
 2931 بهار و تابستان ،نهم، شماره پنجمسال گذاري اقتصادي، سياستپژوهشی  –مجله علمی 

 زلزله و اثرات آن بر ساختار اشتغال بم

 1سید محمد حسن مصطفوی

 2نادر مهرگان

 3روح اهلل رضائي
 

 چکیده

سهم و به کارگيري آمار سرشماري نفوس و مسکن، به بررسی  -در این تحقيق با استفاده از مدل انتقال

یعنی قبل و بعد از زلزله پرداخته  2931و  2931هاي تحوالت صورت گرفته در اشتغال شهرستان بم طی سال

 شده است.

بررسی آمار و ارقام موجود حاکی از آن است که ساختار اقتصادي شهرستان بم طی دوره مورد بررسی، در 

ري تغييرات اساسی داشته است. به طواثر تحوالت صورت گرفته در این شهرستان به خصوص وقوع زلزله 

که این ساختار از لحاظ تعداد شاغالن به نفع بخش صنعت و به زیان بخش خدمات بوده و در واقع ساختار 

اقتصادي این شهرستان سمت و سوي صنعتی و کشاورزي داشته است. همچنين بنا به نتایج طی دوره مورد 

رستان از رشد ملی بوده است. دليل این رشد نامتناسب، رشد بررسی رشد شاغالن شهرستان بيشتر از سهم شه

رغم منفی بودن رشد ساختاري است، یعنی طی دوره مذکور با وجود رقابتی مثبت و بزرگ موجود علی

ها در این شهرستان، نسبت به کشور مزایاي رقابتی وجود داشته است. به طوري نامناسب بودن ترکيب فعاليت

بتی بر رشد ساختاري فائق آمده و موجب بيشتر شدن اشتغال شهرستان از سطح مورد که در مجموع رشد رقا

 انتظار گردیده است.

 هاي اقتصادي، کرمان، بم. سهم، بخش -اشتغال، انتقال واژگان کلیدی:

Keywords: Employment, Shift-Share Technique, Economic Sectors, 

Earthquake, Kerman, Bam.  
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 مقدمه -1

در جنوب شرقی کشور و همچنين جنوب شرقی استان کرمان واقع  2شهرستان بم با قدمتی دیرین

شده است. این شهرستان جزء مناطق خشک ایران محسوب شده و اقتصاد آن متکی بر کشاورزي و 

رغم وجود استعدادهاي فراوان موجود در شهرستان، متأسفانه این منطقه بر روي دامداري است. علی

به بزرگی  2931بار در دي ماه اي تأسفدیده موجب بروز زلزلههایی قرار گرفته است که این پگسل

 در مقياس ریشتر گردیده و خسارات جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشت. 1/6حدود 

وقوع حوادث و بالیاي طبيعی عالوه بر خسارات جانی و مالی فراوانی که به وضوح قابل روئيت 

توان به آشفتگی و عدم تعادل در که از آن جمله می باشندهستند داراي مضرات پنهانی نيز می

 -يترین اثرات اقتصادهاي اجتماعی، اشتغال، توليد و ... اشاره نمود. در این ميان یکی از مهمساخت

صادي هاي مختلف اقتاجتماعی حاصل از این گونه بالیا، تغيير در ترکيب شاغالن موجود در بخش

ت باشد. لذا با توجه به اهميیگر و یا مهاجرت نيروي کار میو حرکت شاغالن از بخشی به بخش د

موضوع در این تحقيق سعی شده تا به تغيير و تحوالت صورت گرفته در ساختار و ترکيب شاغالن 

هاي عمده اقتصادي بر اثر وقوع زلزله پرداخته شود. در واقع این پژوهش بر شهرستان بم در بخش

یا رشد اشتغال در شهرستان بم متناسب با رشد آن در سطح ملی سئواالت زیر متمرکز شده است: آ

بوده است یا خير؟ و اگر متناسب نبوده دليل آن چيست؟ تأثير وقوع زلزله بر ساختار و ترکيب شاغالن 

هاي عمده اقتصادي چگونه بوده است؟ جهت پاسخ به سئواالت این شهرستان با توجه به بخش

 استفاده قرار گرفته است. مورد سهم -انتقال مذکور روش
  

 مباني نظری و تجربي -2

ي هاي عمده اقتصادهاي تعداد شاغالن موجود در بخشبه منظور بررسی و تجزیه و تحليل تفاوت

استفاده شده است. بر اساس این  1سهم -)کشاورزي، خدمات، صنعت و معدن( از تحليل انتقال

شود که ادي شهرستان بم به سه جزء تفکيک میهاي عمده اقتصتحليل، نرخ رشد اشتغال در بخش

ها؛ و عبارتند از: جزء اول: رشد ناشی از سهم ملی؛ جزء دوم: رشد ناشی از ساختار )ترکيب( فعاليت

 جزئيات بر آنکه ها. این روش عالوهاي در فعاليتجزء سوم: رشد ناشی از مزایاي رقابت منطقه

و  سادگی لدلي دهد، بهمی مختلف ارائه ها و صنایعفعاليت نقشو  رشد مناطق درباره دالیل بيشتري

                                                           
 رسد. سال پيش می 1222. قدمت ارگ بم به بيش از 2

2. Shift-Share Analysis 
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. است تبدیل شده زمينه در این کاربردي هاياز روش یکی به مورد نياز، هايداده بودن در دسترس

 .سهم استفاده شده، اکثراً در رابطه با اشتغال مناطق بوده است -تحقيقاتی که در آنها از روش انتقال

 در ادامه به بررسی تعدادي از تحقيقات موجود در این زمينه پرداخته شده است. 

اي به بررسی روند توسعه اشتغال در صنایع وابسته به چوب ( در مقاله1223) 2کالین، کایس و شولت

اند. با توجه به نتایج تحقيق، دالیل روند پرداخته 1226تا  2332هاي هاي آلمان طی سالدر جنگل

هاي نسبی کنند: یارانهبت اشتغال در صنایع وابسته به چوب در شرق آلمان را این گونه بيان میمث

 تر زمين وهاي پایينهاي جدید، هزینه کمتر نيروي انسانی، ارزشگذاريباالتر براي سرمایه

 ف( در تحقيقی با عنوان توضيح شکا1223) 1هاي خاص زیربنایی. مائورس، پاستور و سرانوویژگی

 اند. بر اساس نتایج،سهم پرداخته -وري رشد در آمریکا و اروپا به استفاده از روش انتقالبهره

استراتژي کشورهاي اروپایی در کاهش شکاف موجود بين این کشورها و آمریکا باید بر اساس رشد 

 شان باشد.وري از طریق صنایعبيشتر بهره

 2331 ورةد کشور ایرلند براي و مقصد صادرات کاالیی تغيير در ساختار بررسی ( به2336اودانيل )

اده قرار د را مورد استفاده مدل از این ايشده تعدیل خود، شکل . او در مطالعهاست پرداخته 2332تا 

( نيز روش شناسی انتقال سهم را براي تحقيق در مورد 2333) 9. کيان هنگ و فت چياونگاست

اند. دانيل سوي به کار برده 2332-2333هاي ر صادرات سنگاپور طی سالگرایش به رشد بازا

اي گامی فراتر نهاده و سعی کرده این ریزي منطقه( نيز از سابقه تحليل مدل فوق در برنامه2331)

اي از مدل را مورد المللی به کار گيرد. او در مطالعه خود شکل تعدیل شدهمدل را در تجارت بين

داده است تا اثر ترکيب صادراتی و بازارهاي صادراتی را بر ميزان صادرات ایرلند بررسی  استفاده قرار

( با استفاده از این مدل رقابت اقتصادي ایاالت جنوبی آمریکا را با هم 2336کند. همچنين سيفرید )

 مقایسه کرده است )عسگري و گلی(.

ه از روش انتقال سهم به بررسی وضعيت اي با استفاد( در مقاله1223) 4چونيون، جی، یانگ و زنگ

شد  اند. با توجه به نتایج مشخصتوریسم در ایالت جيانگ سو در مقایسه با همسایگان آن پرداخته

هاي رقابتی المللی منطقه از توریسم، به طور خاصی وابسته به شرایط ملی و مولفهکه درآمدهاي بين

( نيز به استفاده از روش مذکور در بررسی سودمندي عالئم تجاري پرداخته 1223) 1است. یندل

                                                           
1. Klein, Kies and Schulte 
2. Maudos, Pastor and Serrano 
3. Kian-Heng and Fot-Chiwong 
4. Chunyun, Jie, Yang and Zhang 
5. Yandle 



 2931 بهار و تابستان ،نهم، شماره پنجمسال گذاري اقتصادي، سياستپژوهشی  –مجله علمی 

 

224 

اي با استفاده از روش انتقال سهم به بررسی رشد مشاغل خالق در ( در مطالعه1226) 2است. گب

در  هاي رشد رقابتیپرداخته است. نتایج نشان دادند که بيشترین نرخ 2332کالن شهرها طی دهه 

 کار خالق در مناطق کوه راکی، جنوب شرقی و جنوب غربی رخ داده است.زمينه نيروي 

 توان به موارد زیر اشاره نمود.از جمله تحقيقات داخلی می

ن دار براي گسترش مشاغل نوی( در طرحی با عنوان شناسایی و تعيين اقدامات اولویت2936مهرگان )

و نيز  استان هاي مختلفدر فعاليت هاي مختلف استان مرکزي، به بررسی روند اشتغالدر بخش

شناسایی و معرفی مشاغل نوین با استفاده از روش انتقال سهم پرداخته است. سبحانی و درویشی 

( با استفاده از دو مدل انتقال سهم و اقتصاد پایه به بررسی علل رشد نامتناسب شاغالن استان 2934)

-31و  2911-61صادي در این استان طی دو دوره هاي پایه اقتایالم نسبت به کشور و تعيين بخش

اند. با توجه به نتایج مدل انتقال سهم علل رشد نامتناسب شاغالن در دوره اول تغييرات پرداخته 2961

 رقابتی و ساختاري منفی و در دوره دوم تغييرات ساختاري منفی و رقابتی مثبت یافته شد. 

م هاي اول تا سويرات صادرات غير نفتی طی برنامه( به تحليل تغي2936مهرگان و صنعت خانی )

ها مثبت دهد که در هر سه برنامه تغييرات ملی و ساختاري بخشاند. نتایج نشان میتوسعه پرداخته

ا در باشد، در برنامه اول و دوم تنهبوده است. ولی تغييرات رقابتی که نشان دهنده مزیت نسبی می

لزي نيز هاي کانی فرنامه سوم عالوه بر کاالهاي صنعتی، کلوخهکاالهاي صنعتی مثبت بوده و در ب

( در قسمتی از پایان نامه خود به منظور 2933اند. همچنين جمشيدي )تغييرات رقابتی مثبتی داشته

رده سهم استفاده ک -هاي مختلف کشور از مدل انتقالشناخت روند اشتغال بخش صنعت در استان

سهم  -سگري و گلی براي استان همدان انجام گرفته از تحليل انتقالاست. در تحقيقاتی که توسط ع

در  2931-2911هاي تابعه طی دوره براي بررسی چگونگی رشد اقتصادي استان همدان و شهرستان

هاي عمده اقتصادي استفاده گردیده است. مطالعات و تحقيقات موجود بيانگر وسعت و فعاليت

زان، ریباشد. به طوري که این روش در ميان برنامهسهم میگستردگی استفاده از روش انتقال 

 اي محبوبيت فراوانی یافته است.دانان و دانشمندان منطقهجغرافی
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 هاروش تجزیه و تحلیل داده -3

اي ي و منطقههاي اقتصاداي براي تجزیه و تحليلروش انتقال سهم ابزار تحليلی مفيد و استاندارد شده

گسترش یافت و پس از آن به  2( و پرلوف و دیگران2362اولين بار توسط دان ) است. این روش

 (.1223، 1هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفت )چنطور وسيعی در رشته

 الً مفهومیابزار کام یک سهم -انتقال ، تحليلرشد اقتصادي گيرياندازه از ابزارهاي بسياري مشابه

، ير اشتغالنظ مختلفی از متغيرهاي با استفاده اقتصاد مناطق و ضعف قوت ارزیابی براي که است

ه جزء را رشد به س تقسيم امکان هاسایر روش شود. اما بر خالفمی و یا درآمد به کار گرفته فروش

ها و يت( فعاليباز ساختار )ترک ، رشد ناشیاز رشد ملی عبارتند از: رشد ناشی سازد کهمی فراهم

 ها.در فعاليت ايمنطقه رقابت از مزایاي رشد ناشی

را  قهمنط تغيير در رشد یک جزء، درجة . ایناست از رشد ملی منطقه ، سهمرشد ملی به جزء مربوط

و یا ، رشد سنجد. به بيان دیگر، این نوع تغييرات در حقيقتبزرگتر است می ايبا ناحيه مرتبط که

با فرض ثبات سایر عوامل، در نتيجه تغيير و تحوالت کشور به وجود آمده و یا  که است رکودي

یابد  ا کاهشو ی کشور افزایش در کل اگر اشتغال ترتيب تحت تأثير آن قرار گرفته است. بدین

 گذارد.ب منطقه ر سطحرشد د بر روي و یا منفی مثبت مشابه اثرات مسأله این رود کهانتظار می

در  منطقه را یک هايفعاليت ها، اثر ترکيب( فعاليتاز ساختار )ترکيب ناشی تغييرات به جزء مربوط

نرخ رشد  است ممکن مشخص، اقتصادي فعاليت دهد. یکقرار می کشور مورد توجه با کل مقایسه

رشد باال  رخبا ن هاییفعاليت در خود که ايشد. منطقهها داشته بااز سایر فعاليت یا رکودي متفاوت

 آن در که اي، منطقهبوده و برعکس مثبت هايساختار فعاليت باشد، داراي را متمرکز کرده

 اهد بود.ها خوساختار فعاليت بر با اثر منفی ، مواجهاست متمرکز شده با رشد کم هاییفعاليت

 فعاليت ا همانب را در مقایسه فعاليت یک نسبی و مزایاي از ساختار رقابتی ناشی ت، تغييراجزء سوم

به  منطقه در یک اقتصادي هايفعاليت کند. ممکن است برخیمی گيريکشور اندازه کل در سطح

شور رشد ک هاي مشابه در سطحتر و یا کندتر از فعاليتاقتصادي، سریع خاص وجود شرایط دليل

اشند. کار ب و نيروي طبيعی و هوا، منابع ، آب، زمينهازیرساخت توانند شاملمی عوامل کنند. این

سایر  به را نسبت منطقه بهتر یک مکانی بهتر و یا امتيازات رقابتی قدرت جزء به نحوي این بنابراین

 دهد )عسگري و گلی(.می نشان مناطق

                                                           
1. Dunn (1960) and Perloff et al. 
2. Chen 
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کشور را  دقيقاً رشد اياگر منطقه خواهد بود که مطلب این دهنده نشان ، تغيير کلیيلیاز نظر تحل

 د کردهتر از رشد کشور رش(، صفر خواهد بود. اگر سریعتغيير )انتقال باشد اثر خالص نموده دنبال

 ود. تغييراتد بخواه باشد، تغيير منفی و اگر کندتر از رشد کشور رشد کرده باشد تغيير مثبت

 ور مثال،نماید. به طمی گيرياندازه ساختار صنعتی با نوع را در رابطه عملکرد منطقه درجه ساختاري

باشد، بيانگر  و اگر منفی منطقه است پایه مطلوب بودن صنایع دهنده باشد نشان تغيير مثبت اگر این

و  صنعتی با تمرکز باالي دیگر نواحی بود. به عبارتعقب افتادگی و رشد کند صنایع منطقه خواهد 

 قسمت آن رقابتی، تغييرات کنند و باالخرهرشد می تر از دیگر مناطقرشد، سریع به گرایش داراي

، صنعتی هايزیرساخت در خصوص نسبی هاياز مزیت ناشی دهد کهمی را نشان از رشد منطقه

 مدیریتی ، نيروهايقيمت و ارزان مواد اوليه ، دارا بودنمناسب جغرافيایی شرایط ،طبيعی وجود منابع

رشد هر  نرخ و تغييرات اختالفات که است این سهم انتقال الگوي باشد. اساسمی صنعتی و شرایط

عنی اثر و اثر کيفی ی امل، متأثر از دو عیا اقتصاد ملی منطقه و کالن منطقه ها را بيناز شاخص یک

سه توان به مقایدهد. از مزایاي این تکنيک میمی نشان موجود در هر منطقه و اثر تجمعی رقابتی

، 2)کنودسن تر اشاره نمودتر، با جزئيات بيشتر و قابل اطميناناي وسيعمنطقه مورد بررسی با منطقه

1222.) 

ها د: اول جاذبهباشمی از دو علت ناشی رشد ملی ميانگين به نسبت منطقه تر یکیا سریع رشد آهسته

در  صنعتی هايوجود تجمع اینکه . دوممتفاوت هستند صنعتی توسعه براي مختلف نواحی و اوضاع

 که دارد. بدیهی است نواحی آن و سریع رشد آهسته در نوع ، تأثير بسيار زیاديویژه نواحی درون

نمایند و  کيکتف را از روند رشد ملی -صنعتی و تجمعی رقابتی -دو اثر بتوانند این ریزانر برنامهاگ

و  تعيين ، مورد مطالعه قرار داده وو اثرگذاري هر کدام از این دو را در رشد ناحيه دخالت ميزان

یافته کاربرد از کشورهاي توسعهنمایند بسيار مفيد خواهد بود. به همين جهت در بسياري  گيرياندازه

بسيار متداول گردیده است. استيمسون، استوگ و  ايمنطقه هايریزيدر برنامه سهم -انتقال روش

گيري عملکرد اقتصاد مناطق ذکر ( در کتاب خود دالیلی را براي ارزیابی و اندازه1226) 1رابرتس

 کنند که عبارتند از: می

 ت اقتصادي و اشتغال یک منطقه در رابطه با پوشش گيري درجه فعالياندازه

 تقاضاي محلی در مقابل پوشش تقاضاي خارجی منطقه.

 .ارزیابی عملکرد کلی منطقه در مقایسه با دیگر مناطق 

                                                           
1. Knudsen 
2. Stimson, Stough and Roberts 
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 اند.هاي صنعتی که عملکرد بهتري در منطقه داشتهتشخيص بخش 

 نطقه.مهاي صنعتی در ارزیابی کارایی یک بخش نسبت به کارایی سایر بخش 

رورت اي شهرستان بم از ضریزي منطقهبا توجه به مطالب اظهار شده کاربرد روش مذکور براي برنامه

 و اهميت خاصی برخوردار است.
 

 روش محاسباتي تحلیل انتقال سهم -4

 دهد: می را نشان منطقه در یک فعاليت یک براي سهم -انتقال محاسبة زیر، نحوه روابط

(Share) از رشد ملی=  منطقه سهم
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(Proportional shift) ساختاري= تغييرات
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(Competitive shift)  رقابتی=  تغييرات
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 تغييرات کل= منطقه از رشد ملی= رشد اشتغال منطقه + سهم ساختاري + تغييرات رقابتی تغييرات

 باال داریم: در روابط که

 ei  دوره:  در ابتداي iاشتغال شهرستان در فعاليت  

 TE: دوره کشور در ابتداي اشتغال کل 

 *TE:  دوره کشور در انتهاي اشتغال کل 

 e* i دوره: در انتهاي i شهرستان در فعاليت اشتغال 

 iTE: دوره در ابتداي i کشور در فعاليت اشتغال 

 *TEi: دوره در انتهاي i کشور در فعاليت اشتغال 

از  هر کدام معج برابر با حاصل منطقه ها در یکفعاليت کل براي سهم -انتقال نتایج ترتيب بدین

 ها خواهد بود.فعاليت اجزاء براي

))(1(سهم  = کل        
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 تجزیه و تحلیل نتایج -5

ف هاي مختلبه منظور بررسی تغيير و تحوالت صورت گرفته درباره شاغالن موجود در بخش

از آمار و اطالعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن  2931و  2931هاي اقتصادي در مقاطع سال

هاي مهم شهرستان بم، استان کرمان و کشور استخراج شده مرکز آمار ایران ميزان اشتغال فعاليت

دهد. هاي عمده اقتصادي را نشان میتعداد شاغالن و نحوه توزیع آنها بين فعاليت 1و  2 است. جداول

هاي نامشخص و اظهار نشده حذف گردیده و جمع قابل ذکر است که در تمامی جداول فوق فعاليت

 ها محاسبه گردیده است. ها نيز بدون احتساب این نوع فعاليتکل فعاليت
 

 1335های عمده اقتصادی در سال فعالیت : توزیع شاغالن در1جدول 
 

 ؛ مرکز آمار ایران و محاسبات تحقيق2931نتایج تفضيلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  منبع:

 

بخش خدمات  2931توان اظهار داشت که در سال می 2بر اساس آمار و اطالعات مندرج در جدول 

درصد اشتغال این  94و  4371با اختصاص سهمی معادل و کشاورزي در شهرستان بم به ترتيب 

اند. هاي عمده اقتصادي بيشترین سهم را در جذب شاغالن شهرستان داشتهشهرستان، در بين بخش

در استان کرمان نيز توزیع شاغالن به همين ترتيب است. اما با مالحظه این ترکيب در سطح کشور 

هاي خدمات و صنعت و معدن بيشترین سهم کشور بخش نفر شاغالن 24924144یابيم که از در می

ترکيب شاغالن شهرستان بم  2931شود در سال طور که مالحظه میباشند. بنابراین همانرا دارا می

 باشد که این امر حاکی ازو استان کرمان همسو بوده، اما متفاوت با ترکيب موجود در کشور می

 تان با کل کشور است.هاي اقتصادي اسساختار متفاوت فعاليت

 2931حاکی از آن است که ساختار اقتصادي شهرستان بم در سال  1بررسی آمار و ارقام جدول 

تغييرات اساسی داشته است. به طوري که سهم بخش خدمات از کل شاغالن  2931نسبت به سال 

درصد  2373درصد کاهش یافته و سهم بخش صنعت و معدن از  9474درصد به  4371شهرستان از 

درصد افزایش یافته است. همچنين سهم بخش کشاورزي نيز تقریباً ثابت بوده است. این  9279به 

هاي اقتصادي شهرستان بم از لحاظ ساختار فعاليت 2931-2931دهد که طی دهه تغييرات نشان می

 کشور استان کرمان شهرستان بم 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد عمده هایفعالیت

 1971 9913169 9279 294363 94 29234 کشاورزی

 9271 4431313 1179 221432 2373 3922 صنعت و معدن

 4179 6434919 4474 233192 4371 23929 خدمات

 222 24924144 222 444333 222 93333 هافعالیت کلیه
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تعداد شاغالن به نفع بخش صنعت و به زیان بخش خدمات بوده است. سهم اشتغال بخش خدمات 

ساله به شدت کاهش یافته و در بخش صنعت، شهرستان بم رشد قابل توجهی داشته  22طی دوره 

است. این در حالی است که ترکيب شاغالن استان کرمان طی دوره مورد بررسی تغيير خاصی ننموده 

و همچنان بخش خدمات بيشترین سهم را در اشتغال استان داشته است. همچنين مالحظه ساختار و 

داللت بر این دارد که طی دهه مورد بررسی سهم اشتغال بخش  2931شاغالن کشور در سال  ترکيب

 ها به ویژه خدمات افزایش یافته است.کشاورزي کاهش و سهم شاغالن دیگر بخش

رغم ثابت بودن ترکيب شاغالن استان کرمان و علی 2931شود در سال طور که مالحظه میهمان

، این ترکيب در شهرستان بم دچار تغييرات اساسی شده است که این 2931کشور در مقایسه با سال 

تواند حاکی از شرایط خاص این شهرستان و به خصوص تغيير شرایط اجتماعی و اقتصادي، امر می

 در اثر وقوع زلزله مخرب بم باشد.

هرستان ش رسد وقوع زلزله موجب تغيير و تحوالت اساسی در ترکيب شاغالن ایندر واقع به نظر می

ها و به خصوص کشته و مصدوم شدن اي تخریب مکانترین آثار هر زلزلهگردیده است. از مهم

باشد. زلزله بم نيز از این امر مستثنی نبوده و موجب وقوع فجایع مادي و انسانی عظيمی افراد می

ا ه، هتلهاها و خرده فروشیگردید. از طرفی بخش خدمات که شامل اجزایی همچون عمده فروشی

باشد به شدت به این دو جزء یعنی نيروي انسانی و گري، آموزش و ... میها، امور واسطهو رستوران

ان هاي موجود در این شهرستهمچنين جزء مکانی وابسته است که با وقوع زلزله بم از یکسو مکان

ده و ه و مجروح شاند و از دیگر سو عوامل انسانی نيز کشتتخریب شده و یا به شدت خسارت دیده

یا با ترک این شهرستان و تغيير موقعيت مکانی خویش سعی در برپایی مشاغل خویش و استفاده از 

هاي وابسته به ترین اجزاء بخش خدمات قسمتاند. مهمهایشان در سایر شهرها کردهمهارت

بازار  د درهاي موجوهاي خرده فروشی و عمده فروشی یا به عبارتی فعاليتگردشگري و فعاليت

هاي تاریخی و رفاهی این شهرستان به ویژه ارگ تاریخی است. با وقوع زلزله و تخریب بيشتر مکان

تجاري  هايبم گردشگري در این شهرستان دچار رکود شدیدي شد. از سوي دیگر با تخریب مکان

ت دچار ماهاي سنتی و قدیمی بودند، بخش خدو به خصوص بازار این شهرستان که داراي ساختمان

ها رستانهاي خدماتی در مراکز شهصدمات جبران ناپذیري گردید. با توجه به تمرکز بيشتر فعاليت

 و وجود کانون زلزله در بم طبيعی است که بيشترین خسارات در این بخش حادث گردد. 

بوده  یتوان اظهار داشت از آنجا که کشاورزي در ایران، به شيوه سنتدر رابطه با بخش کشاورزي می

باشد، همچنين فرد کشاورز قادر به تغيير مکان سریع، و استفاده از ماشين آالت چندان متداول نمی

 اش به زمين نيست لذا این بخش چندان دچار آسيب نگردیده است.به دليل وابستگی
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در این شهرستان بخش صنعت و معدن بيشتر شامل معدن بوده و صنایع موجود نيز اغلب صنایع 

باشند. معادن کوچک و تبدیلی هستند که این نوع صنایع از قابليت بازسازي باالیی برخوردار می

ا جموجود نيز غالباً روباز و استخراجی بوده و زلزله موجب تخریب آنها نگردیده است. همچنين از آن

هاي موجود در این بخش که اغلب صنایع و همچنين معادن در ایران دولتی هستند لذا زیرساخت

ذا وجود باشند. لالخصوص بخش خدمات میها علیداراي استحکام بيشتري نسبت به سایر بخش

ه ها بخسارات کمتر در این بخش، عالوه بر حفظ شاغالن موجود انگيزه انتقال از سایر بخش

ش خدمات را افزایش و در نهایت سهم بخش صنعت و معدن از کل شاغالن شهرستان خصوص بخ

 را افزایش داده است. 
 

 1335های عمده اقتصادی در سال : توزیع شاغالن در فعالیت2جدول 

 کشور استان کرمان شهرستان بم 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد عمده هایفعالیت

 .744 63432.2 7440 70.492 6.46 73662 کشاورزی

 6743 3.06604 7247 746.99 6746 7.976 صنعت و معدن

 047. 0494307 640. 703026 .6.4 73606 خدمات

 799 70044463 799 32.749 799 23236 هافعالیت کلیه

 ؛ مرکز آمار ایران و محاسبات تحقيق2931نتایج تفضيلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  منبع:

 

هاي عمده داللت بر این دارد که طی دوره مذکور تعداد شاغالن بررسی نرخ رشد اشتغال بخش

درصدي را تجربه نموده و بخش صنعت و معدن بيشترین  673شهرستان بم به طور متوسط ساالنه رشد 

 2931نسبت به سال  2931نرخ رشد را داشته است به همين جهت تغييرات سهم این بخش در سال 

 ر بوده است.چشمگي
 

 1335-1335های عمده اقتصادی طي دوره : تغییرات و متوسط نرخ رشد شاغالن در فعالیت3جدول 

 کشور استان کرمان شهرستان بم 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد عمده هایفعالیت

 .940 .670.4 642 300.9 340 76736 کشاورزی

 644 9..7979 40. 29079 7740 73277 صنعت و معدن

 47. 667.634 47. 7..04 642 4909 خدمات

 .64 332.707 47. 770697 344 62033 هافعالیت کلیه

 محاسبات تحقيق منبع:

 

گویاي این مطلب است که طی دوره مورد بررسی هر سال به طور  9نتایج به دست آمده از جدول 

ها بيشترین متوسط نرخ رشد اشتغال بخشدرصد رشد داشته است.  974متوسط تعداد شاغلين کشور 
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در سطح کشور مربوط به بخش خدمات و پس از آن بخش صنعت و معدن بوده است. همچنين طی 

 این دوره متوسط نرخ رشد ساالنه شاغالن شهرستان بم از استان کرمان و کل کشور بيشتر بوده است.

د بررسی شهرستان بم نسبت به کل در مجموع با توجه به آمار و اطالعات موجود، طی دوره مور

کشور با سرعت بيشتري از بخش خدمات به سمت بخش صنعت و معدن حرکت کرده است. به 

طوري که نرخ رشد اشتغال شهرستان بم در بخش صنعت و معدن بسيار باالتر از نرخ رشد کشوري 

الن سهم شاغاست. به عبارت دیگر، در حالی که در کشور سهم شاغالن بخش کشاورزي کاهش و 

بخش خدمات در حال افزایش بوده است اما در شهرستان بم سهم شاغالن بخش خدمات کاهش و 

این سهم در بخش صنعت و معدن افزایش یافته است، بخش کشاورزي نيز همچنان سهم خود را از 

ی سکل اشتغال شهرستان بم حفظ نموده است. بنابراین نتایج حاکی از آن است که طی دهه مورد برر

هرستان گيري در سطح شساختار اقتصادي کشور سمت و سوي خدماتی و صنعتی داشته اما این جهت

 بم صنعتی و کشاورزي بوده است.

ن کشور، همچنين بررسی ساختار و علل اختالف ای با کل شهرستان بم رشد شاغالن به منظور مقایسه

شده  به کار گرفته سهم -انتقال تحليل 2931تا  2931 هايسال رشد در شهرستان بم و کشور طی

ها و تحوالت خاص صورت گرفته در آن به خصوص است. انتخاب این دوره زمانی به علت ویژگی

ي هاي عمده اقتصادباشد. نتایج محاسبات براي بخشوقوع زمين لرزه مخرب بم در این منطقه می

شود به منظور انجام تجزیه و می طور که مشاهدهآورده شده است. همان 4شهرستان در جدول 

ها رشد اشتغال شهرستان به سه جزء سهم از رشد ملی، رشد ساختاري و رشد رقابتی تفکيک تحليل

 شده است. 

 

 سهم از رشد رقابتی + سهم از رشد ساختاري + سهم از رشد ملی = رشد شاغالن شهرستان

 

از رشد ملی، به کمک این مدل در صورت عدم تساوي رشد شاغالن شهرستان با سهم شهرستان 

 دهيم.علت این تفاوت را با سایر اجزاء یعنی رشد ساختاري و رشد رقابتی توضيح می

رشد شاغالن هر سه بخش کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات مثبت  4با توجه به جدول شماره 

نفر  93361اشتغال شهرستان  ميزان 2931-2931ساله  22طی دوره  است؛ به طوري که در مجموع

هاي کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات نيز به ترتيب افزایش یافته است. تعداد شاغالن بخش

اند، که بيشترین افزایش در شاغالن را بخش صنعت و معدن نفر افزایش یافته 3232و  26311، 29219

 داشته است.
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 1335-1335ستان بم طي دوره های عمده اقتصادی شهر: نتایج محاسبات تغییر سهم برای فعالیت4جدول 

 هایفعالیت

 عمده

تغییرات  1335 1335

 اشتغال

سهم شهرستان از 

 رشد ملي

تغییرات 

 ساختاری

تغییرات 

 رقابتي

 77430 -6067 3773 76736 73662 .7674 کشاورزی

 .76.7 .9. .740 73277 7.976 2697 صنعت و معدن

 -.770 7774 2733 4909 73606 74696 خدمات

 76040 -7.99 73623 62033 23236 64244 اهفعالیت کلیه

 محاسبات تحقيق منبع:

 

هاي عمده اقتصادي شهرستان بم به بررسی نتایج براي مشخص شدن دليل رشد اشتغال در فعاليت

ه وجود ب با رشد واقعی ملی در جزء سهم آمده به دست سهم پرداخته شده است. اگر نتایج -انتقال

بيشتر از  هیافت ها رشد تحققدر تمامی بخش شود کهشود، معلوم می مقایسه )تغييرات اشتغال(آمده 

ال رفت بر اساس تغيير و تحوالت کشوري، اشتغمقدار مورد انتظار بوده است. به طوري که انتظار می

 تغال ایننفر افزایش یابد، این در حالی است که عمالً رشد اش 1116بخش کشاورزي شهرستان بم 

هاي صنعت و معدن و خدمات نيز مقدار رشد نفر افزایش یافته است. در مورد بخش 29219بخش 

ها به نفر بوده است، که در عمل رشد اشتغال این بخش 3116و  1334مورد انتظار به ترتيب برابر با 

ترین که بيش شودباشد. بنابراین با توجه به جدول فوق مشخص مینفر می 3232و  26311ميزان 

اختالف در رشد واقعی و رشد تحقق یافته مربوط به بخش صنعت و معدن و سپس کشاورزي 

عدن و هاي صنعت و متر اقتصاد شهرستان بم در بخشنشانگر حرکت سریع موضوع این باشد.می

 است. کشاورزي طی دوره مورد بررسی

بيشتر از حد مورد انتظار  شهرستان، سهمی در مجموع این دهد کهمی نشان ملی جالب اینکه سهم

هم است. به طوري که انتظار بر این بود که س داشته ملی متوسط به ها نسبترشد اشتغال فعاليت

شد اما نفر می 21936نفر افزایش اشتغال کل کشور رقمی معادل  1634131شهرستان بم از مجموع 

ن شهرستان اضافه شده است. بنابراین اگر شاغالن نفر به شاغال 93361ساله  22در عمل طی دوره 

ها با کردند، در کليه بخشها در سطح کشور رشد میشهرستان متناسب با رشد شاغالن این بخش

رشد مثبت اما کمتر شاغالن مواجه بودیم. حال علت این رشد نامتناسب با توجه به اجزاي مدل 

 .شودسهم توضيح داده می -انتقال

هاي عمده دهد که در بين فعاليتطی دوره مورد بررسی نشان می ساختاري تغييرات جمالحظه نتای

اقتصادي شهرستان، بخش کشاورزي داراي تغييرات ساختاري منفی بوده و تغييرات ساختاري سایر 

ها از هاي اقتصادي و شرایط محيطی این فعاليتهاي اقتصادي مثبت است. ترکيب فعاليتفعاليت
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که  توان استدالل کردباشند. لذا میها میو تأثيرگذار بر تغييرات ساختاري فعاليت عوامل مهم

ت. این رشد اس داشته هاي شهرستان رشد کندتريبا دیگر فعاليت هاي کشاورزي در مقایسهفعاليت

و  هایی با رشد کند همراه بودهمنفی بيانگر آن است که تمرکز شاغالن در این بخش در فعاليت

ت و معدن و هاي بخش صنعباشد. اما فعاليتها نسبت به سطح کشور نامتناسب میيب فعاليتترک

 بوده بتها در کشور مثفعاليت رشد و تحرک این که است اند. این امر بيانگر آنخدمات مثبت بوده

 شهرستان از رشد باالیی برخوردار هستند. ها در سطحگونه فعاليت و این

در مجموع  توان گفت کهها میفعاليت نسبی از رقابت ناشی از تغييرات حاصل ایجبا مالحظه نت

 براي مناسبی نسبی بوده و بخش خدمات محيط مزیت هاي صنعت و معدن و کشاورزي دارايبخش

رشد در این شهرستان نداشته و فاقد مزیت رقابتی بوده است. یعنی شرایط حاکم بر شهرستان از جمله 

هاي مناسب اقتصادي و شرایط جغرافيایی شهرستان اثر منفی بر رشد وقوع زلزله، نبود زیرساخت

هاي صنعت و هاي خدماتی داشته است. اما با توجه به این که تغييرات رقابتی اشتغال فعاليتفعاليت

رات يمعدن و کشاورزي شهرستان بم قابل توجه بوده است، این امر موجب شده تا به طور کلی تغي

هاي اقتصادي استان مثبت شود. در واقع شهرستان بم در این دوره نسبت به سایر مناطق رقابتی فعاليت

 برخوردار بوده است. و رقابتی نسبی کشور از مزیت

رشد شاغالن شهرستان بم بيشتر از رشد  2931 -2931توان اظهار داشت طی دوره در مجموع می

شغل ایجاد شده، در حالی  93361به طوري که در این شهرستان  شاغالن در سطح کشور بوده است،

شد و این به علت شغل ایجاد می 2193176کردند که اگر شاغالن متناسب با سطح کشور رشد می

رغم منفی بودن رشد ساختاري است. یعنی طی دوره مذکور رشد رقابتی مثبت و بزرگ موجود علی

ی ها در سطح شهرستان، اما نسبت به کشور داراي مزایاي رقابتبا وجود نامناسب بودن ترکيب فعاليت

بوده است. به طوري که در مجموع رشد رقابتی بر رشد ساختاري فائق آمده و موجب افزایش اشتغال 

 شهرستان بيشتر از سطح مورد انتظار شده است.
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -6

 2931هاي اشتغال بم در دو مقطع زمانی )سالمقاله حاضر با هدف بررسی تحوالت صورت گرفته در 

( یعنی قبل و بعد از زلزله انجام شده است. بدین ترتيب هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات 2931و 

 باشد.حاصل از زلزله بر اشتغال شهرستان بم می

ریزان، رنامهبسهم استفاده گردید. این روش در ميان  -ها از روش انتقالبه منظور انجام تجزیه و تحليل

 هايتدر فعالي رشد اشتغال اي بسيار مشهور است. در این روش نرخدانان و دانشمندان منطقهجغرافی
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؛ رشد ملی هماز س عبارتند از: رشد ناشی گردید که جزء تفکيک اقتصادي شهرستان بم به سه عمده

 .هادر فعاليت ايمنطقه رقابت ياز مزایا ها و رشد ناشی( فعاليتاز ساختار )ترکيب ناشی

بررسی آمار و ارقام حاکی از آن است که ساختار اقتصادي شهرستان بم طی دوره مورد بررسی 

عداد هاي اقتصادي این شهرستان از لحاظ تتغييرات اساسی داشته است. به طوري که ساختار فعاليت

سهم اشتغال بخش خدمات طی  شاغالن به نفع بخش صنعت و به زیان بخش خدمات بوده است.

ساله به شدت کاهش یافته و در بخش صنعت رشد قابل توجهی وجود داشته است. این در  22دوره 

تغيير خاصی نکرده و همچنان  2931-2931حالی است که ترکيب شاغالن استان کرمان طی دوره 

يب اختار و ترکبخش خدمات بيشترین سهم را در اشتغال استان داشته است. همچنين مالحظه س

داللت بر این دارد که طی دهه مورد بررسی سهم اشتغال بخش  2931شاغالن کشور در سال 

ها به خصوص خدمات افزایش یافته است که این امر کشاورزي کاهش و سهم شاغالن دیگر بخش

تواند حاکی از شرایط خاص منطقه و به خصوص تغيير شرایط اجتماعی و اقتصادي شهرستان بم می

 در اثر وقوع زلزله باشد.

توان اظهار داشت که طی دوره مورد بررسی رشد شاغالن با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می

تر باشد. بدین معنا که رشد شاغالن شهرستان بيششهرستان با رشد آنها در سطح کشور متناسب نمی

ت رشد سهم عل -هنده مدل انتقالاز سهم شهرستان از رشد ملی بوده است. با بررسی اجزاء تشکيل د

بودن  رغم منفینامتناسب شاغالن طی دوره مورد بررسی، رشد رقابتی مثبت و بزرگ موجود علی

طح ها در سرشد ساختاري است. یعنی طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکيب فعاليت

ابتی ه در مجموع رشد رقشهرستان، اما نسبت به کشور داراي مزایاي رقابتی بوده است به طوري ک

بر رشد ساختاري فائق آمده و موجب بيشتر شدن اشتغال شهرستان از سطح مورد انتظار گردیده 

 است.

توان اظهار داشت که بخش کشاورزي کمترین آسيب را ها پس از زلزله میاما در زمينه بهبود بخش

. از این و سریعاً بهبود یافته است دیده و انعطاف و قدرت تطبيق زیادي با شرایط پس از زلزله داشته

رو این بخش بيشترین ثبات را پس از زلزله داشته است. بخش صنعت و معدن بيشترین بهبود و 

بازسازي پس از زلزله را تجربه نموده است به طوري که پس از زلزله نه تنها از کاهش اشتغال 

در بخش خدمات شاهد انعطاف  جلوگيري نموده، بلکه موجب افزایش اشتغال نيز شده است. اما

ه این بخش باشيم. به طوري کتري نسبت به دو بخش دیگر میکمتر و قدرت بازسازي بسيار ضعيف

 باشد.براي بهبود و بازسازي نياز به گذشت زمان بيشتري داشته و به نظر آسيب پذیرتر می
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الخيز گذاران مناطق بياستریزان و سشود برنامهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش توصيه می

 هاییاي به بخشها، توجه خاص و ویژهرغم توجه به توسعه موزون و همه جانبه تمامی بخشعلی

هایی که داراي بيشترین ثبات و قدرت که منطقه در آن داراي مزیت رقابتی است، همچنين بخش

رین آسيب را اقتصاد منطقه کمت بازسازي است نمایند. تا بدین ترتيب پس از زلزله اشتغال و در نتيجه

هاي این ریزيها و برنامهگذاريدیده و بيشترین قدرت بازسازي را داشته باشد. در واقع در سياست

مناطق باید به گستردگی و وسعت تخریب و همچنين انعطاف و قدرت بازسازي هر بخش پس از 

 وقوع بالیا توجه نمود.

امکان جابجایی، نقل مکان و مهاجرت شاغالن در آنها هایی که شود در بخشهمچنين توصيه می

اي استفاده شود و بدین ترتيب تغييرات اشتغال را به کمترین حد زیاد است از نيروهاي بومی و منطقه

 ممکن کاهش داد.
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