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چکیده:

وقــوع بالیــای طبیعــی مــداوم و شــدید در مقیــاس وســیع طــی ســالهای اخیــر، عالقــه روزافــزون بــه فهــم بهتــر اینکــه 
ــن  ــاً ویرانگــر، باعــث تغییــر فرایندهــای مهــم جمعیتــی می شــوند را افزایــش داده اســت. ای ــع عمدت ــن وقای ــه ای چگون
ــاداری  ــور معن ــی به ط ــای طبیع ــه بالی ــردازد ک ــواهدی می پ ــه ش ــه ارائ ــتماتیک ب ــه و سیس ــورت خالص ــه ص ــه ب مقال
ــور  ــا به ط ــن فراینده ــه ای ــند. درحالی ک ــوده و می باش ــذار ب ــرت اثرگ ــاروری و مهاج ــالمت، ب ــر، س ــر روی مرگ ومی ب
ــب،  ــای مناس ــدان داده ه ــر فق ــه خاط ــادی ب ــدازه زی ــا ان ــا ت ــتند، ام ــم هس ــا ه ــل ب ــاط متقاب ــی در ارتب ــیار نزدیک بس
ــر روی  ــر روی روابــط متقابــل ایــن پدیده هــا انجــام گرفتــه اســت. ســرمایه گذاری ب تحلیل هــای جامــع نســبتاً کمــی ب
سیســتم های جمــع آوری اطالعــات جمعیتــی، بــرای بدســت دادن شــواهد علمــی پیــش از بالیــا یــا همزمــان بــا بالیــا، 
ــای طبیعــی، افزایــش فهــم تغییــرات جمعیتــی و افزایــش  ــه بالی ــوط ب باعــث افزایــش عمــق و وســعت تحقیقــات مرب

ــد. ــد ش ــت گذاری خواه ــالت سیاس ــی در مداخ آگاه
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مقدمه: 
ــا و  ــن بالی ــت. ای ــوده اس ــه ب ــزرگ دامن ــی ب ــای طبیع ــن بالی ــوع چندی ــاهد وق ــته ش ــه گذش ده
پیش بینی هــای انجــام گرفتــه مبنــی بــر افزایــش آنهــا بــه خاطــر عواملــی همچــون گرمایــش جهانــی و 
بــاال رفتــن تراکم هــای جمعیتــی در نواحــی و مناطــق آســیب پذیر، عالقــه بــه امــوری ماننــد چگونگــی 
ــای  ــا برنامه ه ــه آی ــراری و اینک ــی اضط ــای واکنش ــی برنامه ه ــا، اثربخش ــه بالی ــا ب ــش جمعیت ه واکن
ــا خیــر،  ــات زندگــی جمعیت هــای درگیــر را تغییــر داده ی ــا کمک هــای درازمــدت، جریان اضطــراری ی

را ســرعت بخشــیده اســت.
ــیاری از  ــه بس ــد ک ــن را دارن ــیل ای ــا، پتانس ــر آنه ــی در براب ــات جبران ــم اقدام ــا و ه ــود بالی ــم خ ه
موضوعــات و پیامدهــای مــورد عالقــه دانشــمندان اجتماعــی و بهداشــتی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. بــر 
ــا )فجایــع( درگیــر شــده اند. بنابرایــن مــا  ایــن اســاس، تعــداد گســترده ای از رشــته ها در مطالعــه بالی
بحــث را بــا مــرور مختصــری از تعاریــف بالیــا و رویکردهــای موجــود بــرای مطالعــه آن شــروع می کنیــم. 
ــا  ــز م ــن تمرک ــز می شــود. بنابرای ــی متمرک ــا و پدیده هــای جمعیت ــن بالی ــاط بی ــر ارتب ــن نوشــتار ب ای
ــه  ــی هســتند ک ــدی جمعیت ــد کلی ــه فراین ــا س ــرت اســت. اینه ــاروری و مهاج ــر، ب ــر روی مرگ ومی ب
خــود نــه  تنهــا مســتقیماً تحــت تأثیــر بالیــا قــرار دارنــد، بلکــه تحــت تأثیــر سیاســت ها و برنامه هــای 

اجرایــی قبــل و بعــد از وقــوع بالیــا نیــز هســتند.

 مطالعه بالیا )فجایع(
رویکردهای علمی

ــف  ــای مختل ــاختن پدیده ه ــن س ــرای روش ــف ب ــن تعاری ــتفاده از ای ــا و اس ــف بالی ــرای تعری ــالش ب ت
اجتماعــی، بهداشــتی و جمعیتــی از پیشــینه تاریخــی طوالنــی در علــوم اجتماعــی، به ویــژه در 
ــوژی برخــوردار اســت. کارهــای پیشــین جامعه شــناختی در مــورد  جامعه شناســی، جغرافیــا و اپیدمیول
ــیوه های  ــه ش ــه ب ــترس، و توج ــاالی اس ــرایط ب ــت ش ــی تح ــار جمع ــم رفت ــر روی فه ــتر ب ــا بیش بالی
ــود  ــه متمرکــز ب ــرای مشــاهده تحــوالت پــس از حادث ــه مناطــق آســیب دیده ب ارســال پژوهشــگران ب
ــت،  ــرده اس ــر ک ــد، تغیی ــورد تأکی ــای م ــان حوزه ه ــول زم ــه در ط ــز، 1954(. اگرچ ــز و مارک )فریت
ــوز  ــد، هن ــار وارد می کنن ــی فش ــای اجتماع ــر نظام ه ــه ب ــا چگون ــه بالی ــم اینک ــود، فه ــن وج ــا ای ب
ــی و  ــس، تایرن ــی، 1989؛ دین ــت )کوارانتل ــده اس ــی مان ــات باق ــن تحقیق ــز ای ــه تمرک ــوان نقط به عن
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فریتــز، 1994؛ کالینبــرگ، 2002؛ براونینــگ و دیگــران، 2006؛ تایرنــی، 2007(. در جغرافیــا، تمرکــز 
ــری و  ــرات )گ ــر خط ــان در براب ــی انس ــتم های مکان ــیب پذیری سیس ــر روی آس ــتر ب ــا بیش تالش ه
ــاً  ــری سیســتم های انســانی- عمدت دیگــران، 2014؛ ان آی اس، 2006( و چگونگــی افزایــش انعطاف پذی
ــوژی  ــه اســت. اپیدمیول ــرار گرفت ــا منطقــه کوچــک- ق ــد اجتمــاع ی ــا چن ــک ی ــر روی ی ــه ب ــا مطالع ب
ــم  ــالمتی فراه ــت و س ــر بهداش ــا ب ــدت بالی ــاه و بلندم ــرات کوت ــی از اث ــای به موقع ــه1 ارزیابی ه فاجع
ــاپیر و  ــا، س ــت )گوه ــب اس ــکین مصائ ــگیری و تس ــتراتژی های پیش ــود اس ــال بهب ــد و به دنب می کن

ــس، 2012(. هویوی
ــرای  ــای وســیع تری نگریســته می شــوند. ب ــع( از زوایه ه ــا )فجای ــر، بالی در بســیاری از رشــته های دیگ
ــا  ــر از »شــوک ها« ی ــه کلی ت ــک طبق ــوان بخشــی از ی ــاً به عن ــا غالب ــات اقتصــادی، بالی ــال، در ادبی مث
ــا  ــت، ت ــده اس ــتفاده ش ــوک ها اس ــات از ش ــن ادبی ــوند. در ای ــناخته می ش ــه ش ــر مترقب ــرات غی تغیی
ــواده و  امــکان اســتدالل در ایــن رابطــه را فراهــم آورنــد کــه افــراد تــا چــه حــد قادرنــد از خــود، خان
اجتماع شــان در برابــر حــوادث غیــر مترقبــه دارای پیامدهــای منفــی حمایــت کننــد )تاونزنــد، 1995(. 
ــناختی  ــای جمعیت ش ــر روی پیامده ــتر ب ــه بیش ــز- اگرچ ــی نی ــابهی در جمعیت شناس ــات مش ادبی
ــام  ــر تم ــوه ب ــور بالق ــه به ط ــیع تری ک ــاس وس ــوادث دارای مقی ــد، و ح ــود دارن ــود- وج ــز می ش تمرک
ــه کار  ــد ب ــال بنگری ــرای مث ــد )ب ــوف کرده ان ــود معط ــه خ ــتری ب ــه بیش ــد، توج ــا اثرگذارن جمعیت ه
ــرخ2(  ــای س ــم ِخِمره ــد از رژی ــوج بع ــت کامب ــازی جمعی ــوص بازس ــن در خص ــقدمانه هیووالی پیش
ــه معــرف  ــد کــه ب )هیووالیــن، 1998، 2001، 2007(. تحلیل هــای اقتصــادی و جمعیتــی تمایــل دارن
بــودن در ســطح جمعیــت اولویــت بدهنــد، و در مقایســه بــا رویکردهــای جغرافیایــی و جامعه شــناختی، 
صــرف نوعــاً مقایســه هایی در مقیــاس بزرگ تــر بــه ارمغــان آورنــد. ســرانجام، بدنــه بزرگــی از کارهــای 
روان شناســی و اپیدمیولــوژی بــه بررســی داللت هــای بالیــا بــرای رفتارهــای متنــوع روانــی و در برخــی 
ــا درجــات مختلــف معــرف  مــوارد ســالمت جســمانی، اغلــب از طریــق تحلیــل داده هــای پیمایشــی ب
بــودن نمونه هــا، می پردازنــد )آرمنیــان، ملکویــان و هوانســیان، 1998؛ کائــو، مک فارلــن و کلیمیدیــس، 

ــس و دیگــران، 2006(. 2003؛ نوری

1- Disaster Epidemiology
ــر  ــالدی ب ــا 1979 می ــه از ســال 1975 ت ــود ک ــوژی مائویســتی ب ــرات و ایدئول ــا تفک ــی ب ــام گروه ــرخ )Khmer Rouge( ن ــای ُس 2- ِخِمره
ــود کــه  ــه ای ب ــه گون ــود و روش حکومتــی آنهــا ب ــن حکومــت برآمــده از حــزب کمونیســت کامــوج ب کشــور کامبــوج حکومــت می کــرد. ای
ــد.  ــامل می ش ــوج را ش ــت کامب ــد کل جمعی ــه 21 درص ــد ک ــر ش ــون نف ــام 1٫7 میلی ــی و قتل ع ــه نسل کش ــر ب ــال ها منج ــن س در ای
.)/https://fa.wikipedia.orgــای ُسخ ــی، 2018: ِخِمره ــای فارس ــرد )ویکی پدی ــقوط ک ــام س ــش ویتن ــه ارت ــا حمل ــرخ ب ــای ُس ــم ِخِمره رژی
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تعاریف فاجعه
طــی ســالها، تعاریــف زیــادی بــرای فاجعــه ارائــه شــده و عامــل ایجــاد بحــث و جــدل فراوانــی گشــته 
اســت )کوارانتلــی، 1989، 2005(. اغلــب تعاریــف بالیــا را به عنــوان پدیــده ای می شناســند کــه ناشــی 
ــز  ــی خــاص متمرک ــان و مکان ــه در زم ــی اســت ک ــداد غیرمعمــول بســیار  ســریع و ناگهان ــک روی از ی
ــاند.  ــر از آن را می پوش ــتم های بزرگ ت ــوارد، سیس ــی م ــا در برخ ــی ی ــطح محل ــه در س ــده و اینک ش
ــا یــک  ــه اهمیــت برســاخت اجتماعــی 1 در اینکــه آی ــزون ب ــا گذشــت زمــان، تعاریــف به طــور روزاف ب

ــد. ــی برده ان ــر پ ــا خی ــود ی ــر می ش ــه تعبی ــوان فاجع ــداد به عن روی
ــول در  ــی غیرمعم ــوان »وقایع ــا را به عن ــس )2001( بالی ــی، کرپ ــر جامعه شناس ــی ب ــدگاه مبتن از دی
ــانی  ــیب های انس ــی از آس ــف اجتماع ــا تعاری ــی ب ــرایط فیزیک ــی از ش ــده ترکیب ــه دربردارن ــع ک جوام
ــته  ــم برجس ــر مه ــن عنص ــف، چندی ــن تعری ــد. در ای ــف می کن ــت«، تعری ــی اس ــالل اجتماع و اخت
ــا بــدون وجــود مــردم و نظام هــای اجتماعــی کــه آنهــا  ــر اســاس ایــن تعریــف، بالی اســت؛ نخســت، ب
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــوان بالی ــر، به عن ــل فق ــن از قبی ــرایط مزم ــد. دوم، ش ــد، ُرخ نمی ده ــق می کنن خل
ــوادث  ــا و ح ــیوع بیماری ه ــا، ش ــی ها، قحطی ه ــا، نسل کش ــون، جنگ ه ــی از مت ــوند. در برخ نمی ش
مرتبــط بــا آب وهــوا ماننــد ســیل، طوفان هــا و گردبادهــا طبیعتــاً در ایــن تعریــف می گنجنــد. بــا ایــن 
ــاره ای از نقــاط  ــاره »غیــر معمــول« 2 در ایــن تعریــف دقیــق باشــیم. در پ حــال، مهــم اســت کــه درب
جهــان، ایــن نــوع از رویدادهــا همگــی بــه رویدادهــای بســیار معمولــی تبدیــل شــده اند. در آن مــوارد، 
الزم بــه طــرح ایــن اســتدالل اســت کــه وقــوع رویــداد شــاید معمــول باشــد، امــا زمــان دقیــق یــا شــدت 
ــک فاجعــه باشــد. از ســوی دیگــر،  ــوان ی ــف به عن ــن تعری ــرد ای ــرای کارب ــد مالکــی ب ــداد نمی توان روی

ــد. ــی کرده ان ــه تلق ــک فاجع ــوان ی ــی را به عن ــن حوادث ــاز چنی ــات، آغ مطالع
بالیــای طبیعــی معمــوالً عامــل از دســت رفتــن منابــع و تهدیــدی بــرای زندگــی- یــا از دســت رفتــن 
واقعــی زندگــی- هســتند. ترکیــب ایــن عوامــل ممکــن اســت، منجــر به یــک بحران انســانی شــود. برخی 
ــدی  ــی طبقه بن ــی را در سنخ شناســی های متنوع ــا حــوادث بســیار ناگهان ــد ت ــالش کرده ان ــات ت مطالع
کننــد، بــرای مثــال، اینکــه آیــا آن حــوادث ناشــی از پدیده هــای محیطــی از قبیــل نیروهــای ژئوفیزیــک 
یــا آب وهــوا هســتند، یــا ناشــی از اقدامــات فنــی یــا خودســرانه. تأکیــد جامعه شناســان بــر درک تغییــر 

1- Social Construction
2- Non-Routine
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ــز، منجــر  ــداد فاجعه آمی ــه خــود روی ــر از مطالع ــی، فرات ــای طبیع ــی ناشــی از بالی ــای اجتماع فراینده
بــه تکامــل مجموعــه ای از حــوادث شــده اســت کــه در حــوزه یــک فاجعــه قــرار می گیرنــد، و به ویــژه 
ــا حــد  ــرات اجتماعــی آشــکار شــده اند )هرینــگ، 2013(. ت ــا اث ــد مرتبــط ب ــوان یافته هــای جدی به عن
زیــادی ایــن امــر مشــخص شــده اســت کــه تعامــل حــوادث فیزیکــی بــا ویژگی هــای جوامــع درگیــر 
بالیــا، از قبیــل ماهیــت مســکن و الگوهــای اســتفاده از زمیــن، نقشــی اساســی در چگونگــی ظهــور و 

ــازی می کننــد. ــا ب ــروز بالی ب
ــدازه،  ــا تفــاوت ایجــاد می کننــد عبارتنــد از ان ــزی کــه در بیــن بالی از دیگــر جنبه هــای مهــم و متمای
ــت  ــرای جمعی ــود ب ــدارهای موج ــه هش ــرفت در زمین ــه پیش ــداد، درج ــان روی ــدت زم ــعت و م وس
ــرد.  ــی ک ــه را پیش بین ــوع حادث ــوان وق ــاس آن می ت ــر اس ــه ب ــی ک ــزان دقت ــر و می ــرض خط در مع
به عنــوان مثــال، ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال 2004 کــه بــا جزیــره ســوماترای اندونــزی اصابــت 
ــا  ــر گذاشــت(، از لحــاظ اینکــه آی ــاالت متحــده اث ــر ســاحل خلیــج ای ــا )کــه ب ــان کاترین کــرد و طوف
رخــداد و یــا مــدت استمرارشــان پیش بینــی شــده بــود یــا نــه، تــا کســانی کــه احتمــاالً تحــت تأثیــر 
ــد. ســونامی در  ــرای یــورش آب آمــاده باشــند، بســیار متفــاوت بودن ــد و بایســتی ب آنهــا قــرار می گیرن
عــرض چنــد دقیقــه از وقــوع زلزلــه بــه برخــی از خطــوط ســاحلی اندونــزی اصابــت و آســیب بســیاری 
وارد کــرد، در صورتی کــه بــه ســاکنان نیواورلئــان1 چنــد روز قبــل از اینکــه طوفــان باعــث فرونشســت 
زمیــن شــود، آمــدن طوفــان را هشــدار داده بودنــد )موناســینگه، 2007(. عــالوه بــر ایــن، در حالی کــه 
طوفان هــا همــواره بخشــی از تاریــخ نیواورلئــان از زمــان اســتقرارش در اوایــل قــرن هجدهــم بوده انــد، 
شــواهد زمین شناســی نشــان می دهــد کــه در ســواحل ســوماترا بیــش از شــش قــرن، هیــچ ســونامی 

اتفــاق نیافتــاده اســت.

 چارچوبی برای بررسی اثرات جمعیتی بالیای طبیعی
ــد و  ــیعی ُرخ می ده ــاس وس ــی در مقی ــای طبیع ــای بالی ــه پیامده ــی ک ــب زمان ــان اغل جمعیت شناس
پتانســیل اثرگــذاری بــر جمعیت هــای منطقــه ای و ملــی را دارنــد، آنهــا را مــورد بررســی قــرار داده انــد. 
ــرت  ــاروری و مهاج ــالمتی، ب ــر، س ــامل مرگ ومی ــاً ش ــا، نوع ــه آنه ــورد توج ــدی م ــای کلی پارامتره

1-نیواورلئان یا نیو اورلینز )در انگلیسی: New Orleans( بزرگ ترین شهر ایالت لوئیزیانا در ایاالت متحده آمریکا است. این شهر بر کرانه رود 
https://fa.wikipedia. میسی سیپی واقع شده و از بندرهای مهم ایاالت متحده آمریکا محسوب می شود )ویکی پدیای فارسی، 2018: نیواورلئان

.)/org/wiki
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ــد. ــی دارن ــت داللت های ــب جمعی ــرای حجــم و ترکی ــود ب ــه خ ــه نوب ــه ب ــند ک می باش
ــه  ــر ب ــا منج ــه آن بالی ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــی زمان ــا و جمعیت شناس ــن بالی ــاط بی ــترین ارتب بیش
تعــداد مرگ ومیرهــای فــراوان می گــردد. خطــر مــرگ در یــک بــالی طبیعــی ممکــن اســت، برحســب 
ــن  ــب ای ــر حس ــیب پذیری ب ــود در آس ــای موج ــاب تفاوت ه ــه بازت ــد، ک ــر باش ــس متغی ــن و جن س
ــال  ــرض آن ب ــن در مع ــا نگرفت ــن ی ــرار گرفت ــال ق ــا احتم ــای جســمانی و ی ــر تفاوت ه ــه خاط ــاد ب ابع
می باشــد. وضعیــت اجتماعــی- اقتصــادی هــم ممکــن اســت بــا خطــر در معــرض قــرار گرفتــن بالیــا در 
ــژه در مناطــق آســیب پذیر )ماننــد دشــت های  ــال، از آنجــا کــه فقــرا به وی ــوان مث ــاط باشــد. به عن ارتب
ــه  ــان بســتگی ب ــا طوف ــه ی ــون آســیب های ناشــی از زلزل ــه چ ــا اینک ــد و ی ــی می کنن ســیالبی( زندگ
ــالوه  ــا ع ــد. بالی ــرار می گیرن ــع ق ــن فجای ــر ای ــت تأثی ــتر تح ــر بیش ــراد فقی ــکن دارد، اف ــت مس کیفی
بــر مرگ ومیرهــای فــوری، ممکــن اســت از طریــق اثراتــی کــه بــر وضعیــت بهداشــتی و ســالمتی یــا 

ــند. ــته باش ــر داش ــر مرگ ومی ــتقیمی ب ــا غیرمس ــر ی ــرات بلندمدت ت ــد، تأثی ــر آن می گذارن عناص
ــا  ــراد ی ــد؛ اف ــم دارن ــی انســانها را ه ــردن محــل زندگ ــن پتانســیل جابجــا ک ــی همچنی ــای طبیع بالی
ــا دارایی هــا  ــه ایــن خاطــر کــه بالی ــا ب به طــور پیشــگیرانه محــل زندگــی خــود را تــرک می کننــد و ی
و منبــع تأمیــن معــاش مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، آنهــا مانــدن در منطقــه تحــت تأثیــر را 

ــد. ــن می یابن ــا غیرممک ــذاب ی غیرج
پــس از وقــوع بالیــا، ممکــن اســت برخــی از افــراد جابجــا شــده بــه مــکان اصلــی خــود بازگردنــد، و 

ــه اشــکال متنــوع فرصت هــا، جــذب مناطــق دیگــری شــوند. ــا توجــه ب برخــی نیــز ممکــن اســت ب
ــتند،  ــهود هس ــر مش ــطه کمت ــاروری بالواس ــر ب ــی ب ــای طبیع ــذاری بالی ــازوکارهای اثرگ ــه س اگرچ
ــا آن  ــط ب ــارهای مرتب ــا و فش ــا و تنش ه ــد. بالی ــر دهن ــز تغیی ــاروری را نی ــای ب ــد الگوه ــا می توانن ام
ــان  ــدت زم ــا م ــی ی ــوان حاملگ ــر ت ــوه ب ــور بالق ــویی و به ط ــای زناش ــداد مقاربت ه ــر تع ــد ب می توانن
ــالل در  ــد. اخت ــر دهن ــدآوری را تغیی ــرای فرزن ــا ب ــد تقاض ــا می توانن ــند ی ــذار باش ــل اثرگ ــع حم وض
ــگیری از  ــایل پیش ــه وس ــی ب ــر دسترس ــد ب ــز می توان ــت، نی ــا اس ــوع بالی ــی از وق ــه ناش ــات ک خدم
حاملگــی اثــر بگــذارد. بالیایــی کــه منجــر بــه تعــداد مرگ ومیرهــای فراوانــی می شــوند، ممکــن اســت 
ــه خاطــر مرگ ومیرهــا  ــه همــراه داشــته باشــد. در نهایــت، اگــر بــالی طبیعــی ب ــاروری را ب افزایــش ب
ــود،  ــت ش ــی جمعی ــنی و جنس ــب س ــر ترکی ــث تغیی ــذارد، باع ــای می گ ــر ج ــه ب ــی ک و مهاجرت های
ــاروری را  ــر روندهــای ب ــن ام ــد، به طوری کــه ای ــر کن الگوهــای تشــکیل زناشــویی ممکــن اســت، تغیی
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ــد. ــر می ده تغیی
ــر  ــات و مفصل ت ــی جزئی ــا کم ــوم ب ــن مفه ــه چندی ــت ک ــته اس ــین، شایس ــث پیش ــوص بح در خص
مطــرح گردنــد. نخســت، اگرچــه بالیــا نوعــاً بــا یــک حادثــه ناگهانــی و بســیار ســریع ُرخ می دهنــد کــه 
می تواننــد دقیقــاً از لحــاظ زمانــی و اغلــب مکانــی مشــخص شــوند، امــا نقــاط انتهایــی مکانــی و فضایــی 
اثــرات آنهــا به صراحــت قابــل تشــخیص نیســتند. اثــرات فاجعــه ای کــه باعــث خســارت های فیزیکــی 
در منطقــه جغرافیایــی محــل وقــوع شــده اســت، ممکــن اســت تــا مدت هــای طوالنی تــر و حتــی فراتــر 
از آن منطقــه احســاس شــود. اســتنباط ایــن اســت کــه اثــرات بلنــد مــدت یــک فاجعــه ممکــن اســت، 
ــک  ــی ی ــه ترکیــب جمعیت ــه ای ک ــال، فاجع ــرای مث ــرات مســتقیم آن باشــد. ب ــر از اث ــب فرات ــه مرات ب
منطقــه یــا مکانــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، ممکــن اســت بــر بازارهــای کار و ازدواج در مقیــاس 
ــی1  از  ــری داخل ــا مهاجرپذی ــه ب ــه ای ک ــن، فاجع ــر ای ــالوه ب ــذار باشــد. ع ــی وســیع تری اثرگ جغرافیای
مناطــق دیگــر همــراه اســت، به طــور واضــح نه تنهــا بــر خــود جمعیــت و مهاجــران دچــار حادثــه، بلکــه 

ــر می گــذارد. ــر اجتماعــات و مناطقــی کــه مهاجــران از آنجــا برخاســته اند نیــز اث ب
ــط  ــد. فق ــم در ارتباطن ــا ه ــی ب ــه شــیوه های فراوان ــاال ب ــورد بحــث در ب ــی م ــای جمعیت دوم، فراینده
ــرت  ــوص مهاج ــا در خص ــت؛ تصمیم گیری ه ــوان گف ــم می ت ــه کنی ــم ارائ ــر بخواهی ــه را اگ ــد نمون چن
احتمــاالً تحــت تأثیــر ســاختار خانــواده و فرایندهــای تصمیم گیــری اســت کــه خــود اینهــا مســتقیماً بــا 
ــر ســطوح  ــد ب ــه مرگ ومیــر تغییــر می یابنــد. از دســت دادن خویشــاوندان و مهاجــرت می توان توجــه ب
ــدآوری تأثیــر بگــذارد. تحلیل هــای  ــوان حاملگــی و فرزن ــدآوری، و ت ــه فرزن اســترس، ســالمت، میــل ب
نســبتاً اندکــی بــه ایــن روابــط متقابــل توجــه می کننــد، عمدتــاً بــه ایــن خاطــر کــه مطالعــات کمــی 
بــه جمــع آوری اطالعــات در زمینــه مجموعــه گســترده ای از رفتارهــا و پیامدهــای بالقــوه مرتبــط بــا هــم 
ــراد،  ــز مســیرها و جریانهــای زندگــی اف ــد؛ همچنیــن مطالعــات کمتــری به طــور موفقیت آمی می پردازن

ــد. ــال کرده ان ــان دنب ــا را در طــول زم ــر در بالی ــات درگی ــا و اجتماع خانواده ه
ســوم، اگرچــه تأکیــد مــا بــر اثــرات منفــی بالیــای طبیعــی بــوده اســت، امــا مهــم اســت بــه ایــن نکتــه 
هــم توجــه کنیــم کــه بالیــا چــه فرصت هــا )تغییراتــی( را ایجــاد می کننــد، و برخــی از ایــن تغییــرات 
ممکــن اســت، پیامدهــای مثبتــی بــرای افــراد و اجتماعــات بــه همــراه داشــته باشــند. همانطــور کــه 
بالیــا زمین هــا، خانه هــا یــا زیرســاخت ها را در مکانــی از بیــن می برنــد، بــه همــان نحــو ارزش 

1- In-migration 
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ــا اغلــب باعــث کاهــش  ــد. بالی ــا زیرســاخت های مشــابه احتمــاالً افزایــش می یاب زمین هــا، خانه هــا و ی
ــا ســرپناه  ــذا ی ــه فراهــم نمــودن غ ــد ب ــی کــه می توانن ــذا و ســرپناه می شــوند: آنهای ــه غ دسترســی ب
بپردازنــد، ذینفعــان بالقــوه ایــن وضعیــت هســتند. در بســیاری از مــوارد، ایــن امــور بــه وســیله دولت هــا 
ــانی  ــای کمک رس ــت، برنامه ه ــوند. در حقیق ــه می ش ــک ارائ ــوان کم ــی به عن ــازمان های غیردولت ــا س ی
ــی  ــیوه های مثبت ــا را به ش ــب بالی ــه عواق ــد ک ــم کنن ــی را فراه ــت، فرصت های ــن اس ــان ممک خودش
ــی را  ــاورزان محل ــی از کش ــواد غذای ــد م ــای خری ــوان برنامه ه ــال، می ت ــوان مث ــد. به عن ــر دهن تغیی
نــام بــرد. ســایر برنامه هــای سیاســتی ممکــن اســت بــر پیامدهــا و عواقــب بلندمــدت اثرگــذار باشــد و 
پتانســیل تبدیــل خطــرات ناچیــز بــه فجایــع بــزرگ  مقیــاس در آینــده را کاهــش دهــد. به طــور کلــی 
ــه  ــی ب ــای طبیع ــا بالی ــط ب ــی مرتب ــای جمعیت ــر پدیده ه ــد ب ــی می توان ــت محیط ــت های زیس سیاس

ــذارد. ــر بگ ــی اث شــیوه های مهم

بالیای طبیعی تأثیرگذار در دهه گذشته
قبــل از پرداختــن بــه شــواهد مرتبــط بــا تغییــرات جمعیتــی در مناطــق درگیــر در بالیــای طبیعــی، بــه 
مــرور گســتره بالیــای ُرخ داده در طــول دهــه گذشــته بــر اســاس شــاخص های میــزان تلفــات انســانی 

ــم. ــا می پردازی ــی آنه ــی از خســارت های مال و ارزش تخمین
ــود،  ــن زده می ش ــه تخمی ــته ک ــه گذش ــک ده ــول ی ــی در ط ــالی طبیع ــج ب ــرات پن ــر، اث ــدول زی ج
بیشــترین تعــداد تلفــات انســانی )قســمت الــف( و بیشــترین خســارات بــر حســب مقیاس هــای مالــی 
ــرآورد خســارات  ــه، ب ــه صــورت خالصــه نشــان داده اســت. البت ــر جــای گذاشــته، ب )قســمت ب( را ب
ــم  ــری از حج ــه تصوی ــرای ارائ ــدول ب ــع، ج ــتند؛ در واق ــی هس ــم، تقریب ــت ه ــن حال ــی در بهتری مال

ــه عمــل آمــده در نظــر گرفتــه شــده اســت. خســارات ب
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تلفات جانی وخسارات مالی ناشی از بالیای طبیعی

تعداد تلفات نوع بالی طبیعیسالکشور
جسمانی )نفر(

تعداد جمعیت 
تحت تأثیر )نفر(

خسارات مالی1 
)میلیون دالر 

آمریکا(

قسمت الف( پُرخسارت ترین بالیا از نظر جانی
 جنوب و جنوب

شرقی آسیا
اندونزی

سری النکا
هند

تایلند
هائیتی
میانمار
چین

پاکستان

2004

2010

2008

2008

2005

225841
165708

35399

16389

8345

222570

138366

87476

73338

2273723
532898

1019306

654512

67007

3700000

2420000

45976596

5128309

7791
4452

1317

1023

1000

8000

4000

85000

5200

پُرخسارت ترین بالیا از نظر مالی

 زمین لرزه/2011ژاپن
19846368820210000سونامی

1833500000125000طوفان کاترینا2005ایاالت متحده

874764597659685000زمین لرزه2008چین

1548500000265000طوفان شنی2012ایاالت متحده

562267155630000زمین لرزه2010شیلی

منبع:
EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database-www.emdat.be, University of 
Louvain, Brussels (Belgium). NOAA: “Billion-Dollar Weather/Climate Disasters” - www.
ncdc.noaa.gov/billions/events 

1. برآورد خسارات بر حسب نرخ دالر در سال وقوع است.

ــای موســمی،  ــزارش گردباده ــکا، گ ــراد آســیب دیده در آمری ــدگان اف ــد مصرف کنن ــدرت خری ــای ق ــر مبن ــده ب ــرآورد ش 2. ب

Sandy.pdf_http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012 :ــان، 2013- در ــی طوف ــز مل ــنی، مرک ــان ش طوف
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بــا در نظــر گرفتــن مرگ ومیــر، مرگ بارتریــن بــال، ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال 2004 بــود کــه در 
آن بیــش از 225000 نفــر در آســیای جنــوب و جنــوب شــرقی جــان خــود را از دســت دادنــد. زمیــن 
ــاد موســمی  ــا گردب ــس از اینه ــرد و پ ــن ب ــر را از بی ــش از 222000 نف ــی بی ــرزه ســال 2010 هائیت ل
نرگیــس بــا تلفــات 138366 نفــری قــرار دارد. دو زمیــن لــرزه دیگــر در چیــن و پاکســتان نیــز، ســبب 

مــرگ ده هــا هــزار نفــر گردیــد.
ــده  ــری ش ــوع اندازه گی ــال وق ــب ارزش دالر در س ــر حس ــه ب ــی )ک ــارت های مال ــه خس ــه ب ــا توج ب
اســت(، زمیــن لــرزه و ســونامی کــه در ژاپــن روی داد، در صــدر جــدول قــرار دارد. بــر طبــق داده هــای 
مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی بالیــای طبیعــی1  در دانشــگاه لوویــن خســارت های مالــی بــرآورد شــده 
ایــن رویــداد، حــدود 210 میلیــارد دالر آمریــکا بــود، و طوفــان کاترینــا، خســارتی 125 میلیــارد دالری 
ــر دو قســمت  ــه در ه ــی اســت ک ــا بالی ــن، تنه ــرزه ســال 2008 در چی ــن ل ــر جــای گذاشــت. زمی ب
جــدول نمــود دارد و بــه یــک ویژگــی جالــب از بالیــای طبیعــی اشــاره دارد: آن ویژگــی ایــن اســت کــه 
مرگ بارتریــن بالیــای طبیعــی، لزومــاً آنهایــی نیســتند کــه خســارات مالــی بیشــتری بــه همــراه داشــته 
باشــند. در عــوض، زیان بارتریــن بالیــای طبیعــی از نظــر مالــی در کشــورهای دارای ســطوح درآمــدی 
بــاال و متوســط ُرخ داده انــد، و در ســه مــورد از آن بالیــا، تعــداد تلفــات انســانی واقعــاً پاییــن بــوده اســت.

امــا اینکــه در یــک دهــه گذشــته، جــدول را چگونــه ورانــداز کنیــم، نامشــخص اســت. از یــک طــرف، 
ــانی در  ــات انس ــمار تلف ــه ش ــف ک ــرات مختل ــش خط ــراری و کاه ــی اضط ــت های آمادگ ــر سیاس اگ
کشــورهای صنعتــی و توســعه یافته را پاییــن آورده انــد، بتــوان در تعــداد بیشــتری از کشــورهای در حــال 
توســعه اجرائــی نمــود، ممکــن اســت تلفــات جانــی ناشــی از بالیــای طبیعــی کاهــش یابــد. از طــرف 
ــا  ــل حــوادث شــدید ژئوفیزیکــی ی ــدازه و تراکــم جمعیت هــا در مناطــق آســیب پذیر در مقاب دیگــر، ان

هواشناســی در حــال رشــد اســت کــه ایــن امــر تعــداد افــراد در معــرض خطــر را افزایــش می دهــد.
داده هــای جــدول فــوق، مبتنــی بــر برآوردهــای انباشــته در ســطح ملــی اســت. در حالیکــه ایــن داده هــا 
ــل  ــرات کام ــاره اث ــا درب ــت، ام ــد اس ــأله مفی ــتره مس ــا گس ــاط ب ــه در ارتب ــواهدی خالص ــوان ش به عن
جمعیتــی ایــن وقایــع اطالعــات کمــی در اختیــار قــرار می دهــد و بــه فرایندهــا و ســازوکارهای میــان 

بالیــای طبیعــی و تغییــرات جمعیتــی در طــول زمــان توجهــی نکــرده اســت.

1-Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)
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در حقیقــت، یــک مانــع عمــده بــرای مطالعــه جمعیت شناســی بالیــای طبیعــی، کمبــود نســبی داده هــا 
و اطالعــات مقتضــی اســت. بســیاری از مطالعــات مبتنــی بــر نمونه هــای نســبتاً کوچــک و غیرمعرفــی 
ــر  ــا کانتین ــادر ی ــوس به شــکل چ ــاًل ملم ــات کام ــر ترتیب ــا دیگ ــا ی ــه در اردوگاه ه ــراد هســتند ک از اف
ــس  ــه پ ــانی ک ــا کس ــه ب ــد مصاحب ــی مانن ــات از روش های ــر از مطالع ــی دیگ ــد. برخ ــکنی گزیده ان س
ــی  ــار، کم ــک ب ــا ی ــول، مصاحبه ه ــور معم ــد. به ط ــره می جوین ــد، به ــی مانده ان ــه، باق ــوع فاجع از وق
ــات، بدســت دادن  ــا و اطالع ــن ســنخ از داده ه ــا ای ــن ب ــد. بنابرای ــه انجــام می گیرن ــوع فاجع ــد از وق بع
ــر تغییــر فرایندهــای جمعیتــی کاری مشــکل  ــای طبیعــی ب ــر بالی ــاره اث نتیجه گیری هــای محکــم درب
ــر دو دوره  ــر ه ــه نمایانگ ــت ک ــرف جمعی ــای مع ــع آوری داده ه ــا جم ــط ب ــای مرتب اســت. پیچیدگی ه
قبــل و بعــد از فاجعــه باشــد، یعنــی اینکــه فاصلــه پیوســتار تخریــب و جریــان حرکــت افــراد بــه مقاصــد 
مختلــف از ســایر اردوگاه هــا را نشــان دهــد، بــه شــدت معــرف بــودن نمونه هــای مطالعــه، اندازه هــای 
نمونــه، و دنبــال کــردن داده هــای مقطعــی موجــود را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت )ساســتری و 

ــا و ماکســول، 2009(. ــام، 2009؛ گالئ وان الندینگه

فرایندها و پیامدهای جمعیتی
ــف  ــای مختل ــی و پیامده ــای طبیع ــن بالی ــط بی ــورد رواب ــواهدی در م ــرور ش ــه م ــمت ب ــن قس در ای

جمعیتــی آن می پردازیــم.
مرگ ومیر و اختالل در سالمتی )ناخوشی(

ــن  ــه از دســت رفت ــد منجــر ب ــی می توانن ــای طبیع ــه در جــدول 1 نشــان داده شــد، بالی همانطــور ک
زندگــی در ســطح وســیعی شــوند. مقــدار مرگ ومیــر ناشــی از بالیــا بســته بــه عواملــی از قبیــل نــوع 
ــت  ــن اس ــا، ممک ــا و مفقودی ه ــداد مرگ ومیره ــت. تع ــر اس ــان آن متغی ــت، و زم ــل و موقعی ــال، مح ب
به طــور دقیــق مشــخص نباشــد و در برخــی مــوارد ایــن برآوردهــای تقریبــی ممکــن اســت در شــمار 
تلفــات رســمی بــه حســاب نیاینــد. اینکــه آیــا مرگ ومیرهــا تأثیــر معنــاداری بــر حجــم جمعیــت دارد 
یــا نــه، تاحــدودی بســتگی بــه ایــن دارد کــه مرگ ومیــر از نظــر فضایــی در کجــا متمرکــز شــده اســت. 
ــا  ــبه آنه ــا محاس ــد، ام ــک نمای ــه کم ــرات فاجع ــردن اث ــن ک ــه روش ــد ب ــر می توان ــای مرگ ومی نرخ ه
مســتلزم داشــتن اطالعاتــی دربــاره تعــداد افــراد در معــرض حادثــه و همچنیــن تعــداد فــوت شــده ها 

اســت اطالعاتــی کــه همــواره در دســترس قــرار ندارنــد.
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خطــر مرگ ومیــر ممکــن اســت بــر حســب ســن و جنــس آنطــور کــه بــر حســب نــوع بالیــا متفــاوت 
ــا، ســونامی  ــر اســاس آنه ــه ب ــد ک ــه می نماین ــه شــواهدی را ارائ ــن مطالع ــر باشــد. چندی اســت، متغی
اقیانــوس هنــد بــا مرگ ومیــر باالتــری بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان، و همچنیــن بــرای جوانــان و 
بزرگســاالن همــراه بــوده اســت. بــرای مثــال، فرانکنبــرگ و دیگــران )2011( بــر اســاس یــک پیمایــش 
ــاله  ــردان 44- 20 س ــان م ــر در می ــه مرگ ومی ــد ک ــان دادن ــونامی، نش ــل از س ــت قب ــرف جمعی مع
ــرای  ــنی، ب ــروه س ــان گ ــان هم ــرای زن ــر ب ــای مرگ ومی ــت. نرخ ه ــرار داش ــد ق ــن ح در پایین تری
ــن  ــه ای ــال دارد ک ــد. احتم ــر بودن ــاداری باالت ــور معن ــاالن به ط ــرای بزرگس ــان، و ب ــودکان و نوجوان ک
تفاوت هــا نمایانگــر تفــاوت افــراد در قــدرت و توانایــی شــنا کــردن آنهــا باشــد، زیــرا قــرار گرفتــن در 
معــرض ســونامی بعیــد اســت کــه بــر حســب گــروه جمعیتــی متغیــر باشــد. نتایــج مشــابهی نیــز بــرای 
ــان و  ــه در آن زن ــده اند، ک ــزارش ش ــد گ ــوس هن ــال 2004 اقیان ــونامی س ــال س ــه دنب ــری النکا ب س
کــودکان در مقایســه بــا بزرگســاالن واقــع در رده ســنی 20 تــا 29 ســال، مرگ ومیــر باالتــری را تجربــه 

ــران، 2006(. ــیکیوری و دیگ ــد )نیش کرده ان
ایــن الگوهــای مرگ ومیــر غیــر عــادی اســت. ایــن الگوهــا در ســونامی ژاپــن مشــاهده نگردیــد، جایــی 
کــه مرگ ومیــر کــودکان در ســن مدرســه در مقایســه بــا افــراد ســایر گروه هــای ســنی پایین تــر بــود، 
ــا ســونامی وجــود نداشــت  ــاداری در مرگ ومیرهــای مرتبــط ب ــان تفاوت هــای معن و بیــن مــردان و زن
ــس از زمیــن  ــر در هائیتــی پ )ناکاهــارا و دیگــران، 2013(. هیچ کــدام از آن الگوهــا وضعیــت مرگ ومی
ــال و  ــراد 18 س ــان اف ــر در می ــه در آن مرگ ومی ــی ک ــد، جای ــف نمی کنن ــال 2010 را توصی ــرزه س ل
پایین تــر در باالتریــن ســطح قــرار داشــت. در هائیتــی، حــدود دو ســوم از مرگ هــا مربــوط بــه کــودکان 
ــری را  ــر باالت ــای مرگ ومی ــودکان میزان ه ــا ک ــرزه نه تنه ــن ل ــان زمی ــود. در جری ــال ب ــر از 12 س کمت
متحمــل می شــدند، حتــی آنهــا بــه احتمــال بیشــتری نیــز بــه خاطــر جراحت هــا و بیماری هــای پــس 
ــل، میزان هــای مرگ ومیــر  ــد )کلــوب و دیگــران، 2010(. در مقاب ــه می کردن از مصیبــت مــرگ را تجرب
ــاله و  ــراد 75 س ــی اف ــته تر )یعن ــه سن گذاش ــا ب ــاالن پ ــان بزرگس ــا در می ــان کاترین ــا طوف ــط ب مرتب
باالتــر(، عمدتــاً بــه خاطــر اینکــه آنهــا پیــش از طوفــان مناطــق درگیــر را تــرک نمی کردنــد و ســرانجام 

در آب غــرق می شــدند، در باالتریــن حــد بــود )بــروکارد و دیگــران، 2008(.
بالیــای طبیعــی ســوای مرگ ومیــر، می تواننــد بــا توجــه بــه ماهیــت اثرگــذاری مختــص بــه 
ــب موجــب  ــا اغل ــن لرزه ه ــد. زمی ــر بگذارن ــز اث ــر بهداشــت و ســالمتی نی ــداد، ب ــر روی ــای ه ویژگی ه
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آســیب های متعــدد از جملــه دررفتگی هــا، شکســتگی ها، کوفتگی هــا، مشــکالت قفســه ســینه و 
عصبــی، و مشــکالت بالقــوه قلبــی عروقــی می شــوند )بارتلــز و وان رویــن، 2011(. مشــکالت بهداشــتی 
ــا و  ــد. ســاکنان لوئیزیان ــد در بلنــد مــدت ادامــه یاب پیش آمــده از طــرف یــک فاجعــه طبیعــی، می توان
ــی، و مشــکالت  ــای گوارش ــوع و ناراحتی ه ــت ته ــردرد، حال ــش س ــان افزای ــس از طوف ــیپی پ میسی س
تنفســی و قلبــی را تجربــه کردنــد )آدیــوال و پیکــو، 2012(. اثــرات بلندمدت تــر فاجعــه طبیعــی ممکــن 
ــژه هنگامــی مهــم باشــد کــه باعــث ایجــاد خطــرات بهداشــتی و زیســت محیطی دیگــری  اســت، به وی

از قبیــل رهــا کــردن مــواد شــیمیایی، نفــت یــا اشــعه خورشــید شــود.
ــا بالیــای طبیعــی، همچنیــن می توانــد بــر شــرایط  فشــارهای روانــی، جســمانی و اقتصــادی مرتبــط ب
ــذار  ــدت اثرگ ــا در طوالنی م ــن بچه ه ــر ســالمتی ای ــوه ب ــور بالق ــاردار و به ط ــان ب ــوزادان در زن ــد ن تول
باشــد. شــواهد مربــوط بــه فرزنــدان زنــان بــاردار در طــول قحطــی زمســتانی هلنــد، نشــان می دهــد کــه 
مصــرف بســیار کــم کالــری در دوران بــارداری منجــر بــه کاهــش وزن در هنــگام تولــد، کوتاه قــدی در 
ــر زودرس  ــی و مرگ ومی ــط زندگ ــی در اواس ــاری قلبی عروق ــه بیم ــال ب ــر ابت ــش خط ــالی، افزای بزرگس
می گــردد. ایــن نتایــج هــم بــر اســاس اثرگــذاری عامــل انســداد غذایــی در رحــم از طریــق مســیرهای 
بیولوژیکــی محتمــل و هــم اختــالل محیــط تغذیــه ای پــس از تولــد تفســیر شــده اند )اســتین، 1975؛ 
راولــی و دیگــران، 1998؛ راولــی و دیگــران، 1999، ُرزبــوم و دیگــران، 2001؛ روجــی و دیگــران، 2010(.

چندیــن مطالعــه، تأثیراتــی کــه بالیــای طبیعــی از قبیــل خشکســالی یــا ســیل بــر فــرد در دوران جنینی 
یــا اوایــل زندگــی می گــذارد را بررســی کــرده و مقــرر داشــته اند کــه ایــن رویدادهــا می تواننــد اثراتــی 
بــر جــای بگذارنــد کــه در بزرگســالی به خوبــی مشــخص هســتند )فوســتر، 1995؛ ماســینی و یانــگ، 
2009(. مطالعــات دیگــری بــه بررســی تأثیــر شــیوع بیماری هــای عفونــی وســیع، ماننــد برجســته ترین 
ــاره  ــا بحــث درب ــد )2006( ب ــد. آلمون ــزای ســال 1918 پرداخته ان ــر آنفوالن ــی عالمگی ــی اپیدم آن یعن
ــرض  ــراد در مع ــن اف ــرار گرفت ــه ق ــد ک ــتدالل می کن ــی، اس ــودن آن اپیدم ــی ب ــل پیش بین غیرقاب
چنیــن اپیدمی هایــی منجــر بــه عواقــب اجتماعــی- اقتصــادی نامســاعدی در دوران بزرگســالی آنهــا در 
ــراون  ــا ایــن حــال، ب ــد. ب ــا همتایانــی می گــردد کــه در معــرض چنیــن رویدادهایــی نبوده ان مقایســه ب
ــی  ــای عفون ــرض اپیدمی ه ــه در مع ــل هایی ک ــن نس ــه والدی ــد ک ــق می کنن ــاس )2014( تصدی و توم
بوده انــد، نیــز در مقایســه بــا والدیــن نســل های محیــط نزدیــک بــه آنهــا پایــگاه اجتماعــی- اقتصــادی 
ــی  ــن موضــوع اهمیــت کل ــا اختــالل مواجــه می کنــد. ای ــری داشــتند کــه تفســیر شــواهد را ب پایین ت
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تمرکــز بــر اینکــه یــک بــالی طبیعــی در هنــگام تفســیر شــواهد پیش بینــی شــده اســت یــا خیــر را 
ــرات  ــل پیش  بینــی اســت(، اث ــا قاب ــالی طبیعــی پیش بینــی می شــود )ی ــوع ب نشــان می دهــد. اگــر وق
بــرآورد شــده احتمــاال بازنمــای ترکیبــی از تأثیــر خــود بــالی طبیعــی و واکنش هــای رفتــاری بالقــوه 

ــالی طبیعــی اســت. ــه پیش بینــی آن ب ب
ــی و  ــول دوران حاملگ ــترس زا در ط ــای اس ــن تجربه ه ــه بی ــی رابط ــال بررس ــه دنب ــر ب ــات دیگ مطالع
ــی ایجــاد  ــای شــبه آزمایشــی، یعن ــات از طرح ه ــن مطالع ــدان هســتند. در ای ســالمت جســمانی فرزن
ــل، 2006؛ کاماچــو، 2008(، یــک  ــا جنــگ )الودردی ــرور ی ــع اســترس، از قبیــل اعمــال ت برخــی مناب
ــه و روســین- ســالتر،  ــان )کوری ــا طوف ــورچ، 2011( ی ــرزه )ت ــن ل ــراون، 2014(، زمی ــر )ب ــرم فراگی ُج
ــن  ــدن جنی ــل ش ــگام کام ــت والدت، در هن ــای ثب ــتفاده از داده ه ــا اس ــا ب ــد. آنه ــتفاده ش 2012( اس
ــع اســترس و عــدم اعمــال آن  ــی اعمــال منب ــوزادان در دو موقعیــت زمان ــج والدت ن ــه مقایســه نتای ب
ــا فرضیــه تأثیــرات منفــی قــرار گرفتــن در معــرض اســترس  پرداختنــد. در حالیکــه یافته هــای آنهــا ب
ــا ایــن وجــود اثــرات بــرآورد شــده به طورکلــی از نظــر مقــدار بســیار  بــرای والدت ســازگاری دارنــد، ب
ــی  ــای بزرگ ــات از نمونه ه ــیاری از مطالع ــالوه، بس ــتند. به ع ــت هس ــی بی اهمی ــاظ بالین ــز و به لح ناچی

ــرآورد شــده، روشــن نیســت. ــرات ب ــاری اث ــاداری آم ــد و معن اســتفاده می کنن
ــترش  ــرد گس ــمانی ف ــالمت جس ــر از س ــه فرات ــی، ب ــالی طبیع ــوع ب ــس از وق ــالمتی پ ــالل در س اخت
ــوژی تعــدادی از الگوهــای سیســتماتیک  ــد. مطالعــات انجــام گرفتــه در روان شناســی و اپیدمیول می یاب
ــائل  ــی مس ــه ارزیاب ــات ب ــد. مطالع ــت کرده ان ــی را ثب ــالی طبیع ــس از ب ــی پ ــی و روان ــالمت ذهن س
ــا اســترس، افســردگی و اضطــراب و  ــد، ام ــر اختصاصــی روان شــناختی پرداخته ان ــدد خــاص و غی متع
ــند  ــی می باش ــالی طبیع ــت ب ــر از ماهی ــائل صرف نظ ــن مس ــن ای ــانحه، رایج تری ــس از س ــانی پ پریش

ــرود، 2006(. ــس و ال ــران، 2002؛ نوری ــس و دیگ )نوری
ــا در  ــان هســتند، ام ــی در طــول زم ــم روان ــرات عالئ ــه بررســی تغیی ــادر ب ــات نســبتاً اندکــی ق مطالع
میــان مطالعاتــی کــه بــه انجــام چنیــن بررســی هایی پرداخته انــد، اکثــراً دریافته انــد کــه عالئــم روانــی 
در طــول زمــان بهبــود می یابنــد )نوریــس و دیگــران، 2002؛ پایتــرزاک و دیگــران، 2012(. داده هــای 
حاصــل از مطالعــات بازیابــی خلیــج گالوســتون1  نشــان می دهنــد کــه افــراد در معــرض طوفــان آیــک2  

1-The Galveston Bay Recovery Study (GBRS)  
2- Hurricane Ike
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ــا  ــد، ام ــراب و درد را دارا بوده ان ــی1، اضط ــه روان ــس از ضایع ــی پ ــالل استرس ــا اخت ــو ب ــی همس عالئم
ــای  ــان موج ه ــه افســردگی در می ــه اســت )اگرچ ــش یافت ــان کاه ــا گذشــت زم ــم ب ــن عالئ ــیوع ای ش
مختلــف مطالعــه ثابــت باقــی مانــده اســت( )پایتــرزاک و دیگــران، 2012(. شــواهدی مشــابه بــا شــواهد 
فــوق در میــان اندونزیایی هــای تحــت تأثیــر ســونامی اقیانــوس هنــد گــزارش شــده اســت )فرانکنبــرگ 

و دیگــران، 2014(.

مهاجرت و جابجایی
ــد  ــت بع ــر شــکل جمعی ــوی در تغیی ــوه ق ــل بالق ــک عام ــاری، ی مهاجــرت چــه ارادی باشــد چــه اجب
ــای  ــد، جابجایی ه ــی ُرخ می ده ــای طبیع ــه بالی ــی ک ــت. در محیط های ــی اس ــه طبیع ــک فاجع از ی
ــر  ــت و دائمــی، هــم در خــارج از و هــم در داخــل مناطــق درگی ــای موق ــی شــامل مهاجرت ه جمعیت
ــی  ــا )جای ــر از بالی ــم مناطــق بی تأثی ــده ه ــد دربرگیرن ــی، می توان ــای مهاجرت ــا می باشــد. مقصده بالی
ــای  ــم مکان ه ــند( و ه ــته باش ــا نداش ــته ی ــتانی داش ــا دوس ــواده ی ــن اســت خان ــراد آواره ممک ــه اف ک
نســبتاً نزدیــک بــه مناطــق تحــت تأثیــر کــه کمپ هــای رســمی و غیررســمی آنهــا دایــر اســت، باشــد. 
امــا ســاکنان ممکــن اســت باقــی مانــدن در جایــی کــه در زمــان وقــوع بــال، محــل زندگی شــان بــوده 
اســت را نیــز برگزیننــد، حتــی اگــر منطقــه مــورد نظــر به طــور بــدی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه باشــد، 
و گروه هــای جدیــد ممکــن اســت، دســت بــه مهاجــرت بزننــد، به ویــژه اگــر آنهــا فرصت هــای مرتبــط 

ــه کار و شــغل هســتند( را درک کننــد. ــوط ب ــی کــه بیشــتر مرب ــی )و احتمــاالً فرصت های ــا جابجای ب
ــازها و  ــه ساخت وس ــزان آســیب وارده ب ــر می ــوارد، تحــت تأثی ــایر م ــن س ــی در بی ــات مهاجرت تصمیم
ــی وســیعی،  ــای زمان ــرای دوره ه ــوه ب ــای گســترده به طــور بالق ــد. ویرانی ه ــرار دارن ــی ق ــط طبیع محی
ــدود  ــی ح ــال 2010 در هائیت ــرزه س ــن ل ــوند. زمی ــان می ش ــان از خانه هایش ــی قربانی ــب جابجای موج
24/4 درصــد از خانه هــا را ویــران و بــه 41/5 درصــد از آنهــا آســیب وارد کــرد. حــدود 1/24 میلیــون 
ــران، 2010(.  ــب و دیگ ــد )کول ــکان کردن ــل م ــت نق ــکونتگاه های موق ــه س ــی ب ــاکنان هائیت ــر از س نف
به طــور کلــی، تخمیــن زده می شــود کــه پایتخــت هائیتــی، یعنــی پورتــو پرنــس 23 درصــد از ســاکنان 

دائمــی خــود را بــر اثــر آن زمیــن لــرزه از دســت داد.

1- اختالل استرسی پس از ضایعه روانی Posttraumatic Stress Disorder (PTSD))) نشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده، 
تجربه مستقیم یا شنیدن یک عامل استرس زا و آسیب زای شدید روی می دهد که می تواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه 

جدی منجر شود )مترجم، ویکی پدیای فارسی(.
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لیــو و دیگــران )2012( بــا اســتفاده از یــک روش شناســی غیرمعمــول کــه بــر اطالعــات تلفــن همــراه 
ــل  ــه تحلی ــرده اســت، ب ــه ک ــرزه تکی ــن ل ــس از زمی ــی پ ــای مهاجــرت در هائیت ــه الگوه ــرای مطالع ب
حــرکات و جابجایــی 1/9 میلیــون کاربــر تلفــن همــراه تــا یــک ســال بعــد از زمیــن لــرزه پرداختنــد. 
آنهــا نشــان دادنــد کــه تغییــرات مکانــی بیــش از آنچــه کــه در اصــل انتظــار می رفــت، قابــل پیش بینــی 
ــل  ــا مح ــد و ب ــرزه بودن ــن ل ــل از زمی ــای قب ــه الگوه ــبیه ب ــی ش ــور نزدیک ــا به ط ــد. جابجایی ه بودن

ــد. ــاط بودن ــی در ارتب ــت اجتماع ــبکه های حمای ش
ــردم  ــابقه ای از م ــاً بی س ــزان تقریب ــی می ــبب جابجای ــه س ــت ک ــری اس ــه دیگ ــا، فاجع ــان کاترین طوف
در ایــاالت متحــده گردیــد و حــدود 1/5 میلیــون نفــر را از مناطــق تحــت تأثیــر طوفــان بیــرون رانــد 
ــای  ــد فرصت ه ــار کم درآم ــیب دیده و اقش ــدت آس ــاکنان به ش ــرای س ــوکا، 2010(. ب ــن و پولی )گروئ
بازگشــت بــه نیواورلئــان تــا حــد زیــادی محــدود بــه وجــود منابــع و میــزان تخریــب خانه هــای آنــان 
ــاِن پیــش از  ــه معــرف از ســاکنان نیواورلئ ــک نمون ــا اســتفاده از ی ــود. فیوســل و دیگــران )2010( ب ب
ــه  ــا را تجرب ــر آســیب دیدگی خانه ه ــای باالت ــاکنان سیاه پوســت میزان ه ــه س ــد ک ــان نشــان دادن طوف
کرده انــد، کــه اغلــب بازگشــت آنهــا بــه شــهر را بــه تعویــق انداختــه بــود و باعــث تغییــر ویژگی هــای 
ــای  ــر داده ه ــه ب ــا تکی ــوکا )2010( ب ــن و پولی ــود. گروئ ــده ب ــه ش ــد از آن فاجع ــان بع ــی آن جمعیت
ــزان وســعت  ــد خانوادگــی و می ــه ســن، درآم ــد ک ــش جــاری جمعیــت1  نشــان دادن حاصــل از پیمای
ــا یــک ســال بعــد از  ــن شهرســتان، بازگشــت جمعیت هــای جابجــا شــده را حتــی ت آســیب دیدگی ای

ــد. ــرده بودن ــاداری مشــروط ک ــور معن ــان، به ط طوف
ــای طبیعــی  ــا بالی ــاال به طــور خالصــه بحــث شــد، برخــی از پیامدهــای مرتبــط ب همانطــور کــه در ب
ــا2   ــا و ریت ــای کاترین ــال داشــته باشــد. طوفان ه ــه دنب ــی را ب ــب غیرمنتظــره مثبت ممکــن اســت عواق
ــا  ــدارس ب ــه م ــن ب ــرد پایی ــدارس دارای عملک ــوزان از م ــترده دانش آم ــای گس ــه مهاجرت ه ــر ب منج
کیفیــت باالتــر گردیــد. بعــد از افــت اولیــه در میانــه نمــرات آزمــون، عملکــرد دانش آمــوزان به ســرعت 
بهبــود یافــت و تــا ســال 2009 میانــه نمــرات آزمون هــای افــراد مهاجــر تــا 0/18 انحــراف اســتاندارد 

افزایــش یافــت )ســاکردوت، 2012(.
به طــور کلــی، طوفــان کاترینــا بــه تســریع کاهــش مــداوم جمعیــت نیواورلئــان کمــک کــرد )زانینتــی 
و کولتــن، 2012(. بــا ایــن حــال، در برخــی مــوارد بالیــای طبیعــی منجــر بــه جابجایی هــای معنــادار 

1- Current Population Survey
2- Rita
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ــاد در  ــی گردب ــده از 291 قربان ــع آوری ش ــای جم ــتفاده از داده ه ــا اس ــاول ب ــوند. پ ــی نمی ش جمعیت
ــاد از ســوی بخــش  ــر گردب ــدن در محــل تحــت تأثی ــه مان ــم ب ــه تصمی ــد ک ــگالدش نشــان می ده بن
وســیعی از قربانیــان ایــن واقعــه، کــه احتمــاالً کمک هــای بازســازی را نیــز دریافــت می کردنــد، مثالــی 
بــرای ایــن اســت کــه برنامه هــای پــس از بالیــا چطــور می تواننــد تأثیــرات جمعیتــی مختــص بــه خــود 

را بــر جــای بگذارنــد )پــاول، 2005(.
ــق  ــاکن در مناط ــراد س ــان اف ــی در می ــتراتژی های جابجای ــه اس ــه مقایس ــران )2014( ب ــری و دیگ گ
ــد ســال 2004 در  ــوس هن ــونامی اقیان ــی از آســیب ناشــی از س ــه درجــات مختلف ــی ک کوچــک محل
ــود را  ــات موج ــج در ادبی ــه رای ــن فرضی ــا چندی ــد. آن تحلیل ه ــدند پرداختن ــل ش ــزی را متحم اندون
ــیب دیده  ــدیداً آس ــق ش ــه مناط ــق ب ــراد متعل ــیاری از اف ــل، بس ــک دلی ــه ی ــد. ب ــؤال می برن ــر س زی
ــای  ــه خانه ه ــا ب ــردم ی ــی از م ــش از نیم ــد. بی ــی1 نرفتن ــراد آواره داخل ــوص اف ــای مخص ــه کمپ ه ب
خصوصــی نقــل مــکان کردنــد یــا در ســکونتگاه محلــی خــود باقــی ماندنــد تــا شــرایط نامســاعد زندگــی 
ــه مناطقــی کــه  ــق ب ــراد متعل ــان اف ــه شــدت آســیب دیده، در می را تغییــر دهنــد. خــارج از منطقــه ب
ــدأ،  ــه مب ــر از منطق ــت، و صرف نظ ــود داش ــی وج ــد جابجایی های ــونامی بودن ــر از س ــبتاً بی تأثی نس
ــر اســاس  جابجایــی بــرای تحصیل کرده هــا بیشــتر بــود. ایــن اطالعــات ارزش فــراوان مطالعاتــی کــه ب
ــا و همچنیــن واکنش هــا  ــرات فــوری بالی ــده اث ــودن جمعیــت طراحــی شــده و هــم دربردارن معــرف ب

ــد. ــان هســتند را برجســته می نماین ــول زم ــا در ط ــه بالی ب
ــد،  ــیب دیده نماین ــق آس ــذب مناط ــدی را ج ــاکنان جدی ــد س ــن می توانن ــی، همچنی ــای طبیع بالی
به ویــژه اگــر اقدامــات بازســازی موجــب خلــق فرصت هــای شــغلی بشــود. بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
داده ای، تمایــز بیــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجــران جدیــد دشــوار اســت. تحلیــل ســاختار جمعیــت 
ــش درصــد ســاکنان اســپانیولی در مقایســه  ــا، نشــان دهنده افزای ــان کاترین ــس از طوف ــا پ نیواورلئان ه
ــن )2013(  ــی و کولت ــوکا، 2010(. زانینت ــن و پولی ــوده اســت )گروئ ــان ب ــش از طوف ــدار آن پی ــا مق ب
ــد کــه ســهم اســپانیولی ها  ــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری ســالهای 2000 و 2010 تخمیــن زدن ب
ــت  ــان کاهــش جمعی ــن طوف ــه ای ــی ک ــت، در حال ــش یاف ــان 57 درصــد افزای ــت در نیواورلئ از جمعی
مهاجــران ســیاه التینــی را تســریع بخشــید، گرچــه آنهــا بــا تقاضــای بــاالی نیــروی کار بــرای بازســازی 
ــتفاده از  ــا اس ــل )2009( ب ــد. فوس ــه بودن ــان مواج ــا در نیواورلئ ــان کاترین ــد از طوف ــای بع خرابی ه

1- Internally Displaced Person (IDP)
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ــد  ــان می ده ــا نش ــان کاترین ــد از طوف ــاه بع ــه در 5 و 7 م ــک نمون ــده از ی ــع آوری ش ــات جم اطالع
ــی  ــبکه های اجتماع ــوده و از ش ــر ب ــوند، جوان ت ــه وارد می ش ــن منطق ــه ای ــه ب ــپانیولی هایی ک ــه اس ک

ــد. ــی دارن ــی و مکزیک ــب منشــاء و ریشــه برزیل ــد، و اغل ــری برخوردارن ضعیف ت

باروری، بهداشت باروری و تغییر خانواده
ــق  ــواده از طری ــرات خان ــاروری و تغیی ــت ب ــاروری، بهداش ــر ب ــذاری ب ــت اثرگ ــی قابلی ــای طبیع بالی
ــل  ــور بالفص ــی به ط ــای طبیع ــی از بالی ــاالی ناش ــر ب ــد. مرگ ومی ــز دارن ــف را نی ــازوکارهای مختل س
ــد کــودکان خردســال  ــواده را تغییــر دهــد. مــرگ افــراد بزرگســال می توان ممکــن اســت، ترکیــب خان
ــی گــردد کــه ممکــن اســت،  ــد و باعــث بیــوه شــدن مــردان و زنان ــدر و مــادر بی نصیــب گردان را از پ
اقــدام بــه ازدواج مجــدد بکننــد یــا نکننــد. قحطــی ســالهای 61- 1958 در چیــن، مثالــی از واقعــه ای 
اســت کــه پیامدهــای مهمــی بــرای جمعیت شناســی خانــواده داشــت. در طــول آن قحطــی، میزان هــای 
ــواده افزایــش یافــت  ــی کــه میزان هــای طــالق و انحــالل خان ــاروری کاهــش یافــت، در حال ازدواج و ب
)ژائــو و ریمونــدس، 2012(. واضــح نیســت کــه کل ســه ســال قحطــی را می تــوان بــه عنــوان پدیــده ای 

ــد. ــج را مختــل می کن ــر تفســیر نتای ــن ام ــه، کــه ای ــا ن ــت ی پیش بینــی نشــده در نظــر گرف
بــه هــر حــال، ســونامی اقیانــوس هنــد نیــز موجــب اختــالل مشــابهی بــرای خانواده هــا شــده اســت. 
ــرآورد  ــزی، ب ــر جمعیــت اندون ــا اســتفاده از یــک پیمایــش مبتنــی ب فرانکنبــرگ و دیگــران )2011( ب
ــز  ــدگان نی ــد بازمان ــود، و 10 درص ــن خ ــی از والدی ــودکان یک ــد از ک ــدود 10 درص ــه ح ــد ک کرده ان
ــری  ــدان کمت ــداد فرزن ــت تع ــن اس ــودکان ممک ــر ک ــد. مرگ ومی ــت داده بودن ــود را از دس ــر خ همس
بــرای والدیــن در مقایســه بــا آنچــه کــه قصــد داشــته اند داشــته باشــند، باقــی بگــذارد. از طــرف دیگــر، 
زمانــی کــه بالیــای طبیعــی ســبب مرگ ومیــر باالیــی می شــوند، در کنــار آن احتمــاالً ســبب از بیــن 
رفتــن دارایی هــا و امــورات معــاش نیــز می گردنــد، کــه خــود ممکــن اســت جوانــان را بــه ایــن نتیجــه 
ــن احســاس  ــن زوجی ــا در بی ــد ی ــه ازدواج دارن ــرای ورود ب ــری ب ــی کمت ــه احســاس آمادگ ــاند ک برس

ــد. ــود می آی ــری به وج ــدان( دیگ ــد )فرزن ــتن فرزن ــرای داش ــری ب ــی کمت آمادگ
ــا ممکــن اســت  ــد، ام ــراوان نمی گردن ــه مرگ ومیرهــای ف ــی کــه منجــر ب ــای طبیعــی حتــی زمان بالی
ــری  ــوب نظ ــک چارچ ــتفاده از ی ــا اس ــول )2002( ب ــان و ک ــند. کوه ــرعت بخش ــواده را س ــر خان تغیی
ــل میزان هــای ازدواج،  ــه تحلی ــه اســترس و دلبســتگی، ب ــه شــده در روانشناســی در زمین ــه کار گرفت ب
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ــه  ــرار نگرفت ــه و ق ــرار گرفت ــر ق ــان هوگــو1 در مناطــق تحــت تأثی والدت و طــالق قبــل و بعــد از طوف
کارولینــای جنوبــی پرداختنــد. در مناطقــی کــه ایــن بــالی طبیعــی روی داد، میزان هــای هــر کــدام از 
وقایــع مذکــور افزایــش و ســپس پاییــن آمــد. ایــن نوســانات در مناطــق دیگــر روی نــداده، و محققــان 
را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه قــرار گرفتــن در معــرض یــک رویــداد تهدیدکننــده زندگــی اعمــال مهــم 

ــه روابــط نزدیــک را ســرعت بخشــیده اســت. ــا توجــه ب و تغییــرات قابل ســنجش ب
ــز  ــل نی ــای بالفاص ــری تعیین کننده ه ــوب نظ ــق چارچ ــد از طری ــاروری، می توان ــوه در ب ــرات بالق تغیی
مــورد توجــه قــرار گیــرد. جمعیت هــای تحت تأثیــر اســترس بالیــا، ممکــن اســت تغییراتــی را در تعــداد 
ــا در  ــد. ب ــه کنن ــا تجرب ــا و مرده زائی ه ــی، بچه اندازی ه ــای حاملگ ــی، میزان ه ــه جنس ــات رابط دفع
ــا  ــادار در مرده زائی ه ــه افزایشــی معن ــن، منجــر ب ــب حاملگــی، قحطــی کشــور چی ــن عواق نظــر گرفت
ــد  ــه موالی ــر ب ــا منج ــد از حاملگی ه ــا 92 درص ــی، تنه ــان دوره قحط ــد. در پای ــا گردی و بچه اندازی ه
ــدس،  ــو و ریمون ــود )ژائ ــال 1958 ب ــدی س ــش از 95 درص ــم بی ــر از رق ــه پایین ت ــد ک ــده گردی زن
ــد و  ــر رش ــه تأخی ــر ب ــن منج ــی، همچنی ــی از قحط ــمانی ناش ــالمت جس ــدن س ــر ش 2012(. وخیم ت
تــوان بــارور شــدن دختــران جــوان گردیــد و میــزان شــیردهی ها را هــم کاهــش  داد )ژائــو و ریمونــدس، 
ــای  ــه در ماه ه ــد ک ــان می ده ــال 2004، نش ــد س ــوس هن ــونامی اقیان ــود از س ــواهد موج 2012(. ش
ــه اســت  ــش یافت ــان مناطــق به شــدت آســیب   دیده، افزای ــدازی زن ــای بچه ان ــس از ســونامی، میزان ه پ

ــودی و دیگــران، 2012(. )هام
ــایل  ــه وس ــی ب ــش دسترس ــث کاه ــت باع ــن اس ــات، ممک ــات و خدم ــب امکان ــر، تخری ــرف دیگ از ط
پیشــگیری و در نتیجــه، موالیــد ناخواســته گــردد. درســت همانگونــه کــه بالیــا موجــب تخریــب خانه هــا 
ــی را  ــای فراوان ــد خرابی ه ــا، می توان ــیله آن بالی ــده به وس ــاد ش ــیب های ایج ــوک ها و آس ــوند، ش می ش
در زیرســاخت ها ســبب شــده و دسترســی بــه عرضــه وســایل پیشــگیری از حاملگــی را مختــل گردانــد. 
به دنبــال ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004، مســائل مهمــی در رابطــه بــا زیرســاخت های بهداشــتی 
ــران )2014(  ــرگ و دیگ ــد. فرانکنب ــش آم ــا( پی ــی و مامایی ه ــی و خصوص ــت عموم ــز بهداش )مراک
ــت کم  ــتی دس ــز بهداش ــهیالت و مراک ــای تس ــالت، خرابی ه ــیاری از مح ــه در بس ــد ک ــان می دهن نش
تــا یــک مــاه طــول کشــید و بازگشــایی آنهــا لزومــا به معنــای از ســرگیری عرضــه خدمــات پیشــگیری 
از حاملگــی نبــود. خدمــات مامایــی به ویــژه در محالتــی کــه مراکــز مامایــی در میــان تلفــات ســونامی 

1- Hurricane Hugo 
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بودنــد، نیــز دچــار وقفــه شــده بودنــد.
ادبیاتــی کــه بــه بررســی تجربــی ارتبــاط بیــن در دســترس بــودن وســایل پیشــگیری از بــارداری بعــد 
از بالیــا و رفتارهــا بپردازنــد، محــدود اســت. برخــی شــواهد نشــان می دهنــد کــه بالیــا ممکــن اســت، 
ــن امــر  ــر شــوند، و ای ــه جــای وســایل مؤثرت ــر ب ــواده کم اث ــه جایگزینــی وســایل تنظیــم خان منجــر ب
ــه ای  ــران )2013( در مطالع ــاری و دیگ ــردد. هاپس ــده گ ــزی نش ــد برنامه ری ــش موالی ــه افزای ــر ب منج
ــال  ــزی در س ــای اندون ــهر یوگیارکارت ــرزه ش ــن ل ــس از زمی ــان پ ــر از زن ــر روی 450 نف ــته نگر ب گذش
ــا  ــارداری رســیدند کــه ب ــر پیشــگیری از ب ــه شــواهدی از افزایــش اســتعمال روش هــای کم اث 2006، ب
افزایــش حاملگی هــای ناخواســته )برنامه ریــزی نشــده( در یــک ســال پــس از وقــوع زلزلــه همــراه بــوده 
اســت. بــه ایــن خاطــر کــه زمیــن لــرزه باعــث آســیب زدن بــه بیــش از 200 مرکــز بهداشــتی شــده بود، 
محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه فقــدان یــا کمبــود دسترســی، احتمــاالً جایگزینــی روش های پیشــگیری را 
تبییــن می کنــد. ایــن یافته هــا بــا مطالعاتــی کــه افزایــش بــاروری را به عنــوان پاســخی بــه اختــالالت 
ــد،  ــتند کرده ان ــت( مس ــی و قیم ــد دسترس ــی مانن ــارداری )اختالالت ــگیری از ب ــایل پیش ــه وس عرض
ــرگ و  ــران، 2012(. فرانکنب ــت و دیگ ــران، 2013؛ وای ــر و دیگ ــاالس، 2013؛ پوت ــویی دارد )س همس
دیگــران )2014( در زمینــه اختــالالت پیش آمــده در عرضــه خدمــات پــس از ســونامی اندونــزی، درک 
ــان دارای همســر در مناطــق به شــدت  ــواده در میــان زن پایین تــر و قطــع بیشــتر خدمــات تنظیــم خان
آســیب دیده را نشــان دادنــد. تغییــرات اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری نیــز در میــان زنانــی 
کــه خواهــان فرزنــد بیشــتری بودنــد، برجســته بــود؛ بــا ایــن وجــود، محققــان شــواهدی قطعــی دال بــر 
افزایــش بــاروری ناخواســته ناشــی از مســائل مربــوط بــه عــدم عرضــه روش هــای پیشــگیری از بــارداری 

نیافتنــد.
ــالی طبیعــی ممکــن اســت،  ــارداری بعــد از یــک ب تغییــر در میــزان اســتفاده از روش پیشــگیری از ب
بازنمــای تغییــرات تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه باشــد. فقــدان منابــع در ســطح اجتمــاع و فــرد ممکــن 
ــو،  ــردد )کاربال ــز گ ــدآوری در شــرایط مخاطره آمی ــن از حاملگــی و فرزن ــث دلســردی زوجی اســت، باع
ــاروری  ــش ب ــرای افزای ــن ب ــک والدی ــث تحری ــاالً باع ــودکان احتم ــرگ ک ــر، م ــرف دیگ 2005(. از ط
ــد  ــش می ده ــواده را کاه ــم خان ــای تنظی ــرای گزینه ه ــا ب ــود تقاض ــه خ ــه نوب ــن ب ــه ای ــردد، ک می گ

ــران، 2014(. ــس و دیگ ــران، 2013؛ نوبل ــو و دیگ ــتون، 1978؛ ژی )پرس
در رابطــه بــا پیوندهــای بیــن فرایندهــای جمعیتــی تسریع شــده پــس از یــک بــالی طبیعــی، شــواهد 
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ــراوان  ــای ف ــه مرگ ومیره ــاروری ب ــای ب ــل واکنش ه ــور کام ــی به ط ــات جمعیت شناس ــه در ادبی پای
ــه از  ــب ن ــواهد مناس ــی از ش ــل، 2004(. برخ ــد )هی ــخص نمی کن ــی را مش ــای طبیع ــی از بالی ناش
بالیــای طبیعــی، بلکــه از جنگ هــا و درگیری هــا بدســت آمــده اســت. در تعــدادی از مطالعــات 
روندهــای کاهشــی بــاروری، چــه به طــور کل و چــه در میــان گروه هایــی کــه بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــی نش ــده اجتماع ــورش های عم ــا ش ــراه ب ــا هم ــول درگیری ه ــد، در ط گرفته ان
)لیندســتروم و برهانــو، 1999؛ کالــدول، 2004؛ آقاجانیــان و پراتــا، 2002؛ بالنــس، 2004؛ هیووالیــن 
ــر  ــوده اســت. ب ــاروری همــراه ب ــا افزایــش ب ــاچ، 2007(. در برخــی از مــوارد خاتمــه درگیری هــا، ب و پ
اســاس شــواهد موجــود از مطالعــات صورت گرفتــه در هلنــد، چیــن و بنــگالدش، قحطی هــا نیــز دارای 
الگــوی موقــت بــاروری مشــابهی بوده انــد )اســتین و ساســر، 1975؛ آشــتون و دیگــران، 1984؛ واتکینــز 

و منکــن، 1985(.
ــاروری  ــادار ب ــد گذشــته نگر، کاهــش معن ــای موالی ــر تاریخچه ه ــه ب ــا تکی ــاچ )2007( ب ــن و پ هیووالی
در طــول ســالهای حکومــت رژیــم ِخِمــر ُســرخ )1978- 1875(، افزایــش ســریع بــاروری پــس از ایــن 
رژیــم )طــی ســال های 1980- 1978(، و کاهــش مجــدد بــاروری پــس از ســال 1980 را نشــان دادنــد. 
ــاروری،  ــادار ب ــش معن ــه افزای ــد ک ــه می گیرن ــاروری، نتیج ــوی ب ــن الگ ــاس ای ــر اس ــوق، ب ــان ف محقق

ــوده اســت. ــا ب ــر در طــی درگیری ه ــش مرگ ومی ــه افزای پاســخی مســتقیم ب
بــا کنــار گذاشــتن و نادیــده گرفتــن متغیرهــای بالفصــل، اینکــه آیــا افزایــش روندهــای بــاروری بازنمای 
تغییــرات اساســی در امیــال بــاروری اســت یــا به ســادگی نشــان دهنده تحقــق فرزندآوری هــای معــوق 
ــد  ــای تســریع کننده ای در طــول چن ــه رویداده ــده می شــوند ک ــی پیچی ــر، همگــی زمان ــا خی اســت ی

ســال ُرخ دهــد و نقــاط جغرافیایــی متنوعــی را هــم در بــر بگیــرد.
نوبلــس و دیگــران )2014( الگــوی رفتــاری مشــابهی را پــس از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004 در 
اندونــزی نشــان دادنــد. آنهــا بــا اســتفاده از داده هــای برگرفتــه از یــک مطالعــه طولــی معــرف جمعیــت 
ــه  ــود، ب ــزی ب ــال 2004 در اندون ــد س ــوس هن ــونامی اقیان ــد از س ــل و بع ــاهدات قب ــل مش ــه حاص ک
ــر  ــت تأثی ــق تح ــال های 2006 و 2009 در مناط ــه س ــاروری در فاصل ــش ب ــر افزای ــی ب ــواهدی مبن ش
ــه بررســی وضعیــت  ــا مناطــق غیــر درگیــر دســت یافتنــد. دو مطالعــه دیگــر ب ســونامی در مقایســه ب
ــا  ــالی )2009(، ب ــد. فین ــراوان پرداختن ــر ف ــی دارای مرگ ومی ــای طبیع ــوع بالی ــس از وق ــاروری پ ب
ــدام  ــر ک ــه ه ــرزه ک ــن ل ــه زمی ــاروری س ــت ب ــی وضعی ــه بررس ــی ب ــای مقطع ــتفاده از پیمایش ه اس
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ــا مقایســه بــاروری ســاکنان مناطــق  15000 نفــر تلفــات یــا بیشــتر به دنبــال داشــت، پرداخــت. وی ب
ــداد  ــن روی ــر ای ــه درگی ــاکنانی ک ــاروری س ــت ب ــا وضعی ــرزه ب ــن ل ــد از زمی ــل و بع ــر قب ــت تأثی تح
ــه کــرده  ــرزه افزایــش بیشــتری را تجرب ــاروری گــروه اول پــس از زمیــن ل ــد، نشــان داد کــه ب نبوده ان
ــرای بررســی تأثیــر  ــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری ب ــا مطالعــه فــوق ب اســت. رویکــردی مشــابه ب
ــد کــه در ســال  ــان نشــان دادن ــه شــد. محقق ــران در ســال 2003 در پیــش گرفت ــم ای ــرزه ب ــن ل زمی
2004 بــاروری ایــن منطقــه کاهــش یافتــه، و طــی ســال های 2007- 2005 بــا افزایــش همــراه بــوده 

اســت )حســینی چاوشــی و عباســی شــوازی، 2013(.
بحث و نتیجه گیری

همانطــور کــه در بخش هــای پیشــین بحــث شــد، بالیــای طبیعــی داللت هــا و پیامدهــای فراوانــی بــرای 
فرایندهــای جمعیتــی مرگ ومیــر، مهاجــرت و بــاروری، و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا دارنــد. از دیــدگاه 
نظــری، پتانســیل ســازوکارهای بازخــورد میــان ایــن فرایندهــا مشــخص اســت، امــا مطالعــات تجربــی 
نســبتاً اندکــی بــه بررســی روابــط بیــن آنهــا و آزمــون فرضیه هایــی در ایــن مــورد پرداختــه تــا زمینــه 
فهــم بهتــر رفتارهــای پیچیــده و ســازنده فرایندهــای جمعیتــی را فراهــم آورنــد. یــک اســتثنا، مطالعــه 
هیووالیــن بــر روی مرگ ومیــر و بــاروری در کامبــوج در طــول و بعــد از دهــه ای اســت کــه بــا جنــگ 
ــات  ــاچ، 2007(. مطالع ــن و پ ــن، 1998 و 2001؛ هیووالی ــت )هیووالی ــوده اس ــراه ب ــی هم و نسل کش
ــای  ــراد، خانواده ه ــای اف ــوزه و رفتاره ــد ح ــده چن ــه دربرگیرن ــی هســتند ک ــد داده های ــی نیازمن تجرب
آنهــا و در بســیاری مــوارد، اجتماعــات و محــالت آنهــا باشــند و بایســتی در یــک گســتره زمانــی طولــی 
و بــه قــدر کافــی بعــد از بالیــا جمــع آوری شــده باشــند تــا اوضــاع و شــرایط را دقیق تــر نشــان دهنــد.

ــت،  ــن وضعی ــالوه، در ایده آل تری ــد. به ع ــرار دارن ــترس ق ــدرت در دس ــی به ن ــن داده های ــفانه چنی متأس
ــد  ــه تأکی ــور ک ــه همانط ــوند، اگرچ ــع آوری می ش ــی جم ــالی طبیع ــوع ب ــل از وق ــز قب ــا نی داده ه
کرده ایــم، بالیــای طبیعــی به طــور کلــی پیش بینــی نمی شــوند. بــا ایــن حــال، ســرمایه گذاری 
ــاالً  ــرد، احتم ــره می ب ــر به ــی جدیدت ــرفت های تکنولوژیک ــه از پیش ــا ک ــاخت داده ه ــالق در زیرس خ
بازدهــی قابل توجهــی بــرای علــم و سیاســت گذاری دارد. بــا در دســترس بــودن تصاویــر ماهــواره ای بــا 
کیفیــت بــاال، داده هــای اداری گســترده، و پیمایش هــای طولــی معــرف جمعیــت کــه براســاس مبنایــی 
ــرای ارزیابــی  منظــم در سرتاســر جهــان انجــام می شــوند، بســیاری از اطالعــات کلیــدی مــورد نیــاز ب
از قبــل وجــود دارد. در مــورد ســونامی اقیانــوس هنــد ســال 2004، تیــم بین المللــی همــکاران مــا از 
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نزدیــک بــا اداره آمــار اندونــزی کار می کــرد و به دنبــال افــرادی بــود کــه به عنــوان بخشــی از پیمایــش 
ســالیانه اجتماعــی- اقتصــادی1، کــه حــدود 10 مــاه قبــل از ســونامی در تمامــی نواحــی واقــع در امتــداد 
ســاحل غربــی آســه و ســوماترای شــمالی در جزیــره ســوماترا انجــام گرفتــه بــود، مــورد مصاحبــه قــرار 
ــرای مطالعــه  ــد. پیمایــش ســالیانه اجتماعــی- اقتصــادی ســال 2004 به عنــوان مبنایــی ب گرفتــه بودن
»پــس از ســونامی و بازیابــی آن« بــه کار رفتــه اســت کــه هــر ســاله پاســخگویان را تــا پنــج ســال پــس 
از ســونامی دنبــال کــرده و ســپس دوبــاره 10 ســال پــس از گذشــت ســونامی بــا آنهــا مصاحبــه به عمــل 

آورده اســت.
ــد تحــت  پیامدهــای جمعیتــی و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا کــه مــورد توجــه قــرار داده ایــم، می توان
تأثیــر سیاســت ها و برنامه هــای مرتبــط بــا آمادگــی و واکنــش در برابــر بــالی طبیعــی باشــد. توســعه 
و اجــرای کدهــای ســاختمانی، ایجــاد سیســتم های هشــدار، برنامه هــای تخلیه ســازی، و پناهگاه هــای 
موقــت، و پاســخ دهندگان آموزش دیــده اولیــه، می تواننــد پیامدهــای فــوری بالیــای طبیعــی در 
ــات  ــراری و اقدام ــای اضط ــد. کمک ه ــل کنن ــرت را تعدی ــت و مهاج ــر، بهداش ــای مرگ ومی زمینه ه
بازســازی بلندمدت تــر می تواننــد بــه چگونگــی پیامدهــای بعــد از بــالی طبیعــی شــکل دهنــد. اتصــال 
ــی را  ــه نســبتاً کم ــروز توج ــا به ام ــی ت ــای جمعیت ــا پدیده ه ــزی ب ــتی و برنامه ری ــات سیاس ــن اقدام ای
ــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه رخــداد مکــرر بالیــای  در ادبیــات موجــود بــه خــود جلــب کــرده اســت. ب
ــم  ــرات اقلی ــی از تغیی ــوان تابع ــر به عن ــرض خط ــردم در مع ــش م ــی افزای ــده، و پیش بین ــی عم طبیع

)آب وهــوا(، ایــن مســائل بســیار مهــم هســتند.

1- SUSENAS
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