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  قدمه م-1- 8
با توجه به گذشت مدت كوتاهي از وقوع زلزله . مالي ناشي از زلزله بسيار سنگين مي باشد خسارات جاني و

 با توجه به .باشد ميدسترسي به ميزان واقعي خسارات مستقيم و برآورد خسارات غير مستقيم غير ممكن 
محصوالت كشاورزي توليد شده در اين  نوع، در سطح ملياهميت منطقه به عنوان يك قطب گردشگري 

شهر و نيز قطب صنعتي خودرو سازي و صنايع كوچك ديگر بررسي گسترده و همه جانبه اثرات اقتصادي و 
 درآمدي بر اين مطالعات، در اين به عنوان پيش. استاجتماعي اين زلزله از اهميت ويژه اي برخوردار 

اي   اميد است پژوهشگران بتوانند در آينده.اطالعات اوليه بدست آمده ارائه گرديده است،  قسمت از گزارش
  .انجام دهند  زمينهاي در اين هاي گسترده نه چندان دور بررسي

  
  بررسي جمعيت منطقه - 2- 8

جمعيت . داشتند نفر جمعيت 13857 و 70079يب  به ترت1375 بم و بروات بر اساس آمار سال هايشهر
جمعيت اين دو شهر .  نفر تخمين زده مي شود17200 و 89200 به ترتيب 82شهر بم و بروات در سال 

شهر بم بعد از شهر كرمان، .  ] 2-8و 1-8[داده است   درصد جمعيت استان كرمان را تشكيل مي8تقريبا 
برآورد  85/5متوسط تعداد افراد در خانوار بوده و تان كرمان سيرجان و رفسنجان پرجمعيت ترين شهر اس

 .شد مي
 برابر 3بالغ بر )  ايران 2800 آيين نامه زمان شروع اجراي (1365 تا سال 1335جمعيت شهر بم از سال 

  . نمايش داده شده است)2-8(و ) 1- 8(تركيب جمعيتي از نظر جنسي و سني در شكل  ]2-8[.شده است
   

  اقتصادي منطقهوضعيت  - 3- 8
 جمعيت شاغل در .]2-8[ زير بوده استبه صورت شهر بخشهاي مختلف اقتصادي افراد شاغل در 

  :ول فعاليت بوده اندغ نفر بوده است كه به ترتيب در بخشهاي زير مش39483، 1375شهرستان بم در سال 
ý درصد 34 خدمات   
ý درصد 19 صنعت و معدن   
ý درصد 34 كشاورزي   

 از ميزان درآمد و نيز گردش مالي هر بخش در دسترس نيست ولي مي توان اهميت اقتصاد آمار دقيقي
  .شهر را به ترتيب فوق تقسيم بندي كرد

  
  خدمات بخش -1- 3- 8

بخش خدمات بيشتر بر محور هاي خدمات تجاري، حمل و نقل ، ارتباطات، خدمات مالي مانند موسسات 
  .نمايش داده شده است )3-8(شكل صد فعاليت هر بخش دردر .بيمه و خدمات عمومي و شخصي مي باشد
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  كشاورزي و دامداري بخش -2- 3- 8
 بطوريكه سطح عمده شهر به باغات و ؛داد ميكشاورزي ، بخش عمده اي از اقتصاد را به خود اختصاص 

 ادد ميال و نخلستانها بخش عمده از كشاورزي منطقه را تشكيل قباغات پرت. بودمزارع اختصاص يافته 
  .]2-8[د شمي قنوات و چاهها تامين بخش عمده آب مورد نياز بخش كشاورزي از 

بر اساس آمار سازمان و  داد دامداري نيز بخش عمده اي از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص مي
  .]1-8[شتنداستان كرمان در اين شهر قرار دادامهاي  درصد 5/5دامپزشكي، 

  
  صنعت  بخش -3- 3- 8

منطقه ويژه اقتصادي و نيز شهرك صنعتي مجاور آن به عنوان يكي از قطب هاي وجود جه به شهر بم با تو
مختلفي از قبيل روغن سازي، خودرو سازي و سردخانه هاي صنايعي . بوداقتصادي  استان كرمان و كشور 

  .داشتقرار در شهر بم محصوالت كشاورزي 
  
  گردشگري  بخش - 4- 3- 8

اين بخش با توجه به جاذبه توريستي ارگ بم و امكانات . بودشگري يك بخش مهم در صنعت شهر، گرد
متاسفانه آمار مستندي از ميزان  .رفاهي ايجاد شده در منطقه اقتصادي ارگ جديد درحال گسترش بود

  .ارزش اقتصادي بخش فوق دردسترس نيست
  
  وضعيت اقتصادي نقاط مختلف شهر -4- 8

ز هزينه اجاره بها در شهر بم در حوالي ميدان اصلي شهر و نيز بر اساس مطالعات، ميزان ارزش زمين و ني
نمايش داده شده مناطق شهري  اقتصادي توزيع ميزان )4-8 (در شكل. محدوده قديمي بيشتر بوده است

 بيشتري برخوردار  و نيز سرمايه گذاري مي توان مناطقي كه از سطح درآمدگسترهبا توجه به اين . است
  .بوده اند مشخص كرد

  
  ميزان خسارات انساني - 5- 8

 نفر كشته ، بيش 31000 بيش از 11/10/82آمار كشته ها و مجروحين زلزله بر اساس آخرين آمار تا تاريخ 
نسبت .  نفر بي خانمان شده اند120000 بيش از  و نفر مجروح شده اند و برآورد مي شود 15000از 

تعداد كشته شدگان حدود دوبرابر  تعداد . شدساكنين مي با% 30كشته ها به كل جمعيت شهر تقريبا 
در )  در مقياس ريشتر7بزرگاي بيش از (در حالي كه در اكثر زلزله هاي بزرگ  دنيا . مجروحين بوده است

  .بدترين شرايط تعداد كشته شدگان به يك سوم ميزان مجروحين ميرسد
  :يل زير باشدعلت اين امر مي تواند به اين دال
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 و در اين زمان بيشتر افراد خواب اتفاق افتادوليه روز و بعد از زمان اذان صبح زلزله در ساعات ا ‐۱
   .ندبود

 سال سن 50 سال و يا بيش از 10 كمتر از شهر درصد افراد 46بر اساس توزيع جمعيتي، تقريبا  ‐٢
رار اين دسته از افراد در مواقع بحراني مانند زلزله بسيار آسيب پذير مي باشند و احتمال ف. ندشتدا

 .آنها كم مي باشد
و با توجه به  ]2-8[ ساختمانها از نوع غير مهندسي و خشتي و گلي بود% 80ريب قاز طرف ديگر  ‐٣

تخريب بصورت و حالت خرابي آنها   درصد بوده است100با يآنها تقرشتاب زياد زلزله خرابي 
ف ديگر اگر كساني در اثر از طر . لذا زمان و فضاي كافي براي فرار از آوار بسيار كم بود، بودكامل

ما باشند به علت كندي قضربه ناشي از سقوط سقف بصورت آني فوت نكرده باشند و يا در حالت ا
 .عمليات جستجو و نجات جان به جان آفرين تسليم كردند

به علت خشتي بودن بسياري از خانه ها و تخريب آنها و همچنين تخريب ديوارهاي پركننده در  ‐٤
مانها احتماالً تعداد بسيار زيادي به علت خفگي ناشي از گرد و غبار حاصل از آوار ديگر انواع ساخت

الزم به ذكر است كه انتخاب يك جامعه آماري از متوفيان و مشخص كردن علت . فوت شدند
مرگ آنها در هر حادثه طبيعي امكان برنامه ريزي براي باالبردن توانايي كمك به حادثه ديدگان را 

 . كردبيشتر خواهد
.  بيشتر كشته هاي شهر بم و نقاط اطراف مربوط به ساختمانهاي قديمي و خشت و گلي و آجري مي باشد

كشته ها مربوط به چنين ساختمانهايي مي باشد كه بطور كامل تخريب % 90برآورد مي شود كه بيش از 
  .شده اند

  : داليل عبارتند ازاين. به داليل مختلف خسارات جاني ناشي از زلزله افزايش يافته است
 آشنانبودن سازمانها و مسئوالن امدادي با عمليات جستجو و نجات .١
عدم وجود گروههاي آموزش ديده و تجهيزات كافي در سازمانهاي مسئول عمليات جستجو و  .٢

 نجات در كشور و در منطقه زلزله زده
مليات نجات را با كندي  از زلزله كه عد تا ساعتها بععدم اطالع دقيق از مركز زلزله و ابعاد آن .٣

  .مواجه كرد
 با .كه باعث افزايش زمان رسيدن نيروهاي امدادي شدديگر  بعد مسافت زياد با مراكز شهري .٤

اينكه شهر بم فرودگاه داشت بسياري از نيروهاي امدادي داخلي از طريق زمين به منطقه منتقل 
  . عملياتي نشدشدند و فرودگاه در روز اول براي نيروهاي امدادي آموزش ديده

 و عدم آشنايي آنها با اين جهت جستجو و نجاتدر منطقه زلزله زده تعداد افراد كم باقي مانده  .٥
  مسئله و نداشتن ابزارها و تجهيزات الزم

كه به عنوان مدير بحران بايد هدايت كشته و يا زخمي شدن مقامات رسمي شهر مانند شهردار  .٦
  .دنعمليات را در ساعات اوليه بعهده گير



  بم1382 ديماه 5شناسايي زلزله  مقدماتي گزارش

 

6 ۸-  

و مراكز نيروي  مراكز درماني ،تخريب محل هاي كليدي مانند شهرداري، آتش نشاني، بيمارستانها .٧
  .كه باعث سردرگمي و عدم هماهنگي مناسب شداتنظامي 

  .كه برنامه ريزي و اولويت بندي عمليات جستجو و نجات را مشكل كردابعاد وسيع تخريب  .٨
  . پس از وقوع زلزلهبعاد هريك در ساعات اوليهعدم اطالع از تمامي محل هاي تخريب شده و ا .٩
 آموزش ديده در ساعات اوليه پس از وقوع زلزله كه بسياري يبسيار محدود نيروهاي امدادحضور  .١٠

  .از آنها نيز در اين زمينه داراي تخصص الزم نبودند
حضور نيروهاي آموزش نديده جهت جستجو و نجات كه باعث آسيب ديدگي بيشتر مصدومين  .١١

بسياري از آسيب ديدگان در يا قطع نخاع به طور مثال مي توان به از كار افتادگي كليه . شدمي 
  .اثر عدم رعايت اصول الزم نجات اشاره كرد

   .عدم برنامه مناسب جهت جستجو و امداد .۱۲
 كه باعث مي شد بعضي از افراد زنده كه از زيرآوار بيرون كشيده مي شدند به نحوه نجات نامناسب .١٣

  . رسيدگي پزشكي در ساعات اوليه، جان خود را از دست مي دهندعلت عدم
 در  بطوري كه ( در محل عدم در اختيار داشتن وسائل اوليه نجات و امداد مانند بيل و كلنگ  .١٤

  .)رسانه ها از مردم خواسته مي شد همراه خود بيل و كلنگ بياورند
 بعد از ظهر 5به گونه اي كه بعد از ساعت ( عدم در اختيار داشتن وسائل مناسب جستجو در شب  .١٥

  .)كه هوا تاريك مي شد عمليات متوقف مي شد
 كه عمليات نجات عدم در اختيار داشتن وسائل مناسب جهت برش و قطع تير هاي آهني و چوبي .١٦

   .را در بسياري از نقاط متوقف مي كرد
در ابتدا معابر شهر جهت بجاي اينكه ( استفاده نامناسب از وسائل سنگين در عمليات جستجو  .١٧

عبور و مرور و رساندن عمليات جستجو و نجات انجام گيرد مشغول خاكبرداري از خانه هاي 
  .) زلزله برداشته شده استدوم در روز 8 در ساعت )5- 8( عكس .خراب شده بودند

  .در اختيار نداشتن وسائل آوار برداري و جستجو براي آوار هاي سنگين مانند جرثقيل  .١٨
  . مانند وسايل زنده يابدر اختيار داشتن وسائل جستجو و نجات پيشرفتهعدم  .١٩
  .كه باعث مي شد جستجوها بدون نتيجه پايان يابدنجات جستجو  هعدم شكيبايي گرو .٢٠
 بتوانند عملكرد تاگروه هاي نجات بايد بصورت شيفتي كار كنند ( خستگي گروه هاي امدادي  .٢١

  .)مناسب داشته باشند
 ساعت اوليه زلزله كه از نظر حفظ جان افراد زمان طاليي 24عمليات جستجو و نجات در  به داليل فوق ، 

 ساعت بعد از زلزله در بعضي از قسمت 48اين مسئله به نحوي حاد بود كه در (مي باشد بخوبي انجام نشد 
 و در )هاي شهر و نقاط اطراف هيچ عمليات جستجو و نجات از طرف نيرو هاي امدادي صورت نگرفته بود

متاسفانه به علت عدم هماهنگي و برنامه مناسب، . نتيجه باعث افزايش تعداد تلفات ناشي از زلزله شد
عمليات امدادي صرفا براي اماكني صورت مي گرفت كه بازمانده اي از آن مكان عمليات جستجو و نجات را 
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هاي آزاد و پيام نور كه خدمات  به عنوان مثال در مورد خوابگاهها دانشجويي دانشگاه.پيگيري مي نمود 
  . مي توان اشاره كردنشدارائه بموقع 

 بسطامي و ايرجعالوه بر خسارات جاني باالي ناشي از زلزله متاسفانه بعضي از فرهيختگان مانند استاد 
 و دانشجويان نيز جان خود را از معلمان، كشاورزان، كارگران، دانش آموزانسرمايه هاي انساني كشور مانند 

  . دست داده اند
  
   و نقش بيمهخسارات اقتصادي -6- 8

. خسارات اقتصادي ناشي از زلزله به دو بخش كلي خسارات مستقيم و غير مستقيم تقسيم بندي مي شود
خسارات مستقيم خساراتي است كه مستقيما به تاسيسات و تجهيزات وارد مي شود و ناشي از خرابي 

خسارات غير مستقيم به خساراتي گفته مي شود كه در درازمدت و . فيزيكي تاسيسات و تجهيزات مي باشد
از بين رفتن كارگران و كارمندان شاغل در بخش هاي خصوصي و توقف ايجاد شده در كسب و كار به علت 

  .و دولتي وارد مي شود
تن  و ابعاد گسترده آن از يك طرف و از بين رفگذشت زمان كمي پس از زلزلهدر حال حاضر با توجه به 

 برآورد ميزان خسارات مستقيم بسيار  و كمبود اطالعات اقتصادي، ساختار اداري در منطقه از طرف ديگر
 مشاهده مي شود كه بيشتر خسارات وارده به شهر )4-3( و )4-8(ولي با مقايسه دو شكل  .باشد ميمشكل 

كه است ن دهنده اين واقعيت  از طرف ديگر، اين مقايسه نشا .به مناطق با ارزش اقتصادي بيشتر وارد شد
بسيار مهم نيز فرهنگي علمي و مقاوم سازي در مقابل زلزله نيست بلكه عامل كه راه تنها عامل اقتصادي 

 به علت اينكه افرادي كه داراي وضعيت مالي نسبتاً خوبي بودند نيز مسأله وقوع زمين لرزه و تبعات .است
  .گرفتند ي و يا آن را جدي نمشان اهميت نداشتيآن برا

  
  خسارات مستقيم - 6-1- 8

 و ادارات دولتي و تاسيسات زير ي مسكونيخسارات مستقيم ناشي از زلزله كه ناشي از خرابي ساختمانها
در اثر زلزله از شهر % 80 مي باشد بسيار زياد و وسيع مي باشد به گونه اي كه تقريبا  واماكن تجاريبنايي

  .زلزله دچار تخريب گرديد
 ميليارد تومان و 230قيم و ميزان هزينه جايگزيني ساختمانها و تاسيسات خراب شده بالغ بر خسارات مست

خسارات وارد بر ساختمانهاي خصوصي و شامل  ارقاماين .[3-8] برآورد مي شود ميليون دالر 290يا 
ت شهري جديد  تاسيساايجاددولتي، ساختارهاي زير بنايي مانند آب و برق وتلفن و راه، هزينه جايگزيني و 

    و بازسازي اسكان موقت،آوار برداري ، براي مناطق بازسازي شده و هزينه هاي مربوط به امداد و نجات
كه  ملحوظ نشده استاين رقم  افراد و ميزان ارزش جايگزيني افراد در فوتهزينه هاي ناشي از . شودمي 

  .قطعا اين خسارات بسيار زياد و غيرقابل جبران مي باشد
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 مهم اقتصادي بعد از زلزله، جايگزيني هزينه هاي اقتصادي بازسازي و جبران خسارات مي باشد كه نكته 
متاسفانه به نظر مي رسد .شرفته اين كار به وسيله سازوكارهايي از قبيل بيمه انجام مي گيرديدر جوامع پ

 عمومي و خصوصي بيمه ايران، درصد بسيار كمي از اماكن عمق نفوذ بيمه ها دركم بودن كه با توجه به 
 بسياري از منابع مالي دولت كه بايد و. شود بودند كه اين امر باعث ايجاد فشار مضاعفي بر دولت و مردم مي

  .در توسعه كشور مورد استفاده قرار بگيرد در جهت بازسازي شهر بم صرف خواهد شد
  
  خسارات غير مستقيم -6-2- 8

 ،كشورخرماي توليد و صادر شده % 10تقريبا . كشور بوده استاقتصاد بم جزء مهمي از اقتصاد منطقه و 
و  شد توليد مي صنعت خودرو سازي كشور در اين شهر محصوالت% 10مركبات كشور و تقريبا % 10 حدود

   .ردندك  هزار نفر جهانگرد از اين شهر ديدن مي600ساالنه بيش از 
از طرف . شدخواهد ف شدن آن براي مدتي زلزله باعث از بين رفتن صنعت گردشگري و يا حداقل متوق

ديگر به علت از بين رفتن تعداد زيادي از كارگران و مديران بخش هاي صنعتي و كشاورزي و يا وارد شدن 
صدمات روحي به آنها و كاهش عملكرد آنها در دراز مدت بر ميزان توليد و عملكرد آنها تاثير ميگذارد كه 

ن بايستي آ و متوقف شدن آن براي مدتي مي شود كه خسارات ناشي از در نهايت باعث كاهش ميزان توليد
  .به عنوان خسارات غيرمستقيم برآورد گردد

ميزان درآمد هاي دولتي ناشي از متوقف شدن فعاليت هاي خصوصي و عدم دريافت عوارض و مالياتهاي 
مك هاي بالعوض و بخش هاي اقتصادي از يك طرف و ميزان بودجه هايي كه بايد صرف بازسازي و ك

باعث كاهش سرمايه گذاري دولت در بخش هاي ديگر از طرف تسهيالت بازسازي مناطق آسيب ديده شود 
 كه از اين بابت خسارات بلند مدتي به مي شودديگر و نيز توقف و يا كندي فعاليت هاي در دست انجام 

  .شدشود كه برآورد آن نيازمند مطالعات گسترده اي مي با دولت وارد مي
  
   آموخته ها- 7- 8

با توجه به ميزان باالي خسارت مالي و جاني وارد در اين زلزله و نيز عدم بازيابي اين خسارات توسط 
  .مي شود از اين زلزله آموخته مكانيزم هاي مناسب موارد زير به 

 از ميزان تلفات انساني زلزلهتوان  ميبا مقاوم سازي و بهسازي سازه هاي آسيب پذير موجود  -1
  .كاست

 با ارتقاء مديريت خطرپذيري و مديريت بحران از طريق توسعه سازمانهاي تخصصي و كارآمد در  -2
 .زمينه  مديريت بحران و روش جستجو ونجات ميزان كشته هاي زلزله را كاهش داد

 به جاي اينكه هزينه هاي بسياري جهت كمك به بازماندگان و قربانيان زلزله بعد از زلزله  -3
زلزله جهت كاهش ميزان وقوع ، مي توان اين هزينه ها را در زمان قبل از پرداخت شود

خطرپذيري ناشي از زلزله هزينه كرد كه نتيجه آن كاهش ميزان خسارات جاني و مالي ناشي از  
 .زلزله هاي آينده مي باشد
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ايد سازوكار هاي اقتصادي مختلفي از قبيل بيمه جهت جبران خسارات اقتصادي ناشي از زلزله ب -4
به طور با تغيير ميزان حق بيمه در سطح كالن كشور برقرار شود و همين سازو كارها مي تواند 

 .غير مستقيم در كاهش خطر پذيري موثر واقع شود
 با ايجاد بانك اطالعاتي جامع در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و ارزيابي خطرپذيري مداوم  -5

  تصادي واجتماعي را برآورد كرد و با هدايت مناطق شهري و روستايي ميزان خطرپذيري اق
سازو كارهاي تشويقي و مشاركت موثر دولت، ميزان طريق برنامه هاي كاهش خطرپذيري از 

  . خطرپذيري در مناطق مختلف را كاهش داد
  
  مراجع -٨- ٨
  .نريزي استان كرما  سازمان مديريت و برنامه–) 1381 (– 1380سالنامه آماري استان كرمان  ]8-1[
  . شركت مهندسين مشاور آرمان شهر–)  جلد12( گزارش طرح جامع شهر بم ]8-2[
ريزي كشور كه در اخبار رسانه اي پخش شده   براساس اظهارات رئيس سازمان مديريت و برنامه]8-3[

  .است
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توزيع سنی جمعيتی

0-10
22%

10-20
28%

20-50
26%

>50
24%

 
  توزيع سني جمعيت): 1-8( شكل

درصد جنسيت ساکنين بم

زنان ; ۵٠٫٣مردان ۴٩٫٧

 
  جمعيتي توزيع جنس):2-8( شكل

  
  

ـت تجـــاري  فعالـي

حمــل و نقـــل و ارتباطـــات و 
ــار داري  انـب
خــدمات مـــالي 

خـــدمات عمومـــي و  
ــي اجتمـــــاعي، شخصـــ

 
   هاي اقتصادي  خدماتينسبت فعاليت): 3-8( شكل

  
  



   و اجتماعي زلزله بممقدمه اي بر تأييرات اقتصادي: فصل هشتم
  

 

11 ٨‐  

  
  درشهر بممناطق شهري توزيع ارزش اقتصادي ): 4-8( شكل

 

 
  استفاده از ماشين آالت سنگين در عمليات جستجو و نجات در روزدوم زلزله): 5-8( شكل
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