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يدرپيداشت.درروزهایزخم30000ونفر40000فاتيحدوددربمتل1382دیماه26زلزله

جاييپسازفاجعهعالوهبرمرگبیشازنیميازساکنانشهر،تغییراتجمعیتيديگریمانندجابه

شناسگيمکانزندگيومهاجرتنیزبهوقوعپیوست؛تغییراتيکهتوسطپژوهشگگرانقگوبباسگتان

هایکمگيوپساززلزلهبررسيومستندسازیشد.براساسدادهماه32و6،17فاجعهبهتناوب

ها،الگوهایتغییراتجمعیتيودرپيآنتغییراتساختاری،طبقگاتجمعیگتوآماریاينبررسي

فرهنگياستخراجوموردبررسيومقايسهباالگوهایپیشازفاجعهقرارگرفت.مقالهحاضگرعگالوه

غییراتجمعیتپساززلزلهبهارائهراهکارهایاستفادهازالگوهگایآندربرارائهاطالعاتبررسيت

پردازد.الزببهذکراسگتشناسيميتفسیرموادفرهنگيحاصلازکاوشوبررسيدرزمینهباستان

کهتغییراتجمعیتيبهويژهدرشرايطبحران،تأثیربهسزاييدرساختارهایفرهنگگيواجتمگاعي

شناسگيتغییگراترازمدتداردوازاينرواستخراجواستفادهازالگوهایقوبباسگتاندرفرايندید

جمعیتارزيابيتفاسیرزمینهمردهدرشرايطغايببودنعاملانسانيومردهبودنزمینگهرابگرای

وهگاکند.ازسویديگراينالگوهابهدلیلقابلیگتآزمگوندرمکگانميريپذامکانباستانشناسان

هایکوتاهمدتفاجعهراهایمختلفامکانکاربریدرستادهایبحراندرجهتکاهشهزينهزمان

دارند.

.مهاجرتشناسيفاجعه،قوبباستان،زلزلهبمجاييجمعیت،تغییراتجمعیت،جابهكلیدواژگان:
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1بهدکترمسعودآذرنوش

 درآمد پیش
دهدکگهپگسازفجگايبطبیعگياختينشانميشنشناختيوقوبباستانهایانسانپژوهش

هایبازماندهدرکوتاهمدت،يافتنموادغذاييوآببرایزندهماندننخستینواکنشانسان

وساپوتنتزاکيوملونگه،2002تورنسوگراتان،است)شدگانوشناساييمجروحانوکشته

هکگاریبگرایبهبگودشگرايطو(.پسازتضمینبقاومداوایمجروحان،بازماندگانرا2002

تواندبهکنند.فرايندیکهبهتدريجودردرازمدتميیراجستجوميرعادیغگريزازروال

(.1991کامرون،)انجامدیبجاشدنکليزده،متروکياجابهتخلیهکاملاستقرارفاجعه

 حدود بم، زلزله فاجعه 40پساز و شدند کشته جمعیتشهر از بناهای%85 %

ازدستداده نابودوغیرقابلاستفادهشد.شهرقابلیتزندگيخودرا مسکونيشهرکامالً

آيابمترکجاييجمعیتآغازشد.بود،درچنینشرايطيبهتدريجودرکوتاهمدتجابه

ايننخستینپرسشقوبباستان مواجهباخواهدشد؟ در بهمثابهپژوهشگرو شناسانهما

هايشانزدهازمرگعزيزانوخرابيخانههاييبهتحاصلاززلزلهوانسانیمضطرباهيال

توجهبهاين؟بهراستينخستینواکنشجمعیتبهتغییرناگهانيچهخواهدبودبود. با

جاييجمعیتازطريقمصاحبهومشاهدهدربمومطالعهچگونگيوانواعجابههاپرسش

پهایبخش ماه دو از بم فصلشهرستان سه در ادامه با و آغاز فاجعه بهمنجر2ساز

استخراجالگوهایبنیادیوکاربردیشد.

متروکشدنيابازگشتتدريجييکمحوطهبهزندگيپسازفاجعه،فرايندیدراز

نلسون،کند)هایآندرفازهایکوتاهومیانمدتتغییرميمدتاستکهشرايطوويژگي

هاملودارد)ییراتجمعیتيباتغییراتفرهنگينسبتمستقیم(وازآنروکهتغ2000

(شناختالگوهایآنامکانشناختبهترتغییراتفرهنگيدرازمدترافراهم1987هاول،

وقابلتوجهاستکهالگوهایمياگرفتهکند؛دربمنسبتبهفاجعهدرمیانمدتقرارمي

درشهرستانبمتاامروزقابلیتکاربریدرجاييجمعیتومهاجرتازجابهشدهاستخراج

باستان ستادهایتفاسیر در و داشته را مدت میان و فرايندهایکوتاه شناختيمرتبطبا

یکوتاهمدتاست.هایزيربرنامهبحرانقابلاستفادهدر

 

 

                                                           
باستان1 شناسيازدانشگاهبرکلي،کالیفرنیاودارایمدرکباستان،شناسوپژوهشگردکترمسعودآذرنوش،

باست ايشان1385تا1379شناسيازسالانرئیسپژوهشکده براثرايستقلبي1387درسالمتأسفانه.

باستان قوب پروژه باستاندرگذشت. بسیاریطرحشناسيو و بم هایپژوهشينوگرایديگرشناسيمعاصر

بهشتيودکترآذرنوشانجابگرفت.هایمهندسمحمدشناسيدرهنگابتصدیايشانوباحمايتباستان
حمايت2 با پژوهشياستکه شناسيفاجعه، باستان پژوهشکدهپژوهشقوب و بزرگارگبم هایپروژه

انجاب1387و1384،1383،1385،1386هایشناسيپژوهشگاهمیراثفرهنگيوگردشگریدرسالباستان

 شدهاست.











 71جاييساکنانشهرستانبم...الگوهایمهاجرتوجابه

 مفاهیم
بقگهمگدتوطوبلنگدجگاييکوتگاهيازقبیلجابگهواصطالحاتدرنوشتارحاضرازمفاهیم

از:اندعبارتهاآناجتماعياستفادهشدهکهتعاريف-اقتصادی

انتخابمکانيترکموقتعبارتاز:جاييجمعیتهجاب بمپساززلزلهتوسطساکنانو

است.درکوتاهيابلندمدتديگرجهتادامهزندگي

ترکموقتشهربم:جاييکوتاهمدتجمعیتهجاب زلزلهمنظور ونانتوسطساکپساز

انگیزهبازگشتتاحدودسهماه تهیهکاالهایموردنیازواقامتدربا هاييازقبیلمداوا،

.تامهیاشدنشرايطزندگيدربماستمنزلبستگان

درروزهایپسجاشوندگانجابهجاييبلندمدت:منظورترکشهربااختیاروانتخابجابه

سهماهبهشهراست.اززلزلهوبازنگشتندرزمانيبیشاز

طبقهاقتصادی:شناختطبقهاقتصادیاشخاصبراساسسطحدرآمدوشغلموردمحاسبه

متوسطو فرهنگیان پايین، طبقه از کارگران مثال اساسبرای اين بر است. گرفته قرار

بر.الزببهذکراستبهدلیلتغییرالگوهایطبقهاقتصادیاندشدهباالبرآوردفروشانعمده

دريکهاآندرقرارگیریهانمونههريکازرمنقولیغاثرفاجعه،مشاهدهاموالمنقولو

طیفطبقاتينیزپرسشولحاظشدهاست.

عبارتاستازترکدائماستقرارتوسطساکنانوعدببازگشتمجدد بههاآنمهاجرت:

بم(. شهرمبدأ)استقرار

ماستقرارمبدأبهارادهخودورفتنبهمقصدیکگهاستازترکدائعبارتمهاجرتداخلي:

جغرافیايياستانکرمانقراردارد.درحوزه

مهاجرتخارجي:شاملترکدائماستقرارمبدأبهارادهخودورفگتنبگهمقصگدیخگارجاز

.شوديمحوزهجغرافیايياستانکرمان

ربم(بهارادهخودورفتنبهشهمبدأ)استازترکموقتاستقرارعبارتجاييداخلي:جابه

مقصدی(کهدرحوزهجغرافیايياستانکرمانواقبشدهاست.)یاستقرار

ورفگتنعبارتاستازترکموقتاستقرارمبدأ)شهربم(بهارادهخگودجاييخارجي:جابه

بهاستقراری)مقصدی(کهخارجازحوزهجغرافیايياستانکرمانواقبشدهاست.

 

 يمباني نظر
یانسگاناسگتوازآنروکگهشگرايطوافزارهگادسگتشناسگيموضوعموردمطالعهباستان

گگذارد،شگناختتغییگراتهایحاصلازکگنشاوتگأثیرمگيتغییراتجوامبانسانيبرداده

ها،فراينگدهاوبازسگازیجوامگبگذشگتهنقگششناسيدرشناختدادهجمعیتيدرباستان

تابهامروزشاخهاختصاصيبرایبررسيتغییگراتجمعیتگيبگهشناسيمهميدارد.باستان

هگایکمگيآنشناسگيوروشوجودنیاوردهاستودرمطالعهجمعیتبیشتروامدارانسگان

باتوجهبهصگامتبگودن(.1986هاول،؛1386بودهاست)بنگريدبهعلیخانيوپاپلييزدی،

یکگالندرهگاهیفرضکانبهآزمونگذاشتنشناختيونبودعاملانسانيامهایباستانداده
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موردجمعیتوجودنداردوازاينرومباحثمربوطبهجمعیتعمومگاًتفاسگیریمگأخوذاز

شود.هاستکهبهجامعهسازندهآننیزتحمیلميهاومیزانفراوانيآنشکلتوزيبداده

تبیشگتربگهجگاييجمعیگشناسيدرمیاناشگکالمختلگفتغییگراتوجابگهباستان

فرهنگگي-شناسيتاريخمهاجرتودرديدیکليبامقیاسيکالنپرداختهاست.درباستان

شگودهگایکگالنجمعیگتقلمگدادمگيجگاييهگاعمومگاًجابگهعاملتغییروانتشارفرهنگ

(در1998هگارک،)ینگديفراگیریبرخيباسگتانشناسگانرغمموضبعلي.(1990آنتوني،)

يبگهنظگررمنطقگیغریردتماميتفاسیرمبتنيبگرمهگاجرتوانتشگارمقابلچنینتفاسی

اسگتجگاييوتغییگرمکگانرويگدادیمعمگوليدرجوامگبانسگانيرسدچگراکگهجابگهمي

(.1979،؛حسن1992کنت،)

هگایباسگتانيجاييوتغییراتجمعیتدرمحوطهرويکردديگرنسبتبهمطالعهجابه

درادشگدهپگردازد.رويکگرديهگامگيجمعیگتدرمحوطگهبهتخمینمیزانوشگرايطرشگد

شناسيفرايندیشکلگرفتهورشدکردهاست.اگرچهتخمینجمعیتيکروستایباستان

(1973استینالوسگکي،است)یساختاریواجتماعيمشکلهايدگیچیپزندهنیزباتوجهبه

؛1978هیگگرث،باسگگتانشناسگگانتعگگدادجمعیگگتيگگکمحوطگگهراازرویانگگدازهآن)

سگگفالهگگابگگهويگگژه(وشگگکلتوزيگگبداده1997(،تعگگداد)واريگگانومیلگگز،1985کُلگگب،

دراينراهکارآنچهقابلنقداست،ايننکتهاساسياستکنند.(بازسازیمي1981آمرمان،)

هگایکمگيهایباستانيايسگتاودرروشبررسگيبگااسگتفادهازروشدرمحوطهاصوالًکه

(قابلتخمیناست.1991اليه)دِوار،نيترنيیپااتعدادجمعیتدرباالترينوتنهادشدهي

شناسينسگبتبگهجمعیگتوتغییگراتآنقابگلآنچهدررويکردهایمعمولباستان

مشاهدهاستغافلماندنباستانشناسانازفرايندهايياستکهطيآنتغییراتجمعیتگي

دهگداهشوافگزايشناگهگانيرانشگانمگيشديدبهوجودآمگدهونگرررشگدجمعیگتکگ

(،تغییراتيکهدرفراينگدیمیگانيگادرازمگدتمنجگربگهتگرکاسگتقرارو1975)کوگیل،

باتوجهبهايننکتهکههرمحوطهباسگتانيدرفراينگدشود.یمحوطهباستانيميریگشکل

طگرحکگردکگهفرضراتواناينپیشمي(1993باستانيشدنمتروکشدهاست)کامرون،

اسگت)نلسگونو1محیطي،انسگانيويگافروپاشگيجوامگبترک،عموماًحاصلفاجعهزيست

(بااينتفاوتکهمتروکشدنحاصلازفجايبمعموالًتدريجيودرشرايط2001هگمون،

هاوفقداناطالعگات(.صامتبودنداده2001بارهاست)وايسوبردلي،فروپاشيجوامبيک

نسانيسببشدهتاباستانشناسانازفرايندیکهاززمانرخدادحادثهتاترکياازعواملا

هایگوناگوندهدغافلبمانند،فرايندیکهبامقیاسشروعزندگيدوبارهدرمحوطهررمي

رسدتأثیرزيادیدرنحگوه(وبهنظرمي1985و1981دهد)نلسون،مکانيوزمانيررمي

(.1385غییراتدرآنداشتهباشد)بنگريدبهسعیدیوديگرانگیریمحوطهوتشکل

                                                           
باستان1 انقالبدر اثر بر شناسينوينتغییراتفرهنگيکه حمالتو اجتماعيدر–سیاسيراتییتغها،

 گیرند.(موردبررسيقرارميCollapseآيدتحتعنوانکليفروپاشي)جوامبانسانيبهوجودمي
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شناسيفاجعهدرراستایمطالعهتغییراتجمعیتيبگهوجگودآمگدههدفقوبباستان

جگاييجمعیگتبگارويکگردکوتاهومیانمدت،شناختنوينيازجابگه پساززلزلهبمودر

درراستایتفسیرفراينگدهايياسگتنیازیاساسياستخراجالگوهایآناست،الگوهاييکه

دهگدزدهررمگيیفاجعگهامحوطگهکهدرجريانترکيابازگشتتگدريجيبگهزنگدگيدر

هگایيگابيبگهروششناسانبسیاریبهلزوبدست(.باستان1992آنتوني،؛1992)نايرگس،

اتهایکمگي)آمگار(درشگناختتغییگرجايي(بهجایروشکیفي)چراييوچگونگيجابه

هگایهگارامسگتلزبپگژوهش(وشگناختايگنروش1978اند)تومگاس،جمعیتياشارهکرده

و1980شگاخت،داننگد)شناسگيدرشگرايطوفضگاهایگونگاگونمگيگستردهقوبباستان

شناسيفاجعهباتوجهبهموضوعموردمطالعه،فاجعهوعمومیگتآندرقوبباستان(.1981

هگا،تغییگراتوگیگریمحوطگهیتگي،متگروکشگدنوشگکلیدرتغییگراتجمعرگذاریتأث

کیفيموردبررسيقراردادهاستواز-جاييجمعیتدربمواقمارآنراباروشکميجابه

اينروالگوهایآنکاربردیوبنیادیاست.

شناسگيبسگیارمطالعهفاجعهوتأثیرآنبرشرايطعاملانسانيازآنجهتدرباستان

یبنیادينبینعواملمحیطيوراهکارهاييکهانسانبرآنهاتناسبالگوهایمهماستکه

يکگيمشخصاً(؛باتوجهبهاينکهفاجعهطبیعي1999دهد)تورنس،کندرانشانميغلبهمي

(الگوهگگای2004عوامگگلدرتغییگگراتفرهنگگگياسگگت)پوسناسگگکي،نيرگگگذارتریتأثاز

شگناختيوتوسگعهلیتکاربریدرتفسیرهایباسگتانجاييجمعیتقابشدهازجابهاستخراج

دارند.توأمان پايداررابهطور

 

 هاي مورد مطالعه جمعیت شهر بم و نمونه
شگود)جگياستخمگینزدهمگينفر90000-120000جمعیتشهربمپیشاززلزلهبین

نقگی .آمارهایموجوددرموردتلفاتوجمعیتپساززلزلگهنیگزضگدو(2004سيای،

زخمگيونفگر30000کشگته،نفگر26000است.بهگزارشسازمانصگلیبسگررجهگاني

فاجعگهبگودهاسگت.(حاصگل2005تگا2004)اشگراقيوديگگران،خانمگانيبنفر76000

شگودانگد؛تخمگینزدهمگياعالبکردهنفر40000شدگانراتامسئوالنمحليتعدادکشته

وايگگسوفیلیگگ س،باشگگند)دکونوجگگوانبگگودهنفگگرازايگگنتعگگدادکگگو13000حگگدود

افزايشجمعیتدربمرانشگانداد.1385آمارهایسازمانبهداشتجهانيدرسال(.2004

،امگاآمارهگایشديمتخمینزدهنفر180000-200000دراينسالجمعیتشهربمبین

تعگدادسگاکنان(.بیشگترين2004راساکنبمنشانداد)دبلیگوا او،نفر102087رسمي

(رامهاجرانافغگانوافگرادمنسگوببگهاسگتانسیسگتانونفر60000يبم)حدودربومیغ

هگاینقگدیورسدبهچشمداشتدريافگتکمگکدهندکهبهنظرميبلوچستانتشکیلمي

اند.غیرنقدیدولتيبهبممهاجرتکرده

رحلهازپژوهشقگوبهایيادشدهدرسهمبررسيتغییراتجمعیتيوپاسخبهپرسش

شیوهگردآوریاطالعاتمشاهدهکوتاهمگدتوشناسانهبمپساززلزلهپیگیریشد.باستان
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نمونگهدر101بگا(ازطريقمصاحبه1384پرکردنشناسنامه)بنگريدبهپاپليوگاراژيان،

نمونگگهدر235درشگگهربگگمومگگورد130نمونگگهدراقمگگاردرمرحلگگهاول،143شگگهربگگم،

بگودکگهبگهصگورتنمونهدرمرحلهسوبازشهربگم247ومرحلهدوبهایتابعهدربخش

وازمیرمسگتقیغشدند.اطالعاتمربوطبهمهاجرتساکنینبگهصگورتتصادفيانتخابمي

اقداببهمهاجرتکردهبودند.هاآنآوریشدکهاقوابوآشنايانهاييجمبطريقنمونه

هایدولتيونقشآنبررفتارهایدآوریاطالعاتتأثیرکمکالزببهذکراستدرگر

قگوب»پژوهشگگرانایمعاصگرمگوردتوجگهقگرارگرفگت،همچنگینانسانيبهعنوانمسئله

تنهانتگايجشدهارائهدرعرضفرايندهاقرارداشتهوالگوهای«شناسيبمپساززلزلهباستان

ماهپگسازآن(تگاسگالسگوبپگسازفاجعگهرا2هااززمانوقوعفاجعه)مستخرجازداده

قابلیتتعمیمبهالگوهایتغییراتجمعیتپسازاينزمانراندارد.لزوماًشودوشاملمي



 جايي كوتاه مدت جمعیت شهر بم جابه

آنانجابشدهبیشترينمیزانجابه سهروزپساز وقوعزلزلهتا روز مدتاز جاييکوتاه

بهطورکلي با جاييکوتاهمدتدرروزهاینخستپساززلزله%مواردجابه98رداست.

جاييبافشاربرواحدهایدرمانينیزمطابقتانگیزهمداواانجابشدهاست،میزاناينجابه

است)اکبریو شده انجاب فاجعه پساز روز سه در بیشترينمیزانمداوا که چرا دارد،

بلندمدتکهافرادبهاختیارخوداقداببهترکشهروجايي(؛برخالفجابه2005ديگران،

 نبودهاست.خودخواستهجاييکوتاهمدتعموماًاندجابهانتخابمقصدکرده
صورتپسازآنماه1فاصلهروزهایاولزلزلهتاجايي)کوتاهوبلندمدت(درجابه

80هآغازشدهوتاحدودروزپساززلزل4وبازگشتمجددساکنانبهشهرنیزازگرفته

حدود.روزپسازفاجعهرردادهاست20تا15امااوجبازگشتبینروزبعدادامهيافته

5/2 پساز زلزلهماه پساز و کاهشيافته شهر به ماهگذشترجوعمجدد تقريباًسه

 .استبهشهرمتوقفشدهبازگشت
شوندگاندرجابازگشتبیشترجابهجاييکوتاهمدتورغمکوتاهبودنزمانجابهعلي

جاييجاييبلندمدتومهاجرتپسازجابهسهماهنخستپساززلزله؛فرضامکانجابه

مدت جابه کوتاه نبود نتیجه در تاجاو شد سبب شهر در مصاحبه هنگاب در شوندگان

جابهپرسش به مربوط درهای نیز پژوهش سوب و دوب مراحل در مدت کوتاه جايي

نتايجچنینکنندگانمصاحبهیهاپرسشنامه از وهاپرسشباقيبماند. دوب مرحله ييدر

رسداينجاييکوتاهمدتبرایبهبودشرايطاست،بهنظرميجابهزهیانگسوبپيبردنبه

اندازاينرودرمرحلهنخستجاييباقيماندهجاشوندگانمدتبیشتریدرمراکزجابهجابه

 ایگزارشنشدهاست.دگانيباچنینانگیزهجاشونجابه
 فاجعه روزهایپساز احتیاجاتدرمانيدر به توجه با مرحلهنخستو %100در

هاجايي%جابه62جاييکردهبودندکهازاينتعدادهایموردمصاحبهاقداببهجابهنمونه

 دوب مرحله در است. مدتبوده بیننمونهکوتاه مصاحبهاز به53/51هایمورد اقداب %
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بودندکهازکلنمونهجابه شدههایجابهجاييازشهربمپساززلزلهکرده %،17/64جا

اطالعاتجاهجاب است. مدتبوده مرحلهدوبنشانميشدهیگردآورييکوتاه دهدکهدر

جابه مداوا انگیزه با جابه6/18جايي و % نسبيشرايطبحراني بهبود تا ا39/81جايي ز%

بهخوداختصاصدادهاست.جاييجابه شدهیگردآورهایدربیننمونههایکوتاهمدترا

بههاييجاهجاب%از54جاييکردهبودندکهاقداببهجابههانمونه%ازکل41درمرحلهسوب

 .ابدييمجاييکوتاهمدتاختصاصجابه
بودهروز21اييکوتاهمدتجبهطورکليمیانگینروزهایاقامتدرمقصد،درجابه

روز،برایطبقهمتوسط20نيیپااست.اينمیانگینباتوجهبهطبقهاقتصادیبرایطبقه

جاييکوتاهمدتبودهاست.بررسيمکانمقصددرموردجابهروز15وبرایطبقهباال28

مقصد که الگویخاصيپیروینمينشانداد از برکند؛ افراد اغلبموارد بهدر ایمداوا

 اندکهامکاندرمانوجودداشتهباشد.مراکزیمراجعهکردهنيترکينزد


 جايي كوتاه مدت اجتماعي و جابه –طبقه اقتصادي 

نمونه از فاجعه از پس نخست روزهای قراردر های پايین طبقه طیف در %1/64گرفته

هایمربوطبهطبقهمتوسطجاييبلندمدتوازنمونه%جابه9/35جاييکوتاهمدتوجابه

هانمونهبابررسي .اندداشتهجاييبلندمدت%جابه94/52جاييکوتاهمدتو%،جابه6/47

 که شد مشخص دوب مرحله اقتصادی74/76در طبقه دارای شوندگان جابجا از %

جايي%طبقهپايینهستند.بیشترينتعدادروزهایجابه65/4و%طبقهباال95/13متوسط،

3ماهبعدوبرایطبقهمتوسطوباالازروززلزلهتا1روزبعداززلزلهتا3برایطبقهپايین

بودنددرمرحلهسوبازبیننمونه ماهبعداست. هاييکهجابجاييکوتاهمدتانجابداده

 (.1بودند)نمودار%پايین1%متوسطو75اجتماعيباال،–%دارایطبقهاقتصادی19/


اجتماعيدرمرحلهدوبوسوب-جاييکوتاهمدتوطبقهاقتصادی:نسبتجابه1دارنمو

0

10

20

30

40

50

60

70

80

مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم

طبقه پایین

طبقه متوسط

طبقه باال













 2،شماره6شناسيايران،دورههایانسانپژوهش76

جاييکوتاهمدتدرمیانطبقهباالیاقتصادیوبیشترينآندرکمترينمیزانجابه

.ردیگيممیانطبقهپايیناقتصادیمشاهدهشدهاست،طبقهمتوسطبینايندوگروهقرار

يعنگياهمدتدرمرحلهنخستباطبقهاقتصادیرابطهعکسدارد،جاييکوتدرنتیجهجابه

امگادر؛شگودجاييکوتاهمگدتکاسگتهمگيرودازمیزانجابههرچهطبقهاقتصادیباالمي

جاييکوتاهمدتدرطبقهاقتصادیمتوسطوپسازمرحلهدوبوسوببیشترينمیزانجابه

جاييکوتاهمدتدرطيسهسالپساززلزلگهابهآنباالمشاهدهشدهاست.تغییرالگویج

.توانبهتغییرانگیزهازمداوابهترکشهرتابهبودشرايطنسبتدادرامي

%،57/31فروشگانخگردهدرمرحلهاولبگهطگورکلگيشدهيبررسهایدرمیاننمونه

%،کارمنگدان7/،کشاورزان26/5%،کارگران7/فروشانعمده%،10%،رانندگان/13فرهنگیان

هگای%نمونگه5/10.انگدداشگتهجگاييکوتگاهمگدت%جابگه5%وصاحبانمشگاغلديگگر7

اند.نیزشغلخودرااعالبنکردهشوندهمصاحبه



 كوتاه مدت جايي هاي داخلي و خارجي در جابه جايي جابه

يطبحرانگييکهبهمنظوربهبودنسگبيشگرامدتکوتاههایجاييدرمرحلهدوبازمیانجابه

%خارجي28/14هاداخليوجايي%ازجابه71/85شهردرروزهایاولیهزلزلهصورتگرفته

انگدبگهشگهرهایبزرگگيازقبیگلهایخارجيداشتهجاييهاييکهجابههستند.تمابنمونه

جاييداخليبگهشگهرهایهایباجابهوبندرعباسرفتهبودند.نمونهزاهدان،اصفهانتهران،

%از66/56.انگدرفتگهرمان،جیرفت،نرماشیر،رفسنجان،دهبکری،تاجآبادوخواجهعسگرک

اسگتهابهسايراستقرارهاصورتگرفتگهجايي%ازجابه33/43وهابهکرمانجايياينجابه

%از53/86یانجگابشگدههگاجگاييجابگهدرمرحلهسگوبدرمیگانهایداخلي(.جاييجابه)

%46/13.گرفگتيدربرمگجابجاييخارجي%رانیز46/13راجابجاييداخليوهاجاييجابه

،بردنگديم%نزداقوابخودبهسر84/53جهتمداوادربیمارستانبودند،جاشوندگانجابهاز

واگذارشگدهييکگهازطگرفاداراتدولتگيهگااردوگاه%در92/1بودند،نینشاجاره61/19%

%ديگرنامشخصبود.15/21ساکنبودندووضعیت



 جايي كوتاه مدت جمعیت شهر بم ي جابهبند جمع

جاييکوتاهمدتدرهرسهمرحلهپژوهشموردبررسيقگرارگرفتگهاسگت.درمرحلگهجابه

%80جاييباهدفمداواودرمراحلبعددرحگدود%مواردايننوعجابه98نخستبیشاز

ینسبتبهبمبگرایزنگدگيجابجگاترمناسبوباهدفيافتنمحلموقتجاشوندگانجابه

اند.شده

جاشگوندگانيبگودجاييکوتاهمدتدرمرحلهدوبنشانگرافزايشتعدادجابهآمارجابه

جگاييکگردهبودنگد.الذکروشرايطنامناسببمبرایزندگياقداببگهجابگهکهباانگیزهفوق

حگاکيازکگاهشچشگمگیرايگننگوعجاييکوتاهمدتدرمرحلگهسگوبنسبتآماریجابه
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وسگازوتوانافزايشروندساختجاييدرسالسوبپسازفاجعهاست.ازداليلآنميجابه

همچنینبهبودنسبيآسیبديدگانزلزلهرابرشمرد.

نزوليجابه متوسطسیر طبقاتپايینو مدتدر جاييکوتاه سیرو باال طبقه در

پژوهشمرحل است. جابهصعودیداشته پايینباهنخستنشانگر مدتطبقه جاييکوتاه

یموردسکونتاينقشراست.استفادههاسازهانگیزهمداوابودهاستکهکامالًمرتبطبانوع

 از پايین طبقه هاسازهبیشتر بیشتر جراحت سبب اسکلت بدون خشتي شده،هاآنی

شرراتاحدودسهبرابرطبقاتیروحياينقهابیآسمرگبیشترخويشاوندانهمچنانکه

یطبقهباالسببهاخانهسالمبودن(.2005ادهاست)منتظریوديگران،ديگرافزايشد

 ماندن تغییرهاآنباقي با و بعد مراحل در است. شده بم در زلزله پساز روزهای در

وسوسمت جابههازهیانگی برای بهتر شرايط يافتن انگیزه به مدت کوتاه زندگي،جايي ی

طبقهباالباتوجهبهتمکنماليوامکانزندگيدرشهرهایديگربیشتراقداببهايننوع

 اند.جاييکردهجابه



 جايي بلند مدت جمعیت شهر بم جابه
شودکهجايياطالقميجاييبلندمدتبهجابهکهذکرشددراينپژوهشجابهگونههمان

زمانمصاحبهبرایزندگيبهبمبازنگشتهبودند.بهطگورکلگيجاشدنتاافراداززمانجابه

%اقگداببگه33(نمونگه101اول)هایموردمصاحبهدرشهربگمدرمرحلگه%نمونه100از

هگایمگوردبررسگيکگهاقگداببگهازبیننمونهاند.درمرحلهدوبجاييبلندمدتکردهجابه

.جاييبلندمدتاختصاصيافتهاسگتهابهجابهجايي%ازجابه67/35جاييکردهبودندجابه

بگهجابجگاييبلنگدمگدتهگاجگاييجابگه%از33سگوبشدهدرمرحلگهیانجابهايبررسدر

اختصاصداشتهاست.

هایکوتاهمگدت،مگداواوتگرکجاييهایبلندمدتنیزهمانندجابهجاييانگیزهجابه

هایبلندمگدتکگهبگهمنظگورمگداواجاييبهشهرتابهبودنسبيشرايطشهربودهاست.جا

جاييرابهخگوداختصگاص%ازمیزانجابه33/83یديگرهازهیانگ%و66/16صورتگرفته

.اندداده

جگاييبلنگدبودنارتبگاطجابگهداريمعنهایموجودازمصاحبهفرضباتوجهبهداده

طبقگه رسگيقگرارگرفگت.مدتباطبقهاقتصادی،شغل،مقصدووضعیتسگکونتمگوردبر

جاييبلندمدتداشتندکگهدرذيگلبگههگراقتصادیوشغلرابطهمعناداریبامیزانجابه

ازبهآنجگابرونگدانددادهامامکانيکهافرادترجیح؛جداگانهپرداختهشدهاستطوربهيک

دبگهيگککندبلکگهعمومگاًبگامیگزانوابسگتگيفگراقتصادیواجتماعيتبعیتنميعوامل

استقرارديگر،وجودبستگانوزادگاهبودناستقرارمقصدبستگيدارد)درواقگبجگاييکگه

فرداطالعاتآنرادراختیارداشتهاست(.بیشترمواردزادگاهخويشرابهمنزلهمحلمورد

بلندمدتباطبقگهاقتصگادیرابطگهمسگتقیمجاييجابهاند.جايياعالبکردهنظربرایجابه
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جاييبلندمگدتنیگزرودمیزانجابهداردبهاينمعناکههرچهطبقهاقتصادیافرادباالمي

بیشترشدهاست.



جايي بلند مدت طبقه اقتصادي و جابه

%افگرادیاز6مگدت(،وبلنگدجاشدهدرمرحلهنخست)کوتاههایجابه%نمونه100ازبین

%افرادمربوطبهطبقهباالیاقتصادیبودند.28%افرادیازطبقهمتوسطو65طبقهپايین،

طبقگهودر%درطبقگهپگايین20انگد،جاييبلنگدمگدتداشگتههاييکهجابهازمیاننمونه

یهگامصگاحبه%بگودهاسگت.نتیجگه52%و35اقتصادیمتوسطوباالاينارقاببهترتیگب

دهگدکگهطبقگهاقتصگادیبگايشدهدرشهربمدرحدوددوماهپسازفاجعهنشانمگانجاب

جاييبلندمدتارتباطمستقیمداردبهاينترتیگبکگههگرچگهطبقگهاقتصگادیبگاالجابه

هگایجگاييجابگهشگود.اندافزودهميجاييبلندمدتداشتهرودبرمیزانافرادیکهجابهمي

هزلزلگهاجتماعيمتوسگطوهگمبگاالازروزهگایاولیگ-صورتگرفتههمدرطبقهاقتصادی

شگروعشگدهودرزلزلگهبعگداززروز4هگاازجاييشروعشدهاست.درطبقهمتوسطجابه

باالنیزازروززلزلهشروعشدهوبرخيتازمگانمصگاحبهدرطبقههاادامهدارد.برخينمونه

(2نموداراند.)درمرحلهسوبتداوبداشته
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 جايي بلند مدت شغل و جابه

جابه روند بررسي ادامه مدتدر و شغل بین ارتباط فرض جمعیت مدت بلند جايي

فرضاولیهاينبودکهصاحبانمشاغليکهوابستگيکمتریبهجابه جايينیزمطرحشد.

.گذراننديمندمدتزمانبیشتریرادرمقصدیغیرمنقول(دارهامکان)ثروتزمینو
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هاييکهاقداب%کلنمونه100دهد:ازدرمرحلهاولنشانميشدهیگردآوراطالعات

جابه به مدت بلند اندنمودهجايي ،16 فروشانعمده% ،11 باال، سطح کارمندان %16%

%رانندهو5نگي(،فره%2/22%بازنشستهفرهنگونظامي،11%کارمند)33،فروشخرده

اعالبنکرده11و%باغدارهستند5 درمرحلهدوبوسوبنیزدرمیان%شغلخودرا اند.

%بهافرادیبامشاغلدولتي65جاييبا/جاشوندگانبلندمدتنیزبیشترينمیزانجابهجابه

%نیزدارایشغلآزادبودند.34اختصاصداشتهو

م نظر به ذکرشده ارقاب بر میزانيبنا واقب در و نباشد صحیح اولیه فرض رسد

جاييبلندمدتتابعيازمیزاندرآمدوطبقهاقتصادیاستکهدرشغلافرادنمودجابه

هایغیرمنقولدرآننموددارد.يابدنهنوعشغلکهوابستگيبهثروتمي



 جايي بلند مدت هاي داخلي و خارجي در جابه جايي جابه

هایکوتاهمدتدردوحوزهداخليوخارجيجاييبلندمدتنیزهمانندجابههایجاييجابه

هگاراتشگکیلدادهوجايي%ازجابه85جاييداخليصورتگرفتهاست.درمرحلهدوبجابه

هایخگارجيبگهشگهرهایبیرجنگد،جايي%راشاملشدهاست.جابه15جاييخارجيجابه

هگایداخلگيبگهکرمگان،ماهگان،جیرفگت،جگاييجابگهايرانشهروزاهدانصگورتگرفتگهو

وجگاييبگهکرمگان%ازايگنجابگه58/70دهبکری،رفسنجانوباغدشتصورتگرفتهکگه

هگانیگزدرهگردومگوردجگايي%بهسايرنقاطانجابشدهاست.درزمینهمقصدجابه41/29

هصورتداخليانجگابگرفتگهجاييبهایکوتاهوبلندمدت،بیشترينمیزانجابهجاييجابه

جگاييداخلگيدرحگوزهجابگهجاشگوندگانجابهاست.همچنیندرهردومورد،مقصدعمده

جاييداخليرابهخوداختصاصدادهاست.بیشتریازمیزانجابهودرصدکرمانبودهاست

هوداخلگيبگودهگاجگاييجابگه%از84یانجگابشگدههگاجاييجابهدرمرحلهسوبدرمیان

یداخلگيبگهترتیگببگههگاجگاييجابهشدند.%راشاملمي15یخارجيتنهاهاجاييجابه

%از81میگانکرمان،دهبکری،نرماشیر،جیرفتودريجگانانجگابگرفتگهبگودکگهدرايگن

یخارجينیزهاجاييجابه%بهسايرنقاطرفتهبودند.18بهکرمانانجابشدهوهاجاييجابه

هتهران،زاهدان،يزدومیرجاوهانجابگرفتهبود.بهترتیبب



جايي بلند مدت وضعیت سکونت و جابه

دربارهوضعیتسکونتدرشهرمقصدشدهیگردآورجاييدرازمدتاطالعاتدرموردجابه

محدوداستوبههمیندلیلدراستخراجالگوهابهکارگرفتهنشد،درواقبدرمرحلهاول

پاسخدادندازاينتعداددرموردافرادیباطبقه بهاينپرسششوندگانهمصاحب%21تنها

اقداببهاجارهخانهکردهو62اقتصادیباال %درخانهشخصي12%افراددرشهرمقصد،

%درمنزلشخصي8%موارددرخانهاستیجاریو25ودرطبقهمتوسطانددهيگزسکونت

یهاگاهيپامتوسطوباال(سکونتدرطبقه)%(درهردو66/موارد)اند.دربقیهساکنشده

اختصاصدادهشدهتوسطاداراتدولتيومنزلبستگانانجابشدهاست.
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رسدوجودنقدينگيبیشتروامکاناجارهمحليبرایسکونتيادارابودنبهنظرمي

اقيماندندرشهرمنزلشخصيپیشاززلزلهدرشهرهایديگرازعوامليباشدکهامکانب

جاييبلندمدترابرایطبقهاقتصادیباالممکنکردهاست.مقصدودرنتیجهجابه

%3،/بردنديم%دربیمارستانبهسر6جاشوندگاندرمیانجابه درمرحلهدوبوسوب

%درخانه15کردند،دولتيواگذارشدهبودزندگيمينهادهایييکهازطرفهامکاندر

هاييکه%درخانه43%درشهرمقصدازپیشدارایمنزلبودند،6خودساکنبودند،اقواب

%ديگرنامشخصبود.25اجارهنمودهبودندساکنشدهبودندووضعیتاسکان

 

 جايي بلند مدت جمعیت در شهر بم بندي جابه جمع

مقايسگهآمگارجاييبلندمدتدرهرسهمرحلهپژوهشموردبررسيقرارگرفتهاسگت.جابه

جاييدريکمرحلهنشانگرسیرنزوليآناست.ازداليگلکگاهشمیگزانکميايننوعجابه

جاشوندگانباشگرايطتوانداليلفرهنگيهمچونعدبانطباقجابهجاييبلندمدتميجابه

کگردومحیطجديد،باالبگودنمیگزانتگوربدرشگهرهایبگزرگومسگائلشگغليراذکگر

یبازگشتبهبماست.هازهیانگوسازدربمازفتوابوباالرفتنمیزانساختهمچنیندريا

اجتماعيبیانگرکاهشسیرايننوع-جاييبلندمدتوطبقهاقتصادیبررسينسبتجابه

جاييدرطبقهباالوافزايشآندرطبقاتپايینومتوسطازسالدوبپسازفاجعهجابه

است.

 بم مهاجرت جمعیت از شهر
،بهدلیلکمبودنفاصلهزمانيبینوقوعاززلزلهبررسيمهاجرتساکنانشهرستانبمپس

امادرمرحلگهدوبوسگوببگاگذشگتزمگان،امکگان؛زلزلهوگردآوریاطالعاتمقدورنشد

شد.ريپذامکانوتوابببمنیزهابخشاطالعاتدرزمینهمهاجرتساکنانشهروگردآوری

بگهمهگاجرتشگوندگانمصگاحبه%از84/13شدهیگردآورنمونه130بازبیندرمرحلهدو

بررسيروندمهاجرتدرشگهربگمدرمرحلگهاقوابوآشنايانخودازشهربماشارهداشتند.

بهنگوعيمکمگلومديگدنتگايجشدهیگردآورسوبنیزهمانندمرحلهگذشتهبودواطالعات

از%مهگاجرت13درمرحلهحاضرتنهابهشدهیگردآوریهامرحلهپیشاست.ازبیننمونه

ارائهخواهدشد.هاآنشهربمبرخوردشدکهدرادامهاطالعات



 مهاجرت داخلي و خارجي

هگاخگارجي%ازنمونه66/16%ازمواردداخليودر33/83مهاجرتمهاجراندرمرحلهدوب

ومشهدصگورتگرفتگهومهگاجرتاست.مهاجرتخارجيبهشهرهاييازقبیلبندرعباس

%ازسگهم33/93داخليبهکرمانوجیرفتانجگابشگدهاسگت.کرمگانبگهعنگوانمقصگد

%ازمهگاجرتراشگامل66/6مهاجرتداخليرابهاختصاصدادهومهاجرتبهجیرفتتنها

شود.مي
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رابگهخگودهگامهگاجرتاز%96/70 یداخلگيهگامهاجرت درسالسوبپساززلزله،

هایداخليبهکرمانونارتیجهاخارجيبود.مهاجرت%ازمهاجرت29اختصاصدادهوتنها

هگایهگارادارابگود.مهگاجرتجاييجابهازسهم%95انجابشدهبودکهدراينمیانکرمان

خارجيبهترتیببهشهرهایزاهدان،مشهد،شیراز،اصفهانوتهرانانجابشگدهبگودوبگه

هاجرتبهخارجازکشور)آمريکا(نیزمشاهدهشد.يکنمونهم

شدهدرمرحلگهدوبشگغلمهگاجرانبگهدوگگروهعمگدههایانجاببراساسمصاحبه

%از88/38شود.هردوگروهمهاجران)کارمنگدوشگغلآزاد(کارمندوشغلآزادتقسیممي

شگاننگامعلوباسگت.%مهگاجراننیگزشغل22/22انگد.هارابهخگوداختصگاصدادهمهاجرت

%از25هایمرحلگهسگوبمشگخصنیسگت،%ازنمونه54وضعیتماليوشغلمهاجراندر

%نیزشغلآزاددارند.19مهاجراندارایشغلدولتيبودهو



 وضعیت سکونت

مسگتأجر(1شگود:وضعیتسکونتمهاجراندرشهرهایمقصدبهسگهدسگتهتقسگیممگي 

کگهانگددهيگخر(خانگه2دهد.راتشکیلميشدهیگردآورهای%ازنمونه14/57هستندکه

اند.گروهحاضرنیزهمانندگروه(ازقبلخانهداشته3شود.%ازمهاجرانراشاملمي42/21

هگایسگالوضعیتسکونتمهاجراندرنمونهدهد.%ازمهاجرانراتشکیلمي42/21قبلي

%از3،انگدکگرده%درشهرمقصدخانگهاجگاره51هانامعلوباست،%ازنمونه25درزینسوب

.اندساخته%نیزپساززلزلهدرشهرمقصدخانهخريدهيا19اندوقبلخانهداشته

 بندي مهاجرت جمعیت از شهر بم جمع

مهاجرتدردومرحلهدوبوسوبموردبررسيقرارگرفگت.درمرحلگهنخسگتپگژوهشبگا

فاجعهمبحثمهاجرتطگرحنشگد.نکتگهمهگمدرمبدأازماه(6توجهبهفاصلهزمانيکم)

وغیرقابگلدسگترسبگودنشگدهیگگردآورهایزمینهمهاجرت،غیرمستقیمبودناکثرداده

مهاجرانوکمبوداطالعاتدراينزمینهاست.

درهردومرحلهمهاجرتداخليبیشازمهاجرتخارجيبودهومقصداکثرمهاجران

کگهبگهانددادهيمبیشتريندرصدمهاجرانراکارمندانتشکیلنیچنهمکرمانبودهاست.

اجتماعيمتوسطرادارند.-یدرطبقهاقتصادیبندطبقهطورکليقابلیت

دهددرمرحلهسوبنسبتبهمرحلهدوبازنظرکميمهاجرتسیرنزوليرانشانمي

موبهبگودنسگبيشگرايطوسگازدربگتوانسرعتگرفتنمیگزانسگاختکهازداليلآنمي

زندگيراناببرد.

 

 جايي جمعیت در شهرستان بم جابه
آماردقیقيازجمعیتشهرستانبمدردسترسنیستاينکمبودوضدونقی بودنآمار

شودچنانچهآمارجاييجمعیتاست.يادآورميمشکالتمطالعهجابهنيترعمدهموجوداز

هارگیردوبهاضافهجمعیتشهربمشودکهجدایازبخشمبناقراهابخشدرشدهارائه
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( آمدهاست دست به کل آمار بم( شهر خود نه است بروات بخشمرکزی مرکز چون

275365 آمار با استکه بم برایشهرستان برنامهتوسطمديريتشدهارائهنفر یزيرو

ازشدهیگردآورخشآمارنفراختالفدارد.دراينب32927(242438نفراستانکرمان)

طريقمصاحبهبامسئوالنمبناقرارگرفتهودرمواردیکهچنینآماریدراختیارنبودهاز

آمارهایرسمياستفادهشدهاست.

 مسئوالن با مصاحبه اساس در)يمحلبر جمعیتي تغییرات بررسي بخشداران(

افزايشجمعیتدرزلزلههایمختلفشهرستانبمنشاندادکهدرسالاولپسازبخش

تماميبخش بم زلزله بخشمرکزیپساز جز به استها بخشروداب.اتفاقافتاده در

نفر،33000نفربه31000نفر،دربخشنرماشیرازاز33000نفربه31000جمعیتاز

38000نفربه35000نفرودربخشفهرجاز65000نفربه63000دربخشريگاناز

کاهش29000نفربهحدود33000مرکزیجمعیتاززايشيافتهاست،امادربخشنفراف

 يافتهاست.
%کاهش12دهدکهبخشمرکزیبینجمعیتپیشوپساززلزلهنشانمي مقايسه

%،6%،روداب6هایديگربهترتیبنرماشیراينبخشبخشبرخالفجمعیتداشتهاست.

اند.درصدهایافزايشجمعیتدرلهافزايشجمعیتداشته%پساززلز3%وريگان7فهرج

سببدوریکمترينمیزانجابه به ريگان مورد فهرج و داشته نکهياباجاييجمعیترا

بهدلیلاينکهمرکزیديرپاترازدومرکزيادشدهاحتماالًدورترازرودابونرماشیراست

رابهخوداختصاصدادهودرنتیجهاستسهمبیشتریازمهاجرينبهبمدرروالعادی

اينبخشنسبتبهجمعیتپیشاززلزلهاندبازگشتهپساززلزلهکهافرادبهزادگاهشان

است.افزايشجمعیتبیشتریراپذيرفته


هایمختلفشهرستانبمدرسالاولپساززلزله:تغییراتجمعیتيدربخش3نمودار
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جگاييسگاکنانبگمبگه(جابگه1هگابگهدوگگروه:جاييجابه درسالدوبپساززلزله

%از13/39قابگگلتقسگگیماسگگت.گگگروهاولهگگابخگگشجگگاييسگگاکنان(جابگگه2وهگگابخگگش

رابگهخگودهگابخگشهایصگورتگرفتگهدرجايي%ازجابه86/60هاوگروهدوبجاييجابه

اند.اختصاصداده

آمدهبودنگددربخگشريگگانسگاکنهابخشابجاشوندگانبميکهبه%ازج11/11

گانيرجاشوندگاندردوبخشرودابونرماشیرنیزمشابهبخشاينجابهزانیمشدهبودند.

هگامتعلگقبگهبخگشمرکگزیبگاجاييازبمبهبخش%(است.بیشترينمیزانجابه11/11)

%متوسگط66/66و%ازجابجاشوندگانباال33/33اجتماعي-%است.طبقهاقتصادی66/66

ایباطبقهاقتصادیپايینبرخوردنشد.استوبهنمونه

هگاجاييجمعیتدربخشرسدوقوعزلزلهبمباعثايجادتغییراتيدرجابهبهنظرمي

تغییراتسگاختاریدر.تأثیراتيخواهدگذاشتهاشدهودرمهاجرپذيریومهاجرفرستيآن

ایاستکهبايددرفرايندیدرازمدتموردبررسيقراربگیردلذايجمعیتمسئلهجايجابه

شود.بارهجمعیتپسازفاجعهپرداختهميدراينمرحلهتنهابهتغییراتيک

 

 ها به ساير نقاط در سال دوم جايي ساكنان بخش جابه

%را71/35جاييجمعیتدربخشمرکگزیصگورتگرفتگهاسگتکگهبیشترينمیزانجابه

هگای%ودربخگش42/21آبادهرکدابهایريگانورستمجاييدربخششود.جابهشاملمي

%14/7اجتماعيجابجگاشگوندگان-%است.طبقهاقتصادی14/7رودابوفهرجنیزهرکداب

%پايیناست.14/7و%متوسط57/78،باال

%آن14/7خلگيوتنهگاهایشهرستانبمداهایساکنانبخشجايي%ازجابه85/92

آباد،کرمگان،بگم،ايرانشگهر،سگههایداخليزعیمآباد،رستمجاييخارجياست.مقصدجابه

کرمگانجگاييبگهکهور،دهبکری،جیرفت،تهگرودوروسگتایپگاکماسگت.بیشگترينجابگه

%(انجابشدهاست.سگايرنقگاطهرکگداب28/14)رفتیج%(وس سبهدهبکریو44/21)

اند.هارابهخوداختصاصدادهجاييزجابه%ا14/7



 جايي جمعیت در شهرستان بم بندي جابه جمع

هایتابعهشهرستانبمموردنمونهدربخش143بهطورکليدرمرحلهنخستپژوهش

 از گرفتند. قرار 143بررسي مصاحبه اطالعات به توجه با يادشده در122نمونه نمونه

بررسي مبنای بعدی جابههای بخشمطالعه در جمعیت همهجايي در بودند. تابعه های

زلزلهبخش پساز است، بوده بحران کانون که بخشمرکزی جز به مطالعه مورد های

%از51هایتابعهبهبخشواردشدگانشود.بهطورکليازکلافزايشجمعیتمشاهدهمي

 متوسط، 38/21طبقه و پايین طبقه از باال%15 طبقه از بیشتربوده% مجموع در اند.

ازطبقهاقتصادیمتوسطهستند.واردشدگان
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دهدکهدرجاشوندگاننشانميدربرههششماهپساززلزلهالگویبازگشتجابه

اندوافرادیمقصدماندهدراستقراریترکوتاههاافرادیازطبقهباالطولمدتتماميبخش

اند.همچنینازمیانمشاغلکارمندانبیشمقصدماندهازطبقهمتوسطبیشازسايريندر

.اندبازگشتهجاييکردهودربرههششماهپساززلزلهبیشازبقیهازبقیهاقداببهجابه

جابه الگوی شدن برعکس اهمیت حائز بخشنکته در جمعیت تابعهجايي های

زلزل پیشاز اينترتیبکه به است. زلزله پساز جهتشهرستانبم روندمهاجرتبا ه

تبعیت-جاييجمعیتازالگویشهرشهربودهحالآنکهپساززلزلهجابه-روستا روستا

مهاجرت بم شهر به روستاها از زلزله پیشاز برهه در که افرادی واقب در است. کرده

یازطبقه.ازافرادمهاجربهروستاهاافراداندبازگشتهپسازفاجعهبهزادگاهشاناندنموده

اند.درکاينمطلبکهافرادمهاجربهشهراقتصادیپايینومتوسطدرروستاباقيمانده

اخذشدهکهطيبحرانزلزلهبافرهنگ یدرریتأثچهاندبازگشتهازشهردوبارهبهروستا

اجتماعي برای-تغییراتساختار ممکننیستو حالحاضر فرهنگيخواهندگذاشتدر

اين روندشناخت در دارد. وجود نیز آن ديگر مراحل در فرايند مطالعه به نیاز مطلب

کهدلیلبازگشتبسیاریازجاييجمعیتکمکجابه هایدولتينیزمدثربودهاستچرا

ونمونه موقت اسکان شرايط ندارد( وجود دقیق آمار ارائه )امکان مصاحبه مورد های

(.2007بهغفوریوحسیني،هایدولتعنوانشدهاست)بنگريدکمک


هایشهرستانبم:تغییراتجمعیتيدرروستاهاوبخش4نمودار
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جابه مطالعهمیزان روستاهایمورد در میانگینآن کلبخشو جاييجمعیتدر

لدرکلدهد.بهطورمثاروندیمشابهومعناداررادرنسبتکلبخشوروستاهانشانمي

شود.%افزايشجمعیتمشاهدهمي1%کاهشجمعیتدرروستاهاتنها12بخشمرکزیبا

بمبه محاسبهمیزانجمعیتماندهوبازگشتهنسبتبهطبقاتمختلفاقتصادیازمبدأ

افرادطبقهباالبهبمبازگشتههایمختلفنشانميبخش بیشترطبقهدهدکهبیشتر اند،
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بازگشتوماندنافرادمنسوببهطبقهدراستقرارهایبخشاقتصادیمتوسط هاماندهو

اقتصادیپايینمساویاست.بهطورکليبیشترافرادبازگشته،افرادیازطبقهاقتصادیباال

طبقه غلبه شهریبا فاجعه پیشاز بممشخصاً حالياستکه ايندر پايینهستند. و

هادريالبهالگویماندنوبازگشتنمهاجراندربخشاقتصادیمتوسطبودهاست.باتوجه

مي نظر به واول ترکیبجمعیتي مدت دراز فرايندی در که کرد پیشنهاد بتوان رسید

کاهشافرادطبقهاقتصادی طبقاتيشهربمبهسودغلبهطبقاتاقتصادیباالوپايینو

.رودمتوسطپیش

جگاييدوبحگاکيازآناسگتکگهجابگهمرحلگهشدهیگردآوربررسينتايجاطالعات

جمعیتومهاجرتساکنانبمپساززلزلهازسالدوبتاسالسوبروندنزوليداشتهاست.

هگایوسازوآمادهشدنخانههاتحتتأثیرپیشرفتساختجاييکاهشجابهرسديمبهنظر

غییردرشرايطزنگدگيتواننبودانگیزهالزببرایتمسکونيجهتاسکانباشد.ازسوييمي

جگاييدانسگت.تحتتأثیرشرايطروحيساکنانبگمراازداليگلديگگرکگاهشرونگدجابگه

هگاوجگاييتوانازداليلکاهشجابهبهبودنسبيآسیبديدگاناززلزلهرانیزمينیهمچن

جگاييبهرسدبهتدريجنررجاجاييکوتاهمدتقلمدادکرد.ازاينروبهنظرميبهويژهجابه

شوندگانبهمواردیبرخگوردالزببهذکراستکهدربینمصاحبهگردد؛بهروالعادیبازمي

کردندکهدرصورتبگهدسگتآوردنشدکهباوجودساختهشدنبنایمسکونيعنوانمي

دهندازبگممازادنقدينگيبهدلیلشرايطنامساعدشهرازنظربهداشتوامنیتترجیحمي

%(.1نند)مهاجرتک

 

 جايي جمعیت الگوهاي جابه

 جايي كوتاه و بلند مدت الگوي نسبت عکس جابه

اجتمگاعيحگاکيازنسگبت-جاييکوتاهوبلندمدتنسبتبهطبقاتاقتصادیيجابهبررس

جاييتامرحلهسوباست.درموردطبقهپگايین،درمرحلگهنخسگتبگاالعکسايندوجابه

جاييبلندمگدتهمگراهاسگت.درمدتباپايینبودنمیزانجابهجاييکوتاهبودننررجابه

جگاييکوتگاهجاييتقريباًبرابرشدهودرمرحلهسوبجابهمرحلهدوبنسبتايندونوعجابه

بگهذکگرالزبجاييبلندمدتافزايشپیداکردهاسگت.مدتکاهشيافتهودرازایآنجابه

مدتدرمرحلگهدوبوسگوبدرواقگبتعگدادافگرادیجاشوندگانکوتاهاستکهنسبتجابه

استکهدراينمراحلبهپرسشدراينزمینهپاسخدادهياافرادیهسگتندکگهدرفاصگله

اند.جاييبلندمدتيامهاجرتکردهمرحلهاولودوبوپسازمداوااقداببهجابه

جاييکوتاهانجابهاجتماعيمتوسط،درمرحلهنخستمیز-درموردطبقهاقتصادی

برابرشدهودرمدتبیشازجابه درمرحلهدوبايننسبتتقريباً جاييبلندمدتاست.

گیرد.جاييبلندمدتپیشيميمرحلهسوبجابه
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 اقتصادی طبقه مورد دوب–در و مراحلاول در استکه قابلذکر اجتماعيباال

دتانجابشدهواينرونددرمرحلهسوبجاييکوتاهمجاييبلندمدتبیشازجابهجابه

شدهاست.برعکس

جاييکوتاهمدتوبلندمدتنسبتعکسوجودباتوجهبهآنچهذکرشدبینجابه

بهنظرمي انگیزهدارد. نوعجابهرسد ايندو توجیهچنینهایاصلياز بتواندر جاييرا

جابه برد. انسبتيبهکار با مدتعمدتاً جابهجاييکوتاه و مداوا درمانو جاييبلندنگیزه

باانگیزهيافتنجاييمناسب تربرایزندگيانجابشدهاست.منطقياستاگرمدتعموماً

فرضشودانگیزهيافتنمکانمناسببرایزندگيپسازمداوا،تدفینبستگانوآواربرداری

فاصلهنسبتبهمبدأفاجعهجاييکوتاهمدتوباانجابشدهاستوازاينروپسازجابه

افزايشيافتهاست.

 

 الگوي تغییر توازن جمعیتي پس از فاجعه

 مرگحدودنیميازساکنانبمو فاجعهتوازنجمعیتيبمبههمخورد. يدگيدبیآسبا

جابهکاهشيکنفر20000حدود جمعیتو بهباره را مداوا منظور مدتبه جاييکوتاه

جاييبلندمدتطبقهمتوسطتوازنششماهپسازفاجعهباجابهدنبالداشت.درحدود

 مهاجرتي زلزله از پس سال دو حدود در خورد. هم به تدريج به نیز عکسبهطبقاتي

مهاجرتدرروالعادیيعنيمهاجرتازبمبهروستاهایاستانکرمانوبهويژهشهرستان

بممشاهدهشد.

هاتوسططبقهمتوسطانجابشدهاستجاييجابهدرسالسوبپساززلزلهبیشترين

گردآوری بررسيو دارد. قرار شرايطبحران در طبقاتاجتماعيهمچنان توازن بنابراين

نشانمي سالسوب نزوليطيميدهدکهجابهاطالعاتدر مهاجرتروند کندوجاييو

روالعادیراپیداکردهجاييجمعیتشرايطيکردکهبهطورنسبيجابهنیبشیپتوانمي

.است
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:الگویتغییرتوازنجمعیتيپسازفاجعه1تصوير


 

 الگوي بازگشت تدريجي به روال عادي

بهذهنجاييومهاجرتامکانرسیدننررجابهکاهشروندجابه جاييبهروالعادیرا

مي جابهمتبادر الگوی ديگر سوی از اقتصادیکند. طبقات در-جايي همچنان اجتماعي

عادیالگوييطيشرا روال الگویبازگشتتدريجيبه دارد. غیرعادیقرار نگرندهيآروال

 و چگونگي آيندهسنجامکاناستو مراحل در استکه فرضیاتي آن توقف يا رخداد ي

.شدپژوهشبهآزمونگذاشتهخواهد
























 2،شماره6شناسيايران،دورههایانسانپژوهش88

:الگویبازگشتتدريجيبهروالعادی2تصوير


 

 گیري نتیجه
شامل تغییرات از وسیعي طیف فاجعه از پس آن الگوهای و جمعیت تغییرات مطالعه

دهد.بیشترينتغییراتجايي،مهاجرتورشدجمعیت)کاهشوافزايش(رانشانميجابه

الگوهادرششماههنخستپسازفاجعهرردادهاست،تغییراتيکهبهتدريجودردراز

آنچهقابلتوجهاستحجموسیبگردنديبازمیالگوهایپیشاززلزلهمدتبهروالعاد .

شودفرايندهایکوتاهشناسانپیشنهادميتغییراتدرکوتاهمدتاست،ازاينروبهباستان

جمعیت بازسازیتغییر در برایحذفرندیکارگبهمدترا اينراه پیشنهادیدر راهکار ،

جاييیجابههاوهیشیتغییراتيجمعیتوازالگوهاتفادهها،اسمحدوديتصامتبودنداده

همچنینبرایمديريتبحرانمنطقهپسازفاجعهوبازگشت آندرفجايبطبیعياست.

مي پیشنهاد عادی، روال به ترکیبسريب قبیلطیفو از اطالعاتکاربردی و آمار شود

جاييجمعیتدرروزهایاولهماليوجاني(جاب)یهاطبقاتاقتصادیبرایکاهشهزينه

پسازفاجعهدردسترسباشدتاباکمکالگوهابتوانبهسادگيبحرانرامديريتکرد.

علي طورکلي باستانبه خردنگر ديد تغییراترغم جمعیتي، تغییرات بررسي در شناسان

درمطالعات(1996گیرد)اسمیث،یصورتميامنطقهجمعیتيپسازفاجعهدرمقیاس

شودوتنهاشناسيتمايالتوانگیزهعواملانسانيدرموردجمعیتمعموالًحذفميباستان
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.کاهشجمعیتوشرايط(1977بنگريدبهماسرانگ،شود)دادهميعبهعواملمحیطيارجا

زده،سرريزشدنجمعیتبهمناطقمجاورومراکزنزديکرادرپينابسامانمنطقهفاجعه

استبااينجوارهمومطالعهتغییراتجمعیتمستلزببررسياطالعاتمناطقدارد،ازاينر

موجبکاهشجمعیتنميپیش تنها فاجعه افزايشجمعیتدرفرضکه احتمال و شود

پيدارد در تغییراتفرهنگيرا نتیجه در و مدتخودمناطقديگر فرايندیدراز در و

مراکز آمدن وجود به مانند تحولي است ممکن يا اقمار میان از ورییتغجديد کاربری

وکوروتايفو1975رايتوجانسون، مراکزرادرپيداشتهباشد)بنگريدبهمراتبسلسله

 جمعیتتمايلجابه(2006تورچین، الگویسرريز سویديگر از به. مبدأ، شهر جايياز

شدنالگویمهاجرفرستيدهد،برعکسرانشانميهاانسانمقصدشهروروستاهایزادگاه

ومهاجرپذيریقابلاستفادهبرایمسئوالنستادهایبحراناست،چراکهبراساسالگوی

هاآنیاطالعاتيمهاجرانوثبتزادگاهوطبقهاقتصادیهاليفاشدهازبم،تهیهاستخراج

کند.ميريپذامکانيشرايطتغییراتجمعیتيدرروالغیرعادیرانیبشیپدرروالعادی،

يک سرريز و زيستيمحدوديتدارد منابب مناطقيکه در ويژه به امر جمعیت،اين باره

،کاربردیاست.برديمراباالجوارهمیدرپيبحراناولدرمناطقهابحراناحتمالوقوع

دهدکهجاييجمعیتپساززلزلهبمدرمیانمدتنشانميمطالعهتغییراتوجابه

رخ ميفاجعهو آنرا تغییراتاجتماعيداد و-تواننقطهعطفيدر کرد فرهنگيقلمداد

راتیتأثشودامايمينیبشیپگرچهبازگشتتغییراتبهشرايطروالعادیدردرازمدت

مدت دراز فرايندهای در مشاهده قابل و پايدار تغییراتي چنین فرهنگي و ساختاری

يمينیبشیپ 2005شود)هال، 2000وشنان، وسقمصحتیکهبررسيمیزاناهیفرض(،

 آننیازبهآزموندردرازمدتدارد.

جمعیتيکوتاهومیانمدتنشانگرايننکتهاساسياستکهگرچهراتییتغمطالعه

اصليتغییراتاجتماعيوساختاریپس«علت»است،اما«فاجعه»اصليتغییرات«عامل»

وازاينرومطالعه(1993اجتماعياوست)شامي،راتبمسلسلهوشرايطو«انسان»ازآن

 و انساني ميهاواکنشجامعه فاجعه برابر در او وی شناخت برای جدی راهکاری تواند

يشرايطيباشدکهتغییراتوتحوالتاجتماعيوفرهنگيدرخاللآنبهوقوعنیبشیپ

1.اندوستهیپ





 

 

 

                                                           
مدير 1 مختاری، اسکندر برایپیشیننگارندگانقدرداندکتر بزرگارگبم، یهاتيحماپروژه

 .هستند«فاجعهشناسيباستانقوب»ازپروژهغشانيدريب
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