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بهدکترمسعودآذرنوش 1

پیشدرآمد
اختينشانميدهدکگهپگسازفجگايبطبیعگي

پژوهشهایانسانشناختيوقوبباستانشن
نخستینواکنشانسانهایبازماندهدرکوتاهمدت،يافتنموادغذاييوآببرایزندهماندن
وشناساييمجروحانوکشتهشدگاناست(تورنسوگراتان2002،وساپوتنتزاکيوملونگه،

.)2002پسازتضمینبقاومداوایمجروحان،بازماندگانراهکگاریبگرایبهبگودشگرايطو
گريزازروالغیرعادیراجستجوميکنند.فرايندیکهبهتدريجودردرازمدتميتواندبه
زده،متروکياجابهجاشدنکليبیانجامد(کامرون .)1991،


تخلیهکاملاستقرارفاجعه
پس از فاجعه زلزله بم ،حدود  %40از جمعیت شهر کشته شدند و  %85بناهای
مسکونيشهرکامالًنابودوغیرقابلاستفادهشد.شهرقابلیتزندگيخودراازدستداده
بود،درچنینشرايطيبهتدريجودرکوتاهمدتجابهجاييجمعیتآغازشد .آيابمترک

خواهدشد؟ايننخستینپرسشقوبباستانشناسانهمابهمثابهپژوهشگرودرمواجهبا

زدهازمرگعزيزانوخرابيخانههايشان


هاييبهت

حاصلاززلزلهوانسان
اليهایمضطرب
بود .بهراستينخستینواکنشجمعیتبهتغییرناگهانيچهخواهدبود؟ باتوجهبهاين
مطالعهچگونگيوانواعجابهجاييجمعیتازطريقمصاحبهومشاهدهدربمو

پرسشها 

2
بخشهای شهرستان بم از دو ماه پس از فاجعه آغاز و با ادامه در سه فصل منجر به

استخراجالگوهایبنیادیوکاربردیشد .
متروکشدنيابازگشتتدريجييکمحوطهبهزندگيپسازفاجعه،فرايندیدراز
هایآندرفازهایکوتاهومیانمدتتغییرميکند(نلسون،

مدتاستکهشرايطوويژگي
)2000وازآنروکهتغییراتجمعیتيباتغییراتفرهنگينسبتمستقیمدارد(هاملو
هاول) 1987،شناختالگوهایآنامکانشناختبهترتغییراتفرهنگيدرازمدترافراهم
گرفتهايم وقابلتوجهاستکهالگوهای
ميکند؛دربمنسبتبهفاجعهدرمیانمدتقرار 

ازجابهجاييجمعیتومهاجرتدرشهرستانبمتاامروزقابلیتکاربریدر

استخراجشده 

تفاسیر باستان شناختي مرتبط با فرايندهای کوتاه و میان مدت را داشته و در ستادهای
یهایکوتاهمدتاست .
برنامهريز 
بحرانقابلاستفادهدر 

1

دارایمدرکباستانشناسيازدانشگاهبرکلي،کالیفرنیاو

دکترمسعودآذرنوش،باستانشناسوپژوهشگر ،


رئیسپژوهشکدهباستانشناسيازسال 1379تا.1385ايشانمتأسفانه درسال 1387براثرايستقلبي
درگذشت .پروژه قوب باستانشناسي و باستانشناسي معاصر بم و بسیاری طرحهای پژوهشي نوگرای ديگر
شناسيدرهنگابتصدیايشانوباحمايتهایمهندسمحمدبهشتيودکترآذرنوشانجابگرفت .


باستان
2
 پژوهش قوب باستان شناسي فاجعه ،پژوهشي است که با حمايتهای پروژه بزرگ ارگ بم و پژوهشکده
شناسيپژوهشگاهمیراثفرهنگيوگردشگریدرسالهای1385،1386،1384،1383و1387انجاب


باستان
شدهاست.
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مفاهیم
درنوشتارحاضرازمفاهیمواصطالحاتيازقبیلجابگهجگاييکوتگاهوبلنگدمگدتوطبقگه
عبارتانداز :

آنها
اقتصادی-اجتماعياستفادهشدهکهتعاريف 
جابهجاييجمعیت :عبارتاز ترکموقت بمپساززلزلهتوسطساکنانوانتخابمکاني
ديگرجهتادامهزندگيدرکوتاهيابلندمدتاست .
جابهجاييکوتاهمدتجمعیت :منظورترکموقتشهربم پساززلزله توسطساکنانو
باانگیزههاييازقبیلمداوا،تهیهکاالهایموردنیازواقامتدر

بازگشتتاحدودسهماه
منزلبستگانتامهیاشدنشرايطزندگيدربماست .
جابهجاشوندگان درروزهایپس
جابه جاييبلندمدت:منظورترکشهربااختیاروانتخاب 

اززلزلهوبازنگشتندرزمانيبیشازسهماهبهشهراست .
طبقهاقتصادی:شناختطبقهاقتصادیاشخاصبراساسسطحدرآمدوشغلموردمحاسبه
قرار گرفته است .بر اين اساس برای مثال کارگران از طبقه پايین ،فرهنگیان متوسط و
شدهاند .الزببهذکراستبهدلیلتغییرالگوهایطبقهاقتصادیبر
عمدهفروشانباالبرآورد 

آنها دريک
نمونهها درقرارگیری 
اثرفاجعه،مشاهدهاموالمنقولوغیرمنقول هريکاز 
طیفطبقاتينیزپرسشولحاظشدهاست .
آنها به
مهاجرت:عبارتاستازترکدائماستقرارتوسطساکنانوعدببازگشتمجدد 
استقرارمبدأ(شهر بم) .
مهاجرتداخلي:عبارتاستازترکدائماستقرارمبدأبهارادهخودورفتنبهمقصدیکگه
درحوزهجغرافیايياستانکرمانقراردارد .
مهاجرتخارجي:شاملترکدائماستقرارمبدأبهارادهخودورفگتنبگهمقصگدیخگارجاز
يشود .
حوزهجغرافیايياستانکرمانم 
جابهجاييداخلي:عبارتاستازترکموقتاستقرارمبدأ(شهربم)بهارادهخودورفتنبه
استقراری(مقصدی)کهدرحوزهجغرافیايياستانکرمانواقبشدهاست .
جابهجاييخارجي:عبارتاستازترکموقتاستقرارمبدأ(شهربم)بهارادهخگودورفگتن
بهاستقراری(مقصدی)کهخارجازحوزهجغرافیايياستانکرمانواقبشدهاست .

مباني نظري
موضوعموردمطالعهباستانشناسگيدسگتافزارهگایانسگاناسگتوازآنروکگهشگرايطو

تغییراتجوامبانسانيبردادههایحاصلازکگنشاوتگأثیرمگيگگذارد،شگناختتغییگرات
جمعیتيدرباستانشناسيدرشناختدادهها،فراينگدهاوبازسگازیجوامگبگذشگتهنقگش
مهميدارد.باستانشناسيتابهامروزشاخهاختصاصيبرایبررسيتغییگراتجمعیتگيبگه
وجودنیاوردهاستودرمطالعهجمعیتبیشتروامدارانسگانشناسگيوروشهگایکمگيآن
بودهاست(بنگريدبهعلیخانيوپاپلييزدی1386،؛هاول.)1986،باتوجهبهصگامتبگودن
دادههایباستانشناختيونبودعاملانسانيامکانبهآزمونگذاشتنفرضیههگایکگالندر
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موردجمعیتوجودنداردوازاينرومباحثمربوطبهجمعیتعمومگاًتفاسگیریمگأخوذاز
هاستکهبهجامعهسازندهآننیزتحمیلميشود .


هاومیزانفراوانيآن

شکلتوزيبداده
باستانشناسيدرمیاناشگکالمختلگفتغییگراتوجابگهجگاييجمعیگتبیشگتربگه
مهاجرتودرديدیکليبامقیاسيکالنپرداختهاست.درباستانشناسيتاريخ-فرهنگگي
عاملتغییروانتشارفرهنگهگاعمومگاًجابگهجگاييهگایکگالنجمعیگتقلمگدادمگيشگود
(آنتوني.)1990،عليرغمموضبگیریبرخيباسگتانشناسگانفراينگدی(هگارک)1998،در
مقابلچنینتفاسیریردتماميتفاسیرمبتنيبگرمهگاجرتوانتشگارغیرمنطقگيبگهنظگر
ميرسدچگراکگهجابگه جگاييوتغییگرمکگانرويگدادیمعمگوليدرجوامگبانسگانياسگت
(کنت1992،؛حسن .)1979،
جاييوتغییراتجمعیتدرمحوطههگایباسگتاني

رويکردديگرنسبتبهمطالعهجابه
بهتخمینمیزانوشگرايطرشگدجمعیگتدرمحوطگههگامگيپگردازد.رويکگرديادشگدهدر
باستان شناسيفرايندیشکلگرفتهورشدکردهاست.اگرچهتخمینجمعیتيکروستای
يهایساختاریواجتماعيمشکلاست(استینالوسگکي)1973،
زندهنیزباتوجهبهپیچیدگ 
باسگگتانشناسگگانتعگگدادجمعیگگتيگگکمحوطگگهراازرویانگگدازهآن(هیگگرث1978،؛
)وشگگکلتوزيگگبدادههگگابگگهويگگژهسگگفال

کُلگگب،)1985،تعگگداد(واريگگانومیلگگز1997،
(آمرمان)1981،بازسازیميکنند.دراينراهکارآنچهقابلنقداست،ايننکتهاساسياست
کهاصوالًدرمحوطههایباستانيايسگتاودرروشبررسگيبگااسگتفادهازروشهگایکمگي
نتريناليه(دِوار)1991،قابلتخمیناست .
يادشدهتنهاتعدادجمعیتدرباالترينوپايی 
آنچهدررويکردهایمعمولباستانشناسينسگبتبگهجمعیگتوتغییگراتآنقابگل
مشاهدهاستغافلماندنباستانشناسانازفرايندهايياستکهطيآنتغییراتجمعیتگي
شديدبهوجودآمگدهونگرررشگدجمعیگتکگاهشوافگزايشناگهگانيرانشگانمگيدهگد
(کوگیل،) 1975،تغییراتيکهدرفراينگدیمیگانيگادرازمگدتمنجگربگهتگرکاسگتقرارو
شکلگیریمحوطهباستانيميشود.باتوجهبهايننکتهکههرمحوطهباسگتانيدرفراينگد
باستانيشدنمتروکشدهاست(کامرون)1993،ميتواناينپیشفرضراطگرحکگردکگه
ترک،عموماًحاصلفاجعهزيستمحیطي،انسگانيويگافروپاشگيجوامگب1اسگت(نلسگونو
هگمون) 2001،بااينتفاوتکهمتروکشدنحاصلازفجايبمعموالًتدريجيودرشرايط
فروپاشيجوامبيکبارهاست(وايسوبردلي.)2001،صامتبودندادههاوفقداناطالعگات
ازعواملانسانيسببشدهتاباستانشناسانازفرايندیکهاززمانرخدادحادثهتاترکيا
شروعزندگيدوبارهدرمحوطهررميدهدغافلبمانند،فرايندیکهبامقیاسهایگوناگون
مکانيوزمانيررميدهد(نلسون1981،و)1985وبهنظرميرسدتأثیرزيادیدرنحگوه
شکلگیریمحوطهوتغییراتدرآنداشتهباشد(بنگريدبهسعیدیوديگران .)1385


 1در باستانشناسي نوين تغییرات فرهنگي که بر اثر انقالبها ،حمالت و تغییرات سیاسي – اجتماعي در
)موردبررسيقرارميگیرند.

جوامبانسانيبهوجودميآيدتحتعنوانکليفروپاشي(Collapse
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هدفقوبباستانشناسيفاجعهدرراستایمطالعهتغییراتجمعیتيبگهوجگودآمگده
پساززلزلهبمودر کوتاهومیانمدت،شناختنوينيازجابگهجگاييجمعیگتبگارويکگرد
استخراجالگوهایآناست،الگوهاييکهنیازیاساسيدرراستایتفسیرفراينگدهايياسگت
کهدرجريانترکيابازگشتتگدريجيبگهزنگدگيدرمحوطگهایفاجعگهزدهررمگيدهگد
(نايرگس1992،؛آنتوني.)1992،باستانشناسانبسیاریبهلزوبدستيگابيبگهروشهگای
کیفي(چراييوچگونگيجابهجايي)بهجایروشهایکمگي(آمگار)درشگناختتغییگرات
جمعیتياشارهکردهاند(تومگاس)1978،وشگناختايگنروشهگارامسگتلزبپگژوهشهگای

گستردهقوبباستانشناسگيدرشگرايطوفضگاهایگونگاگونمگيداننگد(شگاخت1980،و
.)1981قوبباستان شناسيفاجعهباتوجهبهموضوعموردمطالعه،فاجعهوعمومیگتآندر
تأثیرگذاریدرتغییگراتجمعیتگي،متگروکشگدنوشگکلگیگریمحوطگههگا،تغییگراتو
جابهجاييجمعیتدربمواقمارآنراباروشکمي-کیفيموردبررسيقراردادهاستواز
اينروالگوهایآنکاربردیوبنیادیاست .
مطالعهفاجعهوتأثیرآنبرشرايطعاملانسانيازآنجهتدرباستانشناسگيبسگیار

مهماستکهالگوهایتناسبهایبنیادينبینعواملمحیطيوراهکارهاييکهانسانبرآن
غلبهميکندرانشانميدهد(تورنس)1999،؛باتوجهبهاينکهفاجعهطبیعيمشخصاًيکگي
ازتأثیرگگگذارترينعوامگگلدرتغییگگراتفرهنگگگياسگگت(پوسناسگگکي)2004،الگوهگگای
شدهازجابهجاييجمعیتقابلیتکاربریدرتفسیرهایباسگتانشگناختيوتوسگعه

استخراج
پايداررابهطور توأماندارند .

جمعیت شهر بم و نمونههاي مورد مطالعه
جمعیتشهربمپیشاززلزلهبین90000-120000نفرتخمگینزدهمگيشگود(جگياس
سيای.)2004،آمارهایموجوددرموردتلفاتوجمعیتپساززلزلگهنیگزضگدونقگی 
است.بهگزارشسازمانصگلیبسگررجهگاني26000نفگرکشگته30000،نفگرزخمگيو
يخانمگان(اشگراقيوديگگران2004،تگا)2005حاصگلفاجعگهبگودهاسگت.
76000نفرب 
مسئوالنمحليتعدادکشتهشدگانراتا40000نفراعالبکردهانگد؛تخمگینزدهمگيشگود
حگگدود13000نفگگرازايگگنتعگگدادکگگودکونوجگگوانبگگودهباشگگند(وايگگسوفیلیگگ س،
.)2004آمارهایسازمانبهداشتجهانيدرسال1385افزايشجمعیتدربمرانشگانداد.
يشد،امگاآمارهگای
دراينسالجمعیتشهربمبین180000-200000نفرتخمینزدهم 
رسمي102087نفرراساکنبمنشانداد(دبلیگوا او.)2004،بیشگترينتعگدادسگاکنان
غیربوميبم(حدود60000نفر)رامهاجرانافغگانوافگرادمنسگوببگهاسگتانسیسگتانو
دهندکهبهنظرميرسدبهچشمداشتدريافگتکمگکهگاینقگدیو

بلوچستانتشکیلمي
غیرنقدیدولتيبهبممهاجرتکردهاند .

بررسيتغییراتجمعیتيوپاسخبهپرسشهایيادشدهدرسهمرحلهازپژوهشقگوب

باستانشناسانهبمپساززلزلهپیگیریشد.شیوهگردآوریاطالعاتمشاهدهکوتاهمگدتو
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پرکردنشناسنامه(بنگريدبهپاپليوگاراژيان)1384،ازطريقمصاحبهبگا101نمونگهدر
شگگهربگگم143،نمونگگهدراقمگگاردرمرحلگگهاول130،مگگورددرشگگهربگگمو235نمونگگهدر
بخشهایتابعهدرمرحلهدوبو247نمونهدرمرحلهسوبازشهربگمبگودکگهبگهصگورت
تصادفيانتخابميشدند.اطالعاتمربوطبهمهاجرتساکنینبگهصگورتغیرمسگتقیمواز
آنهااقداببهمهاجرتکردهبودند .
هاييجمبآوریشدکهاقوابوآشنايان 


طريقنمونه
الزببهذکراستدرگردآوریاطالعاتتأثیرکمکهایدولتيونقشآنبررفتارهای
انسانيبهعنوانمسئلهایمعاصگرمگوردتوجگهقگرارگرفگت،همچنگینپژوهشگگران«قگوب
ارائهشدهتنهانتگايج
باستانشناسيبمپساززلزله»درعرضفرايندهاقرارداشتهوالگوهای 
مستخرجازدادههااززمانوقوعفاجعه(2ماهپگسازآن)تگاسگالسگوبپگسازفاجعگهرا
شاملميشودولزوماًقابلیتتعمیمبهالگوهایتغییراتجمعیتپسازاينزمانراندارد .



جابهجايي كوتاه مدت جمعیت شهر بم
بیشترينمیزانجابه جايي کوتاه مدتازروزوقوعزلزلهتاسهروزپسازآنانجابشده

%مواردجابهجاييکوتاهمدتدرروزهاینخستپساززلزله با

است.بهطورکليدر98
انگیزهمداواانجابشدهاست،میزاناينجابه جاييبافشاربرواحدهایدرمانينیزمطابقت

دارد ،چرا که بیشترين میزان مداوا در سه روز پس از فاجعه انجاب شده است (اکبری و
)؛برخالفجابهجايي بلندمدتکهافرادبهاختیارخوداقداببهترکشهرو

ديگران2005،
اندجابهجاييکوتاهمدتعموماًخودخواستهنبودهاست.


انتخابمقصدکرده
جابهجايي(کوتاهوبلندمدت)درفاصلهروزهایاولزلزلهتا 1ماهپسازآنصورت

گرفته وبازگشتمجددساکنانبهشهرنیزاز 4روزپساززلزلهآغازشدهوتاحدود80
روزبعدادامهيافتهامااوجبازگشتبین 15تا 20روزپسازفاجعهرردادهاست .حدود
 2/5ماه پس از زلزله رجوع مجدد به شهر کاهش يافته و پس از گذشت سه ماه تقريباً
بازگشتبهشهرمتوقفشدهاست.
جاشوندگاندر
بازگشتبیشترجابه 

رغمکوتاهبودنزمانجابهجاييکوتاهمدتو


علي
جاييبلندمدتومهاجرتپسازجابهجايي


سهماهنخستپساززلزله؛فرضامکانجابه
جاشوندگان در هنگاب مصاحبه در شهر سبب شد تا
کوتاه مدت و در نتیجه نبود جابه 
پرسشهای مربوط به جابه جايي کوتاه مدت در مراحل دوب و سوب پژوهش نیز در

پرسشهايي در مرحله دوب و

مصاحبهکنندگان باقي بماند .از نتايج چنین 

پرسشنامههای 

جاييکوتاهمدتبرایبهبودشرايطاست،بهنظرميرسداين

سوبپيبردنبهانگیزه  
جابه
جاييباقيماندهاندازاينرودرمرحلهنخست


جاشوندگانمدتبیشتریدرمراکزجابه

جابه
دگانيباچنینانگیزهایگزارشنشدهاست.

جابهجاشون

در مرحله نخست و با توجه به احتیاجات درماني در روزهای پس از فاجعه %100
%جابهجاييها

هایموردمصاحبهاقداببهجابهجاييکردهبودندکهازاينتعداد62


نمونه
کوتاه مدت بوده است .در مرحله دوب از بین نمونههای مورد مصاحبه  %51/53اقداب به
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هایجابهجاشده،%64/17


جاييازشهربمپساززلزلهکردهبودندکهازکلنمونه

جابه
یشده درمرحلهدوبنشانميدهدکه
جابهجايي کوتاهمدتبودهاست.اطالعاتگردآور 
جابهجايي با انگیزه مداوا  %18/6و جابهجايي تا بهبود نسبي شرايط بحراني  %81/39از

یشده
دربیننمونههایگردآور 

جاييهایکوتاهمدترابهخوداختصاصدادهاست .
جابه 

ييهابه
اقداببهجابهجاييکردهبودندکه%54ازجابهجا 

نمونهها
درمرحلهسوب%41ازکل 
ييابد.
جابهجاييکوتاهمدتاختصاصم 

بهطورکليمیانگینروزهایاقامتدرمقصد،درجابهجاييکوتاهمدت21روزبوده

است.اينمیانگینباتوجهبهطبقهاقتصادیبرایطبقهپايین  20روز،برایطبقهمتوسط
بودهاست.بررسيمکانمقصددرموردجابهجاييکوتاهمدت

 28وبرایطبقهباال 15روز 
نشان داد که مقصد از الگوی خاصي پیروی نميکند؛ در اغلب موارد افراد برای مداوا به
مراکزیمراجعهکردهاندکهامکاندرمانوجودداشتهباشد.

کترين
نزدي 

طبقه اقتصادي – اجتماعي و جابهجايي كوتاه مدت
در روزهای نخست پس از فاجعه از نمونههای قرارگرفته در طیف طبقه پايین %64/1
جاييبلندمدتوازنمونههایمربوطبهطبقهمتوسط


%جابه
جابهجاييکوتاهمدتو35/9

نمونهها
داشتهاند .بابررسي 

%جابهجاييبلندمدت

،%جابهجاييکوتاهمدتو52/94

47/6
در مرحله دوب مشخص شد که  %76/74از جابجا شوندگان دارای طبقه اقتصادی
%طبقهپايینهستند.بیشترينتعدادروزهایجابهجايي

متوسط%13/95،طبقهباالو4/65
برایطبقهپايین3روزبعداززلزلهتا1ماهبعدوبرایطبقهمتوسطوباالازروززلزلهتا3
درمرحلهسوبازبیننمونههاييکهجابجاييکوتاهمدتانجابدادهبودند

ماهبعداست.
%19/دارایطبقهاقتصادی–اجتماعيباال%75،متوسطو%1پايینبودند(نمودار.)1

:نسبتجابهجاييکوتاهمدتوطبقهاقتصادی-اجتماعيدرمرحلهدوبوسوب 
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کمترينمیزانجابه جاييکوتاهمدتدرمیانطبقهباالیاقتصادیوبیشترينآندر
يگیرد.
میانطبقهپايیناقتصادیمشاهدهشدهاست،طبقهمتوسطبینايندوگروهقرارم 
درنتیجهجابهجاييکوتاهمدتدرمرحلهنخستباطبقهاقتصادیرابطهعکسدارد،يعنگي
هرچهطبقهاقتصادیباالميرودازمیزانجابهجاييکوتاهمگدتکاسگتهمگيشگود؛امگادر
مرحلهدوبوسوببیشترينمیزانجابهجاييکوتاهمدتدرطبقهاقتصادیمتوسطوپساز
آنباالمشاهدهشدهاست.تغییرالگویجابهجاييکوتاهمدتدرطيسهسالپساززلزلگه
راميتوانبهتغییرانگیزهازمداوابهترکشهرتابهبودشرايطنسبتداد .

يشدهدرمرحلهاولبگهطگورکلگيخگردهفروشگان،%31/57
درمیاننمونههایبررس 

عمدهفروشان،%7/کارگران،5/26کشاورزان،%7/کارمنگدان
فرهنگیان،%13رانندگان ،%10/
%7وصاحبانمشگاغلديگگر%5جابگهجگاييکوتگاهمگدتداشگتهانگد%10/5.نمونگههگای
نیزشغلخودرااعالبنکردهاند .

مصاحبهشونده


جابهجاييهاي داخلي و خارجي در جابهجايي كوتاه مدت
کوتاهمدتيکهبهمنظوربهبودنسگبيشگرايطبحرانگي
درمرحلهدوبازمیانجابهجاييهای 
شهردرروزهایاولیهزلزلهصورتگرفته%85/71ازجابهجاييهاداخليو%14/28خارجي
هستند.تمابنمونههاييکهجابهجاييهایخارجيداشتهانگدبگهشگهرهایبزرگگيازقبیگل
تهران،اصفهان،زاهدانوبندرعباسرفتهبودند.نمونههایباجابهجاييداخليبگهشگهرهای
ک رمان،جیرفت،نرماشیر،رفسنجان،دهبکری،تاجآبادوخواجهعسگررفتگهانگد%56/66.از
اينجابهجاييهابهکرمانو%43/33ازجابهجاييهابهسايراستقرارهاصورتگرفتگهاسگت
(جابهجاييهایداخلي).درمرحلهسگوبدرمیگانجابگهجگاييهگایانجگابشگده%86/53از
يگرفگت%13/46.
جاييهاراجابجاييداخليو%13/46رانیزجابجاييخارجيدربرمگ 
جابه 
يبردنگد،
جابهجاشوندگانجهتمداوادربیمارستانبودند%53/84،نزداقوابخودبهسرم 
از 
اردوگاههگاييکگهازطگرفاداراتدولتگيواگذارشگده

%19/61اجارهنشینبودند%1/92،در
ساکنبودندووضعیت%21/15ديگرنامشخصبود .

جمعبندي جابهجايي كوتاه مدت جمعیت شهر بم
جابه جاييکوتاهمدتدرهرسهمرحلهپژوهشموردبررسيقگرارگرفتگهاسگت.درمرحلگه
نخستبیشاز%98مواردايننوعجابهجاييباهدفمداواودرمراحلبعددرحگدود%80
جابهجاشوندگانباهدفيافتنمحلموقتومناسبترینسبتبهبمبگرایزنگدگيجابجگا
شدهاند .

آمارجابهجاييکوتاهمدتدرمرحلهدوبنشانگرافزايشتعدادجابهجاشگوندگانيبگود
کهباانگیزهفوقالذکروشرايطنامناسببمبرایزندگياقداببگهجابگهجگاييکگردهبودنگد.
نسبتآماریجابهجاييکوتاهمدتدرمرحلگهسگوبحگاکيازکگاهشچشگمگیرايگننگوع
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توانافزايشروندساختوسگازو

جابهجاييدرسالسوبپسازفاجعهاست.ازداليلآنمي
همچنینبهبودنسبيآسیبديدگانزلزلهرابرشمرد .
جابه جايي کوتاه مدت در طبقات پايین و متوسط سیر نزولي و در طبقه باال سیر

صعودی داشته است .پژوهش مرحله نخست نشانگر جابهجايي کوتاه مدت طبقه پايین با
سازهها یموردسکونتاينقشراست.استفاده
انگیزهمداوابودهاستکهکامالًمرتبطبانوع 
آنها شده،
سازههای خشتي بدون اسکلت سبب جراحت بیشتر  
بیشتر طبقه پايین از  
بهایروحياينقشرراتاحدودسهبرابرطبقات
همچنانکهمرگبیشترخويشاوندانآسی 
خانههایطبقهباالسبب
ديگرافزايشدادهاست(منتظریوديگران.)2005،سالمبودن 
آنها  در روزهای پس از زلزله در بم شده است .در مراحل بعد و با تغییر
باقي ماندن  
زههای جابه جايي کوتاه مدت به انگیزه يافتن شرايط بهتر برای زندگي،
سمتوسوی انگی 

طبقهباالباتوجهبهتمکنماليوامکانزندگيدرشهرهایديگربیشتراقداببهايننوع
جاييکردهاند.


جابه


جابهجايي بلند مدت جمعیت شهر بم
همانگونهکهذکرشددراينپژوهشجابهجاييبلندمدتبهجابهجايياطالقميشودکه
افراداززمانجابهجاشدنتازمانمصاحبهبرایزندگيبهبمبازنگشتهبودند.بهطگورکلگي
از%100نمونههایموردمصاحبهدرشهربگمدرمرحلگهاول(101نمونگه)%33اقگداببگه
ازبیننمونههگایمگوردبررسگيکگهاقگداببگه

جابهجاييبلندمدتکردهاند.درمرحلهدوب
هابهجابهجاييبلندمدتاختصاصيافتهاسگت.

%ازجابه 
جايي

جابهجاييکردهبودند35/67
يهایانجابشدهدرمرحلگهسگوب%33ازجابگهجگاييهگابگهجابجگاييبلنگدمگدت
دربررس 
اختصاصداشتهاست .
انگیزهجابهجاييهایبلندمدتنیزهمانندجابهجاييهایکوتاهمگدت،مگداواوتگرک
جاييهایبلندمگدتکگهبگهمنظگورمگداوا
به 
شهرتابهبودنسبيشرايطشهربودهاست.جا 
صورتگرفته%16/66وانگیزههایديگر%83/33ازمیزانجابهجاييرابهخگوداختصگاص
دادهاند .

يداربودنارتبگاطجابگهجگاييبلنگد
باتوجهبهدادههایموجودازمصاحبهفرضمعن 
مدتباطبقهاقتصادی،شغل،مقصدووضعیتسگکونتمگوردبررسگيقگرارگرفگت .طبقگه
اقتصادیوشغلرابطهمعناداریبامیزانجابهجاييبلندمدتداشتندکگهدرذيگلبگههگر
بهطورجداگانهپرداختهشدهاست؛امامکانيکهافرادترجیحدادهاندبهآنجگابرونگداز
يک 
اقتصادیواجتماعيتبعیتنميکندبلکگهعمومگاًبگامیگزانوابسگتگيفگردبگهيگک

عوامل
استقرارديگر،وجودبستگانوزادگاهبودناستقرارمقصدبستگيدارد(درواقگبجگاييکگه
فرداطالعاتآنرادراختیارداشتهاست).بیشترمواردزادگاهخويشرابهمنزلهمحلمورد
نظربرایجابهجايياعالبکردهاند.جابهجاييبلندمدتباطبقگهاقتصگادیرابطگهمسگتقیم
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رودمیزانجابهجاييبلندمگدتنیگز


داردبهاينمعناکههرچهطبقهاقتصادیافرادباالمي
بیشترشدهاست .

طبقه اقتصادي و جابهجايي بلند مدت 
ازبین%100نمونههایجابهجاشدهدرمرحلهنخست(کوتاهوبلنگدمگدت)%6،افگرادیاز
طبقهپايین%65،افرادیازطبقهمتوسطو%28افرادمربوطبهطبقهباالیاقتصادیبودند.
ازمیاننمونههاييکهجابهجاييبلنگدمگدتداشگتهانگد%20،درطبقگهپگايینودرطبقگه
اقتصادیمتوسطوباالاينارقاببهترتیگب%35و%52بگودهاسگت.نتیجگهمصگاحبههگای
يدهگدکگهطبقگهاقتصگادیبگا
انجابشدهدرشهربمدرحدوددوماهپسازفاجعهنشانمگ 
جابه جاييبلندمدتارتباطمستقیمداردبهاينترتیگبکگههگرچگهطبقگهاقتصگادیبگاال
ميرودبرمیزانافرادیکهجابهجاييبلندمدتداشتهاندافزودهميشگود.جابگهجگاييهگای
صورتگرفتههمدرطبقهاقتصادی-اجتماعيمتوسگطوهگمبگاالازروزهگایاولیگهزلزلگه
شروعشدهاست.درطبقهمتوسطجابهجاييهگااز4روزبعگدازززلزلگهشگروعشگدهودر
برخينمونههاادامهدارد.درطبقهباالنیزازروززلزلهشروعشدهوبرخيتازمگانمصگاحبه
درمرحلهسوبتداوبداشتهاند(.نمودار )2


وجابهجاييبلندمدتطيسهسالپسازفاجعه 

نمودار:2نسبتطبقاتاقتصادی-اجتماعي
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شغل و جابهجايي بلند مدت
در ادامه بررسي روند جابهجايي بلند مدت جمعیت فرض ارتباط بین شغل و مدت
جابه جايينیزمطرحشد.فرضاولیهاينبودکهصاحبانمشاغليکهوابستگيکمتریبه

يگذرانند .
مکان(ثروتهایغیرمنقول)دارندمدتزمانبیشتریرادرمقصدم 

زمینو
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%کلنمونههاييکهاقداب

درمرحلهاولنشانميدهد:از100

یشده
اطالعاتگردآور 
عمدهفروشان %11 ،کارمندان سطح باال%16 ،
نمودهاند  %16 ،
به جابهجايي بلند مدت  
خردهفروش%33،کارمند(%11بازنشستهفرهنگونظامي %22/2،فرهنگي)%5،رانندهو

%شغلخودرااعالبنکردهاند.درمرحلهدوبوسوبنیزدرمیان

%5باغدارهستندو11
جاشوندگانبلندمدتنیزبیشترينمیزانجابهجاييبا%65/بهافرادیبامشاغلدولتي


جابه
اختصاصداشتهو%34نیزدارایشغلآزادبودند .
بنا بر ارقاب ذکرشده به نظر ميرسد فرض اولیه صحیح نباشد و در واقب میزان
جابه جاييبلندمدتتابعيازمیزاندرآمدوطبقهاقتصادیاستکهدرشغلافرادنمود

يابدنهنوعشغلکهوابستگيبهثروتهایغیرمنقولدرآننموددارد .


مي

جابهجاييهاي داخلي و خارجي در جابهجايي بلند مدت
جابهجاييهایبلندمدتنیزهمانندجابهجاييهایکوتاهمدتدردوحوزهداخليوخارجي
صورتگرفتهاست.درمرحلهدوبجابهجاييداخلي%85ازجابهجاييهگاراتشگکیلدادهو
جابهجاييخارجي%15راشاملشدهاست.جابهجاييهایخگارجيبگهشگهرهایبیرجنگد،
ايرانشهروزاهدانصگورتگرفتگهوجابگهجگاييهگایداخلگيبگهکرمگان،ماهگان،جیرفگت،
دهبکری،رفسنجانوباغدشتصورتگرفتهکگه%70/58ازايگنجابگهجگاييبگهکرمگانو
%بهسايرنقاطانجابشدهاست.درزمینهمقصدجابهجگاييهگانیگزدرهگردومگورد

29/41
جابهجاييهایکوتاهوبلندمدت،بیشترينمیزانجابهجاييبهصورتداخليانجگابگرفتگه
جابهجاشگوندگاندرحگوزهجابگهجگاييداخلگي
است.همچنیندرهردومورد،مقصدعمده 
بیشتریازمیزانجابهجاييداخليرابهخوداختصاصدادهاست .

کرمانبودهاستودرصد
جاييهگایانجگابشگده%84ازجابگهجگاييهگاداخلگيبگودهو
درمرحلهسوبدرمیانجابه 
جاييهایخارجيتنها%15راشاملميشدند.جابهجگاييهگایداخلگيبگهترتیگببگه
جابه 
کرمان،دهبکری،نرماشیر،جیرفتودريجگانانجگابگرفتگهبگودکگهدرايگنمیگان%81از
جاييهایخارجينیز
جابه 
جاييهابهکرمانانجابشدهو%18بهسايرنقاطرفتهبودند .
جابه 
بهترتیببهتهران،زاهدان،يزدومیرجاوهانجابگرفتهبود .

وضعیت سکونت و جابهجايي بلند مدت 
یشده دربارهوضعیتسکونتدرشهرمقصد
درموردجابهجاييدرازمدتاطالعاتگردآور 

محدوداستوبههمیندلیلدراستخراجالگوهابهکارگرفتهنشد،درواقبدرمرحلهاول
تنها%21مصاحبهشوندگانبهاينپرسش پاسخدادندازاينتعداددرموردافرادیباطبقه
اقتصادیباال%62افراددرشهرمقصد،اقداببهاجارهخانهکردهو%12درخانهشخصي
دهاند ودرطبقهمتوسط%25موارددرخانهاستیجاریو%8درمنزلشخصي
سکونتگزي 
ساکنشدهاند.دربقیهموارد()%66/درهردوطبقه(متوسطوباال)سکونتدرپايگاههای

اختصاصدادهشدهتوسطاداراتدولتيومنزلبستگانانجابشدهاست .
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بهنظرمي رسدوجودنقدينگيبیشتروامکاناجارهمحليبرایسکونتيادارابودن

منزلشخصيپیشاززلزلهدرشهرهایديگرازعوامليباشدکهامکانباقيماندندرشهر
مقصدودرنتیجهجابهجاييبلندمدترابرایطبقهاقتصادیباالممکنکردهاست .

يبردند%3/،
درمیانجابهجاشوندگان%6دربیمارستانبهسرم 

درمرحلهدوبوسوب
مکانهاييکهازطرفنهادهای دولتيواگذارشدهبودزندگيميکردند%15،درخانه
در 
%درخانههاييکه

اقوابخودساکنبودند%6،درشهرمقصدازپیشدارایمنزلبودند43،
اجارهنمودهبودندساکنشدهبودندووضعیتاسکان%25ديگرنامشخصبود .
جمعبندي جابهجايي بلند مدت جمعیت در شهر بم
جابهجاييبلندمدتدرهرسهمرحلهپژوهشموردبررسيقرارگرفتهاسگت.مقايسگهآمگار
کميايننوعجابهجاييدريکمرحلهنشانگرسیرنزوليآناست.ازداليگلکگاهشمیگزان
توانداليلفرهنگيهمچونعدبانطباقجابهجاشوندگانباشگرايط

جابهجاييبلندمدتمي
محیطجديد،باالبگودنمیگزانتگوربدرشگهرهایبگزرگومسگائلشگغليراذکگرکگردو
زههایبازگشتبهبماست .
فتوابوباالرفتنمیزانساختوسازدربمازانگی 

همچنیندريا
بررسينسبتجابهجاييبلندمدتوطبقهاقتصادی -اجتماعيبیانگرکاهشسیرايننوع

جابه جاييدرطبقهباالوافزايشآندرطبقاتپايینومتوسطازسالدوبپسازفاجعه

است .

مهاجرت جمعیت از شهر بم
بررسيمهاجرتساکنانشهرستانبمپساززلزله،بهدلیلکمبودنفاصلهزمانيبینوقوع
زلزلهوگردآوریاطالعاتمقدورنشد؛امادرمرحلگهدوبوسگوببگاگذشگتزمگان،امکگان
امکانپذيرشد .
بخشهاوتوابببمنیز 
گردآوریاطالعاتدرزمینهمهاجرتساکنانشهرو 
یشده%13/84ازمصگاحبهشگوندگانبگهمهگاجرت
درمرحلهدوبازبین130نمونهگردآور 
اقوابوآشنايانخودازشهربماشارهداشتند.بررسيروندمهاجرتدرشگهربگمدرمرحلگه
یشدهبهنگوعيمکمگلومديگدنتگايج
سوبنیزهمانندمرحلهگذشتهبودواطالعاتگردآور 
یشدهدرمرحلهحاضرتنهابه%13مهگاجرتاز
مرحلهپیشاست.ازبیننمونههایگردآور 
آنهاارائهخواهدشد .
شهربمبرخوردشدکهدرادامهاطالعات 

مهاجرت داخلي و خارجي
%ازنمونههگاخگارجي

مهاجرتمهاجراندرمرحلهدوب%83/33ازمواردداخليودر16/66
است.مهاجرتخارجيبهشهرهاييازقبیلبندرعباسومشهدصگورتگرفتگهومهگاجرت
داخليبهکرمانوجیرفتانجگابشگدهاسگت.کرمگانبگهعنگوانمقصگد%93/33ازسگهم
مهاجرتداخليرابهاختصاصدادهومهاجرتبهجیرفتتنها%6/66ازمهگاجرتراشگامل
ميشود .
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مهاجرتهگایداخلگي %70/96ازمهگاجرتهگارابگهخگود

درسالسوبپساززلزله،
اختصاصدادهوتنها%29ازمهاجرتهاخارجيبود.مهاجرتهایداخليبهکرمانونارتیج
جاييهگارادارابگود.مهگاجرتهگای
جابه 
انجابشدهبودکهدراينمیانکرمان%95ازسهم 
خارجيبهترتیببهشهرهایزاهدان،مشهد،شیراز،اصفهانوتهرانانجابشگدهبگودوبگه
يکنمونهمهاجرتبهخارجازکشور(آمريکا)نیزمشاهدهشد .
براساسمصاحبههایانجابشدهدرمرحلگهدوبشگغلمهگاجرانبگهدوگگروهعمگده
کارمندوشغلآزادتقسیمميشود.هردوگروهمهاجران(کارمنگدوشگغلآزاد)%38/88از
مهاجرتهارابهخگوداختصگاصدادهانگد%22/22.مهگاجراننیگزشغلشگاننگامعلوباسگت.
وضعیتماليوشغلمهاجراندر%54ازنمونههایمرحلگهسگوبمشگخصنیسگت%25،از
مهاجراندارایشغلدولتيبودهو%19نیزشغلآزاددارند .

وضعیت سکونت
وضعیتسکونتمهاجراندرشهرهایمقصدبهسگهدسگتهتقسگیممگيشگود)1:مسگتأجر
یشدهراتشکیلميدهد)2.خانگهخريگدهانگدکگه
هستندکه%57/14ازنمونههایگردآور 
)ازقبلخانهداشتهاند.گروهحاضرنیزهمانندگروه

%21/42ازمهاجرانراشاملميشود3.
قبلي%21/42ازمهاجرانراتشکیلميدهد.وضعیتسکونتمهاجراندرنمونههگایسگال
سوبنیزدر%25ازنمونههانامعلوباست%51،درشهرمقصدخانگهاجگارهکگردهانگد%3،از
ساختهاند .

قبلخانهداشتهاندو%19نیزپساززلزلهدرشهرمقصدخانهخريدهيا

جمعبندي مهاجرت جمعیت از شهر بم

مهاجرتدردومرحلهدوبوسوبموردبررسيقرارگرفگت.درمرحلگهنخسگتپگژوهشبگا
توجهبهفاصلهزمانيکم(6ماه)ازمبدأفاجعهمبحثمهاجرتطگرحنشگد.نکتگهمهگمدر
یشگدهوغیرقابگلدسگترسبگودن
زمینهمهاجرت،غیرمستقیمبودناکثردادههایگگردآور 
مهاجرانوکمبوداطالعاتدراينزمینهاست .
درهردومرحلهمهاجرتداخليبیشازمهاجرتخارجيبودهومقصداکثرمهاجران
يدادهاندکگهبگه
کرمانبودهاست.همچنینبیشتريندرصدمهاجرانراکارمندانتشکیلم 
طبقهبندیدرطبقهاقتصادی-اجتماعيمتوسطرادارند .
طورکليقابلیت 
درمرحلهسوبنسبتبهمرحلهدوبازنظرکميمهاجرتسیرنزوليرانشانميدهد
کهازداليلآنميتوانسرعتگرفتنمیگزانسگاختوسگازدربگموبهبگودنسگبيشگرايط
زندگيراناببرد .

جابهجايي جمعیت در شهرستان بم
 آماردقیقيازجمعیتشهرستانبمدردسترسنیستاينکمبودوضدونقی بودنآمار
جاييجمعیتاست.يادآورميشودچنانچهآمار


مشکالتمطالعهجابه
عمدهترين 
موجوداز 
رگیردوبهاضافهجمعیتشهربمشودکهجدایازبخشها

ارائهشده دربخشها مبناقرا
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است ( چون مرکز بخش مرکزی بروات است نه خود شهر بم) آمار کل به دست آمده
ارائهشده توسط مديريت و برنامهريزی
 275365نفر برای شهرستان بم است که با آمار  
یشده از
استانکرمان(نفر 32927)242438نفراختالفدارد.دراينبخشآمارگردآور 
طريقمصاحبهبامسئوالنمبناقرارگرفتهودرمواردیکهچنینآماریدراختیارنبودهاز
آمارهایرسمياستفادهشدهاست .
بر اساس مصاحبه با مسئوالن محلي (بخشداران) بررسي تغییرات جمعیتي در
بخشهایمختلفشهرستانبمنشاندادکهدرسالاولپساز زلزلهافزايشجمعیتدر

.
تمامي بخشها به جز بخش مرکزی پس از زلزله بم اتفاق افتاده است در بخش روداب
جمعیتاز 31000نفربه 33000نفر،دربخشنرماشیرازاز 31000نفربه 33000نفر،
دربخشريگاناز 63000نفربه 65000نفرودربخشفهرجاز 35000نفربه38000
زايشيافتهاست،امادربخشمرکزیجمعیتاز33000نفربهحدود29000کاهش

نفراف
يافتهاست.
بینجمعیتپیشوپساززلزلهنشانميدهدکهبخشمرکزی%12کاهش

مقايسه
اينبخشبخشهایديگربهترتیبنرماشیر،%6روداب،%6

جمعیتداشتهاست.برخالف 
لهافزايشجمعیتداشتهاند.درصدهایافزايشجمعیتدر

فهرج%7وريگان%3پساززلز
مورد ريگان به سبب دوری کمترين میزان جابهجايي جمعیت را داشته و فهرج با اينکه
دورترازرودابونرماشیراستاحتماالً بهدلیلاينکهمرکزیديرپاترازدومرکزيادشده
استسهمبیشتریازمهاجرينبهبمدرروالعادی رابهخوداختصاصدادهودرنتیجه
بازگشتهاند اينبخشنسبتبهجمعیتپیشاززلزله

پساززلزلهکهافرادبهزادگاهشان
افزايشجمعیتبیشتریراپذيرفتهاست .

:تغییراتجمعیتيدربخشهایمختلفشهرستانبمدرسالاولپساززلزله 

نمودار3
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روداب نرماشیر

0
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درسالدوبپساززلزله جابهجاييهگابگهدوگگروه)1:جابگهجگاييسگاکنانبگمبگه
بخگگشهگگاو)2جابگگهجگگاييسگگاکنانبخگگشهگگاقابگگلتقسگگیماسگگت.گگگروهاول%39/13از
جابهجاييهاوگروهدوب%60/86ازجابهجاييهایصگورتگرفتگهدربخگشهگارابگهخگود
اختصاصدادهاند .

%11/11ازجابجاشوندگانبميکهبهبخشهاآمدهبودنگددربخگشريگگانسگاکن
شدهبودند.میزاناينجابهجاشوندگاندردوبخشرودابونرماشیرنیزمشابهبخشريگان
()%11/11است.بیشترينمیزانجابهجاييازبمبهبخشهگامتعلگقبگهبخگشمرکگزیبگا
%66/66است.طبقهاقتصادی-اجتماعي%33/33ازجابجاشوندگانباالو%66/66متوسگط
استوبهنمونهایباطبقهاقتصادیپايینبرخوردنشد .

بهنظرميرسدوقوعزلزلهبمباعثايجادتغییراتيدرجابهجاييجمعیتدربخشهگا
شدهودرمهاجرپذيریومهاجرفرستيآنهاتأثیراتيخواهدگذاشت.تغییراتسگاختاریدر

جابهجاييجمعیتمسئله ایاستکهبايددرفرايندیدرازمدتموردبررسيقراربگیردلذا
بارهجمعیتپسازفاجعهپرداختهميشود .


دراينمرحلهتنهابهتغییراتيک
جابهجايي ساكنان بخشها به ساير نقاط در سال دوم
بیشترينمیزانجابه جاييجمعیتدربخشمرکگزیصگورتگرفتگهاسگتکگه%35/71را
هایريگانورستمآبادهرکداب%21/42ودربخگشهگای


جاييدربخش

شود.جابه
شاملمي
رودابوفهرجنیزهرکداب%7/14است.طبقهاقتصادی-اجتماعيجابجگاشگوندگان%7/14
باال%78/57،متوسطو%7/14پايیناست .
%92/85ازجابهجاييهایساکنانبخشهایشهرستانبمداخلگيوتنهگا%7/14آن
هایداخليزعیمآباد،رستمآباد،کرمگان،بگم،ايرانشگهر،سگه

خارجياست.مقصدجابه 
جايي

کهور،دهبکری،جیرفت،تهگرودوروسگتایپگاکماسگت.بیشگترينجابگهجگاييبگهکرمگان
()%21/44وس سبهدهبکریوجیرفت()%14/28انجابشدهاست.سگايرنقگاطهرکگداب
هارابهخوداختصاصدادهاند .

زجابه 
جايي

%7/14ا

جمعبندي جابهجايي جمعیت در شهرستان بم
نمونهدربخشهایتابعهشهرستانبممورد

بهطورکليدرمرحلهنخستپژوهش 143
بررسي قرار گرفتند .از  143نمونه يادشده با توجه به اطالعات مصاحبه  122نمونه در
بررسيهای بعدی مبنای مطالعه جابهجايي جمعیت در بخشهای تابعه بودند .در همه

بخش های مورد مطالعه به جز بخش مرکزی که کانون بحران بوده است ،پس از زلزله

بهبخشهایتابعه%51از

افزايشجمعیتمشاهدهميشود.بهطورکليازکلواردشدگان

بودهاند .در مجموع بیشتر
طبقه متوسط %21/38 ،از طبقه پايین و  %15از طبقه باال 
واردشدگانازطبقهاقتصادیمتوسطهستند .





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2

84

جاشوندگاننشانميدهدکهدر


دربرههششماهپساززلزلهالگویبازگشتجابه
مقصدماندهاندوافرادی

کوتاهتریدراستقرار
تماميبخشهاافرادیازطبقهباالطولمدت 

مقصدماندهاند.همچنینازمیانمشاغلکارمندانبیش

ازطبقهمتوسطبیشازسايريندر
بازگشتهاند .

ازبقیهاقداببهجابهجاييکردهودربرههششماهپساززلزلهبیشازبقیه

نکته حائز اهمیت برعکس شدن الگوی جابهجايي جمعیت در بخشهای تابعه
شهرستان بم پس از زلزله است .به اين ترتیب که پیش از زلزله روند مهاجرت با جهت
شهربودهحالآنکهپساززلزلهجابهجاييجمعیتازالگویشهر -روستاتبعیت

روستا -
کرده است .در واقب افرادی که در برهه پیش از زلزله از روستاها به شهر بم مهاجرت
بازگشتهاند.ازافرادمهاجربهروستاهاافرادیازطبقه

نمودهاند پسازفاجعهبهزادگاهشان

اقتصادیپايینومتوسطدرروستاباقيماندهاند.درکاينمطلبکهافرادمهاجربهشهر

بازگشتهاند چهتأثیریدر

کهطيبحرانزلزلهبافرهنگاخذشده ازشهردوبارهبهروستا
تغییرات ساختاراجتماعي -فرهنگي خواهند گذاشت در حال حاضر ممکن نیست و برای
شناخت اين  مطلب نیاز به مطالعه فرايند در مراحل ديگر آن نیز وجود دارد .در روند
جاييجمعیتکمکهایدولتينیزمدثربودهاستچراکهدلیلبازگشتبسیاریاز


جابه
نمونه های مورد مصاحبه (امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد) شرايط اسکان موقت و

کمکهایدولتعنوانشدهاست(بنگريدبهغفوریوحسیني .)2007،


:تغییراتجمعیتيدرروستاهاوبخشهایشهرستانبم 

نمودار4
20
15
10

تغییرات جمعیتی در کل
بخش
میانگین تغییرات جمعیتی در
روستاها

5
0
-5
-10
ریگان



نرماشیر

مرکزی

-15



میزان جابه جايي جمعیت در کل بخش و میانگین آن در روستاهای مورد مطالعه
روندیمشابهومعناداررادرنسبتکلبخشوروستاهانشانميدهد.بهطورمثالدرکل
%افزايشجمعیتمشاهدهميشود .

بخشمرکزیبا%12کاهشجمعیتدرروستاهاتنها1
 محاسبهمیزانجمعیتماندهوبازگشتهنسبتبهطبقاتمختلفاقتصادیازمبدأبمبه
بخشهای مختلفنشانميدهد کهبیشترافرادطبقهباالبهبمبازگشتهاند،بیشترطبقه
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دراستقرارهایبخشهاماندهوبازگشتوماندنافرادمنسوببهطبقه

اقتصادیمتوسط
اقتصادیپايینمساویاست.بهطورکليبیشترافرادبازگشته،افرادیازطبقهاقتصادیباال
و پايین هستند .اين در حالي است که بم مشخصاً پیش از فاجعه شهری با غلبه طبقه
بهالگویماندنوبازگشتنمهاجراندربخشهادريال

اقتصادیمتوسطبودهاست.باتوجه
اول به نظر مي رسید بتوان پیشنهاد کرد که در فرايندی دراز مدت ترکیب جمعیتي و
طبقاتيشهربمبهسودغلبهطبقاتاقتصادیباالوپايینوکاهشافرادطبقهاقتصادی
متوسطپیشرود .
یشدهمرحلگهدوبحگاکيازآناسگتکگهجابگهجگايي
بررسينتايجاطالعاتگردآور 
جمعیتومهاجرتساکنانبمپساززلزلهازسالدوبتاسالسوبروندنزوليداشتهاست.
يرسدکاهشجابهجاييهاتحتتأثیرپیشرفتساختوسازوآمادهشدنخانههگای
بهنظرم 
مسکونيجهتاسکانباشد.ازسوييميتواننبودانگیزهالزببرایتغییردرشرايطزنگدگي
تحتتأثیرشرايطروحيساکنانبگمراازداليگلديگگرکگاهشرونگدجابگهجگاييدانسگت.
توانازداليلکاهشجابهجگاييهگاو

همچنینبهبودنسبيآسیبديدگاناززلزلهرانیزمي
بهويژهجابهجاييکوتاهمدتقلمدادکرد.ازاينروبهنظرميرسدبهتدريجنررجابهجگايي
الزببهذکراستکهدربینمصاحبهشوندگانبهمواردیبرخگورد

بهروالعادیبازميگردد؛

شدکهباوجودساختهشدنبنایمسکونيعنوانميکردندکهدرصورتبگهدسگتآوردن
مازادنقدينگيبهدلیلشرايطنامساعدشهرازنظربهداشتوامنیتترجیحميدهندازبگم
مهاجرتکنند( .)%1

الگوهاي جابهجايي جمعیت
الگوي نسبت عکس جابهجايي كوتاه و بلند مدت
بررسيجابهجاييکوتاهوبلندمدتنسبتبهطبقاتاقتصادی-اجتمگاعيحگاکيازنسگبت
عکسايندوجابه جاييتامرحلهسوباست.درموردطبقهپگايین،درمرحلگهنخسگتبگاال
مدتباپايینبودنمیزانجابهجاييبلندمگدتهمگراهاسگت.در

بودننررجابهجاييکوتاه
مرحلهدوبنسبتايندونوعجابهجاييتقريباًبرابرشدهودرمرحلهسوبجابهجگاييکوتگاه
مدتکاهشيافتهودرازایآنجابهجاييبلندمدتافزايشپیداکردهاسگت.الزببگهذکگر

استکهنسبتجابهجاشوندگانکوتاهمدتدرمرحلگهدوبوسگوبدرواقگبتعگدادافگرادی
استکهدراينمراحلبهپرسشدراينزمینهپاسخدادهياافرادیهسگتندکگهدرفاصگله
جاييبلندمدتيامهاجرتکردهاند .


مرحلهاولودوبوپسازمداوااقداببهجابه
انجابهجاييکوتاه

درموردطبقهاقتصادی -اجتماعيمتوسط،درمرحلهنخستمیز
مدتبیشازجابه جاييبلندمدتاست.درمرحلهدوبايننسبتتقريباًبرابرشدهودر

جاييبلندمدتپیشيميگیرد .


مرحلهسوبجابه





پژوهشهایانسانشناسيايران،دوره،6شماره2

86

در مورد طبقه اقتصادی –  اجتماعي باال قابل ذکر است که در مراحل اول و دوب
جاييبلندمدتبیشازجابهجاييکوتاهمدتانجابشدهواينرونددرمرحلهسوب


جابه
برعکسشدهاست .
باتوجهبهآنچهذکرشدبینجابهجاييکوتاهمدتوبلندمدتنسبتعکسوجود

دارد .به نظر ميرسد انگیزههای اصلي از اين دو نوع جابهجايي را بتوان در توجیهچنین
نسبتيبهکاربرد.جابهجاييکوتاه مدت عمدتاًباانگیزهدرمانومداوا وجابهجايي بلند

مدتعموماًباانگیزهيافتنجاييمناسبتربرایزندگيانجابشدهاست.منطقياستاگر
فرضشودانگیزهيافتنمکانمناسببرایزندگيپسازمداوا،تدفینبستگانوآواربرداری
انجابشدهاستوازاينروپسازجابهجاييکوتاهمدتوبا فاصلهنسبتبهمبدأفاجعه

افزايشيافتهاست .
الگوي تغییر توازن جمعیتي پس از فاجعه
بديدگي
بافاجعهتوازنجمعیتيبمبههمخورد.مرگحدودنیميازساکنانبموآسی 
حدود  20000نفر کاهش يکباره جمعیت و جابهجايي کوتاه مدت به منظور مداوا را به
ششماهپسازفاجعهباجابهجاييبلندمدتطبقهمتوسطتوازن

دنبالداشت.درحدود
بهعکس
طبقاتي نیز به تدريج به هم خورد .در حدود دو سال پس از زلزله مهاجرتي  
مهاجرتدرروالعادیيعنيمهاجرتازبمبهروستاهایاستانکرمانوبهويژهشهرستان
بممشاهدهشد .
جابهجاييهاتوسططبقهمتوسطانجابشدهاست
درسالسوبپساززلزلهبیشترين 
بنابراين توازن طبقات اجتماعي همچنان در شرايط بحران قرار دارد .بررسي و گردآوری
اطالعات در سال سوب نشان ميدهد که جابهجايي و مهاجرت روند نزولي طي ميکند و
يکردکهبهطورنسبيجابهجاييجمعیتشرايطروالعادیراپیداکرده

شبین
ميتوانپی 

است .
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تصوير:1الگویتغییرتوازنجمعیتيپسازفاجعه 


الگوي بازگشت تدريجي به روال عادي
جاييومهاجرتامکانرسیدننررجابهجاييبهروالعادیرابهذهن


کاهشروندجابه
متبادر ميکند .از سوی ديگر الگوی جابهجايي طبقات اقتصادی -اجتماعي همچنان در
ندهنگر
شرايط  روال غیرعادی قرار دارد .الگوی بازگشت تدريجي به روال عادی الگويي آي 
امکانسنجي رخداد يا توقف آن فرضیاتي است که در مراحل آينده
است و چگونگي و  
پژوهشبهآزمونگذاشتهخواهدشد .
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تصوير:2الگویبازگشتتدريجيبهروالعادی 



نتیجهگیري
مطالعه تغییرات جمعیت و الگوهای آن پس از فاجعه طیف وسیعي از تغییرات شامل
جايي،مهاجرتورشدجمعیت(کاهشوافزايش)رانشانميدهد.بیشترينتغییرات


جابه
الگوهادرششماههنخستپسازفاجعهرردادهاست،تغییراتيکهبهتدريجودردراز
يگردند.آنچهقابلتوجهاستحجموسیب
مدتبهروالعادیالگوهایپیشاززلزلهبازم 
شناسانپیشنهادميشودفرايندهایکوتاه


تغییراتدرکوتاهمدتاست،ازاينروبهباستان
بهکارگیرند ،راهکار پیشنهادی در اين راه برای حذف
مدت را در بازسازی تغییر جمعیت  
یجابهجايي

وهها
محدوديتصامتبودندادهها،استفادهازالگوهایتغییراتيجمعیتوشی 

آندرفجايبطبیعياست.همچنینبرایمديريتبحرانمنطقهپسازفاجعهوبازگشت
سريب به روال عادی ،پیشنهاد مي شود آمار و اطالعات کاربردی از قبیل طیف و ترکیب
طبقاتاقتصادیبرایکاهشهزينههای (ماليوجاني)جابهجاييجمعیتدرروزهایاول

پسازفاجعهدردسترسباشدتاباکمکالگوهابتوانبهسادگيبحرانرامديريتکرد .
به طورکلي عليرغم ديد خردنگر باستانشناسان در بررسي تغییرات جمعیتي ،تغییرات
یصورتميگیرد(اسمیث )1996،درمطالعات

منطقها

جمعیتيپسازفاجعهدرمقیاس
باستان شناسيتمايالتوانگیزهعواملانسانيدرموردجمعیتمعموالًحذفميشودوتنها
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دادهميشود(بنگريدبهماسرانگ.)1977،کاهشجمعیتوشرايط

بهعواملمحیطيارجاع
نابسامانمنطقهفاجعه زده،سرريزشدنجمعیتبهمناطقمجاورومراکزنزديکرادرپي

همجواراستبااين
دارد،ازاينرومطالعهتغییراتجمعیتمستلزببررسياطالعاتمناطق 
پیشفرض که فاجعه تنها موجب کاهش جمعیت نميشود و احتمال افزايش جمعیت در

مناطق ديگر و در نتیجه تغییرات فرهنگي را در پي دارد و در فرايندی دراز مدت خود
ممکن است تحولي مانند به وجود آمدن مراکز جديد از میان اقمار يا تغییر کاربری و
سلسلهمراتب مراکزرادرپيداشتهباشد(بنگريدبه رايتوجانسون 1975،وکوروتايفو

تورچین .)2006 ،از سوی ديگر الگوی سرريز جمعیت تمايل جابهجايي از شهر مبدأ ،به
رانشانميدهد،برعکسشدنالگویمهاجرفرستي

انسانها
مقصدشهروروستاهایزادگاه 
ومهاجرپذيریقابلاستفادهبرایمسئوالنستادهایبحراناست،چراکهبراساسالگوی
آنها
لهایاطالعاتيمهاجرانوثبتزادگاهوطبقهاقتصادی 
استخراجشدهازبم،تهیهفاي 

امکانپذير ميکند.
شبینيشرايطتغییراتجمعیتيدرروالغیرعادیرا 
درروالعادی،پی 
اين امر به ويژه در مناطقي که منابب زيستي محدوديت دارد و سرريز يکباره جمعیت،
يبرد،کاربردیاست .
همجوارراباالم 
بحرانهایدرپيبحراناولدرمناطق 

احتمالوقوع
جاييجمعیتپساززلزلهبمدرمیانمدتنشانميدهدکه


مطالعهتغییراتوجابه
فاجعه و رخداد آن را ميتوان نقطه عطفي در تغییرات اجتماعي -فرهنگي قلمداد کرد و
يميشوداماتأثیرات

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

يميشود(هال 2005،وشنان،)2000،فرضیهایکهبررسيمیزان

شبین
پی 
آننیازبهآزموندردرازمدتدارد.
مطالعهتغییرات  جمعیتيکوتاهومیانمدتنشانگرايننکتهاساسياستکهگرچه
«عامل»اصليتغییرات«فاجعه»است،اما«علت»اصليتغییراتاجتماعيوساختاریپس
سلسلهمراتب اجتماعياوست(شامي)1993،وازاينرومطالعه

ازآن«انسان» وشرايطو
واکنشهای او در برابر فاجعه ميتواند راهکاری جدی برای شناخت و

جامعه انساني و 
شبین يشرايطيباشدکهتغییراتوتحوالتاجتماعيوفرهنگيدرخاللآنبهوقوع
پی 
1
وستهاند .
پی 



تهای
 1نگارندگان قدردان دکتر اسکندر مختاری ،مدير پیشین پروژه بزرگ ارگ بم ،برای حماي 
باستانشناسيفاجعه»هستند.

يدريغشانازپروژه«قوب
ب
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