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چکیده

وقــوع بالیــای طبیعــی مــداوم و شــدید در مقیــاس وســیع طــی ســالهای اخیــر ،عالقــه روزافــزون بــه فهــم بهتــر اینکــه

چگونــه ایــن وقایــع عمدت ـاً ویرانگــر ،باعــث تغییــر فرایندهــای مهــم جمعیتــی میشــوند را افزایــش داده اســت .ایــن
مقالــه بــه صــورت خالصــه و سیســتماتیک بــه ارائــه شــواهدی میپــردازد کــه بالیــای طبیعــی بهطــور معنــاداری
بــر روی مرگومیــر ،ســامت ،بــاروری و مهاجــرت اثرگــذار بــوده و میباشــند .درحالیکــه ایــن فرایندهــا بهطــور
بســیار نزدیکــی در ارتبــاط متقابــل بــا هــم هســتند ،امــا تــا انــدازه زیــادی بــه خاطــر فقــدان دادههــای مناســب،
تحلیلهــای جامــع نســبتاً کمــی بــر روی روابــط متقابــل ایــن پدیدههــا انجــام گرفتــه اســت .ســرمایهگذاری بــر روی

سیســتمهای جم ـعآوری اطالعــات جمعیتــی ،بــرای بدســت دادن شــواهد علمــی پیــش از بالیــا یــا همزمــان بــا بالیــا،
باعــث افزایــش عمــق و وســعت تحقیقــات مربــوط بــه بالیــای طبیعــی ،افزایــش فهــم تغییــرات جمعیتــی و افزایــش
آگاهــی در مداخــات سیاســتگذاری خواهــد شــد.

بالیای طبیعی ،مرگومیر ،باروری ،مهاجرت ،دادههای مناسب ،تغییرات جمعیتی

 1منت حارض ترجمهای است از مقاله ( )The Demography of Disastersکه در آدرس  14Jun-Disaster.pdf/https://ipl.econ.duke.edu/dthomas/docs/pprقابل
دسرتس است .برخی از مفاهیم یا وقایع قابل توضیح در پانوشتها توسط مرتجم با ذکر منبع توضیح داده شدهاند.

2-Elizabeth Frankenberg
3-Maria Laurito
4-Duncan Thomas

 .5استادیار جمعیتشناسی ،گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایرانs.khani@uok.ac.ir :
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مقدمه:
دهــه گذشــته شــاهد وقــوع چندیــن بالیــای طبیعــی بــزرگ دامنــه بــوده اســت .ایــن بالیــا و
پیشبینیهــای انجــام گرفتــه مبنــی بــر افزایــش آنهــا بــه خاطــر عواملــی همچــون گرمایــش جهانــی و
بــاال رفتــن تراکمهــای جمعیتــی در نواحــی و مناطــق آســیبپذیر ،عالقــه بــه امــوری ماننــد چگونگــی
واکنــش جمعیتهــا بــه بالیــا ،اثربخشــی برنامههــای واکنشــی اضطــراری و اینکــه آیــا برنامههــای
اضطــراری یــا کمکهــای درازمــدت ،جریانــات زندگــی جمعیتهــای درگیــر را تغییــر داده یــا خیــر،
را ســرعت بخشــیده اســت.
هــم خــود بالیــا و هــم اقدامــات جبرانــی در برابــر آنهــا ،پتانســیل ایــن را دارنــد کــه بســیاری از
موضوعــات و پیامدهــای مــورد عالقــه دانشــمندان اجتماعــی و بهداشــتی را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .بــر
ایــن اســاس ،تعــداد گســتردهای از رشــتهها در مطالعــه بالیــا (فجایــع) درگیــر شــدهاند .بنابرایــن مــا
بحــث را بــا مــرور مختصــری از تعاریــف بالیــا و رویکردهــای موجــود بــرای مطالعــه آن شــروع میکنیــم.
ایــن نوشــتار بــر ارتبــاط بیــن بالیــا و پدیدههــای جمعیتــی متمرکــز میشــود .بنابرایــن تمرکــز مــا
بــر روی مرگومیــر ،بــاروری و مهاجــرت اســت .اینهــا ســه فراینــد کلیــدی جمعیتــی هســتند کــه
خــود نــهتنهــا مســتقیماً تحــت تأثیــر بالیــا قــرار دارنــد ،بلکــه تحــت تأثیــر سیاس ـتها و برنامههــای
اجرایــی قبــل و بعــد از وقــوع بالیــا نیــز هســتند.

رویکردهای علمی

تــاش بــرای تعریــف بالیــا و اســتفاده از ایــن تعاریــف بــرای روشــن ســاختن پدیدههــای مختلــف
اجتماعــی ،بهداشــتی و جمعیتــی از پیشــینه تاریخــی طوالنــی در علــوم اجتماعــی ،بهویــژه در
جامعهشناســی ،جغرافیــا و اپیدمیولــوژی برخــوردار اســت .کارهــای پیشــین جامعهشــناختی در مــورد
بالیــا بیشــتر بــر روی فهــم رفتــار جمعــی تحــت شــرایط بــاالی اســترس ،و توجــه بــه شــیوههای
ارســال پژوهشــگران بــه مناطــق آســیبدیده بــرای مشــاهده تحــوالت پــس از حادثــه متمرکــز بــود
(فریتــز و مارکــز .)1954 ،اگرچــه در طــول زمــان حوزههــای مــورد تأکیــد ،تغییــر کــرده اســت،
بــا ایــن وجــود ،فهــم اینکــه بالیــا چگونــه بــر نظامهــای اجتماعــی فشــار وارد میکننــد ،هنــوز
بهعنــوان نقطــه تمرکــز ایــن تحقیقــات باقــی مانــده اســت (کوارانتلــی1989 ،؛ دینــس ،تایرنــی و
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فریتــز1994 ،؛ کالینبــرگ2002 ،؛ براونینــگ و دیگــران2006 ،؛ تایرنــی .)2007 ،در جغرافیــا ،تمرکــز
تالشهــا بیشــتر بــر روی آســیبپذیری سیســتمهای مکانــی انســان در برابــر خطــرات (گــری و

دیگــران2014 ،؛ انآیاس )2006 ،و چگونگــی افزایــش انعطافپذیــری سیســتمهای انســانی -عمدت ـاً
بــا مطالعــه بــر روی یــک یــا چنــد اجتمــاع یــا منطقــه کوچــک -قــرار گرفتــه اســت .اپیدمیولــوژی
فاجعــه 1ارزیابیهــای بهموقعــی از اثــرات کوتــاه و بلندمــدت بالیــا بــر بهداشــت و ســامتی فراهــم
میکنــد و بهدنبــال بهبــود اســتراتژیهای پیشــگیری و تســکین مصائــب اســت (گوهــا -ســاپیر و
هویویــس.)2012 ،
در بســیاری از رشــتههای دیگــر ،بالیــا (فجایــع) از زوایههــای وســیعتری نگریســته میشــوند .بــرای
مثــال ،در ادبیــات اقتصــادی ،بالیــا غالبــاً بهعنــوان بخشــی از یــک طبقــه کلیتــر از «شــوکها» یــا

تغییــرات غیــر مترقبــه شــناخته میشــوند .در ایــن ادبیــات از شــوکها اســتفاده شــده اســت ،تــا
امــکان اســتدالل در ایــن رابطــه را فراهــم آورنــد کــه افــراد تــا چــه حــد قادرنــد از خــود ،خانــواده و
اجتماعشــان در برابــر حــوادث غیــر مترقبــه دارای پیامدهــای منفــی حمایــت کننــد (تاونزنــد.)1995 ،
ادبیــات مشــابهی در جمعیتشناســی نیــز -اگرچــه بیشــتر بــر روی پیامدهــای جمعیتشــناختی
تمرکــز میشــود -وجــود دارنــد ،و حــوادث دارای مقیــاس وســیعتری کــه بهطــور بالقــوه بــر تمــام
جمعیتهــا اثرگذارنــد ،توجــه بیشــتری بــه خــود معطــوف کردهانــد (بــرای مثــال بنگریــد بــه کار
پیشــقدمانه هیووالیــن در خصــوص بازســازی جمعیــت کامبــوج بعــد از رژیــم خِ مِرهــای ســرخ) 2
بــودن در ســطح جمعیــت اولویــت بدهنــد ،و در مقایســه بــا رویکردهــای جغرافیایــی و جامعهشــناختی،
صــرف نوعـاً مقایسـههایی در مقیــاس بزرگتــر بــه ارمغــان آورنــد .ســرانجام ،بدنــه بزرگــی از کارهــای
روانشناســی و اپیدمیولــوژی بــه بررســی داللتهــای بالیــا بــرای رفتارهــای متنــوع روانــی و در برخــی
مــوارد ســامت جســمانی ،اغلــب از طریــق تحلیــل دادههــای پیمایشــی بــا درجــات مختلــف معــرف
بــودن نمونههــا ،میپردازنــد (آرمنیــان ،ملکویــان و هوانســیان1998 ،؛ کائــو ،مکفارلــن و کلیمیدیــس،
2003؛ نوریــس و دیگــران.)2006 ،
1- Disaster Epidemiology
ِ -2خ ِمرهــای ُسخ ( )Khmer Rougeنــام گروهــی بــا تفکــرات و ایدئولــوژی مائویســتی بــود کــه از ســال  ۱۹۷۵تــا  ۱۹۷۹میــادی بــر
کشــور کامبــوج حکومــت میکــرد .ایــن حکومــت برآمــده از حــزب کمونیســت کامــوج بــود و روش حکومتــی آنهــا بــه گونــهای بــود
کــه در ایــن ســالها منجــر بــه نسلکشــی و قتلعــام  ۱٫۷میلیــون نفــر شــد کــه  21درصــد کل جمعیــت کامبــوج را شــامل میشــد.
رژیــم ِخ ِمرهــای ُسخ بــا حملــه ارتــش ویتنــام ســقوط کــرد (ویکیپدیــای فارســیِ :2018 ،خ ِمرهــای ُسخ.)/https://fa.wikipedia.org
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تعاریف فاجعه
طــی ســالها ،تعاریــف زیــادی بــرای فاجعــه ارائــه شــده و عامــل ایجــاد بحــث و جــدل فراوانــی گشــته
اســت (کوارانتلــی .)2005 ،1989 ،اغلــب تعاریــف بالیــا را بهعنــوان پدیــدهای میشناســند کــه ناشــی
از یــک رویــداد غیرمعمــول بســیا ر ســریع و ناگهانــی اســت کــه در زمــان و مکانــی خــاص متمرکــز
شــده و اینکــه در ســطح محلــی یــا در برخــی مــوارد ،سیســتمهای بزرگتــر از آن را میپوشــاند.
بــا گذشــت زمــان ،تعاریــف بهطــور روزافــزون بــه اهمیــت برســاخت اجتماعــی  1در اینکــه آیــا یــک
رویــداد بهعنــوان فاجعــه تعبیــر میشــود یــا خیــر پــی بردهانــد.
از دیــدگاه مبتنــی بــر جامعهشناســی ،کرپــس ( )2001بالیــا را بهعنــوان «وقایعــی غیرمعمــول در
جوامــع کــه دربردارنــده ترکیبــی از شــرایط فیزیکــی بــا تعاریــف اجتماعــی از آســیبهای انســانی
و اختــال اجتماعــی اســت» ،تعریــف میکنــد .در ایــن تعریــف ،چندیــن عنصــر مهــم برجســته
اســت؛ نخســت ،بــر اســاس ایــن تعریــف ،بالیــا بــدون وجــود مــردم و نظامهــای اجتماعــی کــه آنهــا
خلــق میکننــدُ ،رخ نمیدهــد .دوم ،شــرایط مزمــن از قبیــل فقــر ،بهعنــوان بالیــا در نظــر گرفتــه
نمیشــوند .در برخــی از متــون ،جنگهــا ،نسلکشــیها ،قحطیهــا ،شــیوع بیماریهــا و حــوادث

مرتبــط بــا آبوهــوا ماننــد ســیل ،طوفانهــا و گردبادهــا طبیعت ـاً در ایــن تعریــف میگنجنــد .بــا ایــن
حــال ،مهــم اســت کــه دربــاره «غیــر معمــول»  2در ایــن تعریــف دقیــق باشــیم .در پــارهای از نقــاط
جهــان ،ایــن نــوع از رویدادهــا همگــی بــه رویدادهــای بســیار معمولــی تبدیــل شــدهاند .در آن مــوارد،
رویــداد نمیتوانــد مالکــی بــرای کاربــرد ایــن تعریــف بهعنــوان یــک فاجعــه باشــد .از ســوی دیگــر،
مطالعــات ،آغــاز چنیــن حوادثــی را بهعنــوان یــک فاجعــه تلقــی کردهانــد.

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
مطالعــات تــاش کردهانــد تــا حــوادث بســیار ناگهانــی را در سنخشناســیهای متنوعــی طبقهبنــدی
کننــد ،بــرای مثــال ،اینکــه آیــا آن حــوادث ناشــی از پدیدههــای محیطــی از قبیــل نیروهــای ژئوفیزیــک
یــا آبوهــوا هســتند ،یــا ناشــی از اقدامــات فنــی یــا خودســرانه .تأکیــد جامعهشناســان بــر درک تغییــر
1- Social Construction
2- Non-Routine
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فرایندهــای اجتماعــی ناشــی از بالیــای طبیعــی ،فراتــر از مطالعــه خــود رویــداد فاجعهآمیــز ،منجــر
بــه تکامــل مجموع ـهای از حــوادث شــده اســت کــه در حــوزه یــک فاجعــه قــرار میگیرنــد ،و بهویــژه
بهعنــوان یافتههــای جدیــد مرتبــط بــا اثــرات اجتماعــی آشــکار شــدهاند (هرینــگ .)2013 ،تــا حــد
زیــادی ایــن امــر مشــخص شــده اســت کــه تعامــل حــوادث فیزیکــی بــا ویژگیهــای جوامــع درگیــر
بالیــا ،از قبیــل ماهیــت مســکن و الگوهــای اســتفاده از زمیــن ،نقشــی اساســی در چگونگــی ظهــور و
بــروز بالیــا بــازی میکننــد.
از دیگــر جنبههــای مهــم و متمایــزی کــه در بیــن بالیــا تفــاوت ایجــاد میکننــد عبارتنــد از انــدازه،
وســعت و مــدت زمــان رویــداد ،درجــه پیشــرفت در زمینــه هشــدارهای موجــود بــرای جمعیــت
در معــرض خطــر و میــزان دقتــی کــه بــر اســاس آن میتــوان وقــوع حادثــه را پیشبینــی کــرد.
بهعنــوان مثــال ،ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال  2004کــه بــا جزیــره ســوماترای اندونــزی اصابــت
کــرد و طوفــان کاترینــا (کــه بــر ســاحل خلیــج ایــاالت متحــده اثــر گذاشــت) ،از لحــاظ اینکــه آیــا
رخــداد و یــا مــدت استمرارشــان پیشبینــی شــده بــود یــا نــه ،تــا کســانی کــه احتمــاالً تحــت تأثیــر
آنهــا قــرار میگیرنــد و بایســتی بــرای یــورش آب آمــاده باشــند ،بســیار متفــاوت بودنــد .ســونامی در
عــرض چنــد دقیقــه از وقــوع زلزلــه بــه برخــی از خطــوط ســاحلی اندونــزی اصابــت و آســیب بســیاری
وارد کــرد ،در صورتیکــه بــه ســاکنان نیواورلئــان 1چنــد روز قبــل از اینکــه طوفــان باعــث فرونشســت
زمیــن شــود ،آمــدن طوفــان را هشــدار داده بودنــد (موناســینگه .)2007 ،عــاوه بــر ایــن ،در حالیکــه
شــواهد زمینشناســی نشــان میدهــد کــه در ســواحل ســوماترا بیــش از شــش قــرن ،هیــچ ســونامی
اتفــاق نیافتــاده اســت.
چارچوبی برای بررسی اثرات جمعیتی بالیای طبیعی
جمعیتشناســان اغلــب زمانــی کــه پیامدهــای بالیــای طبیعــی در مقیــاس وســیعی ُرخ میدهــد و
پتانســیل اثرگــذاری بــر جمعیتهــای منطقـهای و ملــی را دارنــد ،آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
پارامترهــای کلیــدی مــورد توجــه آنهــا ،نوعــاً شــامل مرگومیــر ،ســامتی ،بــاروری و مهاجــرت

-1نیواورلئان یا نیو اورلینز (در انگلیسی )New Orleans :بزرگترین شهر ایالت لوئیزیانا در ایاالت متحده آمریکا است .این شهر
بر کرانه رود میسیسیپی واقع شده و از بندرهای مهم ایاالت متحده آمریکا محسوب میشود (ویکیپدیای فارسی:2018 ،
نیواورلئان .)/https://fa.wikipedia.org/wiki
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میباشــند کــه بــه نوبــه خــود بــرای حجــم و ترکیــب جمعیــت داللتهایــی دارنــد.
بیشــترین ارتبــاط بیــن بالیــا و جمعیتشناســی زمانــی شــکل میگیــرد کــه آن بالیــا منجــر بــه
تعــداد مرگومیرهــای فــراوان میگــردد .خطــر مــرگ در یــک بــای طبیعــی ممکــن اســت ،برحســب
ســن و جنــس متغیــر باشــد ،کــه بازتــاب تفاوتهــای موجــود در آســیبپذیری بــر حســب ایــن
ابعــاد بــه خاطــر تفاوتهــای جســمانی و یــا احتمــال قــرار گرفتــن یــا نگرفتــن در معــرض آن بــا
میباشــد .وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی هــم ممکــن اســت بــا خطــر در معــرض قــرار گرفتــن بالیــا در
ارتبــاط باشــد .بهعنــوان مثــال ،از آنجــا کــه فقــرا بهویــژه در مناطــق آســیبپذیر (ماننــد دش ـتهای
ســیالبی) زندگــی میکننــد و یــا اینکــه چــون آســیبهای ناشــی از زلزلــه یــا طوفــان بســتگی بــه
کیفیــت مســکن دارد ،افــراد فقیــر بیشــتر تحــت تأثیــر ایــن فجایــع قــرار میگیرنــد .بالیــا عــاوه
بــر مرگومیرهــای فــوری ،ممکــن اســت از طریــق اثراتــی کــه بــر وضعیــت بهداشــتی و ســامتی یــا
عناصــر آن میگذارنــد ،تأثیــرات بلندمدتتــر یــا غیرمســتقیمی بــر مرگومیــر داشــته باشــند.
بالیــای طبیعــی همچنیــن پتانســیل جابجــا کــردن محــل زندگــی انســانها را هــم دارنــد؛ افــراد یــا
بهطــور پیشــگیرانه محــل زندگــی خــود را تــرک میکننــد و یــا بــه ایــن خاطــر کــه بالیــا داراییهــا
و منبــع تأمیــن معــاش مــردم را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،آنهــا مانــدن در منطقــه تحــت تأثیــر را
غیرجــذاب یــا غیرممکــن مییابنــد.
پــس از وقــوع بالیــا ،ممکــن اســت برخــی از افــراد جابجــا شــده بــه مــکان اصلــی خــود بازگردنــد ،و
اگرچــه ســازوکارهای اثرگــذاری بالیــای طبیعــی بــر بــاروری بالواســطه کمتــر مشــهود هســتند،
امــا میتواننــد الگوهــای بــاروری را نیــز تغییــر دهنــد .بالیــا و تنشهــا و فشــارهای مرتبــط بــا آن
میتواننــد بــر تعــداد مقاربتهــای زناشــویی و بهطــور بالقــوه بــر تــوان حاملگــی یــا مــدت زمــان
وضــع حمــل اثرگــذار باشــند یــا میتواننــد تقاضــا بــرای فرزنــدآوری را تغییــر دهنــد .اختــال در
خدمــات کــه ناشــی از وقــوع بالیــا اســت ،نیــز میتوانــد بــر دسترســی بــه وســایل پیشــگیری از
حاملگــی اثــر بگــذارد .بالیایــی کــه منجــر بــه تعــداد مرگومیرهــای فراوانــی میشــوند ،ممکــن اســت
افزایــش بــاروری را بــه همــراه داشــته باشــد .در نهایــت ،اگــر بــای طبیعــی بــه خاطــر مرگومیرهــا
و مهاجرتهایــی کــه بــر جــای میگــذارد ،باعــث تغییــر ترکیــب ســنی و جنســی جمعیــت شــود،
الگوهــای تشــکیل زناشــویی ممکــن اســت ،تغییــر کنــد ،بهطوریکــه ایــن امــر روندهــای بــاروری را
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تغییــر میدهــد.
در خصــوص بحــث پیشــین ،شایســته اســت کــه چندیــن مفهــوم بــا کمــی جزئیــات و مفصلتــر

مطــرح گردنــد .نخســت ،اگرچــه بالیــا نوعـاً بــا یــک حادثــه ناگهانــی و بســیار ســریع ُرخ میدهنــد کــه
میتواننــد دقیقـاً از لحــاظ زمانــی و اغلــب مکانــی مشــخص شــوند ،امــا نقــاط انتهایــی مکانــی و فضایــی
اثــرات آنهــا بهصراحــت قابــل تشــخیص نیســتند .اثــرات فاجع ـهای کــه باعــث خســارتهای فیزیکــی
در منطقــه جغرافیایــی محــل وقــوع شــده اســت ،ممکــن اســت تــا مدتهــای طوالنیتــر و حتــی فراتــر
از آن منطقــه احســاس شــود .اســتنباط ایــن اســت کــه اثــرات بلنــد مــدت یــک فاجعــه ممکــن اســت،
بــه مراتــب فراتــر از اثــرات مســتقیم آن باشــد .بــرای مثــال ،فاجع ـهای کــه ترکیــب جمعیتــی یــک
منطقــه یــا مکانــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،ممکــن اســت بــر بازارهــای کار و ازدواج در مقیــاس
جغرافیایــی وســیعتری اثرگــذار باشــد .عــاوه بــر ایــن ،فاجعــهای کــه بــا مهاجرپذیــری داخلــی 1از
مناطــق دیگــر همــراه اســت ،بهطــور واضــح نهتنهــا بــر خــود جمعیــت و مهاجــران دچــار حادثــه ،بلکــه
بــر اجتماعــات و مناطقــی کــه مهاجــران از آنجــا برخاســتهاند نیــز اثــر میگــذارد.
دوم ،فرایندهــای جمعیتــی مــورد بحــث در بــاال بــه شــیوههای فراوانــی بــا هــم در ارتباطنــد .فقــط
چنــد نمونــه را اگــر بخواهیــم ارائــه کنیــم میتــوان گفــت؛ تصمیمگیریهــا در خصــوص مهاجــرت

احتمــاالً تحــت تأثیــر ســاختار خانــواده و فرایندهــای تصمیمگیــری اســت کــه خــود اینهــا مســتقیماً بــا
توجــه بــه مرگومیــر تغییــر مییابنــد .از دســت دادن خویشــاوندان و مهاجــرت میتوانــد بــر ســطوح
نســبتاً اندکــی بــه ایــن روابــط متقابــل توجــه میکننــد ،عمدت ـاً بــه ایــن خاطــر کــه مطالعــات کمــی

بــه جمـعآوری اطالعــات در زمینــه مجموعــه گســتردهای از رفتارهــا و پیامدهــای بالقــوه مرتبــط بــا هــم
میپردازنــد؛ همچنیــن مطالعــات کمتــری بهطــور موفقیتآمیــز مســیرها و جریانهــای زندگــی افــراد،
خانوادههــا و اجتماعــات درگیــر در بالیــا را در طــول زمــان دنبــال کردهانــد.
ســوم ،اگرچــه تأکیــد مــا بــر اثــرات منفــی بالیــای طبیعــی بــوده اســت ،امــا مهــم اســت بــه ایــن نکتــه
هــم توجــه کنیــم کــه بالیــا چــه فرصتهــا (تغییراتــی) را ایجــاد میکننــد ،و برخــی از ایــن تغییــرات
ممکــن اســت ،پیامدهــای مثبتــی بــرای افــراد و اجتماعــات بــه همــراه داشــته باشــند .همانطــور کــه
بالیــا زمینهــا ،خانههــا یــا زیرســاختها را در مکانــی از بیــن میبرنــد ،بــه همــان نحــو ارزش
1- In-migration
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زمینهــا ،خانههــا و یــا زیرســاختهای مشــابه احتمــاالً افزایــش مییابــد .بالیــا اغلــب باعــث کاهــش
دسترســی بــه غــذا و ســرپناه میشــوند :آنهایــی کــه میتواننــد بــه فراهــم نمــودن غــذا یــا ســرپناه
بپردازنــد ،ذینفعــان بالقــوه ایــن وضعیــت هســتند .در بســیاری از مــوارد ،ایــن امــور بــه وســیله دولتهــا
یــا ســازمانهای غیردولتــی بهعنــوان کمــک ارائــه میشــوند .در حقیقــت ،برنامههــای کمکرســانی
خودشــان ممکــن اســت ،فرصتهایــی را فراهــم کننــد کــه عواقــب بالیــا را بهشــیوههای مثبتــی
تغییــر دهنــد .بهعنــوان مثــال ،میتــوان برنامههــای خریــد مــواد غذایــی از کشــاورزان محلــی را
نــام بــرد .ســایر برنامههــای سیاســتی ممکــن اســت بــر پیامدهــا و عواقــب بلندمــدت اثرگــذار باشــد و
پتانســیل تبدیــل خطــرات ناچیــز بــه فجایــع بــزرگمقیــاس در آینــده را کاهــش دهــد .بهطــور کلــی
سیاســتهای زیســت محیطــی میتوانــد بــر پدیدههــای جمعیتــی مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی بــه
شــیوههای مهمــی اثــر بگــذارد.

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 شــاخصهای میــزان تلفــات انســانی

و ارزش تخمینــی از خســارتهای مالــی آنهــا میپردازیــم.

بیشــترین تعــداد تلفــات انســانی (قســمت الــف) و بیشــترین خســارات بــر حســب مقیاسهــای مالــی
(قســمت ب) را بــر جــای گذاشــته ،بــه صــورت خالصــه نشــان داده اســت .البتــه ،بــرآورد خســارات
مالــی در بهتریــن حالــت هــم ،تقریبــی هســتند؛ در واقــع ،جــدول بــرای ارائــه تصویــری از حجــم
خســارات بــه عمــل آمــده در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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تلفات جانی وخسارات مالی ناشی از بالیای طبیعی
کشور

سال

نوع بالی
طبیعی

قسمت الف) پُرخسارتترین بالیا از نظر جانی
جنوب و جنوب
شرقی آسیا
اندونزی
سریالنکا
هند
تایلند
هائیتی
میانمار
چین
پاکستان

2004

225841

165708
35399
16389
8345
222570
138366
87476
73338

2010
2008
2008
2005

پُرخسارتترین بالیا از نظر مالی

تعداد تلفات
)جسمانی (نفر

تعداد جمعیت
)تحت تأثیر (نفر

2273723

532898
1019306
654512
67007
3700000
2420000
45976596
5128309

ایاالت متحده

2005

طوفان کاترینا

چین

2008

زمین لرزه

87476

ایاالت متحده

2012

طوفان شنی

154

85000002

شیلی

2010

زمین لرزه

562

2671556

7791

4452
1317
1023
1000
8000
4000
85000
5200

زمین لرزه/
سونامی

19846

368820

210000

1833

500000

125000

45976596

85000
65000
30000

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
 .1برآورد خسارات بر حسب نرخ دالر در سال وقوع است.
 .2بــرآورد شــده بــر مبنــای قــدرت خریــد مصرفکننــدگان افــراد آســیبدیده در آمریــکا ،گــزارش گردبادهــای موســمی،
طوفــان شــنی ،مرکــز ملــی طوفــان -2013 ،درSandy.pdf_http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012 :
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2011

خسارات مالی1
(میلیون دالر
)آمریکا
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بــا در نظــر گرفتــن مرگومیــر ،مرگبارتریــن بــا ،ســونامی اقیانــوس هنــد در ســال  2004بــود کــه در
آن بیــش از  225000نفــر در آســیای جنــوب و جنــوب شــرقی جــان خــود را از دســت دادنــد .زمیــن
لــرزه ســال  2010هائیتــی بیــش از  222000نفــر را از بیــن بــرد و پــس از اینهــا گردبــاد موســمی
نرگیــس بــا تلفــات  138366نفــری قــرار دارد .دو زمیــن لــرزه دیگــر در چیــن و پاکســتان نیــز ،ســبب
مــرگ دههــا هــزار نفــر گردیــد.
بــا توجــه بــه خســارتهای مالــی (کــه بــر حســب ارزش دالر در ســال وقــوع اندازهگیــری شــده
اســت) ،زمیــن لــرزه و ســونامی کــه در ژاپــن روی داد ،در صــدر جــدول قــرار دارد .بــر طبــق دادههــای
مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی بالیــای طبیعــی 1در دانشــگاه لوویــن خســارتهای مالــی بــرآورد شــده
ایــن رویــداد ،حــدود  210میلیــارد دالر آمریــکا بــود ،و طوفــان کاترینــا ،خســارتی  125میلیــارد دالری
بــر جــای گذاشــت .زمیــن لــرزه ســال  2008در چیــن ،تنهــا بالیــی اســت کــه در هــر دو قســمت
جــدول نمــود دارد و بــه یــک ویژگــی جالــب از بالیــای طبیعــی اشــاره دارد :آن ویژگــی ایــن اســت کــه
مرگبارتریــن بالیــای طبیعــی ،لزومـاً آنهایــی نیســتند کــه خســارات مالــی بیشــتری بــه همــراه داشــته

باشــند .در عــوض ،زیانبارتریــن بالیــای طبیعــی از نظــر مالــی در کشــورهای دارای ســطوح درآمــدی
بــاال و متوســط ُرخ دادهانــد ،و در ســه مــورد از آن بالیــا ،تعــداد تلفــات انســانی واقعـاً پاییــن بــوده اســت.

امــا اینکــه در یــک دهــه گذشــته ،جــدول را چگونــه ورانــداز کنیــم ،نامشــخص اســت .از یــک طــرف،
کشــورهای صنعتــی و توســعهیافته را پاییــن آوردهانــد ،بتــوان در تعــداد بیشــتری از کشــورهای در حــال
توســعه اجرائــی نمــود ،ممکــن اســت تلفــات جانــی ناشــی از بالیــای طبیعــی کاهــش یابــد .از طــرف
دیگــر ،انــدازه و تراکــم جمعیتهــا در مناطــق آســیبپذیر در مقابــل حــوادث شــدید ژئوفیزیکــی یــا
هواشناســی در حــال رشــد اســت کــه ایــن امــر تعــداد افــراد در معــرض خطــر را افزایــش میدهــد.
دادههــای جــدول فــوق ،مبتنــی بــر برآوردهــای انباشــته در ســطح ملــی اســت .در حالیکــه ایــن دادههــا
بهعنــوان شــواهدی خالصــه در ارتبــاط بــا گســتره مســأله مفیــد اســت ،امــا دربــاره اثــرات کامــل
جمعیتــی ایــن وقایــع اطالعــات کمــی در اختیــار قــرار میدهــد 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 جمعیتشناســی بالیــای طبیعــی ،کمبــود نســبی دادههــا
و اطالعــات مقتضــی اســت .بســیاری از مطالعــات مبتنــی بــر نمونههــای نســبتاً کوچــک و غیرمعرفــی

از افــراد هســتند کــه در اردوگاههــا یــا دیگــر ترتیبــات کامــ ً
ا ملمــوس بهشــکل چــادر یــا کانتینــر
ســکنی گزیدهانــد .برخــی دیگــر از مطالعــات از روشهایــی ماننــد مصاحبــه بــا کســانی کــه پــس
از وقــوع فاجعــه ،باقــی ماندهانــد ،بهــره میجوینــد .بهطــور معمــول ،مصاحبههــا یــک بــار ،کمــی
بعــد از وقــوع فاجعــه انجــام میگیرنــد .بنابرایــن بــا ایــن ســنخ از دادههــا و اطالعــات ،بدســت دادن
نتیجهگیریهــای محکــم دربــاره اثــر بالیــای طبیعــی بــر تغییــر فرایندهــای جمعیتــی کاری مشــکل
اســت .پیچیدگیهــای مرتبــط بــا جمــعآوری دادههــای معــرف جمعیــت کــه نمایانگــر هــر دو دوره
قبــل و بعــد از فاجعــه باشــد ،یعنــی اینکــه فاصلــه پیوســتار تخریــب و جریــان حرکــت افــراد بــه مقاصــد
مختلــف از ســایر اردوگاههــا را نشــان دهــد ،بــه شــدت معــرف بــودن نمونههــای مطالعــه ،اندازههــای
نمونــه ،و دنبــال کــردن دادههــای مقطعــی موجــود را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت (ساســتری و
وانالندینگهــام2009 ،؛ گالئــا و ماکســول.)2009 ،
فرایندها و پیامدهای جمعیتی
در ایــن قســمت بــه مــرور شــواهدی در مــورد روابــط بیــن بالیــای طبیعــی و پیامدهــای مختلــف
جمعیتــی آن میپردازیــم.
همانطــور کــه در جــدول  1نشــان داده شــد ،بالیــای طبیعــی میتواننــد منجــر بــه از دســت رفتــن
زندگــی در ســطح وســیعی شــوند .مقــدار مرگومیــر ناشــی از بالیــا بســته بــه عواملــی از قبیــل نــوع
بــا ،محــل و موقعیــت ،و زمــان آن متغیــر اســت .تعــداد مرگومیرهــا و مفقودیهــا ،ممکــن اســت
بهطــور دقیــق مشــخص نباشــد و در برخــی مــوارد ایــن برآوردهــای تقریبــی ممکــن اســت در شــمار
تلفــات رســمی بــه حســاب نیاینــد .اینکــه آیــا مرگومیرهــا تأثیــر معنــاداری بــر حجــم جمعیــت دارد
یــا نــه ،تاحــدودی بســتگی بــه ایــن دارد کــه مرگومیــر از نظــر فضایــی در کجــا متمرکــز شــده اســت.
نرخهــای مرگومیــر میتوانــد بــه روشــن کــردن اثــرات فاجعــه کمــک نمایــد ،امــا محاســبه آنهــا
مســتلزم داشــتن اطالعاتــی دربــاره تعــداد افــراد در معــرض حادثــه و همچنیــن تعــداد فــوت شــدهها
اســت -اطالعاتــی کــه همــواره در دســترس قــرار ندارنــد.
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خطــر مرگومیــر ممکــن اســت بــر حســب ســن و جنــس آنطــور کــه بــر حســب نــوع بالیــا متفــاوت
اســت ،متغیــر باشــد .چندیــن مطالعــه شــواهدی را ارائــه مینماینــد کــه بــر اســاس آنهــا ،ســونامی
اقیانــوس هنــد بــا مرگومیــر باالتــری بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان ،و همچنیــن بــرای جوانــان و
بزرگســاالن همــراه بــوده اســت .بــرای مثــال ،فرانکنبــرگ و دیگــران ( )2011بــر اســاس یــک پیمایــش
معــرف جمعیــت قبــل از ســونامی ،نشــان دادنــد کــه مرگومیــر در میــان مــردان  20 -44ســاله
در پایینتریــن حــد قــرار داشــت .نرخهــای مرگومیــر بــرای زنــان همــان گــروه ســنی ،بــرای
کــودکان و نوجوانــان ،و بــرای بزرگســاالن بهطــور معنــاداری باالتــر بودنــد .احتمــال دارد کــه ایــن
تفاوتهــا 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
ســریالنکا بــه دنبــال ســونامی ســال  2004اقیانــوس هنــد گــزارش شــدهاند ،کــه در آن زنــان و
کــودکان در مقایســه بــا بزرگســاالن واقــع در رده ســنی  20تــا  29ســال ،مرگومیــر باالتــری را تجربــه
کردهانــد (نیشــیکیوری و دیگــران.)2006 ،
ایــن الگوهــای مرگومیــر غیــر عــادی اســت .ایــن الگوهــا در ســونامی ژاپــن مشــاهده نگردیــد ،جایــی
کــه مرگومیــر کــودکان در ســن مدرســه در مقایســه بــا افــراد ســایر گروههــای ســنی پایینتــر بــود،
و بیــن مــردان و زنــان تفاوتهــای معنــاداری در مرگومیرهــای مرتبــط بــا ســونامی وجــود نداشــت
(ناکاهــارا و دیگــران .)2013 ،هیچکــدام از آن الگوهــا وضعیــت مرگومیــر در هائیتــی پــس از زمیــن
پایینتــر در باالتریــن ســطح قــرار داشــت .در هائیتــی ،حــدود دو ســوم از مرگهــا مربــوط بــه کــودکان
کمتــر از  12ســال بــود .در جریــان زمیــن لــرزه نهتنهــا کــودکان میزانهــای مرگومیــر باالتــری را
متحمــل میشــدند ،حتــی آنهــا بــه احتمــال بیشــتری نیــز بــه خاطــر جراحتهــا و بیماریهــای پــس
از مصیبــت مــرگ را تجربــه میکردنــد (کلــوب و دیگــران .)2010 ،در مقابــل ،میزانهــای مرگومیــر
مرتبــط بــا طوفــان کاترینــا در میــان بزرگســاالن پــا بــه سنگذاشــتهتر (یعنــی افــراد  75ســاله و
باالتــر) ،عمدتـاً بــه خاطــر اینکــه آنهــا پیــش از طوفــان مناطــق درگیــر را تــرک نمیکردنــد و ســرانجام

در آب غــرق میشــدند ،در باالتریــن حــد بــود (بــروکارد و دیگــران.)2008 ،
بالیــای طبیعــی ســوای مرگومیــر ،میتواننــد بــا توجــه بــه ماهیــت اثرگــذاری مختــص بــه
ویژگیهــای هــر رویــداد ،بــر بهداشــت و ســامتی نیــز اثــر بگذارنــد .زمیــن لرزههــا اغلــب موجــب
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آســیبهای متعــدد از جملــه دررفتگیهــا ،شکســتگیها ،کوفتگیهــا ،مشــکالت قفســه ســینه و
عصبــی ،و مشــکالت بالقــوه قلبــی عروقــی میشــوند (بارتلــز و وانرویــن .)2011 ،مشــکالت بهداشــتی
پیشآمــده از طــرف یــک فاجعــه طبیعــی ،میتوانــد در بلنــد مــدت ادامــه یابــد .ســاکنان لوئیزیانــا و
میسیســیپی پــس از طوفــان افزایــش ســردرد ،حالــت تهــوع و ناراحتیهــای گوارشــی ،و مشــکالت
تنفســی و قلبــی را تجربــه کردنــد (آدیــوال و پیکــو .)2012 ،اثــرات بلندمدتتــر فاجعــه طبیعــی ممکــن
اســت ،بهویــژه هنگامــی مهــم باشــد کــه باعــث ایجــاد خطــرات بهداشــتی و زیس ـتمحیطی دیگــری
از قبیــل رهــا کــردن مــواد شــیمیایی ،نفــت یــا اشــعه خورشــید شــود.
فشــارهای روانــی ،جســمانی و اقتصــادی مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی ،همچنیــن میتوانــد بــر شــرایط
تولــد نــوزادان در زنــان بــاردار و بهطــور بالقــوه بــر ســامتی ایــن بچههــا در طوالنیمــدت اثرگــذار
باشــد .شــواهد مربــوط بــه فرزنــدان زنــان بــاردار در طــول قحطــی زمســتانی هلنــد ،نشــان میدهــد کــه
مصــرف بســیار کــم کالــری در دوران بــارداری منجــر بــه کاهــش وزن در هنــگام تولــد ،کوتاهقــدی در
بزرگســالی ،افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبیعروقــی در اواســط زندگــی و مرگومیــر زودرس
میگــردد .ایــن نتایــج هــم بــر اســاس اثرگــذاری عامــل انســداد غذایــی در رحــم از طریــق مســیرهای
بیولوژیکــی محتمــل و هــم اختــال محیــط تغذی ـهای پــس از تولــد تفســیر شــدهاند (اســتین1975 ،؛
راولــی و دیگــران1998 ،؛ راولــی و دیگــرانُ ،1999 ،رزبــوم و دیگــران2001 ،؛ روجــی و دیگــران.)2010 ،

چندیــن مطالعــه ،تأثیراتــی کــه بالیــای طبیعــی از قبیــل خشکســالی یــا ســیل بــر فــرد در دوران جنینی
بــر جــای بگذارنــد کــه در بزرگســالی بهخوبــی مشــخص هســتند (فوســتر1995 ،؛ ماســینی و یانــگ،

 .)2009مطالعــات دیگــری بــه بررســی تأثیــر شــیوع بیماریهــای عفونــی وســیع ،ماننــد برجســتهترین
آن یعنــی اپیدمــی عالمگیــر آنفوالنــزای ســال  1918پرداختهانــد .آلمونــد ( )2006بــا بحــث دربــاره
غیرقابــل پیشبینــی بــودن آن اپیدمــی ،اســتدالل میکنــد کــه قــرار گرفتــن افــراد در معــرض
چنیــن اپیدمیهایــی منجــر بــه عواقــب اجتماعــی -اقتصــادی نامســاعدی در دوران بزرگســالی آنهــا در
مقایســه بــا همتایانــی میگــردد کــه در معــرض چنیــن رویدادهایــی نبودهانــد .بــا ایــن حــال ،بــراون
و تومــاس ( )2014تصدیــق میکننــد کــه والدیــن نســلهایی کــه در معــرض اپیدمیهــای عفونــی
بودهانــد ،نیــز در مقایســه بــا والدیــن نسـلهای محیــط نزدیــک بــه آنهــا پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی
پایینتــری داشــتند کــه تفســیر شــواهد را بــا اختــال مواجــه میکنــد .ایــن موضــوع اهمیــت کلــی
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تمرکــز بــر اینکــه یــک بــای طبیعــی در هنــگام تفســیر شــواهد پیشبینــی شــده اســت یــا خیــر را
نشــان میدهــد .اگــر وقــوع بــای طبیعــی پیشبینــی میشــود (یــا قابــل پیشبینــی اســت) ،اثــرات
بــرآورد شــده احتمــاال بازنمــای ترکیبــی از تأثیــر خــود بــای طبیعــی و واکنشهــای رفتــاری بالقــوه
بــه پیشبینــی آن بــای طبیعــی اســت.
مطالعــات دیگــر بــه دنبــال بررســی رابطــه بیــن تجربههــای اســترسزا در طــول دوران حاملگــی و
ســامت جســمانی فرزنــدان هســتند .در ایــن مطالعــات از طرحهــای شــبه آزمایشــی ،یعنــی ایجــاد
برخــی منابــع اســترس ،از قبیــل اعمــال تــرور یــا جنــگ (الودردیــل2006 ،؛ کاماچــو ،)2008 ،یــک
ُجــرم فراگیــر (بــراون ،)2014 ،زمیــن لــرزه (تــورچ )2011 ،یــا طوفــان (کوریــه و روســین -ســاتر،

 )2012اســتفاده شــد .آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای ثبــت والدت ،در هنــگام کامــل شــدن جنیــن
بــه مقایســه نتایــج والدت نــوزادان در دو موقعیــت زمانــی اعمــال منبــع اســترس و عــدم اعمــال آن
پرداختنــد .در حالیکــه یافتههــای آنهــا بــا فرضیــه تأثیــرات منفــی قــرار گرفتــن در معــرض اســترس
بــرای والدت ســازگاری دارنــد ،بــا ایــن وجــود اثــرات بــرآورد شــده بهطورکلــی از نظــر مقــدار بســیار
ناچیــز و بهلحــاظ بالینــی بیاهمیــت هســتند .بهعــاوه ،بســیاری از مطالعــات از نمونههــای بزرگــی
اســتفاده میکننــد و معنــاداری آمــاری اثــرات بــرآورد شــده ،روشــن نیســت.
اختــال در ســامتی پــس از وقــوع بــای طبیعــی ،بــه فراتــر از ســامت جســمانی فــرد گســترش
مییابــد .مطالعــات انجــام گرفتــه در روانشناســی و اپیدمیولــوژی تعــدادی از الگوهــای سیســتماتیک
متعــدد خــاص و غیــر اختصاصــی روانشــناختی پرداختهانــد ،امــا اســترس ،افســردگی و اضطــراب و
پریشــانی پــس از ســانحه ،رایجتریــن ایــن مســائل صرفنظــر از ماهیــت بــای طبیعــی میباشــند
(نوریــس و دیگــران2002 ،؛ نوریــس و الــرود.)2006 ،

مطالعــات نســبتاً اندکــی قــادر بــه بررســی تغییــرات عالئــم روانــی در طــول زمــان هســتند ،امــا در

میــان مطالعاتــی کــه بــه انجــام چنیــن بررسـیهایی پرداختهانــد ،اکثــرا ً دریافتهانــد کــه عالئــم روانــی
در طــول زمــان بهبــود مییابنــد (نوریــس و دیگــران2002 ،؛ پایتــرزاک و دیگــران .)2012 ،دادههــای
حاصــل از مطالعــات بازیابــی خلیــج گالوســتون 1نشــان میدهنــد کــه افــراد در معــرض طوفــان آیــک

2

)1-The Galveston Bay Recovery Study (GBRS
2- Hurricane Ike
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عالئمــی همســو بــا اختــال استرســی پــس از ضایعــه روانــی ، 1اضطــراب و درد را دارا بودهانــد ،امــا
شــیوع ایــن عالئــم بــا گذشــت زمــان کاهــش یافتــه اســت (اگرچــه افســردگی در میــان موجهــای
مختلــف مطالعــه ثابــت باقــی مانــده اســت) (پایتــرزاک و دیگــران .)2012 ،شــواهدی مشــابه بــا شــواهد
فــوق در میــان اندونزیاییهــای تحــت تأثیــر ســونامی اقیانــوس هنــد گــزارش شــده اســت (فرانکنبــرگ
و دیگــران.)2014 ،
مهاجرت و جابجایی
مهاجــرت چــه ارادی باشــد چــه اجبــاری ،یــک عامــل بالقــوه قــوی در تغییــر شــکل جمعیــت بعــد
از یــک فاجعــه طبیعــی اســت .در محیطهایــی کــه بالیــای طبیعــی ُرخ میدهــد ،جابجاییهــای

جمعیتــی شــامل مهاجرتهــای موقــت و دائمــی ،هــم در خــارج از و هــم در داخــل مناطــق درگیــر
بالیــا میباشــد .مقصدهــای مهاجرتــی ،میتوانــد دربرگیرنــده هــم مناطــق بیتأثیــر از بالیــا (جایــی
کــه افــراد آواره ممکــن اســت خانــواده یــا دوســتانی داشــته یــا نداشــته باشــند) و هــم مکانهــای
نســبتاً نزدیــک بــه مناطــق تحــت تأثیــر کــه کمپهــای رســمی و غیررســمی آنهــا دایــر اســت ،باشــد.

امــا ســاکنان ممکــن اســت باقــی مانــدن در جایــی کــه در زمــان وقــوع بــا ،محــل زندگیشــان بــوده
اســت را نیــز برگزیننــد ،حتــی اگــر منطقــه مــورد نظــر بهطــور بــدی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه باشــد،
و گروههــای جدیــد ممکــن اســت ،دســت بــه مهاجــرت بزننــد ،بهویــژه اگــر آنهــا فرصتهــای مرتبــط

تصمیمــات مهاجرتــی در بیــن ســایر مــوارد ،تحــت تأثیــر میــزان آســیب وارده بــه ساختوســازها و
محیــط طبیعــی قــرار دارنــد .ویرانیهــای گســترده بهطــور بالقــوه بــرای دورههــای زمانــی وســیعی،
موجــب جابجایــی قربانیــان از خانههایشــان میشــوند .زمیــن لــرزه ســال  2010در هائیتــی حــدود
 24/4درصــد از خانههــا را ویــران و بــه  41/5درصــد از آنهــا آســیب وارد کــرد .حــدود  1/24میلیــون
نفــر از ســاکنان هائیتــی بــه ســکونتگاههای موقــت نقــل مــکان کردنــد (کولــب و دیگــران.)2010 ،
بهطــور کلــی ،تخمیــن زده میشــود کــه پایتخــت هائیتــی ،یعنــی پورتــو پرنــس  23درصــد از ســاکنان
دائمــی خــود را بــر اثــر آن زمیــن لــرزه از دســت داد.
 -1اختالل اسرتسی پس از ضایعه روانی ( ))Posttraumatic Stress Disorder (PTSDنشانگان یا سندرمی است که پس از مشاهده ،تجربه مستقیم
بزای شدید روی میدهد که میتواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا وقوع یک سانحه جدی منجر شود
یا شنیدن یک عامل اسرتسزا و آسی 
(مرتجم ،ویکیپدیای فارسی).
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لیــو و دیگــران ( )2012بــا اســتفاده از یــک روششناســی غیرمعمــول کــه بــر اطالعــات تلفــن همــراه
بــرای مطالعــه الگوهــای مهاجــرت در هائیتــی پــس از زمیــن لــرزه تکیــه کــرده اســت ،بــه تحلیــل
حــرکات و جابجایــی  1/9میلیــون کاربــر تلفــن همــراه تــا یــک ســال بعــد از زمیــن لــرزه پرداختنــد.
آنهــا نشــان دادنــد کــه تغییــرات مکانــی بیــش از آنچــه کــه در اصــل انتظــار میرفــت ،قابــل پیشبینــی
بودنــد .جابجاییهــا بهطــور نزدیکــی شــبیه بــه الگوهــای قبــل از زمیــن لــرزه بودنــد و بــا محــل
شــبکههای حمایــت اجتماعــی در ارتبــاط بودنــد.

طوفــان کاترینــا ،فاجعــه دیگــری اســت کــه ســبب جابجایــی میــزان تقریبــاً بیســابقهای از مــردم
در ایــاالت متحــده گردیــد و حــدود  1/5میلیــون نفــر را از مناطــق تحــت تأثیــر طوفــان بیــرون رانــد
(گروئــن و پولیــوکا .)2010 ،بــرای ســاکنان بهشــدت آســیبدیده و اقشــار کمدرآمــد فرصتهــای
بازگشــت بــه نیواورلئــان تــا حــد زیــادی محــدود بــه وجــود منابــع و میــزان تخریــب خانههــای آنــان
ـان پیــش از
بــود .فیوســل و دیگــران ( )2010بــا اســتفاده از یــک نمونــه معــرف از ســاکنان نیواورلئـ ِ
طوفــان نشــان دادنــد کــه ســاکنان سیاهپوســت میزانهــای باالتــر آســیبدیدگی خانههــا را تجربــه

کردهانــد ،کــه اغلــب بازگشــت آنهــا بــه شــهر را بــه تعویــق انداختــه بــود و باعــث تغییــر ویژگیهــای
جمعیتــی آنــان بعــد از آن فاجعــه شــده بــود .گروئــن و پولیــوکا ( )2010بــا تکیــه بــر دادههــای
حاصــل از پیمایــش جــاری جمعیــت 1نشــان دادنــد کــه ســن ،درآمــد خانوادگــی و میــزان وســعت
آســیبدیدگی ایــن شهرســتان ،بازگشــت جمعیتهــای جابجــا شــده را حتــی تــا یــک ســال بعــد از
همانطــور کــه در بــاال بهطــور خالصــه بحــث شــد ،برخــی از پیامدهــای مرتبــط بــا بالیــای طبیعــی
ممکــن اســت عواقــب غیرمنتظــره مثبتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد .طوفانهــای کاترینــا و ریتــا

2

منجــر بــه مهاجرتهــای گســترده دانشآمــوزان از مــدارس دارای عملکــرد پاییــن بــه مــدارس بــا
کیفیــت باالتــر گردیــد .بعــد از افــت اولیــه در میانــه نمــرات آزمــون ،عملکــرد دانشآمــوزان بهســرعت
بهبــود یافــت و تــا ســال  2009میانــه نمــرات آزمونهــای افــراد مهاجــر تــا  0/18انحــراف اســتاندارد
افزایــش یافــت (ســاکردوت.)2012 ،
بهطــور 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 جابجاییهــای معنــادار
1- Current Population Survey
2- Rita
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جمعیتــی نمیشــوند .پــاول بــا اســتفاده از دادههــای جمــعآوری شــده از  291قربانــی گردبــاد در
بنــگالدش نشــان میدهــد کــه تصمیــم بــه مانــدن در محــل تحــت تأثیــر گردبــاد از ســوی بخــش
وســیعی از قربانیــان ایــن واقعــه ،کــه احتمــاالً کمکهــای بازســازی را نیــز دریافــت میکردنــد ،مثالــی

بــرای ایــن اســت کــه برنامههــای پــس از بالیــا چطــور میتواننــد تأثیــرات جمعیتــی مختــص بــه خــود
را بــر جــای بگذارنــد (پــاول.)2005 ،
گــری و دیگــران ( )2014بــه مقایســه اســتراتژیهای جابجایــی در میــان افــراد ســاکن در مناطــق
کوچــک محلــی کــه درجــات مختلفــی از آســیب ناشــی از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در
اندونــزی را متحمــل شــدند پرداختنــد .آن تحلیلهــا چندیــن فرضیــه رایــج در ادبیــات موجــود را
زیــر ســؤال میبرنــد .بــه یــک دلیــل ،بســیاری از افــراد متعلــق بــه مناطــق شــدیدا ً آســیبدیده

بــه کمپهــای مخصــوص افــراد آواره داخلــی  1نرفتنــد .بیــش از نیمــی از مــردم یــا بــه خانههــای
خصوصــی نقــل مــکان کردنــد یــا در ســکونتگاه محلــی خــود باقــی ماندنــد تــا شــرایط نامســاعد زندگــی
را تغییــر دهنــد .خــارج از منطقــه بــه شــدت آســیبدیده ،در میــان افــراد متعلــق بــه مناطقــی کــه
نســبتاً بیتأثیــر از ســونامی بودنــد جابجاییهایــی وجــود داشــت ،و صرفنظــر از منطقــه مبــدأ،
جابجایــی بــرای تحصیلکردههــا بیشــتر بــود .ایــن اطالعــات ارزش فــراوان مطالعاتــی کــه بــر اســاس
معــرف بــودن جمعیــت طراحــی شــده و هــم دربردارنــده اثــرات فــوری بالیــا و همچنیــن واکنشهــا
بــه بالیــا در طــول زمــان هســتند را برجســته مینماینــد.
بهویــژه اگــر اقدامــات بازســازی موجــب خلــق فرصتهــای شــغلی بشــود .بــا توجــه بــه محدودیتهــای
دادهای ،تمایــز بیــن مهاجــران بازگشــتی و مهاجــران جدیــد دشــوار اســت .تحلیــل ســاختار جمعیــت
نیواورلئانهــا پــس از طوفــان کاترینــا ،نشــاندهنده افزایــش درصــد ســاکنان اســپانیولی در مقایســه
بــا مقــدار آن پیــش از طوفــان بــوده اســت (گروئــن و پولیــوکا .)2010 ،زانینتــی و کولتــن ()2013
بــا اســتفاده از دادههــای سرشــماری ســالهای  2000و  2010تخمیــن زدنــد کــه ســهم اســپانیولیها
از جمعیــت در نیواورلئــان  57درصــد افزایــش یافــت ،در حالــی کــه ایــن طوفــان کاهــش جمعیــت
مهاجــران ســیاه التینــی را تســریع بخشــید ،گرچــه آنهــا بــا تقاضــای بــاالی نیــروی کار بــرای بازســازی
خرابیهــای بعــد از طوفــان کاترینــا در نیواورلئــان مواجــه بودنــد .فوســل ( )2009بــا اســتفاده از
)1- Internally Displaced Person (IDP
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اطالعــات جمــعآوری شــده از یــک نمونــه در  5و  7مــاه بعــد از طوفــان کاترینــا نشــان میدهــد
کــه اســپانیولیهایی کــه بــه ایــن منطقــه وارد میشــوند ،جوانتــر بــوده و از شــبکههای اجتماعــی
ضعیفتــری برخوردارنــد ،و اغلــب منشــاء و ریشــه برزیلــی و مکزیکــی دارنــد.
باروری ،بهداشت باروری و تغییر خانواده
بالیــای طبیعــی قابلیــت اثرگــذاری بــر بــاروری ،بهداشــت بــاروری و تغییــرات خانــواده از طریــق
ســازوکارهای مختلــف را نیــز دارنــد .مرگومیــر بــاالی ناشــی از بالیــای طبیعــی بهطــور بالفصــل
ممکــن اســت ،ترکیــب خانــواده را تغییــر دهــد .مــرگ افــراد بزرگســال میتوانــد کــودکان خردســال
را از پــدر و مــادر بینصیــب گردانــد و باعــث بیــوه شــدن مــردان و زنانــی گــردد کــه ممکــن اســت،
اقــدام بــه ازدواج مجــدد بکننــد یــا نکننــد .قحطــی ســالهای  1958 -61در چیــن ،مثالــی از واقع ـهای
اســت کــه پیامدهــای مهمــی بــرای جمعیتشناســی خانــواده داشــت .در طــول آن قحطــی ،میزانهــای
ازدواج و بــاروری کاهــش یافــت ،در حالــی کــه میزانهــای طــاق و انحــال خانــواده افزایــش یافــت
(ژائــو و ریمونــدس .)2012 ،واضــح نیســت کــه کل ســه ســال قحطــی را میتــوان بــه عنــوان پدیــدهای
پیشبینــی نشــده در نظــر گرفــت یــا نــه ،کــه ایــن امــر تفســیر نتایــج را مختــل میکنــد.
بــه هــر حــال ،ســونامی اقیانــوس هنــد نیــز موجــب اختــال مشــابهی بــرای خانوادههــا شــده اســت.
فرانکنبــرگ و دیگــران ( )2011بــا اســتفاده از یــک پیمایــش مبتنــی بــر جمعیــت اندونــزی ،بــرآورد
همســر خــود را از دســت داده بودنــد .مرگومیــر کــودکان ممکــن اســت تعــداد فرزنــدان کمتــری
بــرای والدیــن در مقایســه بــا آنچــه کــه قصــد داشــتهاند داشــته باشــند ،باقــی بگــذارد .از طــرف دیگــر،
زمانــی کــه بالیــای طبیعــی ســبب مرگومیــر باالیــی میشــوند ،در کنــار آن احتمــاالً ســبب از بیــن

رفتــن داراییهــا و امــورات معــاش نیــز میگردنــد ،کــه خــود ممکــن اســت جوانــان را بــه ایــن نتیجــه
برســاند کــه احســاس آمادگــی کمتــری بــرای ورود بــه ازدواج دارنــد یــا در بیــن زوجیــن احســاس
آمادگــی کمتــری بــرای داشــتن فرزنــد (فرزنــدان) دیگــری بهوجــود میآیــد.
بالیــای طبیعــی حتــی زمانــی کــه منجــر بــه مرگومیرهــای فــراوان نمیگردنــد ،امــا ممکــن اســت
تغییــر خانــواده را ســرعت بخشــند .کوهــان و کــول ( )2002بــا اســتفاده از یــک چارچــوب نظــری
ب ـهکار گرفتــه شــده در روانشناســی در زمینــه اســترس و دلبســتگی ،بــه تحلیــل میزانهــای ازدواج،
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والدت و طــاق قبــل و بعــد از طوفــان هوگــو 1در مناطــق تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و قــرار نگرفتــه
کارولینــای جنوبــی پرداختنــد .در مناطقــی کــه ایــن بــای طبیعــی روی داد ،میزانهــای 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
و تغییــرات قابلســنجش بــا توجــه بــه روابــط نزدیــک را ســرعت بخشــیده اســت.
تغییــرات بالقــوه در بــاروری ،میتوانــد از طریــق چارچــوب نظــری تعیینکنندههــای بالفاصــل نیــز
مــورد توجــه قــرار گیــرد .جمعیتهــای تحــت تأثیــر اســترس بالیــا ،ممکــن اســت تغییراتــی را در
تعــداد دفعــات رابطــه جنســی ،میزانهــای حاملگــی ،بچهاندازیهــا و مردهزائیهــا تجربــه کننــد .بــا
در نظــر گرفتــن عواقــب حاملگــی ،قحطــی کشــور چیــن ،منجــر بــه افزایشــی معنــادار در مردهزائیهــا
و بچهاندازیهــا گردیــد .در پایــان دوره قحطــی ،تنهــا  92درصــد از حاملگیهــا منجــر بــه موالیــد
زنــده گردیــد کــه پایینتــر از رقــم بیــش از  95درصــدی ســال  1958بــود (ژائــو و ریمونــدس،
 .)2012وخیمتــر شــدن ســامت جســمانی ناشــی از قحطــی ،همچنیــن منجــر بــه تأخیــر رشــد و
تــوان بــارور شــدن دختــران جــوان گردیــد و میــزان شــیردهیها را هــم کاهــشداد (ژائــو و ریمونــدس،
 .)2012شــواهد موجــود از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ، 2004نشــان میدهــد کــه در ماههــای
پــس از ســونامی ،میزانهــای بچهانــدازی زنــان مناطــق بهشــدت آســیبدیده ،افزایــش یافتــه اســت
(هامــودی و دیگــران.)2012 ،
پیشــگیری و در نتیجــه ،موالیــد ناخواســته گــردد .درســت همانگونــه کــه بالیــا موجــب تخریــب خانههــا
میشــوند ،شــوکها و آســیبهای ایجــاد شــده بهوســیله آن بالیــا ،میتوانــد خرابیهــای فراوانــی را
در زیرســاختها ســبب شــده و دسترســی بــه عرضــه وســایل پیشــگیری از حاملگــی را مختــل گردانــد.
بهدنبــال ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ، 2004مســائل مهمــی در رابطــه بــا زیرســاختهای بهداشــتی
(مراکــز بهداشــت عمومــی و خصوصــی و ماماییهــا) پیــش آمــد .فرانکنبــرگ و دیگــران ()2014
نشــان میدهنــد کــه در بســیاری از محــات ،خرابیهــای تســهیالت و مراکــز بهداشــتی دســتکم
تــا یــک مــاه طــول کشــید و بازگشــایی آنهــا لزومــا بهمعنــای از ســرگیری عرضــه خدمــات پیشــگیری
از حاملگــی نبــود .خدمــات مامایــی بهویــژه 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 میدهنــد کــه بالیــا ممکــن اســت،
منجــر بــه جایگزینــی وســایل تنظیــم خانــواده کماثــر بــه جــای وســایل مؤثرتــر شــوند ،و ایــن امــر
منجــر بــه افزایــش موالیــد برنامهریــزی نشــده گــردد .هاپســاری و دیگــران ( )2013در مطالعــهای
گذشــتهنگر بــر روی  450نفــر از زنــان پــس از زمیــن لــرزه شــهر یوگیارکارتــای اندونــزی در ســال
 ،2006بــه شــواهدی از افزایــش اســتعمال روشهــای کماثــر پیشــگیری از بــارداری رســیدند کــه بــا
افزایــش حاملگیهــای ناخواســته (برنامهریــزی نشــده) در یــک ســال پــس از وقــوع زلزلــه همــراه بــوده
اســت .بــه ایــن خاطــر کــه زمیــن لــرزه باعــث آســیب زدن بــه بیــش از  200مرکــز بهداشــتی شــده بود،

محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه فقــدان یــا کمبــود دسترســی ،احتمــاالً جایگزینــی روشهای پیشــگیری را
تبییــن میکنــد .ایــن یافتههــا بــا مطالعاتــی کــه افزایــش بــاروری را بهعنــوان پاســخی بــه اختــاالت
عرضــه وســایل پیشــگیری از بــارداری (اختالالتــی ماننــد دسترســی و قیمــت) مســتند کردهانــد،
همســویی دارد (ســاالس2013 ،؛ پوتــر و دیگــران2013 ،؛ وایــت و دیگــران .)2012 ،فرانکنبــرگ و
دیگــران ( )2014در زمینــه اختــاالت پیشآمــده در عرضــه خدمــات پــس از ســونامی اندونــزی ،درک
پایینتــر و قطــع بیشــتر خدمــات تنظیــم خانــواده در میــان زنــان دارای همســر در مناطــق بهشــدت
آســیبدیده را نشــان دادنــد .تغییــرات اســتفاده از وســایل پیشــگیری از بــارداری نیــز در میــان زنانــی
افزایــش بــاروری ناخواســته ناشــی از مســائل مربــوط بــه عــدم عرضــه روشهــای پیشــگیری از بــارداری
نیافتنــد.
تغییــر در میــزان اســتفاده از روش پیشــگیری از بــارداری بعــد از یــک بــای طبیعــی ممکــن اســت،
بازنمــای تغییــرات تقاضــا در مقایســه بــا عرضــه باشــد .فقــدان منابــع در ســطح اجتمــاع و فــرد ممکــن
اســت ،باعــث دلســردی زوجیــن از حاملگــی و فرزنــدآوری در شــرایط مخاطرهآمیــز گــردد (کاربالــو،

 .)2005از طــرف دیگــر ،مــرگ کــودکان احتمــاالً باعــث تحریــک والدیــن بــرای افزایــش بــاروری
میگــردد ،کــه ایــن بــه نوبــه خــود تقاضــا بــرای گزینههــای تنظیــم خانــواده را کاهــش میدهــد
(پرســتون1978 ،؛ ژیــو و دیگــران2013 ،؛ نوبلــس و دیگــران.)2014 ،
در رابطــه بــا پیوندهــای بیــن فرایندهــای جمعیتــی تسریعشــده پــس از یــک بــای طبیعــی ،شــواهد
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پایــه در ادبیــات جمعیتشناســی بهطــور کامــل واکنشهــای بــاروری بــه مرگومیرهــای فــراوان
ناشــی از بالیــای طبیعــی را مشــخص نمیکنــد (هیــل .)2004 ،برخــی از شــواهد مناســب نــه از
بالیــای طبیعــی ،بلکــه از جنگهــا و درگیریهــا بدســت آمــده اســت .در تعــدادی از مطالعــات
روندهــای کاهشــی بــاروری ،چــه بهطــور کل و چــه در میــان گروههایــی کــه بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار
گرفتهانــد ،در طــول درگیریهــا همــراه بــا شــورشهای عمــده اجتماعــی نشــان داده شــده اســت
(لیندســتروم و برهانــو1999 ،؛ کالــدول2004 ،؛ آقاجانیــان و پراتــا2002 ،؛ بالنــس2004 ،؛ هیووالیــن
و پــاچ .)2007 ،در برخــی از مــوارد خاتمــه درگیریهــا ،بــا افزایــش بــاروری همــراه بــوده اســت .بــر
اســاس شــواهد موجــود از مطالعــات صورتگرفتــه در هلنــد ،چیــن و بنــگالدش ،قحطیهــا نیــز دارای
الگــوی موقــت بــاروری مشــابهی بودهانــد (اســتین و ساســر1975 ،؛ آشــتون و دیگــران1984 ،؛ واتکینــز
و منکــن.)1985 ،
هیووالیــن و پــاچ ( )2007بــا تکیــه بــر تاریخچههــای موالیــد گذشــتهنگر ،کاهــش معنــادار بــاروری
در طــول ســالهای حکومــت رژیــم خِ ِمــر ُســرخ ( ،)1875 -1978افزایــش ســریع بــاروری پــس از ایــن

رژیــم (طــی ســالهای  ،)1978 -1980و کاهــش مجــدد بــاروری پــس از ســال  1980را نشــان دادنــد.
محققــان فــوق ،بــر اســاس ایــن الگــوی بــاروری ،نتیجــه میگیرنــد کــه افزایــش معنــادار بــاروری،
پاســخی مســتقیم بــه افزایــش مرگومیــر در طــی درگیریهــا بــوده اســت.
بــا کنــار گذاشــتن و نادیــده گرفتــن متغیرهــای بالفصــل ،اینکــه آیــا افزایــش روندهــای بــاروری بازنمای
اســت یــا خیــر ،همگــی زمانــی پیچیــده میشــوند کــه رویدادهــای تســریعکنندهای در طــول چنــد
ســال ُرخ دهــد و نقــاط جغرافیایــی متنوعــی را هــم در بــر بگیــرد.

نوبلــس و دیگــران ( )2014الگــوی رفتــاری مشــابهی را پــس از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در
اندونــزی نشــان دادنــد .آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای برگرفتــه از یــک مطالعــه طولــی معــرف جمعیــت
کــه حاصــل مشــاهدات قبــل و بعــد از ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  2004در اندونــزی بــود ،بــه
شــواهدی مبنــی بــر افزایــش بــاروری در فاصلــه ســالهای  2006و  2009در مناطــق تحــت تأثیــر
ســونامی در مقایســه بــا مناطــق غیــر درگیــر دســت یافتنــد .دو مطالعــه دیگــر بــه بررســی وضعیــت
بــاروری پــس از وقــوع بالیــای طبیعــی دارای مرگومیــر فــراوان پرداختنــد .فینــای ( ،)2009بــا
اســتفاده از پیمایشهــای مقطعــی بــه بررســی وضعیــت بــاروری ســه زمیــن لــرزه کــه هــر کــدام
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 15000نفــر تلفــات یــا بیشــتر بهدنبــال داشــت ،پرداخــت .وی بــا مقایســه بــاروری ســاکنان مناطــق
تحــت تأثیــر قبــل و بعــد از زمیــن لــرزه بــا وضعیــت بــاروری ســاکنانی کــه درگیــر ایــن رویــداد
نبودهانــد ،نشــان داد کــه بــاروری گــروه اول پــس از زمیــن لــرزه افزایــش بیشــتری را تجربــه کــرده
اســت .رویکــردی مشــابه بــا مطالعــه فــوق بــا اســتفاده از دادههــای سرشــماری بــرای بررســی تأثیــر
زمیــن لــرزه بــم ایــران در ســال  2003در پیــش گرفتــه شــد .محققــان نشــان دادنــد کــه در ســال
 2004بــاروری ایــن منطقــه کاهــش یافتــه ،و طــی ســالهای  2005 -2007بــا افزایــش همــراه بــوده
اســت (حســینی چاوشــی و عباســی شــوازی.)2013 ،

بحث و نتیجهگیری

همانطــور کــه در بخشهــای پیشــین بحــث شــد ،بالیــای طبیعــی داللتهــا و پیامدهــای فراوانــی بــرای
فرایندهــای جمعیتــی مرگومیــر ،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 فرضیههایــی در ایــن مــورد پرداختــه تــا زمینــه

فهــم بهتــر رفتارهــای پیچیــده و ســازنده فرایندهــای جمعیتــی را فراهــم آورنــد .یــک اســتثنا ،مطالعــه
هیووالیــن بــر روی مرگومیــر و بــاروری در کامبــوج در طــول و بعــد از ده ـهای اســت کــه بــا جنــگ
و نسلکشــی همــراه بــوده اســت (هیووالیــن 1998 ،و 2001؛ هیووالیــن و پــاچ .)2007 ،مطالعــات
تجربــی نیازمنــد دادههایــی هســتند کــه دربرگیرنــده چنــد حــوزه و رفتارهــای افــراد ،خانوادههــای
و بــه قــدر کافــی بعــد از بالیــا جمـعآوری شــده باشــند تــا اوضــاع و شــرایط را دقیقتــر نشــان دهنــد.
متأســفانه چنیــن دادههایــی بهنــدرت در دســترس قــرار دارنــد .بهعــاوه ،در ایدهآلتریــن وضعیــت،
دادههــا نیــز قبــل از وقــوع بــای طبیعــی جمــعآوری میشــوند ،اگرچــه همانطــور کــه تأکیــد
کردهایــم ،بالیــای طبیعــی بهطــور کلــی پیشبینــی نمیشــوند .بــا ایــن حــال ،ســرمایهگذاری

خــاق در زیرســاخت دادههــا کــه از پیشــرفتهای تکنولوژیکــی جدیدتــر بهــره میبــرد ،احتمــاالً
بازدهــی قابلتوجهــی بــرای علــم و سیاســتگذاری دارد .بــا در دســترس بــودن تصاویــر ماهــوارهای
بــا کیفیــت بــاال ،دادههــای اداری گســترده ،و پیمایشهــای طولــی معــرف جمعیــت کــه براســاس
مبنایــی منظــم در سرتاســر جهــان انجــام میشــوند ،بســیاری از اطالعــات کلیــدی مــورد نیــاز بــرای
ارزیابــی از قبــل وجــود دارد .در مــورد ســونامی اقیانــوس هنــد ســال  ،2004تیــم بینالمللــی همــکاران
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مــا از نزدیــک بــا اداره آمــار اندونــزی کار میکــرد و بهدنبــال افــرادی بــود کــه بهعنــوان بخشــی از
پیمایــش ســالیانه اجتماعــی -اقتصــادی ، 1کــه حــدود  10مــاه قبــل از ســونامی در تمامــی نواحــی
واقــع در امتــداد ســاحل غربــی آســه و ســوماترای شــمالی در جزیــره ســوماترا انجــام گرفتــه بــود ،مــورد
مصاحبــه قــرار گرفتــه بودنــد .پیمایــش ســالیانه اجتماعــی -اقتصــادی ســال  2004بهعنــوان مبنایــی
بــرای مطالعــه «پــس از ســونامی و بازیابــی آن» ب ـهکار رفتــه اســت کــه هــر ســاله پاســخگویان را تــا
پنــج ســال پــس از ســونامی دنبــال کــرده و ســپس دوبــاره  10ســال پــس از گذشــت ســونامی بــا آنهــا
مصاحبــه بهعمــل آورده اســت.
پیامدهــای جمعیتــی و همچنیــن روابــط بیــن آنهــا کــه مــورد توجــه قــرار دادهایــم ،میتوانــد تحــت
تأثیــر سیاس ـتها و برنامههــای مرتبــط بــا آمادگــی و واکنــش در برابــر بــای طبیعــی باشــد .توســعه
و اجــرای کدهــای ســاختمانی ،ایجــاد سیســتمهای هشــدار ،برنامههــای تخلیهســازی ،و پناهگاههــای
موقــت ،و پاســخدهندگان آموزشدیــده اولیــه ،میتواننــد پیامدهــای فــوری بالیــای طبیعــی در
زمینههــای مرگومیــر ،بهداشــت و مهاجــرت را تعدیــل کننــد .کمکهــای اضطــراری و اقدامــات
بازســازی بلندمدتتــر میتواننــد بــه چگونگــی پیامدهــای بعــد از بــای طبیعــی شــکل دهنــد .اتصــال

ایــن اقدامــات سیاســتی و برنامهریــزی بــا پدیدههــای جمعیتــی تــا بهامــروز توجــه نســبتاً کمــی را
در ادبیــات موجــود بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه رخــداد مکــرر بالیــای
طبیعــی عمــده ،و پیشبینــی افزایــش مــردم در معــرض خطــر بهعنــوان تابعــی از تغییــرات اقلیــم
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