مفهوم بحران:
تؼشیف لغَی« :تحشاى» لفظی یًَاًی ٍ هؼشب است ٍ هؼادل ٍاطُ  crisisدس اًگلیسی است کِ سیشِ یًَاًی آى  krisisتِ هؼٌای
ًقطِ ػطف دس تیواسی است .دس فشٌّگ چیٌی ٍاطُ تحشاى هؼادل فشصت خطشًاک است؛ یؼٌی تشکیثی اص تْذیذ ٍ فشصتٍ .اطُ
تحشاى تِ یک تغییش ٍ تحَل ًاگْاًی اشاسُ داسد کِ اص قثل پیشتیٌی ًویشذُ است.
تؼشیف اصطالحی :تِ ًظش هیسسذ تؼشیف چیٌیّا اص تحشاى تِ ػٌَاى یک فشصت ٍ تْذیذ هٌطقی تش است .ایي تؼشیف تِ ها کوک
هیکٌذ کِ اص ًظش هذیشیتی (تصوینساصی) تِ تحشاى ًگشیستِ ٍ تِ دٍس اص هٌاقشات هفَْهی ٍ کالهیّ ،ش تحشاى سا تِ ػٌَاى یک
ػشصِ تذتیش ٍ تصوین (تشکیثی اص تْذیذات ٍ فشصت ّا) هَسد هطالؼِ قشاس دّین .تحشاى یک تحَل هٌفی ًیست تلکِ هیتَاًذ پلِ
صؼَد ٍ پیششفت تاشذ .اگش تحشاى سا تِ ایي گًَِ هؼٌا کٌین سٍیکشدی ّن کِ ًسثت تِ تحشاى اتخاد خَاّین کشد سٍیکشدی فؼال ٍ
ایجاتی خَاّذ تَد ٍ صشفاً ًگاّی هٌفؼل ٍ سلثی ًخَاّین داشت.

چه وضعیتی را بحرانی بدانیم؟
دس ػلَم هختلف ٍضؼیت ّای هتفاٍتی تؼثیش تِ تحشاى شذُ اًذ .تِ ػٌَاى هثال؛
ـ دس سٍاتط تیيالولل :دل هشغَلیّای تشٍص جٌگ تیي کشَسّا؛ جاًشیي جٌگ یا هاجشاّای خطشًاکی کِ هقذهِ جٌگاًذ.
ـ دس سیاستً :ا آساهیّا ٍ تیثثاتیّای سیاسی.
ـ دس هذیشیتٍ :سشکستگی ٍ فشٍ پاشی ششکت ّا ٍ کسة ٍ کاسّا؛ آخشیي هشحلِ اص ػوش یک ساصهاى دس حال اًحطاط یؼٌی
صهاًی کِ هشگ آى قشیةالَقَع هیًوایذ.
ـ دس هٌْذسی ٍ تخصص ّای فٌی :خساستّا ٍ خشاتیّای ًاشی اص تالیای طثیؼی یا سَاًح صٌؼتی.
ـ دس اقتصاد :تالطن ٍ ًَساًات شذیذ تاصاسّای پَلی ٍ هالی؛ هشحلِای طثیؼی اص چشخِ کسة ٍ کاس کِ دٍسُ ّایش سا تشاساس
قَاًیي ٍ پَششّای خَد سپشی هیکٌذ.
ـ دس سٍاًشٌاسیً :اتساهاًیّای سٍحی تیواساى.
ـ دستاسیخ :تغییشاتی کِ تا حالتی دّشتثاس ،شتاتی ًاگْاًی دس هسیش تاسیخ ایجاد هیکٌذ؛ تغییشی تسیاس سشیغ دس هحذٍدُای اًذک اص
صهاى
ـ دس پضشکی :هشص تیي هشگ ٍ صًذگی ؛ ٍضؼیتی کِ ًشاى هیدّذ تیواس تِ سالهت هیسسذ یا تِ هشگ هٌتْی هیشَد.

تٌاتشایي ؛ تحشاى ٍضؼیتی گزسا است کِ تِ دلیل ٍجَد تشخی تْذیذات ،یک سیستن اص حالت تؼادل خاسج هی شَد تِ گًَِای کِ
تشگشتي تِ حالت تؼادل تا دشَاسی ٍ ّضیٌِ صیادی ّوشاُ تاشذ.
دس ًتیجِ دس صٌؼت آب ٍضؼیتی تحشاًی است کِ؛ تِ دلیل ٍجَد تْذیذاتی ًسثت تیي تَلیذ  ،تأهیي  ،تَصیغ یا هصشف آب اص
حالت تؼادل خاسج شَد .ایي تْذیذات هی تَاًذ هٌشأ طثیؼی داشتِ تاشذ هثل سیل ،صلضلِ ،خشکسالی ٍ ٍ ...یا هٌشأ غیش طثیؼی
هاًٌذ؛ (ّذس سفت تاالی آب ًاشی اص فشسَدگی شثکِ ٍ  ، ...تجْیضات ًا هٌاسة یا ًاکافی تشای هذیشیت تحشاى ،هسائل هذیشیتی ،
فٌی ،

تْشُ تشداسی ٍ هالی  ،هصشف تاالی شْشًٍذاى ٍ ...

تِ تیاى دیگش هی تَاى گفت ّش کذام اص حاالت صیش هی تَاًذ تحشاى دس صٌؼت آب سا دس پی داشتِ تاشذ ؛
-

آب تا کیفیت هٌاسة تِ هقذاس ًیاص دس اختیاس ًیست(ًثَد آب سطحی ،آب صیشصهیٌی شَس،افت سفشُ ٍ )...

-

تَاى تَلیذ یا استحصال آب کافی ًیست(پوپ ًاهٌاسة،هشکل تشقً،ذاشتي تأسیسات سصسٍ ،هشکالت هالی ٍ )...

-

تَاى تأهیي یا رخیشُ آب کافی ًیست(هخضى ًاکافیً،ذاشتي تجْیضات قطغ جشیاى اضطشاسی،هشکالت تْشُ تشداسی ٍ)...

-

تَاى تَصیغ آب تِ هقذاس ًیاص ٍجَد ًذاسد(ػذم صٍى تٌذی شثکِّ ،ذسسفت تاال،هشکالت فٌی هثل قطش ٍ فشاس شثکِ ٍ )...

-

هیضاى هصشف تیش اص تَلیذ است(تجْیضات آب تش ،ػذم سػایت شْشًٍذاى،قیوت پاییي آب ٍ )...

وضعیت بحرانی با وضعیت اضطراری چه تفاوتی دارد؟
تشٍص ّش تحشاى چٌذیي هشحلِ داسد .اگش تشای ّش تحشاى یک چشخِ ػوش دس ًظش تگیشین ٍضؼیت اضطشاسی یکی اص هشاحل آى است
کِ پس اص ظَْس ٍ تشٍص تحشاى ٍ قثل اص تْثَد ٍ ششایط ػادی است تٌاتشایي اضطشاس یکی اص هشاحل تحشاى است کِ ٍضغ تسیاس
ٍخین است ٍ ًوی تَاى تِ سشػت اص تحشاى تِ حالت ػادی تشگشت ٍ تِ ًاچاس تایذ صیاىّا ٍ ضشسّای تحشاى سا هحذٍد ساخت.
دس تشخی هَاسد ًیض ّش دٍ تِ یک هؼٌا تِ کاس هی سًٍذ .یؼٌی هشاد اص ٍضؼیت اضطشاسی ّواى ٍضؼیت تحشاًی است ٍ تشػکس.
ادامه دارد ...
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