دولتی کمیسیون ریاست تحت 1986 آوریل 26 تاریخ از چرنوبیل

 آوریل 27 از. شد تعیین چرنوبیل نیروگاه اطراف کیلومتري 30 محدوده در انزوا منطقه یک گام اولین در. یافت ادامه 1991 سال تا و

 هزار صد حدود- کیلومتري سی انزواي منطقه درونِ روستاهاي و چرنوبیل، و پریپیات شهرهاي ساکنین اوکراین حکومت 1986 سال

 باور شایعات گسترش و گیريشکل باعث چرنوبیل فاجعه به مربوط اطالعات کردن پنهان. داد انتقال محدوده این خارج به را -نفر

 امتناع ايهسته فاجعه نتایج امحاء عملیات انجام براي المللیبین همکاري پذیرش از شوروي تریاس. شد فاجعه نتایج پیرامون نکردنی

 کمک درخواست امحاء، عملیات کارشناسی ارزیابی منظور به اتمی انرژي آژانس از شوروي حکومت که بود 1989 سال در تنها. کرد

 سالمی ماه در آلودگی، این. داد تغییر شدت به را اروپایی ورهايکش از بسیاري هايمحدوده در تشعشع وضعیت چرنوبیل فاجعه. کرد

  .شدمی مشاهده شمالی منجمد و اتالنتیک آرام، اقیانوس در جنوبی، نیمکره کشورهاي تمامی در 1986

 این در. شودمی مشاهده منطقه مردم در ژنتیکی هايجهش و رادیواکتیو مواد از آثاري هنوز حادثه، این از هاسال گذشت وجود با

 از بیشتر بسیار فاجعه این مقیاس. کرد اشاره شدن متولد پا و دستبی قبیل از اخیر، دهه دو در نوزادان شدن ناقص به توانمی میان

 دروغی بلکه آمد بیرون که نبود پلوتونیوم و سزیم اتم فقط چهار شماره رآکتور از. کردندمی اعالم را آن دولتی مقامات که بود آن

 استاندارد میزان شوروي مقامات شده اعالم هايگزارش اساس بر. کردند اعالم را آن شوروي سابق مقامات که بود هاآن از ترناكخطر

 هزار پانصد از. است بزرگ بسیار جرمی این که بودند، کرده ضرب پنج عدد در را کند تحمل تواندمی انسان یک که اتمی تشعشعات

 هم کسانی. اندشده اعالم افتاده کار از رسماً هم نفر هزار دویست و اندمرده نفر هزار بیست کردند، مبارزه چرنوبیل حادثه با که نفري

 همسایه کشورهاي حتی و اوکراین مردم از بسیاري. برندمی رنج اتمی تشعشعات به مربوط هايسرطان و هابیماري از ماندند، زنده که
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 و بوده پابرجا همچنان چرنوبیل اتمی تشعشعات که است ذکر شایان. شدند دچار تیروئید نسرطا به رادیواکتیو ید وجود دلیل به

 تشعشعات وخیم شرایط همچنان از اوکراین سرطان نرخ افزایش آمار کرد. پوشی چشم آن از تواننمی آن ایزوالسیون رغمعلی

و خاك پیرامون این نیروگاه به انواع مواد رادیواکتیو سایر در نتیجه این حادثه مساحت زیادي از منابع آب  .حکایت دارد رادیواکتیو

  ).8(شکل مواد شیمیایی آلوده شده است که امکان دهیچگونه فعالیتی در این نواحی مجاز نبوده و کامال خالی از جمعیت شده اند 

  

 

  آثار و پیامدهاي حادثه انفجار چرنوبیل و آلودگی شدید منطقه . 8شکل 
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 1917 نوامبر 6 در. است اداکان هالیفکس انفجار شده ایجاد انسان توسط که اي،هسته هايسالح ساخت از پیش انفجار ترینبزرگ 

 سوزيآتش به منجر سرعت به برخورد این. کرد برخورد نروژي کشتی با جنگ، براي منفجره مواد و سالح حامل باربري کشتی یک

 انفجار هايترکش سوزي،آتش در. شد مجروح یا کشته داشتند، قرار عظیم انفجار این مجاورت در کسانی که و شد دریا در انفجار و

 4 حدود ارتفاع ات انفجار این از شده تشکیل قارچ. شدند مجروح نفر 9000 شد و نفر 2000 باعث مرگر حدود هاساختمان ریزش و

 نیز بندر کف آن موجب به هک داد رخ نیز ریشتر 4,5 بزرگی به ايزلزله آن بودن عمقکم و انفجار این دلیل به. رفت باال متر هزار

 کشتی کنار در یکشت 7 انفجار این اثر بر .فراگرفت را بندر و شهر متر 18 امواج ارتفاع با سونامی یک و برداشته عمیق شکافی

  .)9شکل شد ( تخریب چیز همه کیلومتري 2,5 اعشع تا انفجار موج رسیدن با و شدند نابود کامل طور به فرانسوي

سال طول  20ترین حادثه تاریخ نامگذاري شده بود به قدري بود که میزان تخریب این حادثه که تا پیش از ابداع بمب اتمی مهیب

 150ن نیز حداقل هاي آخانمان شده و گزارش مفقوديهزار نفر در آن زمان بی 25کشید تا این شهر رونق سابق را به دست آورد. 

  ها تنظیم کردند.اي براي ورود و خروج کشتیمورد اعالم شد. به دنبال این حادثه بنادر بسیاري در سرتاسر جهان قوانین سختگیرانه

  

                                                           
1 5 . Chryssa N. McAlister, MD; T. Jock Murray, Charles E. Maxner, MD, FRCPC (2008), The Halifax Explosion of 
1917: the oculist experience, CAN J OPHTHALMOL—VOL. 43, NO. 1,avalable at: 
https://www.researchgate.net/publication/5633081_The_Halifax_Explosion_of_1917_The_oculist_experience 
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  1917کانادا در سال د انفجار بندر هالیفکس . 9شکل
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) شناخته دثه چرنوبیلحادنیا (پیش از  ايراکتورهاي هستهدر زمره شدیدترین حادثه اتمی و نخستین فاجعه  آمریکااین حادثه اتمی 

نیروگاه تري در  2د اتفاق افتاد. در این حادثه، بخشی از هسته اصلی واح آمریکادر تري مایل آیلند  1979مارس  28می شود که در 

ردید. در پی واقعه مزبور، گبه بیرون از نیروگاه  رادیواکتیوز گا کوريمیلیون  3ذوب شد که باعث نشت  ایالت پنسیلوانیادر  مایل آیلند

اي در آمریکا براي مدتی هاي هستهخت نیروگاهز آن، سااهاي خود را ترك کردند. پس هزار نفر از ساکنان منطقه، خانه 140حدود 

مات گسترده اما با اقدا متوقف شد. انتشار این حجم از پرتوهاي رادیو اکتیو آلودگی منابع اب و خاك شدیدي را در منطقه بوجود آورد،

احی متاثر از این آب خاك نواي که انجام شد، از بروز فاجعه در این نیروگاه جلوگیري شد. پاکسازي محیط زیست و بویژه منابع و 

  ).10(شکل سال تولید کشید و حدود یک میلیارد دالر هزینه صرف آن شد  14حادثه 

  

  1979حادثه نیروگاه تري مایل آیلند ایاالت متحده، . 10شکل 

  

  

  

                                                           
1 6 . Three Mile Island  (2008) https://www.history.com/topics/1970s/three-mile-island 
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باعث نفوذ ابري از مواد  رخ داد کهسوسوکه در شمال ایتالیا یک انفجار شدید در کارخانه شیمیایی شهر  1976والي جدر دهم 

دي اکسین که یک ماده دو کیلو گرم اطراف شد . مواد شیمیایی شامل  ی از جمله آلودگی آب هايشیمیایی در جو و آلودگی محیط

از راکتور تولید کننده این  که  به طور بالقوه سمی است گردید، علت حادثه نشت تري کلر و فنات سدیم که یک محصول اصلی است

اما اثرات گسترده اي بر منابع آب و خاك در شعاع بسیار طوالنی از محل  ، نداشتجانی ماده تشخیص داده شد این حادثه تلفاتی 

  18.)11( شکل  دمیلیون دالر آمریکا تخمین زده ش 250هزینه هاي مستقیم ناشی از این حادثه حادثه از خود بر جاي گذاشت.. 

 

 

وسو مرگ و میر احشام ناشی از انتشار گاز سمی دي اکسین در نتیجه انفجار کارخانمه شیمیایی شهر س .11کل ش

  ایتالیا

  

 

، دولت نه تنها مجبور شد تا هزینه هاي تخریب محیط زیست و خسارات را جیران نماید، بلکه تیمی از متخصصان را 1977در سال 

ودگی محیط زیست و بویژه منابع خاك منطقه اقدام نماید. در نتیجه آثار و پیمدهاي زیست مامور کرد تا نسبت به بررسی و پایش آل

را تصویب  20قانونی با عنوان رهنمودهاي سوسو  EEC(19محیطی و بویژه آلودگی خاك ناشی از این حادثه جامعه اقتصادي اروپا (

                                                           
1 7 . http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1986457_1986501_1986449,00.html 
1 8SOURCE: Image obtained from http://talk-test.ecomole.com/blog/seveso_disaster/seveso_disaster.html 
 
1 9 . European Economic Community 
2 0 . Seveso Directive 
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نترل حوادث شیمیایی مواد شیمیایی خطرناك و تهیه و تدوین نامیده شد. این قانون عمدتا بر ک IIIکرد که بعدها رهنمودهاي سوسو 

استانداردهاي انتشار مواد خطرناك و کنترل آلودگی هاي ناشی از این سوانح تاکید دارد. تصویب این قانون باعث شد تا پژوهش هاي 

، sadsnailررات  به تصویب برسد (متعددي در زمینه استانداردهاي فعالیت هاي صنعتی، پاکسازي مناطق آلوده و سایر ضوابط و مق

2019(21.  

یمیایی در تاسیسات شدید و ریسک حوادث شصنعتی   همچنین، این قانون بر کنترل و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از حوادث

ته و مسئولین و شتاکید دا Natech (22 مخاطرات طبیعی و تکنولوژیکی (از  صنعتی و رویارویی و مقابله با ریسک هاي ناشی 

ناسایی کرده شها را صاحبان تاسیسات صنعتی را مکلف می کند تا به صورت مستمر مخاطرات زیست محیطی مانند سیل ها، زلزله

  هاي ایمنی خود مورد ارزیابی قرار دهند. شو آنها را در گزار

 زیادي هايتمانساخ و داد رخ لبنان پایتخت بیروت، در واقع بیروت بندر در) 1399 مرداد 14( 2020 اوت 4 روز این انفجار عصر

 این .شد انفجار محل اطراف هايساختمان به گسترده خسارات شدن وارد باعث انفجار از ناشی موج. کرد تخریب را اشرفیه منطقه در

 بر مچنینه و شد نفر 110 از بیش شدن مفقود و نفر 7000 حدود شدن زخمی و نفر 220 شدن کشته باعث درتمندق بسیار انفجار

 تن 1000 حدود معادل( انفجار شدت. اندشده خانمانبی حادثه این اثر بر نفر هزار 300 از بیش بیروت، فرمانداري اعالم اساس

 شناسیزمین سازمان گزارش به شود. می محسوب تاریخ ايغیرهسته انفجارهاي رینتقوي از یکی عنوان به که بود حدي به) تیانتی

 احساس اروپا از هاییخشب اسرائیل، سوریه، ترکیه، در که استبوده ریشتر 3,3 قدرت به ايلرزه زمین معادل انفجار، شدت آمریکا،

 مدت به که ودب نیترات آمونیوم تن 2750 ذخیره نفجارا شد. علت شنیده کیلومتري 250 فاصله در قبرس جزیره در آن صداي و شد

  ).12(شکل  بود شده نگهداري کافی ایمنی بدون بیروت بندر گمرك در سال شش

  

                                                           
21 . sadsnail (2019), Soil Tragedies in History, Avalable at: https://blog.nus.edu.sg/sadsnail/2019/10/30/soil-
tragedies-in-history-1/ 
 
2 2 .Natural and ecological hazars 
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  انفجار بندر بیروت لبنان. 12شکل 

 

 محققان قیقد محاسبات تمام که است بوده میالدي 1900 سال از ژاپن زلزله بزرگترین درجه 9 حدود بزرگی با فوکوشیما زلزله

 سنداي استان کینزدی در محلی وقت به 14:46 ساعت در 2011 مارس 11 تاریخ در زلزله کرد. این دگرگون را کشورها دیگر و ژاپنی

 200 در 400 ودحد تمساح به اي محدوده در کیلومتري، 25 ژرفاي در زلزله کانون. داد روي ژاپن شرقی شمال در میاگی استان در

 با رسمی مارآ اساس بر زلزله این .کشید طول) دقیقه سه به نزدیک( ثانیه 173 آن گسل گسیختگی زمان. داد مربع رخ کیلومتر

  .ذاشتگ بسیار زیادي خسارات ساختمان هزار 125 به آسیب یا تخریب و ناپدید 3287 و مجروح 6011 ، کشته 650 و هزار15

 مهمترین از یکی زلزله، این .شدند مواجه آب قطع با ساختمان میلیون 1,5 و برق قطع با ساختمان میلیون 4,4 زلزله این از پس

 هسته نیروگاه تخریب و انفجار وقوع. است صنعتی پیشرفته دنیاي در یکم و بیست سده ابتداي در تاکنون اي لرزه مخرب رویدادهاي

 آلودگی. بود چرنوبیل اي هسته فاجعه مشابه انجامید،) کامل تخریب( 7 از 7 یخراب سطح به نهایت در که 1 شماره فوکوشیماي اي

 این به وابسته مساله مهمترین شده، ایجاد مشکالت همچنین و زیست محیط به وارده هايآسیب و نیروگاه محدوده در اکتیو رادیو

  محسوب می شود.   NATECH(24( ولوژیکیتکن و طبیعی مخاطرات حادثه فوکوشیما یکی از نمونه هاي کالسیک  .بود زلزله

                                                           
23 . National Disaster Risk Assessment ,Words into Action Guidelines, Governance System, Methodologies, 
and Use of Results (2017), United Nations Secretary-General for Disaster Risk Reduction, UNISDR 
2 4 . Natural and Technological Hazard 
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ابتدا در نتیجه یک حادثه طبیعی مانند زلزله و سونامی روي دهد که در ادامه این رخداد می تواند به صورت  حوادث و رخدادها این

 در همزمان طور به خطرناك زنجیره اي باعث وقوع حوادث صنعتی شود که سرانجام باعث تخلیه و انتشار حجم زیادي از مواد مواد

 آنها مفید عمر  و کرده وارد ها سیستم یا ایمنی و حفاظتی موانع به زیادي خسارات توانند می حوادثی چنین لذا. گردد. وسیع نواحی

  .دهد کاهش مخاطرات کاهش و پیشگیري براي را

د. هر شگاه هاي نفت شدر پاالی سوزي و انفجار شاي و آتژاپن همزمان باعث ذوب هسته نیروگاه هسته 2011زلزله و سونامی سال 

چند دولت ژاپن براي رویارویی با زلزله تدابیر و اقدامات حفاظتی خوبی را از گذشته هاي دور  انجام داده است، به همین دلیل 

ک(فنی) وقوع حادثه تکنولوژی اي باعث بزرگترینخسارات ناشی از زلزله چندان نبود، اما سونامی و اثرات آن بر نیروگاه هاي هسته

شد که تا کنون در منطقه به ثبت رسید که آثار و پیامد هاي آن از جمله آلودگی هاي محیط زیستی بویژه آلودگی هاي منابع آب و 

  ).13(شکل خاك آن کامال مشهود است 
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  اي فوکوشیماي ژاپنحادثه زلزله و انفجار نیروگاه هسته. 13شکل 
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پن رخ داد. در این در کشور ژا  1950روفترین معضالت مرتبط با آلودگی آب در جهان، فاجعه ي مینا ماتا بوده که در دهه  یکی از مع

ص           شخ شد. بیماري ابتدا در پرندگان و گربه ها ت شاهده  ساحلی مینا ماتاي ژاپن م شهر  شروع بیماري عجیبی در  شد.   دهه  یص داده 

ست داده و  ص     پرنده ها تعادل خود را از د صابت می کردند و گربه ها ب ساختمانها ا ورت غیر ارادي به دور به زمین می افتادند و یا به 

معروف شد،    " بیماري رقص گربه"خود می چرخیدند و از دهان آنها کف خارج می شد. این بیماري که در بین ماهیگیران محلی به  

نفر نیز بشــدت   111 ونفر مردند  43در نهایت در نتیجه این بیماري  بعدها انســانها و خصــوصــا خانواده ماهیگیران را نیز مبتال کرد.

منطقه کوچک زندگی   . افراد مبتال در یک)14( شــکل  نوزاد با اختالل هاي مادر زادي به دنیا آمدند 19معلول شــدند. عالوه بر این 

  می کردند که قسمت عمده ي پروتئین آنها از ماهی هاي خلیج مینا ماتا تأمین می شد.

شخص کرد که عامل  بیماري     سی ها متعدد م شناخته بود، اما بتدریج و برر ضایعات و     هر چند، در ابتدا عامل بروز بیماري نا شار  ، انت

ضالب کارخانه به خلیج          ست. جیوه همراه با فا سازي حاوي ترکیبات جیوه معدنی ا ستیک  سماندهاي یک کارخانه پال رازیر می  س پ

ش     شد. در آن هنگام عقیده بر ای  ست ، اما به زنجیره هاي غذایی وارد   نمی  سمی ا سی   ن بود که گرچه جیوه یک ماده  ود. اما با برر

ــده و این                 ــد، جیوه معدنی پس از ورود به آب در اثرا فعالیت باکتري ها به متیل جیوه تبدیل شـ اده می تواند   م هایی که انجام شـ

سلول ها عبور کرده و وارد زنجیره ه    سادگی از دیواره ي  شود. این ماده از طریق گلبول هاي قرمز خو ب سر بدن     اي غذایی  سرا ن در 

شود. جذب متیل جیوه             سیب آن می  شدت باعث آ شده و ب سلول هاي مغزي  شر و در نهایت وارد  سریع تر از  100منت جذب  بار 

شناخته بود. بروز این ح        شور ژاپن نا سئله قبل از بروز آن در ک ست، اما این م شور ترکیبات معدنی آن ا شد تا    ادثه در ک ژاپن باعث 

  موضوع آلودگی آب و ارزیابی ریسک مرتبط با مسائل آلودگی آب بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  

                                                           
2 5 . ETO.KOMYO Eto (1997), Patology of Minamata Disease, Tocoxcolog Patology, vol. 25.no. 6 , avalable at:  
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/019262339702500612 
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  فرایند انتشار متیل جیوه در حادثه میناماتا؛  ب) شماري از قربانیان حادثه میناناماتا. 14شکل 
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سیار معروف آلودگی آب به مواد خطرناك، می توان به     شابه ب شاره کرد. این بیماري از   " 27ایتایی -بیماري ایتایی "از دیگر حوادث م ا

ساکن در امتداد جین زو در ژاپن را مبتال کرد و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماري را به      1946سال   سیاري از افراد   50به بعد ب

صد افزایش دا  شأ آن یک کارخانه فراوري        در سی ها فراوان، من شناخته بود، اما پس از برر شائ این بیماري نا د. هر چند در ابتدا من

ستفاده می کرد. پس از تخلیه           صفیه آب ا شت، از فلز کادمیم براي ت ست رودخانه قرار دا شد. این کارخانه که در باال د روي عنوان 

ساب این کارخانه به رودخانه، در نهایت  ستفاده قرار می گرفت. بتدریج          پ ست مورد ا شاورزان برنج کار در پایین د سط ک این آب تو

ــد. البته در ابتدا علت بیماري را نوعی کمبود غذایی می             ــل از این آب، باعث بروز طیفی از بیماري در افراد شـ ــرف برنج حاصـ مصـ

صرف مقدار زیادي    شتند و به همین دلیل در برخی موارد بیماران با م شدند. از عالئم این بیماري     Dویتامین  پندا سبی می  درمان ن

دردهاي بسیار شدید در تمام بدن، خصوصاً در اطراف استخوان هاي لگن خاصره و شکنندگی استخوانها بود. در نهایت پس از بررسی 

  هاي فراوان مشخص شد که این بیماري از مسمومیت شدید توسط فلز کادمیم ناشی شده است. 

صره بروز می کرد و            نارهمچنین  ستخوان هاي اطراف لگن خا صوص در ا سا بخ ستخوانی طاقت فر عد از بسایی کلیوي و دردهاي ا

شد . زنان باردار بیش از دیگران در معرض ابتال به بیمار       ستخوان ها می  ستگی هاي متعدد در ا شک ي بودند و حدود  مدتی منجر به 

  نفر جان باختند. 100نفر از بیماران معلول و  200 نیمی از بیماران تلف می شدند. به طور کلی حدود

شور تایلند بروز کرد، یکی دیگر از حوادث آلودگی منابع آب در         ستخراج معادن در ک سنیک که در نتیجه ا شار ار شی از انت آلودگی نا

ي فعالیت هاي معدنی در خالل سال هاي گذشته ، مقادیر قابل مالحظه اي ترکیبات فلز    سالهاي اخیر است. در این کشور در نتیجه    

سعت       سطحی و آبهاي زیر زمینی منطقه را به و شد و خاك  سنیک وارد آبهاي زیر زمینی  ستان   40ار  Nokhonکیلومتر مربع در ا

Si Thammarat   در مطالعه اي که 2000گرفت تا اینکه در سال  آلوده کرد. این آلودگی شدید تا مدت ها مورد توجه کسی قرار ن ،

شور ژاپن (     سط آژانس همکاري هاي بین المللی ک شد. در       JICA(28تو شکار  شد، ابعاد آلودگی منابع آب در این منطقه کامالً آ انجام 

برابر حد   100تا  50نمونه برداري انجام شــد، غلظت ارســنیک در آب آشــامیدنی منطقه  1000بررســی هایی که در این منطقه و با 

  مجاز سازمان بهداشت جهانی اعالم شد و به همین دلیل از آن تاریخ استفاده از این آب ممنوع اعالم شده است.

هاي انسانی بویژه   و سوانح طبیعی و انسانی ناشی از فعالیت     به این ترتیب مشاهده می شود با گسترش روز افزون بسیاري از حوادث    

ک سو قوانین جهانی دوم و آثار و پیامدهاي گسترده این حوادث بر سالمت شهروندان و محیط زیست از یدر سال هاي پس از جنگ 

سازوکا  و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سخت گیرانه به تصویب رسید و از سوي دیگر نیز          ستفاده از  رها و ابزارهاي از ا

  رار گرفت.   قر محیط زیست و سالمت شهروندان بیش از پیش مورد توجه بیمه براي کاهش آثار و پیامدهاي این سوانح و حوادث ب

  

ه فناوري پیچید و علم به موازات پیشرفت صنعتی حوادث و دو سده اخیر و بویژه پس از انقالب صنعتی سوانحهمانگونه که عنوان شد، 

وگوناگون، افزایش قابل توجه اي پیدا کرده است که این رخدادها آثار و پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی، بهداشتی و بویژه زیست 

                                                           
26 . Itai-Itai 
 
 
28. Japan International Cooperation agency 
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محیطی متعددي مانند آلودگی آب و خاك به همراه داشته است. جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی چند 

متعددي را شاهد بوده است. به همین دلیل کنترل و ارزیابی ریسک و همچنین بالیاي  و شیمیاییگذشته حوادث صنعتی هاي دهه 

این دسته از حوادث، این دسته از حوادث بر محیط هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی در زمره مهمترین مسائلی است که 

ات منسجمی در مورد حوادث و سوانح شیمیایی در کشور وجود باید در کانون توجه برنامه ریزان قرار گیرد. هر چند آمار و اطالع

برخی از  ، در این بخش از پژوهش بهندارد و اطالعات در این زمینه در دستگاه هاي اجرایی مختلف پراکنده هستند. با این وجود

و زیست محیطی قابل توجه که در سال هاي اخیر رخ داده اند و خسارات مالی، جانی  و همچنین طبیعی مهمترین حوادث شیمیایی

  .د، می توان به حوادث زیر اشاره کردناي را به همراه داشته ا

9-1 .  

 نفر 460 و کشته نفر 295 آن در که داد رخ نیشابور کیلومتري 17 در خیام ایستگاه نزدیکی در 1382 سال بهمن 29 روز ر

 با باري واگن دستگاه 51 تعداد ماه بهمن 29 روز بامداد دقیقه 10 و 4 ساعت در ودموج شواهد و مدارك براساس. شدند زخمی

 ایستگاه در ایام آن در مسافري قطارهاي سنگین ترافیک دلیل به سوختی مواد و کودشیمیایی پنبه، گوگرد، شامل محموالتی

. شود اعزام کاال صاحبان تقاضاي مورد مختلف ديمبا به تفکیکی در قطارهاي لکوموتیو اعزام از پس تا است بوده متوقف ابومسلم

به  که بود، شده داده قرار چرخها زیر در نیز خط وکفش بسته واگن ها دستی ترمزهاي قرائن، و آمده بعمل تحقیقات اساس بر

 به اصلی خط مسیر در گرفتن قرار و فرعی خط از خروج از پس واگنها منطقه، شیب لحاظ به و درآمده حرکت به طور ناگهانی

 نمی نتیجه به واگن ها کردن متوقف براي وقت کشیک ماموران تالش متاسفانه که آیند درمی حرکت به کاشمر ایستگاه سمت

 از منطقه، در ساعات همان در که مسافري قطارهاي با واگنها فرار موضوع موجود ضوابط و مقررات اساس بر بالفاصله که. رسد

 در مستقر ماموران تالش و مرکزي کنترل کشیک مامور درایت با که شود می آغاز ند،بود حرکت در مشهد سوي به تهران

 یک بروز از و هدایت ایستگاهها فرعی مطمئن خطوط به فراري واگنهاي مسیر از مسافري قطار دو خیام، و کاشمر ایستگاههاي

 به شدن واژگون از پس و خارج ازخط خیام ایستگاه ورودي قوس در باردار واگنهاي از تعدادي ولی. شود می جلوگیري فاجعه

 هاي شعله نسبی کردن فروکش از پس. شوند می سوزي آتش دچار و برخورد خیام ایستگاه کناري خط در متوقف واگنهاي سایر

 روستاهاي به جدي هاي آسیب و منفجر و محموالت واگنها از تعدادي منتظره غیر به صورت صبح 42/9 ساعت در متاسفانه آتش

 آهن راه انتظامی نیروي پرسنل و مدیران و نیشابور شهرستان مسئوالن از جمعی متاسفانه و وارد تجهیزات امکانات، خط، شیهحا

  دادند. دست از را خود جان بودند حاضر محل در حادثه تماشاي براي که محلی مردم و امداد گروههاي و خراسان

 همین به. شدمی شناخته است، خطربی ايماده که کود عنوان به آمونیوم تراتنی نیشابور، قطار انفجار از قبل شایان ذکر است،

 آمونیوم نیترات خطرات به و بود پنبه و بنزین گوگرد، از ناشی آتش کردن خاموش در این حادثه معطوف نشانانآتش انرژي دلیل

 از انفجاري و شیمیایی خطرناك واکنش هاي واندتمی بسته فضاي در و دارد ناپایداري ساختار آمونیوم نیترات. نداشتند آگاهی

 همین نیز نداشتند. براي مثال در انفجار بیروت آگاهی مختلف مواد رفتارهاي به نسبت مسئولین و نشانانآتش که دهد نشان خود

  .شد رانفجا بروز باعث و شدمی نگهداري محلی در سال چندین آمونیوم نیترات آگاهی، عدم دلیل به که افتاد اتفاق

 گوگرد بنزین، سوختن دلیل به و داشت قرار بسته هايواگن داخل آمونیوم نیترات اینکه دلیل به نیز نیشابور قطار انفجار حادثه در

 هاواگن داخل انفجاري اتمسفر و شده تجزیه گرفته، قرار حرارت معرض در ساعت چندین براي آمونیوم نیترات هايواگن پنبه، و

 ماده این ماهیت به نسبت آگاهی اگر واقع رسید. در انفجار نقطه به بودن حرارت معرض در ساعت چندین اثر در که شده ایجاد

 رخ انفجار دو حادثه این در .دادنمی رخ انفجاري هیچ شود، آزاد شدهتجمع گاز که کردندمی باز را هاواگن درب و داشت وجود

 ناشی است، بوده تیانتی تن 180 انفجار با برابر و شدیدتر مراتب به که دوم نفجارا و گازي اتمسفر انفجار به مربوط اولی دهد،می
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 و آن مولکولی ساختار شدن متالشی موجب که است آمونیوم نیترات جامد هايکیسه به بخار اتمسفر انفجار موج برخورد از

  .شودمی شدید انفجاري

 مردم است، شده عرف خطر که رفتمی گمان این چون اما کردند، تخلیه مناسبی شعاع تا را پیرامون روستاهاي اولیه ساعت در

 ه فاجعه منتهیبچگونه ممکن است  پیوسته خطاي این حادثه مرگبار نشان داد که چند .بودند بازگشته محل به مسئولین و عادي

 و هانامهآیین ابالغ معد مضاعف، نظارت سیستم نبود قطار، ایمنی هايسیستم کنترل در خطا بارگیري، در شود. خطا

 ضعف ها،آموزش در ضعف ران،ته توسط آن سازيپیاده بر نظارت عدم یا سرخس ایستگاه به المللیبین و ملی هايدستورالعمل

  مشهد به صورت زنجیره اي این حادثه را رقم زد.  و نیشابور بحران و نشانیآتش هايتیم دانش در

 شد، مشخص آمونیوم تمواد شیمیایی به ظاهر بی خطري مانند نیترا ماهیت افتاده، اتفاق بورنیشا قطار انفجار به این ترتیب چون

 هانشانآتش براي فقط نه عمومی آموزش به نیاز و نشده شناخته هنوز که دارند وجود زیادي خطرناك باید توجه کرد که مواد اما

  . است امدادي نیروهاي تمام بلکه

شر شد که حجم زیادي ادي از انواع گازهاي آالینده و ذرات معلق و سایر مواد شیمیایی در اتمسفر منتدر نتیجه این انفجار حجم زی

  حی شده است.از آنها و بویژه ذرات سنگین تر در شعاع پیرامون انفجار در زمین نشت کرده که باعث آلودگی خاك در این نوا

2-9 . 

 د. متیلشتخلیه  در سنندج قشالق سد به) MTBE( اتر بوتیل-ترشریاري متیل لیتر هزار 30 حامل تانکر 1381در اسفند سال 

صورت گسترده  بهاز آن یک ماده آلی اکسیژن دار است که امروزه در ایران و برخی کشورهاي جهان  )MTBE( اتر بوتیل-ترشریاري

آن مورد توجه بود  مزایاي زیست محیطی ،استفاده از این ماده در سوخت در ابتداي انتخاب و .می شوددر بنزین بدون سرب استفاده 

اراي دو  داشتهثیرات سوء روي انسان أامکان ت MTBEولی اکنون پس از گذشت چند سال از مصرف آن در دنیا مشخص شده که 

اختن آن به سرعت سد. زیرا این ماده ضمن نفوذ در خاك و آلوده و بویژه منابع آب و خاك را دار پتانسیل آلودگی محیط زیست است

حرکت آن در آب  وبسیار متحرك است به آب هاي زیر زمینی نفوذ کرده و باعث آلودگی منابع آب زیر زمینی می شود. این ماده در 

و خاك در آب  و نیمه عمر آن ستامقاومت زیادي به تخریب زیستی همچنین این ماده بسیار تابع قوانین حرکت آب در خاك است. 

ه در سد قشالق ضعیف است. به همین دلیل علیرغم انتشار و تخلیه حجم زیادي از این مادجذب آنها توسط ذرات خاك  زیاد است و

 . هنوز آثار آلودگی هاي ناشی از این سانحه بویژه در خاك هاي پیرامون محل رخداد مشهود می باشد 1381در سال 

 بیشتر وجود،این با دارند، جهان در ايگستره جغرافیایی توزیع و است زیاد آنها فراوانی که هستند طبیعی مخاطرات زمره در هاسیل

 پنجمیک تقریباً ،2010 سال در .ندارند زیادي فراوانی بزرگ هايسیل دلیل همین به شوند،می محسوب کوچکی هايرخداد هاسیل

 خسارات. شد نفر 2000 حدود مرگ باعث و داده قرار تأثیر تحت را میلیون 20 زندگی و رفت فرو سیالب زیر به پاکستان کشور

 سیل این. کوبید هم در را آسیا شرق جنوب دیگري ویرانگر سیل بعد، سال در. شد برآورد دالر میلیارد 43 حدود سیل این اقتصادي

 ویتنام و میانمار کامبوج، تایلند، جمله از منطقه این هايکشور هايبخش سایر  نیز دیگر سیل داديتع. نوردید در را کشور چندین

                                                           
2 9 . Methyl tert-butyl ether 
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 شد نیز نفر 3000 حدود مرگ باعث و گذاشت برجاي زیادي خسارات سیل این نیز الئوس دموکراتیک جمهوري. داد روي را

)UNISDR ،2017(30.  

 بر( 2011 نجها در بار خسارت بزرگ بالیاي چهارمین زمره در سیل دید. اینسیل شدیدید کشور تایلند را درنور 2011در سال 

 کاترینا طوفان و 1995 سال در کوبه زلزله ،2011 سال در ژاپن سونامی و زلزله از پس که است، بوده) جهانی بانک برآوردهاي اساس

 و شد، نفر 80 گمر باعث اروپا شرق جنوب در 2014 سال هايسیل .است داشته قرار خسارات نظر از چهارم رده در 2005 سال در

 سال در آمریکا اننیواورلئ در کاترینا طوفان در ریزخاك شکست. است داشته همراه به اقتصادي خسارات دالر میلیارد 8/3حدود

 خسارت الر یاردمیل 150 حدود که است بوده کشور این تاریخ در طبیعی مخاطرات از ناشی رخداد و بال بارترین خسارت نیز 2004

هاي اخیر خسارات  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ووقوع سیالب هاي شدید در سال .است داشته همراه به

  . (همان) اقتصادي، جانی و زیست محیطی زیادي را در سال هاي اخیر بر کشور تحمیل کرده است

 خاك یا یخزده خاك( آبریز حوزه زهکش و هارودخانه اولیه شرایط بارش، مراحل و زمان و حجم ها،بارندگی شدت به سیل خسارات

 غیرعادي هايطوفان و هاریاد آب سطح افزایش ها،طوفان بارش، مانند اقلیمی هايپارامتر. دارد بستگی) غیراشباع یا خاك از اشباع

  .شوند ویرانگر هاي سیل افزایش باعث است ممکن و داشته قرار اقلیم تغییر تأثیر تحت احتماالً نیز

 اشغال را بستر افاطر اراضى و شده لبریز رودخانه بستر طبیعى از دارد امکان که است استثنایى شدید آب جریان یک از عبارت سیل

واملی ر نتیجه عدزمانی که آب  .باشد سدها تخریب یا و یخ و برف سریع ذوب شدید، هاى باران ریزش تواند نتیجه مى سیل. نماید

اورزي می مسکونی، صنعتی و اراضی کش مناطق مانند بارش هاي شدید باعث طغیان رودخانه ها مسیل هاي ابی شود و آب وارد

دي را بر بسیاري جانی و مالی زیادي می شود. این رخداد طبیعی نیز ساالنه خسارات جانی و مالی زیا خسارات موجب ایجاد گردد،

هاي رخ شود اما در ایران بیشتر سیلبندي مییل می کند.  سیل اگرچه در زمره سوانح طبیعی دستهاز کشورها از جمله ایران تحم

هاي غیراصولی و تخطی از قوانین و مقررات و عدم رعایت حریم داده بیش از آن که منشأ آن طبیعی داشته باشند، حاصل دخالت

ه هاي ایران در کنار موزونی بارش ها در طول سال و ویژگی هاي رودخانهاي منابع آبی بوده است. عالوه بر این، شرایط اقلیمی و نا

دت سیل هاي نابودي پوشش هاي گیاهی و عدم رعایت حریم رودخانه ها و سایر پهنه هاي آبی باعث تشدید افزایش فراوانی و ش

  کشور در سال هاي اخیر شده است. 

 

ن تاثیر زیادي ی توانند بر افزایش دامنه و شدت خسارات سیل در ایراویژگی هاي رودخانه ها و شرایط توپوگرافیک کشور نیز م

ارش، بویژه شدت و بگذارند. بارزترین ویژگی جریانی رودخانه هاي ایران طغیانی بودن آنهاست، بدین ترتیب که تحت تاثیر رژیم ب

رگذاري سازه هاي اي این رودخانه براي باتوزیع فصلی آن رودخانه هاي کشور ویژگی هاي طغیانی دارند، لذا در صورتی که حریم ه

ر همچنین بیشت مسکونی و و غیرمسکونی رعایت نشود، طغیان آنها می تواند زیان ها و خسارات شدیدي را به همراه داشته باشد.

ب در دید شیرودخانه هاي کشور در بستر کوهستانی خود در دره هاي عمیق و تنگ جریان پیدا می کنند و به دلیل افت شدید ش

ر و یا کناره این ستر ها سرعت جریان آب آنها زیاد است. به این ترتیب نیروي فرسایش حاصل از سرعت زیاد آب موجود در بست

زایش بار رسوبات رودخانه هاي رودحخانه ها را به سرعت تخریب کرده و با خود حمل می کند که این پدیده نیز می تواند باعث اف

  هنگام سیل به مناطق مسکونی و همچنین پشت سدها و سازه هاي آبی شود. این رودخانه ها بویژه در 

این عوامل نیز در سال هاي اخیر با توجه به عدم رعایت فواصل و ضوابط الزم از رودخانه ها و مسیل ها در سال هاي اخیر اثرات 

با توجه به تغییرات اقلیمی و تاثیر این پدیده جانی و اقتصادي زیادي را در نتیجه بروز سیل در کشور برجاي گذاشته است. همچنین 

مانند بارش هاي سیل آسا و وقوع سیل در بسیاري از مناطق جهان از جمله ایران، فراوانی و  31حدياقلیمی در افزایش رخدادهاي 

                                                           
3 0 .United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2017), National Disaster 
Risk Assessment 
3 1 .extreme events 
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ر کرده است. شکل شدت سیلالب ها در دهه هاي اخیر افزایش قابل توجه اي یافته و کشور را نسبت به این پدیده بسیار آسیب پذی

  ) فراوانی وقوع سیل را در ده هاي اخیر در کشور نشان می دهد.15(

  
  90تا اواخر دهه  30فراوانی وقوع سیالب از دهه . 15شکل 

)، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 1398ماخذ: اثربخشی فعالیت هاي آبخیزداري و آبخوانداري در سیل هاي اخیر کشور (

  آبخیزداري، امور مراتع و بیابان، دفتر کنترل سیالب و آبخوانداريکشور؛ معاونت 

مورد سیل بزرگ و کوچک در کشور روي داده است. بیشترین تعداد وقوع در  7372تعداد  30 ههمانگونه که مشاهده می شود از ده

  را آغاز کرده است.  روند افزایشی 90این تعداد کاهش داشته و مجددا در دهه  80روي داده است. در دهه  70دهه 

درصد  28)  بخش زیادي از مناطق کشور در معرض سیل قرار دارند. حدود 1398بر اساس گزارش سازمان جنگل ها و مراتع کشور (

مساحت کشور در معرض سیل هاي شدید و طغیانی و بقیه با درجات مختلفی در معرض سیلخیزي قرار دارند.  براساس این گزارش 

شور و همچنین استان هاي ساحلی جنوب و بخش هاي زیادي از استان هاي خوزستان، لرستان و فارس نیز با بخش هاي شمالی ک

  ).16شدت و ضعف هایی در معرض سیل قرار دارند ( شکل 
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  نقشه وضعیت شدت سیل خیزي استانهاي کشور. 16شکل 

 )1398(ماخذ: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور، 

میلیون نفر  15میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض سیل قرار دارند که از این میزان حدود  55,9همین گزارش  همچین بر اساس

سیل بزرگ و کوچک در  7372) حدود  1390-97( 90تا دهه  30در معرض سیل ها با شدت باال قرار دارند. در مجموع از دهه 

). بیشترین تعداد سیالب هاي رخ داده طی این 15ور وارد کرده است ( شکل کشور روي داد و خسارات جانی و مالی زیادي را بر کش

مورد  1600بیش از  90بازه زمانی در استانهاي شمالی و استانهاي واقع در دامنه جنوبی البرز روي داده است. همچنین طی دهه 

  است. میلیارد ریال برآورد شده  400سیل روي داده است که میانگین خسارات هر سیل حدود 

بسیاري شود تا ها و مراتع و بدون پوشش ماندن اراضی باالدست باعث میهاي طبیعی از جمله جنگلتخریب گسترده بسیاري از عرصه

پذیر هاي طبیعی مانند سیل آسیببشدت در برابر برخی از رخدادسکونتگاه هاي انسانی هستند  اصلی از اراضی پایین دست که محل

  نشان داده شده است.  1397تا دهه منتهی به سال  30یز توزیع جغرافیایی سیل ها از دهه ) ن17در شکل ( شوند.
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  90الی  30نقشه وقوع سیل در ایران طی از دهه . 17شکل 

  )1398(ماخذ: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور، 

 32ت که به موازات تغییر اقلیم در ایران رخداد هاي حديبررسی روند تغییرات رخدادها و بالیاي طبیعی ناشی از اقلیم حاکی از این اس

اقلیمی از جمله سیل و خشکسالی در ایران از شدت و فراوانی بیشتري در سال هاي اخیر برخوردار شده و دامنه و ابعاد آنها به صورت 

ث شده اند تا در سال هاي اخیر مستمر در حال افزایش هستند. وقوع این رخداد به موازات تخریب جنگل ها و مراتع در کشور یاع

کشور به شدت نسبت به وقوع این دسته از رخدادهاي اقلیمی آسیب پذیر شود و از سوي دیگر نیز ساالنه خسارات اقتصادي قابل 

ارات اشاره کرد که در نتیجه آن خس 1398توجه اي را به همراه داشته باشند که از نمونه هاي بارز آن می توان به سیل فروردین سال 

 PDNA(33اقتصادي بسیار زیادي بر کشور تحمیل کرد. بر اساس گزارش ارزیاباي نیازهاي بازسازي و بازتوانی پس از بالیاي طبیعی (

زیان ها و  )Damage(مجموع صدمات  ،) انجام شدUNDPکه توسط سازمان برنامه و بودجه و برنامه عمران سازمان ملل متحد (

میلیارد ریال ) برآورد شده  154672میلیارد دالر ( معادل  47/1حدود   1398ز سیالب هاي سال ناشی ا 34)Losses(خسارات یا 

                                                           
3 2 .exteme event 
3 3 .Post-Disaster Needs Assessment 

) به اثرات منفی Losses( ساراتیا خ شود. ضرروالت زراعی و دام گفته میها، محصدارایی مستقیم بهوارد شده  ضررهاي) به Damage( صدمات . 1

  شود. فته میگهاي تولید غیر مستقیم ناشی از بالیا وکار، تولید درآمد و افزایش هزینههاي کسببر فعالیت
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 از سیل ناشی) میزان صدمات و خسارات  18) و شکل ( 5است که بر بخش هاي مختلف کشور تحمیل شده است. در جدول (

  و خوزستان ارایه شده است.  به تفکیک هر یک از بخش ها در سه استان لرستان، گلستان 1398فروردین سال 

به تفکیک بخش هاي مختلف در  1398مجموع صدمات و خسارات ناشی از سیالب هاي فروردین سال  . 5جدول 

  استان هاي لرستان، گلستان و خوزستان

  
امه عمران سازمان ملل )، سازمان برنامه و بودجه و برن1398ماخذ: گزارش ارزیابی نیازهاي بازسازي و بازتوانی پس از بالیاي طبیعی (

  )UNDPمتحد (

  

  

  

  

  



 

75 

 

  
به تفکیک بخش هاي مختلف در  1398سهم صدمات و خسارات ناشی از سیالب هاي فروردین سال  . 18شکل 

  هاي لرستان، گلستان و خوزستاناستان

نامه عمران سازمان ملل دجه و بر)، سازمان برنامه و بو1398ماخذ: گزارش ارزیابی نیازهاي بازسازي و بازتوانی پس از بالیاي طبیعی (

  )UNDPمتحد (

 از ناشی تخسار افزایش جمعیت و توسعه و تمرکز کانون هاي جمعیتی و نزدیکی و همجواري این کانون هاي جمعیتی با گسل ها

 میانگین مشابه، ورتیص به. است داده افزایش 2014 سال در دالر میلیارد 140 از بیش به 1985 سال در دالر میلیارد 14 از را زلزله

 خسارات پنجمیک تقریباً زلهزل.  است یافتهافزایش دوره همین طی نفر میلیون 179 به نفر میلیون 60 از نیز زلزله تأثیر تحت جمعیت

 است سال در نفر هزار 25 زلزله زا شینا ساالنه هايومیرمرگ میانگین. دهدمی تشکیل را طبیعی بالیاي از ناشی ساالنه اقتصادي

 خسارات و هازیان انمیز نیز رخدادهایی چنین. شوند سونامی و سوزيآتش زمین، رانش زمین، لغزش باعث است ممکن هايزلزله.

  . دهندمی افزایش را

. بیشترین 35یکدیگر روي دهند افقی این صفحات بر روي اي، در نتیجه واگرایی یا حرکاتهاي صفحات قارهها در مرزبیشتر زلزله

هاي صفحات همگرا ممکن است . لبهافتد که صفحات پوسته زمین با یکدیگر برخورد می کنندها در مناطقی اتفاق میمیزان لرزش

) بیاي (براي مثال سواحل شرقی آمریکاي جنو. جایی که پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قارهشوندظاهر  36صورت مناطق فرورانشبه

اي را به وجود آورند که این هاي همگرا ممکن است نواحی برخورد صفحات قاره، در این صورت لبهتر بلغزدیا پوسته اقیانوسی جوان

  شود (براي مثال، هیمالیا)نیکی صفحات پوسته زمین میفرایند باعث به هم فشردگی تکتو

شوند هاي فراوانی در این نواحی مشاهده میاي لرزه خیزي هستند و گسلههر دوي این مناطق، نواحی بسیار فعال از نظر فعالیت

دهند که آن منطقه هاي واگراي صفحات پوسته زمین، مناطقی را نشان میهاي بسیار مهیبی را به وجود آورند. لبهتوانند زلزلهکه می

                                                           
3 5 . Bird, P. (2003). An updated digital model of plate boundaries. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, G3, vol. 
4, issue 3, doi:10.1029/2001GC000252 
3 6 - Subduction 
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شوند (براي مثال کافت یا ریفت ظاهر می 37ریفت عنوان نواحی کافت یاپوسته نازك زمین در حال کشیده شدن است. این نواحی به

این نواحی  هاي متوسط تا شدید درشده و باعث لرزشاي به زیر پوسته اقیانوسی راندهآفریقاي شرقی). جایی که پوسته نازك قاره

هایی آشکار هاي صفحات پوسته زمین، و درجادر لبه 39و گسل هاي امتداد لغز 38شوند. مرزهاي صفحات گسل هاي ترادیسمی

آندریاس در ایالت کالیفرنیا). با توجه به نزدیکی این  شوند که جنبش و حرکات  نسبی صفحات افقی زیاد است (مانند گسل سانمی

هاي جدي را به جوامع توانند تهدیدهایی متشکل از گسل هاي بزرگ میگسل ها به بسیاري از مراکز بزرگ شهري، چنین سیستم

و همچنین مرز صفحات  2014 و 1900هاي ها را بین سالتوزیع جهانی زلزله 1مثال، شهر استانبول). شکل براي (تحمیل کنند 

  دهد.اصلی پوسته زمین را نشان می

مند امواج هاي زلزله در سراسر تاریخ براي درك و شناخت ما از فرایند زلزله بسیار حائز اهمیت است. ثبت نظامثبت اطالعات رخداد

نگاري با استفاده از ابزارهاي وجود، دوره مدرن لرزهنگار دقیق از پایان قرن نوزدهم آغاز شد. با این هاي زلزلهستفاده دستگاهزلزله با ا

  گاهایست 120که از  نگارهاي لرزه، و با ایجاد شبکه جهانی ایستگاه1960جدید از اوایل دهه 

  

 تکتونیکی تنشهاي معرض در مستمر طور به دیرباز از خود ساختی زمین خاص وضعیت و جغرافیایی موقعیت دلیل به ایران کشور

 ر واقع سرزمینشدید در ایران است. د هاي لرزه زمین رخداد و ل هاي زیادگس شکل گیري شرایطی، چنین نمودهاي که داشته قرار

 جنوبی و شمالی اي قاره فحهص دو مشترك فصل بین در که است پرتحرك و جوان سرزمین شناسی، زمین شرایط دلیل به ایران

 هاي زلزله و تعددم هاي گسل گیري شکل باعث پدیده این که دارد قرار فشار در همواره صفحه دو این پویایی دلیل به و داشته قرار

 سوممو عربستان هصفح به که زیرین صفحه. دارد قرار اروپا در آورد می فشار ایران به که شمالی صفحه. شود می ایران در فراوان

 نتیجه در رانای سرزمین نتیجه در ترتیب این به. است شده تشکیل صفحه چندین از صفحه این که دارد قرار ایران جنوب در است

 رخداد تناوب دنبو باال پدیده این و بوده فشار تحت آن جاي همه که است فراوانی هاي گسل داراي یکدیگر با صفحات این برخورد

 که است ارسف خلیج بر عمود هندسی لحاظ از و شمال به جنوب از اصلی گسل جهت. کند می توجیه مالکا را ایران در زلزله هاي

 زاگرس هاي بلندي و ها خوردگی چین صورت به سال میلیون طول در آن حاصل که کند می وارد فشار ایران فالت به جنوبی صفحه

 به ارمنستان زا گسل مسیر نیز شمال سوي از. رسد می هند انوساقی قعر به عمان مسیر از جنوب در گسل این ادامه. است درآمده

 و شده شروع منستانار و اورال از عکس بر کوچکتر ابعاد با دیگر گسل. است ایران زلزله اصلی گسل این. رود می ارمنستان و اورال

 بم مسیر از و دهش شروع جنوب در هرمز تنگه دماغه از دیگر مهم گسل. شود می ختم چین به نهایتا و گذرد می مازندران دریاي از

 نیشابور و شهدم هاي شهر. کند می پیدا امتداد ترکمنستان کشور سوي به نهایت در و رسد می نیشابور و مشهد به طبس و کرمان و

  .هستند گسل دو تالقی محل اند، شده نهاده بنا گسل روي بر دو هر که

 نقاط و ها گسل از امکان حد تا را ها فعالیت و ها سکونتگاه تا دارند تالش ریزان رنامهب و کارشناسان اکثر که شد آور یاد باید البته

 می محسوب ها سکونتگاه براي تهدید یک عنوان به که حال عین در ها گسل که کرد نشان خاطر باید اما نمایند، دور خیز زلزله

 زیرا. شود می مشاهده آب منابع و ها گسل بین زیادي بستگیهم زیرا شوند، می قلمداد نیز فرصت یک عنوان به همواره اما شوند،

                                                           
3 7 . rift zones 

 کششی ساخت زمین از اي مونهن و شوند می دور هم از کره سنگ و زمین پوسته آن در که شود می گفته خطی اي محدوده به شناسی زمین در: ریفت یا کافت

 آورد می پدید را کافتی دره بماند یباق دریا سطح از باالتر کافت اگر. است گسلی خطی هاي فرورفتگی در کافت پدیده از اي نمونه فروزمین .رود می شمار به

 فعال آن در خیزي آتشفشان و باشد آتشفشانی هاي سنگ داراي است ممکن کافتی ناحیه محور. شود می تشکیل آن در کافتی دریاچه شود، پر آب با اگر که

 که جایی گیرد، می شکل انوساقی میانی پشته مرکزي محور امتداد در اصلی و بزرگ کافتی هاي دره .نیست گونه این کافتی هاي سیستم همه رد ولی باشد

 .آید  می وجود به ساختی زمین صفحه دو میان واگراي مرز امتداد در کره سنگ و جدید اقیانوسی پوسته
3 8 . Transform 
3 9 . transcurrent 
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 هاي کانون اکثر نیز دلیل همین به. گیرند می شکل ها چشمه و زمینی زیر آبهاي منابع صورت به ها گسل این وجود اثر در آب

ضوابط و معیارهاي ساخت این نزدیکی به گسل ها از یک سو و عدم رعایت  .اند گرفته شکل ها گسل این پیرامون در کشور زیستی

ساز بناها و مکان یابی و جانمایی نامناسب سازه ها از سوي دیگر باعث شده است تا شماره تلفات جانی و خسارات مالی زلزله در 

 شود ( می مشاهده آنها در متعددي هاي گسل و بوده خیز زلزله ایران مناطق اکثر زلزله منظر از مجموع ایران بسیار زیاد باشد. در

  ).19شکل 

  

  
  رانیا در لرزه نیزم خطر يبند پهنه. 19شکل 

  1398ماخذ: سازمان برنامه و بودجه، امور برنامه ریزي، نظارت و آمایش سرزمین، 

 (همگرایى شرایطى چنین با فعال تکتونیکى است. مناطق اوراسیا و عربى همگرایى صفحات حرکت از ناشى ایران در فعال تکتونیک

داشته و باعث فعالیت مستمر فعالیت   کنش هم بر که لغز امتداد و گسلهاى معکوس از پیچیده مجموعه اي داراى صفحات تکتونیکى)

زمین شناختی و در نتیجه آن وقوع زلزله هاي متعدد در ایران می شود. همان گونه که مالحظه می شود، تقریبا هیچ یک از مناطق 

اطق مرکزي کشور (مناطق شرقی استان خراسان) و کویر لوت (در استانهاي سیستان کشور از خطر زلزله مصون نیستند. بخشی از من

و بلوچستان) با خطر کمتري روبرو هستند. دامنه هاي شمالی و جنوبی البرز و بخش هاي شمالی و غرب زاگرس که عمدتاً مراکز 

له خیز ترین مناطق کشور محسوب می شوند. در پرجمعیت کشور را در خود جاي داده اند، اکثر داراي گسل هاي متعدد بوده و زلز

  سال اخیر ارایه شده است. 100) برخی از مهمترین زلزله هاي ایران در 6جدول ( 

  . مهترین زلزله هاي یک سده اخیر در ایران6جدول 
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  خسارات جانی و مالی  بزرگی  محل وقوع  سال

  خانه تخریب 64کشته،  8000  7,4  سیالخور  1288

  خانه تخریب 60کشته،  2514  7,4  سلماس  1309

  درصد شهر تخریب شد 75کشته،  400  6,7  الر  1339

  کشته 10000  7,2  بوئین زهرا  1341

  روستا تخریب 61کشته،  10500  7,4  دشت بیاض  1347

  کشته 4000  6,9  منطقه قیر  1351

  کشته 128  7  خورگو  1356

  کشته،  19600  7,7  طبس  1357

  روستا تخریب 16کشته،  19600  7,1  قائن  1358

  درصد تخریب شهر 85، 1300  7,4  سیرچ  1360

  کشته 35000  7,4  منجیل -رودبار  1369

  کشته 1500  7,3  بیرجند  1376

  کشته 41000  6,5  بم  1382

  کشته 35  6,3  کجور -فیروز آباد  1383

  کشته 612  6,4  زرند  1383

  کشته 306  6,4  هریس -ورزقان -اهر  1391

  کشته 8  5,7  قصر شیرین  1392

  کشته 430  7,3  (ازگله و سرپل ذهاب) کرمانشاه و غرب ایران  1396

 و ساخت  ارتقاى خطرپذیرى و کاهش براى موجود ضوابط  و مقررات ها، سیاست   بر )، مرورى1392تسنیمی. عباسعلی (  ) 1ماخذ: 

سی زلزله         10ایمن، همایش ملی  ساز  سی و مهند شنا شگاه زلزله  سازمان برنامه و بودجه ( 2، سال پس از زلزله بم، پژوه  (1397 (

  مقدمه اي بر مرکز آسیا و اقیانوسیه براي توسعه مدیریت اطالعات بالیا (اپدیم)، مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل

  

  

است، اما بررسی  هر چند، در مورد اثرات زلزلزله بر تخریب محیط زیست و آلودگی منابع آب و خاك مطالعات جامع و فراگیري نشده

هاي پراکنده در اي خصوص از تاثیر قابل توجه وقع زلزلزله ها بر محیط زیست حکایت دارد. براي مثال ، خسارات وارده به سدهاي 

ایران بعد از الر که روي بستر متخلخل آذرین ساخته شده و فرار آب شدید دارد، در اثر زلزله رودبار به سد سفیدرود کامال مشهود 

ویرانی شهرهاي منجیل و رودبار و رشت و... باعث شکستن شبکه انتقال و توزیع و تخریب کلیه تأسیسات آبرسانی و نیز شبکه  بود..

جمع آوري و دفع فاضالب گردید، چنانکه مخزن هوایی شهر رشت که در مسیر گسل زلزله، در پارك شهر رشت قرار داشت سقوط 

سمتی از شهر مذکور در هم پیچیده و خدمات آب رسانی به شهر کامالً مختل شد و در کرده و منهدم شد و شبکه آب و فاضالب ق

  نتیجه زلزله، سبب آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی آب در سطح وسیعی از شهرهاي زلزله زده شمال کشور گردید.
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شهر وارد  بفاضال دفع نیز و ريآو جمع و آبرسانی تأسیسات خسارات سنگینی را به 1382در سال  بروات و بم همچنین شهرستان

ه یکی از اشکاالت ککرد و باعث انتشار و تخلیه فاضالب به زمین شده و آلودگی هاي زیادي را در منطقه رقم زد. باید یادآور شد 

ات زمین به اصلی در اجراي خطوط توزیع آب در اغلب شهرهاي ایران، اجراي خطوط با لوله هاي آزبست بوده که در مقابل حرک

به آزادشدن  شدت آسیب پذیر بوده و در بم هم این مورد مصداق یافت. اغلب خطوط آزبست در زلزله دچار آسیب گردید که منجر

ر مقابل زلزله قطعاً آزبست در محیط گردید. رعایت معیارهاي لرزه اي و انتخاب و طراحی و اجراي شبکه هاي مقاوم و انعطاف پذیر د

ه خیز که خطر وقوع دي می کاهد.استفاده از لوله هاي چدن داکتیل با اتصاالت تایتون در مناطق زلزلتا حد زیادي از آسیب هاي بع

شبکه آبرسانی  زلزله و باالخص کانون هاي زلزله در آنها قرار دارند در سطح کشور مفید بوده و رعایت آن موجب کاهش خسارات

  نماید.شده و امکان کمک رسانی به نقاط آسیب دیده را تسهیل می 

گرچه اطالعات منسجم، . است جاده اي حوادث و تصادفات نتیجه در زیست محیط در شیمیایی مواد انواع انتشار از دیگر یکی

د. با این وجود آمار و اطالعات یکپارچه و روز آمدي در مورد انتشار مواد شیمیایی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناك وجود ندار

 1393در سال  40که توسط جباري و همکاران یپژوهش از افزایش قابل توجه این دسته از حوادث و سوانح حکایت دارد. بر اساس

بودند که اغلب  یمربوط به فاکتورهاي انسان یران،درصد از حوادث حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك در ا 60صورت گرفته، علت 

درصد،  18 یهنقل وسیلهبود، مجموعه بعدي از علل حوادث، شامل  یوستهبه وقوع پ یو رانندگ ییمقررات راهنما یتعلت عدم رعابه 

  درصد بودند.  10مواد خطرناك  یريبسته بندي و بارگ یتدرصد و در نها11 یطیآن فاکتورهاي مح یدر پ

قابل توجه  افزایشـل و نقـل جاده اي مواد خطرناك در ایران فراوانی حوادث حمبررسی ها نشان می دهد طی سال هاي اخیر 

،  )20شکل ( رسیده است 2012حادثـه در سال  257بـه  2008حادثه در سـال  61 اي یافته است. به طوري که تعداد آنها از

خسارات جانی،  توانـد این مسئله نشان می دهد که آمار حوادث به طـور غیـر قابل کنترلی در حال افزایش می باشـد کـه مـی

  .مالی و زیسـت محیطـی بسـیاري را بـه جامعه تحمیل نماید

                                                           
 مواد اي جاده نقل و حمل )، بررسی حوادث1393خالو ( السادات کاووسی، شکوه صدري، امیر خداپرست، کسري اسماعیل. موسی، جباري.  ٤٠

  5، شماره 11ایران، دو ماهنامه سالمت کار در ایرن، دوره  خطرناك در
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  2008-2012. روند افزایش تعداد تصادفات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك در ایران طی دوره 20شکل 

  1393ماخذ: جباري و همکاران، 

 این بیشترین. شدند حادثه دچار مکعب متر 8920 دودح ،1391 الی 1387 دوره طی تصافات مجموع از طی این دوره، همچنین

 با بنزین محموله تصادف. بود داده اختصاص خود به را انتشار و حادثه بیشترین حادثه 104 با LPG هاي محموله به مربوط حوادث

 و 5 با هیدروژن پراکسید به مربوط نیز حادثه تعداد کمترین. ان داشته قرار بعدي هاي رتبه در حادثه 57 با گازوئیل و حادثه 63

-91 دوره طی نقلیه وسیله نوع و محموله حجم و نوع برحسب اي جاده حوادث تعداد ) 7( جدول در. است بوده حادثه 9 با هیدروژن

  .است شده ارایه 1387

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1387-91تعداد حوادث جاده اي برحسب نوع و حجم محموله و نوع وسیله نقلیه طی دوره  .7جدول 
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حجم  نوع ظروف نوع وسیله نقلیه

محموله 

 (مترمکعب)

تعداد 

 حوادث

 نوع خطر ردیف نوع ماده

ظروف فله و غیر  تانکر متصل به کشنده، کانتینر

 فله

 قابلیت اشتعال 1 استن 32 415

ظروف فله و غیر  تانکر متصل به کشنده و کامیون

 فله

روغن  11 233

 معدنی

2 

ظروف فله و غیر  نرتانکر متصل به کشنده و کانتی

 فله

  3 نفت 32 611

ظروف فله و غیر  تانکر، کانتینر

 فله

  4 تولوئن 21 318

ظروف فله و غیر   کانتینر، تانکر

  فله

   5  بنزن  18  276

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر

  فله

   6  اتیلن  27  403

تانکر متصل به کشنده، کامیون، 

  کانتینر

ظروف فله و غیر 

  فله

   7  نولمتا  24  368

ظروف فله و غیر   تانکر و کامیون

  فله

   8  بنزین  63  1006

ظروف فله و غیر   تانکر و کامیون

  فله

   9  گازوئیل  57  927

ظروف فله و غیر   تانکر، کامیون

  فله

سمیت و   1  استالدهید  28  418

 قابلیت اشتعال

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر

  فله

  2  استیلن  18  195

وف فله و غیر ظر  تانکر، کانتینر

  فله

    3  آمونیاك  13  166

ظروف فله و غیر   تانکر، کامیون

  فله

ونیل   11  165

  کلراید

4    

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر

  فله

اتیلن   29  269

  اکساید

5    

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر، نیسان

  فله

1455  104  LPG 6    

    7  هیدروژن  9  98  ظروف فله  تانکر
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روف فله و غیر ظ  تانکر، کانتینر

  فله

هیدروژن   19  187

  کلرید

  خورندگی  1

ظروف فله و غیر   تانکر، کامیون و کانتینر

  فله

فسفریک   23  218

  اسید

2  

ظروف فله و غیر   تانکر، نیسان و کانتینر

  فله

سولفوریک   21  252

  اسید

3    

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر

  فله

نتیریک   32  296

  اسید

4    

ظروف فله و غیر   کانتینرتانکر، کامیون و 

  فله

هیدروژن   17  162

  فلوئورید

5    

ظروف فله و غیر   تانکر

  فله

  سمیت  1  کلرین  18  216

ظروف فله و غیر   تانکر، کامیون و کانتینر

  فله

تتراکلرید   13  125

  کربن

2  

    3  هالوتان  11  98  ظروف فله  تانکر متصل به کشنده

ظروف فله و غیر   تانکر، کانتینر

  فله

هیدروژن   5  43

  پراکسید

4    

  کل  -  -  656  8920  -  -

  1393ماخذ: جباري و همکاران، 

  

 یاقتصادي، آموزش ی،فرهنگ هايیژگیتوانند نشات گرفته از ویکه م روندیعلل وقوع حوادث به شمار م یناز مهمتر یانسانعوامل 

 و به آب یموجب ورود مواد نفت یلرهاتر ینا یگونواژ باشند. یو علم یکیفاکتورهاي تکن ینکشور و همچن یاهر منطقه و  یاسیو س

خاك  و تانکرها به داخل آب ینا یو نفت یموجود در مواد سوخت ینحوادث و ورود عناصر سنگ ینخاك شده و متأسفانه با وقوع ا

ضمن  یآلودگ هایتر نخاك شده و د و آب یستموارد س یندهمواد آال یتوضع ین. با استمرار ایمهست یدنسبتاً شد هايیشاهد آلودگ

  بزند. یبآس نیز مناطق مختلف کشور ییغذا یتتواند به امنیم یستیورود به چرخه تنوع ز

با توجه به اینکه وقوع حوادث و رخدادهاي غیر مترقبه طبیعی و انسانی پدیده هایی اجتناب ناپذیر محسوب می شوند و همواره 

مشارکت شرکت هاي بیمه گر می توانند با ترده اي را به همراه داشته باشند، لذا می توانند خسارات جانی، مالی و زیست محیطی گس

در همکاري هم در سطح جهان آلودگی محیط زیست را با دریافتی از قوانین حقوق بین الملل و در چارچوب مقررات بیمه اي و 

محاسبه ریسک و بزرگی خطر, میزان جبران  ورتیکه درقرار داده و اقدام به صدور بیمه نامه نماید. در همین راستا در صکانون توجه 

به کمک شرکت هاي بیمه اي داخلی یا خارجی می تواند با خسارت به حدي باشد که از عهده یک بیمه گر برنیاید بیمه گر اصلی 

آلوده کننده محیط چنین سازوکارهایی از یک سو باعث می شود تا ریسک فعالیت هاي  .اقدام به اتکایی نمودن مورد بیمه نمایند

زیست کاهش پیدا کند و از سوي دیگر این ابزارها می تواند تاب آوري جوامع را در برابر انواع تکانه هاي ناشی از بالیاي طبیعی یا 

 انسانی افزایش دهد. 
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وضوع بیمه فعالیت هاي انسانی و همچنین وقوع حوادث گوناگون در بسیاري از کشورها در سال هاي اخیر باعث شده است تا م

سانی و همچنین مسئولیت محیط زیست به عنوان یکی از ابزارها و سازوکارهاي موثر براي کاهش آثار و پیامدهاي فعالیت هاي ان

کسب و کار  ت در کانون توجه بسیاري از دولت هاي جهان قرار گیرد. بیمه محیط زیست به عنوان شکلی ازحوادث بر محیط زیس

حیطی که ممکن است مبیمه بر بنگاه ها توصیف می شود که از این بنگاه ها در برابر تعهدات، الزامات و رخدادهاي غیرمنظره زیست 

ا بیمه هاي دارایی ها، شتیبانی می نماید. باید یاد آور شد که بیمه محیط زیست بکسب و کارهاي آنها با آنها روبرو شوند حفاظت و پ

ت برخوردار باشند، و تصادفات و سوانح تفاوت اساسی دارد. فعاالن و مجریان باید از توانایی اصالح و بهسازي کارکردهاي محیط زیس

ا سایر انواع بیمه بدر چارچوب بیمه محیط زیست و تفاوت آن  از تامین منابع مالی براي اصالح و بازسازي اطمینان حاصل نمایند. 

اي بنگاه ها باشد هدر این است که میزان منابع مالی که باید صرف اصالح و بازسازي محیط زیست شود ممکن است فراتر از توانایی 

  و به همین دلیل باید این ریسک به سایر گروه ها به شکل بیمه منتقل گردد. 

تخریب و  ت بر اساس اصل مسئولیت محیط زیست و مبتنی بر قانون صورت می گیرد که در آن مجریان و فعاالنبیمه محیط زیس

اي و فعاالن آلودگی محیط زیست بدون هیچ پیش فرضی در قبال محیط زیست مسئولیت دارند. در نتیجه تمامی مجریان و بنگاه ه

ده اند را شزیست را که در نتیجه فعالیت هاي آنان متحمل خسارت  موثر بر محیط زیست باید تالش کنند تا کارکردهاي محیط

وما بر محیط زیست تاثیر بدون اینکه منتظر حکم دادگاه باشند، به حالت سابق بازگردانند. البته باید متذکر شد که همه فعالیت ها لز

و سایر فعاالن بر  ها پس فعالیت هاي بنگاه هاندارند، اما آثار و پیامدهایی سویی بر محیط زیست وجود دارند که ممکن است سال 

  محیط زیست ظاهر شوند. 

سوي دادگاه ها مواجه  میالدي مطرح شد، زیرا در این دهه تعداد بسیار زیادي از بنگاه ها با احکامی از 70بیمه محیط زیست در دهه 

ه بود را رفع نمایند تیجه فعالیت هاي آن بوجود آمدشده بودند که در آنها مکلف شده بودند تا آلودگی هاي محیط زیستی را که در ن

زینه هایی پیش و محیط زیست را به شکل سابق بازگردانند. این در حالی مطرح شده بود که در بیمه هاي معمولی پرداخت چنین ه

اي بهسازي محیط را برانواع شرکت هاي بیمه محیط زیست پرداخت هاي جبرانی یا سایر اقدامات  70بینی نشده بود. از اواسط دهه 

ی کسب و کار محسوب زیست ناشی از آلودگی ها را در دستور کار قرار دادند. با این وجود، این روش به عنوان یک رویکرد صرفا نوع

  شده  رویکرد فراگیر براي حفاظت از محیط زیست قلمداد نمی گردد. 

ت هاي انسانی براي اجتناب، کاهش و رویارویی با آثار و معموال هدف اصلی سیاست گذاري محیط زیست ظابطه مند کردن فعالی

پیامدهاي ناشی از فعالیت هاي انسانی بر محیط زیست است. بر این اساس دونوع ریسک در ادبیات سیاست گذاري هاي حفاظت از 

است که ریسک اول شامل شامل ریسک هاي آنی موثر بر محیط زیست . McCormick  ،2001(41محیط زیست مطرح می شود (

از مهمترین آنها می توان به وقوع طوفان، سونامی، زلزله یا فوران هاي آتشفشانی اشاره کرد. برخی از این دسته از ریسک ها، رخدادها 

و سوانح قابل پیش بینی و برخی نیز غیرقابل پیش بینی هستند. دسته دوم ریسک هاي تدریجی و خزنده هستند که در نتیجه 

در محیط زیست رخ می دهند که در این خصوص می توان به آلودگی هاي ناشی از تردد خودروها، آلودگی نوري، فعالیت هاي انسانی 

استفاده و بهره برداري بی رویه از آبزیان و غیره اشاره کرد. ارزیابی و برآورد چنین ریسک هایی معموال مشکل است، زیرا عامل بروز 

برداران مختلف هستند که این موضوع باعث می شود تا شناسایی مسئول اصلی بروز این چنین ریسک هایی معموال گروه ها و برهره 

دسته از ریسک ها بسیار مشکل شود. براي کاهش و به حداقل رساندن این دسته از آثار و پیامدها بر محیط زیست، یکی از مهمترین 

                                                           
4 1 . McCormick, J. (2001). Environmental Policy in the European Union. The European Series, Pal-Grave. 
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نتیجه هزینه هاي بیمه را می توان به عنوان یک انگیزه  دراست.  42ابزارها، بکارگیري و استفاده از مسئولیت اجباري محیط زیست

 براي کاهش این دسته از ریسک ها مورد استفاده قرار داد. 

ند. براي این منظور براي رویارویی و مقابله با آثار و پیامدهاي منفی فعالیت هاي توسعه بر محیط زیست، دولت ها باید دخالت کن

جرا درآیند. یکی از ابر مبناي آنها اقدامات الزم براي کاهش فرایندهاي تخریب محیط زیست به  رباید راهبردها و سیاست ها تهیه و

دولت ها با  مهمترین سازوکارهایی که در سال هاي اخیر در بسیاري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است همکاري و مشارکت

   مخاطرات آلودگی ها و تخریب محیط زیست است. شرکت ها و بنگاه هاي بیمه براي تحت پوشش قرار دادن ریسک ها و

ر این زمینه دارند. از منظر گروه هاي مختلفی که فعالیت هاي آنان بر محیط زیست تاثیر می گذارند، چهار گروه مسئولیت مستقیم د

یه و تدوین ضوابط وه تهاولین گروه سیاست گذاران از جمله قانون گذاران و بویژه قانون گذاران محیط زیست هستند. وظیفه این گر

ین ضوابط و و مقررات در زمینه پیشگیري یا کاهش آثار منفی فعالیت هاي انسانی بر محیط زیست است. دومین گروه مجریان ا

قررات هستند. ممقررات و سیاست ها هستند. این گروه ها مسئول ارزیابی و صدور مجوزهاي محیط زیستی یا پایش و رصد ضوابط و 

دیریت نمایند که از مل گروه هایی هستند که باید آثار و پیامدهاي منفی ناشی از فعالیت ها بر محیط زیست را باید مگروه سوم شا

ند. گروه چهارم مهمترین آنها می توان به کارشناسان محیط زیست و سایر نهادهاي مقابله با مخاطرات و معضالت محیط زیست هست

لل بروز مخاطرات عان و سوانح تا قوه قضائیه و دادگاه ها) است که مخاطرات محیط زیست، نیز شامل نهادهاي مستقل ( مدیریت بحر

ر چارچوب بیمه محیط زیست، و اثرات را مورد ارزیابی قرار داده و توصیه ها و راهکارهایی براي کاهش آثار و پیامدها ارایه می کنند. د

ن گروه ها در حمایت از دیگر داشته باشند. کارکرد و مسئولیت هر کدام از ایهمه این گروه ها باید ارتباط تنگاتنگ و هم افزا با یک

  ) نشان داده شده است. 21محیط زیست در چارچوب بیمه محیط زیست در شکل ( 

                                                           
4 2 . compulsory environmental liability 
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. رابطه بین ریسک مخاطرات آلودگی و تخریب محیط زیست، سیاست گذاري بیمه و مسئولین و نهادهاي 21شکل 

 حیط زیستسیاست گذاري حفاظت از م

Source:Yuniar Rahmatiar (2018),  The Role of Environmental Insurance as the 
Prevention Effort of Environmental Pollution,  Journal of Arts & Humanities, Volume 07, 
Issue 05,available at:https://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/1392/661 
 

  

عالوه بر این، از منظر بیمه محیط زیست، هر گونه حفاظت در برابر محیط زیست در برابر حوادث و رخدادهاي زیست محیطی 

می تواند حفاظت بلند مدت براي خسارات یا مسئولیت محیط زیستی آلودگی  1نامطولوب باید مبتنی بر منابع مالی باشد. بیمه گر

به صورت آنی و در همان لحظه روي ندهد. شرکت هاي بیمه گزار پرداخت هاي ا آلودگی ممکن است ارایه کند که این خسارات ی

جبرانی براي حسارات وارد شده بر محیط زیست بر اساس سازوکارهاي بازار ارایه می کنند که در آن نرخ هاي بیمه بر اساس تکنیک 

زده می شود. مقدار حق بیمه به  ن پوشش بیمه محاسبه و تخمینانجام شده و بر مبناي آ  ( محاسبه نرخ بیمه) 2اکچوئريهاي 

  عوامل متعددي مانند ارزش پولی، احتمال بالقوه وقوع رخداد خسارات و آلودگی محیط زیست و ضوابط و مقررات بیمه بستگی دارد. 

                                                           
1 . insurer 

 .ورزد می اشتغال بیمه، سرمایه رداختپ یا خسارت جبران تعهد و ریسک قبول یعنی گري، بیمه عملیات به فنی ضوابط و مملکتی مقررات و قانون طبق که است مجازي موسسه یا شرکت
2 . actuarial technique 
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ر این شرایطی آنان می کند، زیرا د این نوع از انتقال ریسک در بنگاه هاي آلوده کننده و تخریب کننده محیط زیست انگیزه ایجاد

ه اجرا در آید، در کل هزینه هاي اصالح و بازسازي محیط زیست را متحمل نمی شوند. بر این اساس اگر سازوکارهاي بیمه به خوبی ب

برخوردار زیادي  این صورت نقش بیمه محیط زیست براي کاهش آثار و پیامدهاي منفی ناشی از فعالیت ها بر محیط زیست از کارآیی

  ) نقش بیمه محیط زیست در کاهش ریسک ها و مخاطرات محیط زیست نشان داده شده است. 22خواهد شد. در شکل (

  
  . نقش بیمه محیط زیست در کاهش ریسک ها و مخاطرات محیط زیست22شکل 

Source:Ahvenharju, S., et al., (2011). The Role of the insurance industry in environmental policy 
in the Nordic countries. Nordic: Nordic Innovation Publication.  

منابع مالی  باید توجه کرد که حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات و آلودگی محیط زیست پس از وقوع حوادث و رخدادها به

لودگی و آارد شده به افرادي که تخت تاثیر بسیار زیادي براي بهسازي و پاکسازي محیط زیست و همچنین پرداخت خسارات و

  خسارات قرار گرفته اند، دارد. 

بیمه محیط زیست از نظر اصول و مبانی مانند سایر بیمه هاي متداول است که در این نوع از بیمه انتقال ریسک از یک فرد یا یک 

صورتی که یک کسب و کار در معرض ریسک  کسب و کار به کسب و کارها یا شرکت هاي بیمه منتقل می شود. بر این اساس در

آلودگی محیط زیست قرار گیرد، در این صورت تمایل پیدا می کند تا چنین ریسک هایی را به شرکت هاي بیمه محیط زیست منتقل 

                                                           
 علم همچنین.شود می محسوب مالی ايه فعالیت جهت اساسی مرجع اکچوئري علم بنابراین دارد، کاربرد اعتباري و اي بیمه موسسات و ها بانک در که است محاسباتی علم سري یک وئرياکچ

 معناي به بیمه در اکچوئري لغوي عنايم نماید، می تضمین را پروژه انجام موفقیت پروژه، اجراي ریسک محاسبه با اکچوئري علم.رود می کار به نیز ریسک مدیریت اصل معناي به اکچوئري

 .است ها بیمه فنی محاسبات
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ی و نماید. سازوکار اجراي بر اساس پرداخت پول به عنوان حق بیمه است که در این صورت ریسک خسارات و زیان ناشی از آلودگ

  تخریب محیط زیست براي آنان کمتر می شود. 

است که در آن یک بنگاه  1بیمه محیط زیست، کاربرد مفهوم انتقال ریسک اجرايبر اساس اصول و مبانی بیمه، یکی از سازو کارهاي 

مه تصمین می کند. یا شرکت بیمه برخی یا همه انواع ریسک هایی را که ممکن است از ناحیه یک صنعت بوجود آید بر اساس حق بی

در عمل این سازوکار ممکن است مشابه زیان بیمه باشد که در این حالت، طرف بیمه شده ریسک آلودگی یا خسارات به محیط 

  زیست ناشی از فعالیت هاي صعنتی را به شرکت هاي بیمه منتقل می کند.  

استدالل می   2)2014تی وجود دارد، براي مثال کانبل (البته باید توجه کرد که در اجراي بیمه ریسک محیط زیست مسائل و مشکال

کند تعیین فعالیت هایی که ممکن است به تخریب محیط زیست منتهی شود، بویژه تعیین زمان دقیقی که به بیمه محیط زیست 

مورد آلودگی هوا،  مورد نیاز است، مشکل است. به عبارت دیگر اثبات خسارات آلودگی در برخی از موارد مشکل است. براي مثال در

اثبات این مسئله که بیماري یا زیان ناشی از فعالیت کدامیک از بنگاه هاي آلوده کننده ممکن است بسیار مشکل باشد. همچنین در 

برخی از موارد نیز تماس با آلودگی یا خسارت محیط زیست یا بیماري ممکن است بسیار طوالنی باشد. همچنین در برخی از موارد 

د خسارت زننده یا آلوده کننده زیاد باشد، تعیین عامل خسارت زننده ممکن است مشکل باشد. براي مثال اگر در حاشیه یک که تعدا

رودخانه تعداد زیادي آلوده ککنده وجود داشته باشند، در این صورت تعیین سهم و همچنین اثبات اینکه کدامیک بیشتر باعث 

  است مشکل باشد.  آلودگی و تخریب منابع آب شده اند ممکن

تقسیم می کند  با توجه به اینکه بیمه محیط زیست ریسک فعالیت هاي مخرب و آلوده کننده محیطزیست بنگاه ها را در بین آنان

رایط بنگاه ها شدر نتیجه این سازوکار می تواند روش کارآمدي براي حفظ منافع عمومی از جمله محیط زیست باشد. زیرا در این 

  تا تمامی هزینه هاي بهسازي محیط زیست را به تنهایی متحمل شوند.  مجبور نیستند

  

  

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 . risk transfer 

مالی گوناگون و از طریق  انتقال ریسک با خسارت، نقطه مقابل پذیرش و یا جذب خسارت است. در پذیرش خسارت هدف آن است که با توسل به شیوه هاي

ن روش موجب کاهش ریسک و با لی موجود سازمان را در مقابل خسارت هاي ناشی از وقوع خطرات و حوادث احتمالی ایمن سازیم. اتخاذ ایتجهیز منابع ما

لف پذیرش خسارت مبین کاهش احتمال و شدت وقوع حوادثی که سازمان در معرض آن قرار گرفته است نمی شود. بالعکس، به کار گیري شیوه هاي مخت

 یت خسارت هاي احتمالی آتی از محل امکانات مالی سازمان استپذیرش واقع

الی سازمان حداالمکان دست مانتقال ریسک علی رغم پذیرش واقعیت خسارت هاي بالقوه، تالش می کند تا در صورت بالفعل شدن چنین خسارت هایی منابع 

ال ریسک در واقع نگرانی که در رابطه مالی آن متوجه سازمان نگردد. از طریق انتقنخورده باقی ماند و به عبارتی در صورت وقوع آسیب و صدمه فیزیکی، زیان 

 .با وقوع خسارت ها وجود دارد به فرد با سازمان دیگري که به پذیرش ریسک دیگران اشتغال دارد منتقل می شود

 
2 . Knebel, J. T. (2011). The Role of Insurance in Environmental Liability. Fordham Environmental Law 
Review. 3 (1). 
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 به زیست حفاظت از محیط موضوع به موازات بروز طیف گسترده اي از معضالت و مخاطرات زیست محیطی در چند دهه اخیر،

 مشترك میراث یک منزله به زمین کره زیرا فته است،در کانون توجه تمامی دولت ها و جامعه جهانی قرار گر جهانی مسئله یک عنوان

 از سوي دیگر، ماهیت. باشند می دارا را خدادادي مواهب از مندي بهره و حیات حق زیستمندان همه بلکه انسان ها، تنها نه آن در که

 اجزاء زیرا باشد نمی صادق آنها مورد در عنوان هیچ به و سیاسی قراردادي هاي مرزبندي که است اي گونه به محیطی زیست مسائل

وجود  هرگز آنها براي مرز کشیدن امکان که باشند می برخوردار تحرکی و پویایی پیوستگی، چنان از زیست محیط دهنده تشکیل

 اجزاي هر یک از کارکرد در اختالل هرگونه تا است شده باعث یکدیگر با زیست محیط عناصر تنیدگی درهم و پویایی این. ندارد

 قرار تاثیر تحت نیز جهان نقاط اقصی در و جغرافیایی را در سایر مناطق اجزا کارکرد سایر جغرافیایی، محدوده یک در یستز محیط

 ماهیت است، گریبان به دست آنها با حاضر حال در جهانی جامعه که زیستی محیط مشکالت و مسائل از بسیاري دلیل همین به. دهد

  . است جهان کشورهاي کلیه مساعی تشریک و همکاري گرو در معضالت این به شدن فائق و داشته ملی فرا

 آن از پشتیبانی براي زمین کره تحمل هاي ظرفیت از گرفتن پیشی حال در جهانی شواهد گوناگون نشان می دهد که اقتصاد

 داده قرار فشار تحت را  زمین کره حیاتبخش هاي نظام پیش از بیش سوم هزاره شوم دهه به ورود آستانه در جهانی جامعه. است

  .شود می تر گسترده محیطی زیست و طبیعی منابع بر وارده فشارهاي ابعاد و دامنه روز هر که ايگونه به است

، آلودگی آبهاي سطحی و زیر زمینی، آلودگی هواي رویه منابع طبیعی و زیست محیطیمسائلی نظیر تغییرات اقلیمی، مصرف بی

ش تنوع زیستی، فرسایش خاك، جنگل زدایی، تغییرات اقلیمی، افزایش بالیاي طبیعی مانند سیل و شهرها، جنگل زدایی، کاه

خشکسالی هاي ناشی از تغییر اقلیم، افزایش شمار حوادث و سوانح شیمیایی ناشی از تولید و فراوري محصوالت صنعتتی و خطرناك 

طرناك و انتشار آنها در محیط زیست از جمله مسائل و مشکالتی و همچنین افزایش قابل توجه حوادث حمل و نقل مواد شیمیایی خ

  هستند که تمامی جوامع انسانی را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است. 

حفظ پایدار محیط زیست در سطوح ملی، منطقه اي و بین امللی به عنوان مهمترین بر این اساس طی چند دهه گذشته کاهش 

قرار گرفته و کنوانسیون ها و معاهدات منطقه اي و بین المللی متعددي در سطح به تصویب رسیده است. در مهمترین دستور کار 

سطح ملی نیز بسیاري از کشورها سیاست ها و راهبردهاي متعددي را براي حفاظت از محیط زیست و برقراري توازن بین فعالیت 

و تالش دارند تا سیاست ها و برنامه هاي توسعه خود را با محیط زیست هاي انسانی و محیط زیست در دستور کار قرار داده اند 

سازگار نمایند. به همین دلیل طی سال هاي گذشته رویکردهاي متعددي براي تضمین پایداري محیط زیست از جمله مالیات ها و 

، استفاده از سازوکارهاي بیمه براي عوارض سبز، اقتصاد سبز، اقتصاد چرخشی، الگوهاي سازگار با محیط زیست، ارتقاي تاب آوري

  جبران خسارات محیط زیست و غیره از سوي اندیشمندان بسط و توسعه داده شده است. 

یکی از مهمترین ابزارهایی که در سال هاي اخیر براي کاهش آثار و پیامدهاي ناشی از حوادث طبیعی و انسانی بر محیط زیست 

امعه بین المللی قرار گرفته است، بسط و گسترش ابزارهاي بیمه مسئولیت محیط زیست در کانون توجه بسیاري از دولت ها و ج

براي جبران خسارات وارده بر محیط زیست است. با توجه به اینکه حوادث و سوانح طبیعی و انسانی در زمره رخدادهاي اجتناب 

ي این رخدادها بر محیط زیست بسیار گسترده و غیر قابل ناپذیر جامعه جهانی در هزاره سوم است و از سوي دیگر نیز آثار و پیامدها

توان مالی آنان خارج خارج از شخص یا اشخاص آنها بر پیش بینی است، و بعضا نیز ماهیت آنها به گونه اي است که جبران خسارات 

تواند نقش بسیار موثري  استفاده داز بیمه هاي مسئولیت زیست محیطی میچنین مواردي شرکت هاي بیمه ، به همین دلیل در است

حمایتی پشتیبانی و نقش به عنوان صنعت سفید، یک عنوان  صنعت بیمه بهدر واقع  براي چبران این دسته از خسارات ایفاء نمایند. 

 وارد عمل شود و تاب آوري جامعه را در برابر این سوانح و حوادث غیرقابل پیش بینی افزایشیمه نامه هاي محیط زیستی ب در قالب
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بیمه نامه هاي خاص حفاظت از گونه دهند و سرانجام پرداخت سریع هزینه هاي جبران خسارات بر محیط زیست را تضمین نمایند. 

ارایه خدمات و تخفیف هاي خاص به فعاالن عرصه حفاظت از  جانوري و گیاهی در معرض خطر به صورت بسته هاي ویژه، هاي

، جبران خسارات و  EIA(1و نقلی، بیمه گزارش هاي ارزیابی اثرات زیست محیطی (، جبران حوادث شیمیایی و حمل محیط زیست

تقسیم ریسک و تضمین جبران خسارات قربانیان متاثر از آلودگی از جمله حمایت هایی است که در چارچوب بیمه هاي مسئولیت 

حوادث شیمیایی یا حمل و نقلی و انتشار آالینده محیط زیستی می توانند از محیط زیست و قربانیان حوادث طبیعی و انسانی ( مانند 

  ها بر محیط زیست) حمایت و پشتیبانی نمایند. 

ادث طبیعی یا در واقع صنعت بیمه می تواند جبران خسارات بر محیط زیست و افرادي که در معرض آثار و پیامدهاي ناشی از حو

مخرب ی از فعالیتهاي ناشآثار و پیامدهاي  کاهش	یا حمایت 	ایجاد اینرو بهترین ابزار براي انسانی را تضمین کند. به همین دلیل، 

   	ت.مسئولیت محیط زیست اس بیمه 		پوشش هايگسترش محیط زیست انتقال ریسک و به 	محیط زیست و بویژه حوادث انسانی

رار گرفت و قمورد بررسی  محیطی از ابعاد مختلف زیست خسارات مبانی و بر این اساس در این پژوهش ضمن پس از مقدمه، مفهوم

سئولیت محیط تعاریف و نگرش هاي صاحب نظران در خصو مورد بررسی قرار گرفت. سپس مبانی بیمه مسئولیت با تاکید بر بیمه م

یط زیست زیست زیست مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه هاي صاحب نظران در خصوص بیمه مسئولیت به طور عام و مسئولیت مح

ادامه تعاریف و تقسیم  حقوقی و فنی ارایه شد و در نظر از مدنی مسئولیت 	بیمهح شد، و تعاریفی براي آنها از منظر به طور اخص مطر

  بندي انواع بیمه هاي مسئولیت عمومی ، بیمه مسئولیت حرفه اي و بیمه مسئولیت محیط زیست ارایه شد. 

بیمه مورد  يسازوکارها از استفاده با محیطی زیست ریسک یریتبا توجه به ارتباط تنگاتنگ ریسک با صنعت بیمه، در ادامه مد

سی قرار و بررسی قرار گرفت. در این بخش از گزارش به صورت خالصه مبانی مدیریت ریسک، ارزیابی و تحلیل ریسک مورد برر

 )مخاطره  ند فاهیم مانتعاریف برخی از مفاهیم که در مدیریت ریسک به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند از جمله م

Hazard ) ، ریسک ( Risk ) ، ) خسارت ( Damage  یا زیان( Loss )   و عواقب ( Consequence ) مه ) ارایه شدند. در ادا

  انواع تعاریف ریسک از منظر صاحب نظران مختلف ارایه، و روش هاي محاسبه ریسک تبیین گردید. 

 تعیین و ساییشنا یمه پذیري مسئولیت زیست محیطی از جمله وجود توانایی و قابلیتپس از این بخش از گزارش، پیش نیازهاي  ب

 قابل غیر بودن، یبین پیش مشتریان، قابل از گروهی یا و بالقوه مشتري هر براي بیمه حق تعیین توانایی وقوع شانس تخمین کمیت،

 مهمترین چالش ررسی بیمه پذیر بودن بررسی شدند. سپسو سایر جنبه ها براي ب )گر بیمه تردید و عدم قطعیت(  بودن بینی پیش

عمومی  هايمالکیت محیط زیست، کاال حقوق فقدان یا زیستی مورد بررسی قرار گرفتند. ضعف محیط مسئولیت بیمه فراروي هاي

د اطالعات بوبودن محیط زیست، وجود آثار جانبی ، مشکالت و ضعف تعیین خسارات زیست محیطی ناشی از حوادث و رخدادها، کم

رد هري ك و غیره در زمره مهمترین چالش هاي فراروي بیمه مسئولیت محیط زیست عنوان شد و توضیحات کامل و جامعی در مو

  از آنها ارایه شد. 

 استفاده و ساراتخ جبران ایران، و جهان در انسانی و طبیعی حوادث مهمترین محیطی، زیست مسئولیت المللی بین در ادامه الزامات

ررسی قرار بانسانی مورد  و طبیعی حوادث برابر در زیست محیط پذیري آسیب کاهش و آوري تاب افزایش جهت بیمه ابزارهاي از

ط زیست ناشی از گرفتند. در ابتداي این بخش از گزارش ضمن معرفی برخی از تجربه هاي بین المللی در زمینه بیمه مسئولیت محی

 زیست هاي آلودگی از ناشی خسارات جبران و زیستی محیط نوانسیون ها در زمینه مسئولیتسوانح طبیعی و انسانی، مهمترین ک

  ها ارایه شد.  خشکی و دریاها محیطی

                                                           
1 . Environmental impact Assessment 
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از جمله حادثه کانال لالو، چرنوبیل، بوپال هند، حادثه میناماتا به صورت خالصه  جهان در شیمیایی حوادث در ادامه برخی مهمترین

زیرا این رخدادها باعث شدند تا موضوع بیمه هاي مسئولیت محیط زیست در بسیاري از کشورها مورد مورد بررسی قرار گرفتند، 

توجه قرار گیرند. سپس برخی از مهمترین حوادث و سوانح طبیعی و انسانی در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و در مورد ضرورت 

انح مباحثی مطرح شد و بر ضرورت بسط و توسعه ابزارهاي بیمه اي براي استفاده از سازوکارهاي بیمه با توجه به افزایش این سو

  کاهش آسیب پذیري محیط زیست در برابر سوانح طبیعی و انسانی  تاکید شد. 

این پژوهش نشان داده است با توجه به افزایش روز افزون سوانح غیرمترقبه طبیعی و انسانی در کشور در سال هاي اخیر ، توجه 

ان و قانون گذاران را براي استفاده از ظرفیت هاي بیمه مسئولیت محیط زیست اجتناب ناپذیر کرده است، زیرا تکیه بر برنامه ریز

منابع مالی دولتی با توجه به محدودیت هاي روز افزون کشور در این زمینه امکان احیاء و بازسازي و تامین هزینه هاي جبران 

شدت محدود کرده است. لذا ضروري است تا سازوکارهاي بیمه مسئولیت محیط زیست  خسارات بر محیط زیست و شهوندان را به

  بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 

در حال حاضر در کانون توجه دولت که ي توسعه و بارگذاري در پهنه سرزمین ها که بسیاري از فعالیتهمچنین باید توجه کرد که 

به اجرا در می آیند یا در آینده اجرا  به طور عام، و ایران به طور اخص  عتی در هر کشوریا صن ، اجتماعی،توسعه اقتصاديها براي 

خواهد شد، قطعا خساراتی را بر محیط زیست تحمیل کرده و اختالل هاي زیادي را در کارکرد هاي ارکان حیاتی محیط زیست بوجود 

 و اهداف 		تدوین، به همین دلیل در ست محیطی خواهد شدتعادل در چرخه هاي زیو اختالل در موجب بر هم زدن می آورند، و 

شدن جباریهفتم توسعه باید افزایش سطح پوشش بیمه مسئولیت محیط زیست و ابرنامه توسعه کشور، بویژه  مدت بلند هاي برنامه

  در مورد برخی از فعالیت هاي توسعه در کانون توجه قرار گیرد.  محیطی زیست هاي بیمه 	پوشش

  

 توسعه سازوکار هاي بیمه براي حفاظت از محیط زیست 

  تدوین دستوالعمل هاي تعیین خسارات تخریب و آلودگی محیط زیست براي طرح دعاوي محیط زیستی در دادگاه

 ها

 محیط در راستاي توسعه بیمه سوانح منتهی به آلودکی  ایجاد بانک اطالعات حوادث و رخدادهاي طبیعی و انسانی

 زیست

 مقررات چارچوبهاي بین المللی در براي توسعه مشارکت و همکاري گر بیمه هاي وانمند سازي شرکتتو  تقویت 

  اي بیمه

  به فعالیت هاي آلوده کننده بویژه صنایع نفت و گازبراي ورود صنعت بیمه ایجاد بستر ها و زمینه هاي الزم 

  در زمینه آخرین دانش کارشناسان بیمه و محیط زیست  قايارتبرگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط به منظور

 دستاوردها و فناوري هاي مرتبط با بیمه مسئولیت محیط زیست

 نامه سازوکارهاي صدور بیمه زمینه شناخته شده خارجی و بین المللی در بیمه شرکتهاي تجارب و انتقال استفاده 

 زیست محیط مسئولیت

  ارزیابی  پذیري  ارزیابی اثرات زیست محیطی وقوع حوادث به منظور امکانبا  مرتبطنرم افزارهاي تهیه و تدوین

 ارائه پوشش مسئولیت محیط زیست تسهیل در راستايریسک و برآورد حق بیمه 

 برگزاري همایش ها و کارگاه هاي آموزشی در زمینه تبیین ابعاد مختلف بیمه مسئولیت محیط زیستی 
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 در راستاي شفاف سازي بیمه مسئولیت زیست محیطی انسانی ارزیابی ملی ریسک یالیاي طبیعی و  

 تقویت نظام بیمه مسئولیت محیط زیست براي ارتقاي تاب آوري مناطق و نواحی کمتر توسعه یافته 

 شفاف سازي و در دسترس قرار دادن اطالعات در خصوص آلودگی ها و تخریب محیط زیست 

 ست براي فعالیت هاي توسعه در پهنه سرزمین بویژه در گزارش استفاده از سازوکارهاي بیمه مسئولیت محیط زی

 هاي ارزیابی اثرات محیط زیست

  محیط زیستتدوین قانون بیمه مسئولیت تهیه و 

 استفاده از ظرفیت هاي صندوق ملی محیط زیست براي توسعه بیمه هاي مسئولیت محیط زیست 

 ممحاک در نگرش تغییر و محیطی زیست قوانین در تحول یجادا  

 محیط زیست دعاوي ایجاد دادگاه هاي ویژه براي طرح    

 )، مهندسی ایمنی سیستم ها و مدیریت ریسک، انتشارات آثار سبحان1388حلوانی. غالمحسین، محسن زارع ( -

 فصلنامه ،»المللبین حقوق در محیطی زیست خسارات جبران« ،)1390( فهیمه، قیاسیان، اهللا، فضل سید موسوي، -

 .1 شماره یک، و چهل دوره سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله حقوق،

 بین حقوق کمیسیون 2006 طرح اساس بر محیطی زیست خسارات جبران ،)1395( مشهدي علی ؛ عطیه. حسینی شاه -

 حقوق پژوهش فصلنامه خطرناك، هاي فعالیت از ناشی فرامرزي آسیب موارد در زیان تخصیص اصول بر مبنی الملل

 55 شماره نوزدهم، سال ومی،عم

 حقوقی، هايپژوهش مجله ،»زیست محیط المللبین حقوق پرتو در المللیبین مسئولیت توسعه« ،)1381( قاسم، مانی، -

 .1 شماره اول، سال

)، مسولیت ناشی از خسارت هاي زیست محیطی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده 1387ناصر، مهدي انصاري ( کاتوزیان، -

  285-313لوم سیاسی، شماره دو صص حقوق و ع

 از دسترس قابل ایران بیمه اطالعاتی پایگاه -

  http://iraninsurance.irبیمه-مسئولیت/-/ 

یران، ا حقوق در اجباري مدنی مسوولیت بیمه مبانی و )، ماهیت1393سیدمحمدحسن ( شوشتري.  پور مالئکه -

  1 شماره ،3 حقوقی دوره پژوهش و دانش دوفصلنامه

  

 دانش گنج انتشارات ،حقوق ترمینولوژي ،)1386( محمدجعفر. لنگروديجعفري -

 : از دسترس قابل  masoulit اطالعاتی پایگاه از گرفته بر مدنی مسئولیت هايبیمه -

http://masouliat724.com// 

  .تهران دانشگاه انتشارات کشاورزي، اقتصاد اصول) 1376(  کوپاهی. مجید  -

 و نظارت ، ریزي برنامه امور بودجه، و برنامه سازمان ، ریسک مبانی بر اي مقدمه ،)1394( فرزام. سنگاچین پوراصغر -

 )گزارش( سرزمین آمایش

  :از دسترس قابل ایران سبز مدیریت انجمن زیست، محیط مسئولیت بیمه ،)1392( مهناز.  تهرانی -

http://www.iran-gma.com/images/ws/afile/67_dr%20tehrani.pdf 
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 بیمه، جهان يها تازه هارونی، فاطمه ترجمه ،)1386( آن گسترش و ها محدودیت -)شدن بیمه قابلیت( پذیري بیمه -

  114 و 113 شماره

 81 شماره ذوالقدر، مجید ترجمه اول، قسمت – محیطی زیست مسئولیت هاي ریسک و بیمه) 1383( ایران مرکزي بیمه -

 : از دسترس قابل

http://ensani.ir/fa/article/60906 
 نظارت و ریزي برنامه معاونت زیست، محیط از حفاظت براي اقتصادي ابزارهاي کاربرد ،)1392( فرزام. سنگاچین پوراصغر -

 اي منطقه توسعه و آمایش امور جمهور، رییس راهبردي

 توسعه به دستیابی ي برا بالیا، برابر در تابآوري ،)1398) (اسکاپ( اقیانوسیه و آسیا اجتماعی – اقتصادي کمیسیون -

 نگاري، آینده و توسعه هاي پژوهش مرکز بهرامی، سجاد پندار، مهدي دریایی، هادي سنگاچین، پوراصغر فرزام پایدار،

 بودجه و برنامه سازمان

 ایران، مالی بازارهاي راهبردي توسعه در آن نقش و بیمه صنعت ،)1389( زاده عبداله رضا, السادات فرشته. میرجاللی -

 :از دسترس قابل مالی خدمات بازاریابی المللی بین کنفرانس

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=4356 
 حسین سعیدي، محسن سنگاچین، پوراصغر فرزام ترجمه ،)1398( هین. جی. الرن مورگان،. ام سوزان ویسلیند، آرن. پ -

 ایران، زیست محیط ارزیابی انجمن تهران، دیباگران هنري – فرهنگی موسسه انتشارات ،زاده موسی رویا فخرایی،

  پایدار توسعه و زیست محیط پژوهشکده

 آبخیزداري و مراتع ها، جنگل سازمان ،)1398( کشور اخیر هاي سیل در آبخوانداري و آبخیزداري هاي فعالیت اثربخشی -

 آبخوانداري و سیالب کنترل دفتر ابان،بی و مراتع امور آبخیزداري، معاونت کشور؛

 سازمان عمران برنامه و بودجه و برنامه سازمان ،)1398( طبیعی بالیاي از پس بازتوانی و بازسازي نیازهاي ارزیابی گزارش -

  )UNDP( متحد ملل

 و ساخت ارتقاى و خطرپذیرى کاهش براى موجود ضوابط و مقررات ها، سیاست بر مرورى ،)1392( عباسعلی. تسنیمی -

 زلزله مهندسی و شناسی زلزله پژوهشگاه بم، زلزله از پس سال 10 ملی همایش ایمن، ساز

 مرکز ،)اپدیم( بالیا اطالعات مدیریت توسعه براي اقیانوسیه و آسیا مرکز بر اي مقدمه) 1397( بودجه و برنامه سازمان -

 الملل بین امور و عمومی روابط رسانی، اطالع

 و حمل حوادث بررسی ،)1393( خالو السادات شکوه کاووسی، امیر صدري، کسري خداپرست، لاسماعی موسی،. جباري -

  5 شماره ،11 دوره ایرن، در کار سالمت ماهنامه دو ایران، در خطرناك مواد اي جاده نقل
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