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  بم 1382 سال ةاز زلزل یناش یهافرصتاستفاده از  تیریمد یابیارز

 یرانیا گردشگران دگاهید از

 

 ، ایرانانبلوچست و ستانیس، بلوچستان و ستانیس دانشگاه یشهر یزیربرنامهو  ایجغراف دانشیار -یغفوری نیحس

 ، ایرانبلوچستان و ستانیس، بلوچستان و ستانیس دانشگاه یزیربرنامهو  ایجغراف اریاستاد -*داریپا ابوذر

 ، ایرانبلوچستان و ستانیس، و بلوچستان ستانیاه سدانشگ ،یگردشگر یزیربرنامهو  ایجغراف ارشدکارشناس -زادهیهاد محسنه

 

 30/01/1397: مقاله رشیپذ                 08/09/1396: مقاله افتیدر

 
 دهیچک

 شامل آنمثبت  راتیتأث كه دارد یمنفو  مثبت راتیتأث یبر گردشگر یطیمح یهابحران

 ییشناسا حاضر پژوهش هدف است. یو مذهب یفرهنگ اه،یس یگردشگر ةنیدر زم ییهافرصت

 نیاستفاده مؤثر از ا زانیم و یگردشگر ةتوسع یبرا 1382 ماهید ةزلزل از یناش یهافرصت

 ةویش و ،یلیتحل -یفیتوص پژوهش نوع. استبم  هرش یگردشگر ةتوسع منظوربهها فرصت

 اتنظرپرسشنامه، از  ییایو پا ییروا سنجش منظوربهاست.  یدانیو م یاسناد هاداده یگردآور

 هشد لیتحل SPSS طیدر مح شدهیگردآور یهادادهو  ،استفاده كرونباخ یآلفا وكارشناسان 

ارد به شهر بم و 1393 سال در كه هستند ینفر از گردشگران داخل 270نمونه  ةجامع .است

جهان بم را  مردم دهدمینشان  هاافتهی و ساده است یتصادف نمونه ةجامع عیتوز روش. نددش

از  یناش یهاخرابه ،جهیدرنت. شهر شده است تیاز هو یو زلزله جزئ شناسندیمبا ارگ و زلزله 

 بالفعل هنوزكه البته  كرده دجایبم ا شهر یگردشگر ةتوسع یبرا یمناسب یهافرصتزلزله 

منظور بازگرداندن بازارها و به رانیحال مد نیا با ،است نرفته كاربهمؤثر  طوربه و نشده

 در این .ددارن دیتأك كامل یبازساز کردیرو براز فاجعه،  پیشمقصد به  یمحصوالت گردشگر

 گرفته دهیناد ،ابندییم شیافزا مقصد یهایژگیودر  رییتغ دلیلبه كه یگردشگران کردیرو

مند عالقهاز زلزله  یناش یهایخراب وفاجعه  یهاتیسا دنید بهكه  یمانند افراد شوند؛می

 بم ةزلزل ،درمجموع .را ببینند انیقربان داشتیگرام روز دارند لیتماكه  یافراد ای هستند

 ةتوسع ةنیزم در را ینینو یهافرصتو  هداد رییتغ را شهر اینمقصد گردشگران  یهایژگیو

 .است هكرد جادیا یگردشگر

 

 .کینوستالژ یگردشگر ،ینرایبم، گردشگر ا شهر زلزله، ،یگردشگر توسعة: یدیكل هایهواژ

  

                                                                                                                                                                          
  Email:aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir :مسئول نویسندة *

mailto:aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir
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 مقدمه

 خیتار در شدهثبت وانسان  یهاتیفعالاز  یکی نیزم ی. مسافرت روستیذهن بشر ن دیموضوع جد یگردشگر شک بدون

شمار  کهیطوربهدر جهان مطرح است؛  ایمهم و پو یهاتیفعالاز  یکی ةمنزلبهامروزه  یگردشگر تی. فعالستاو یزندگ

 ،همکارانو  یقنبر) است شیرو به افزا وستهیپ یآن در سطح جهان ییدرآمدزا زانیو م یو خارج یگردشگران داخل

 که کردشد به ر شروع «نینو یگردشگر»با عنوان  یاز گردشگر یدیبه بعد، نوع جد یالدیم 1980 ةده از (.206: 1394

 با. داشت «داریپا ةتوسع یراستا در» یگردشگر یهاتیسابر مقاصد و  شتریو نظارت ب یزیربرنامهبر  یادیز دیتأک

 ،انهیخاورم و قایآفر ،یشرق جنوب یایآس در آن دیجد صدامق ظهور ژهیوبه ،یگردشگر صنعت در موجود یروندها یبررس

 نیا در(. 22: 1391 ،همکارانو  زادهمی)ابراه شودمی تأیید نینوصنعت  این ةتوسع یبرا یادیحد ز تا شدهینیبشیپ جینتا

 محسوب نینو یگردشگر در یمهم یمقاصد گردشگر ،یو فرهنگ یخیتار یهاجاذبهداشتن  دلیلبه یشهر ینواح ان،یم

 ،یورزش یهاومیاستادتئاتر،  یهاسالن بود،ادی یبناها ،هاموزهشامل  یمتنوع و بزرگ یهاجاذبه معموالً. شهرها شوندیم

افراد مشهور را دارند  ایمربوط به حوادث مهم  ییهامکانو  یخیتار یمعمار با یمناطق د،یخر مراکز ،یشهرباز ،هاپارک

 یدر کشورها ژهیوبه ،یبا توجه به تجارب جهان (.80: 1393 ،یو جعفر اینییرضا) کندیمرا جذب  یاریبس گردشگرانکه 

 ایناست.  نظرمد نینو یگردشگر ةآن در حوز یامدهایحوادث مهم، زلزله و پ انیگفت از م توانیم نیژاپن و چ ریخزلزله

که  کندیم جادیا نینو یگردشگر ةنیرا در زم ییهارصتفخود  رانگریو و سوزجان یامدهایپ رغمیعلبالی طبیعی 

 دخواه و داشته وجود نیزم ةرک اتیح طول در همواره یعیطب یایبال .ردیگیمقرار  کینوستالژ یگردشگر ةرمجموعیز

 نانکبر سا ینیو تلفات سنگ گذاردمی یباق یانسان یهابر سکونتگاه یمخرب راتیتأث موارد اغلب در زلزله وقوع. داشت

 ةجنب دو یعیطب یایو بال یشهر یگردشگر نیب ارتباطاست  گفتنی (.16: 1388 ،همکارانو  ی)قنوات کندمیها وارد آن

 ییهافرصت گرید یمطرح است و از سو یبر بخش گردشگر یعیطب یایبال یمنف یامدهایبحث پ سوکیاز  ؛داردمتضاد 

 بخش در یعیطب یایبال یجنبه منف دربارة. ردیگیمقرار  یبخش گردشگر اریدر اخت یعیطب یایاست که پس از وقوع بال

 یایکه خطر بال یزمان ویژهبهاست،  ثباتیبحساس و  ،فیظر اریبس یصنعت یگفت صنعت گردشگر توانیم یگردشگر

 (. 15: 1386 ،)موحد شودمیمطرح  یعیطب

 دهدیم قرار زانیربرنامه یفرارورا  یفرصتاما  ،به همراه دارد یادیز تألماتحوادث ناگوار  وقوعداشت که  توجه باید

 یهاروشاز تفکر خالق و  یریگبهرهبا  .شودعملی  بود،آن ناممکن  یاجرا امکان ترپیش که یمناسب یهابرنامهتا 

 تیاهم (.132: 1390 ،یو مقدم ی)محمود کرد لیتبد یگردشگر یبرا ییهافرصترا به  هاچالش توانیممناسب 

 و شودمیهمراه شود، دوچندان  هیناح کی یعیطب ژهیو طیشرا ایو تمدن  خیکه با تار یزمان کینوستالژ یشهر یگردشگر

و  یغفوری) کندیم دایپ را یگردشگربه قطب  لیتبد تیقابل مناسب یهایزیربرنامه با دهیدبیآس شهر در این بین،

 (.6: 1390 ،همکاران

از زلزله بر  یناش یهاو استفاده از فرصت ایبال از پس یمقصد گردشگر یهاتیقابل دربارة یجامع ةمطالع تاکنون

 90 ةده در ژهیوبه ،یالمللنیب اتیادب در که یحال در نشده است؛ انجام کشور در یجذب گردشگر و رونق گردشگر

 دراست  گفتنی .میهست ثحواد از یناش یهافرصت از استفاده خصوصدر یاگسترده اسناد نیتدو شاهد بعد به یالدیم

و  یبازساز رامونیپ هاییپژوهشتنها  واز زلزله انجام نشده  یناش یگردشگر یهافرصت ةنیزم در یمطالعات کشور داخل

 است.  گرفته صورتشهر بم  یایاح

پس از  یبازساز ةشهرها و نحو داریپا ةتوسع به «بم یو بازساز داریپا ةتوسع»با عنوان  یامقالهدر  (1383) یانیک

 پرداخته است. زلزله

 ایننقش  یبررس به «بم یبازساز در( NGO) یردولتیغ یهاسازمان نقش»با عنوان  یامقاله در (1384) زادهسلطان



  3 ...بم 1382 سال زلزلة از ناشی هایفرصت از استفاده مدیریت ارزیابی

 یبرخ از یروشن ریتصو ،اسفبار در بم طیشرا ییبازگو ضمنمقاله  نیدر ا .است پرداختهشهر  این یدر بازساز هاسازمان

  .شودمیارائه  هاسازمان نیا یهاتیفعال

بر ابعاد  دیتأکاز زلزله با  یناش توسعة یهافرصت یابیو ارز ییشناسا» عنوان با (1387خود ) ةنامانیپادر  آبادهیمحمد

 یهافرصتاستفاده از  زانیم ییشناسا یمنتخب برا یکالبد یارهایمع نیکه از ب است هدیرس جهینت نیا به «شهر یکالبد

)خدمات  یعموم خدمات اریمع و...( و ساختمان ینما ،وسازساختنظارت بر  ،یسازمقاوممسکن ) اریتوسعه، از مع

)آب، برق، مخابرات و فاضالب  ییبناریز خدمات هک یحال در ؛است شده استفاده نیشتریب...( و یورزش ،یدرمان ،یآموزش

 یو ناهماهنگ فیضع تیریمد ازمسئله  نیا رسدیم نظربه. هستند( معابر و بافت شهر همچنان دچار مشکل یشهر

از استفاده  زانیعامل در م نیثرگذارترا یبازساز ،که نقش دولت داشت توجه باید و شودمی یناش یبازساز یهابرنامه

 توسعه بوده است. یهافرصت

 نظر از شهر اینکه  دیرس جهینت نیا به «بم یشهر داریپا ةتوسع» عنوان باخود  ةنامانیپادر  (1391) یآبادجالل 

 فیدر رد درمجموعدارد و  یترطلوبم تیکشور وضع یمتوسط نظام شهر با مقایسه در یشهر داریپا یهاشاخص

 انجام هزلزل از یناش یهافرصت ةنیزم در یجهان سطح در که یمطالعات ةخالص ،درادامه .گیردمی قرار داریپا یشهرها

 :شودبیان می است شده

اقدامات  یبررس به «وانیتا مورد: یگردشگر در بهبود و زلزله یرانیو»با عنوان  یامقاله( در 2002) فریو جن 1هانگ

 نیا «921»معروف به زلزله  1999زلزله سپتامبر سال  ةفاجع از پس یو روند بهبود گردشگر ایاح یبرا وانیدولت تا

 .اندپرداخته کشور

: یگردشگر یایاح یبرا جعهفا از پس داریپا یگردشگر مدل کی جادیا»تحت عنوان  یانامهانیپا( در 2011) 2نگی

و گردشگران  یواکنش سه گروه دولت، ساکنان محل لیتحل به «2008ونچوان در سال  ةزلزل به چوانیس واکنش لیتحل

 2011 تا 2008 یهاسال یمنطقه ط نیا یگردشگر اتیح دیتجد یبرااقدامات  و، 2008بحران زلزله  تیریدر مد

 پرداخته است. 

 یاز گردشگر یاژهیو نوع را کیتار یگردشگر «معاصر جامعةدر  اهیس یگردشگر ةتوسع» پژوهش( در 2012) 3کین

 خاص و یراهکارها به آن ةاما توسع ،دارند را یگردشگر نوع نیا لیپتانس کشورها از یاریبسمعتقد است  و داندمی

 . است ازمندینهر کشور  طیمنطبق با شرا

 این لیو تحل یبه بررس «بزرگ شرق ژاپن ةزلزل از پس یگردشگر نقش»با عنوان  یانامهانیپا( در 2012) 4یناگا

صنعت  که است تهدریاف وکشور پرداخته  نیدر ا 2011مارس  11 ةزلزل از پسزده مناطق زلزله یبازساز در نقش

تفکر که  نیو بازماندگان با ا دنبازماندگان زلزله دار یدواریو ام نفساعتمادبهدر  یاساس یو گردشگران نقش یگردشگر

 و مشارکت دارند.  کنندمی کشور کمک یصنعت گردشگر یایها هستند در احآن انیگردشگران تنها حام

 نةیزمدر  وکارکسب نیتمر یبعد از زلزله برا میو مفاه هابرداشت»با عنوان  یامقاله( در 2013) 5فرگوسن و کوتس

و  پرداختند لندیوزین 6چرچستیکرادر  2011 ةزلزل در اهیس یگردشگر نةیزمزلزله در  تیقابل یبررس به «کیتار یگردشگر

 دیتأک یکانتربر ةمنطق زلزله از پس کیتار یهدفمند محصوالت گردشگر ةدر توسعه و عرض ینقش ساکنان محل رب

                                                                                                                                                                          
1. Hung and Jennifer 

2. Ying 

3. Minic 

4. Nagai 

5. Coats and Ferguson 

6. Christchurch 



 1397بهار ، 1 شمارة، 5 دورة ،یشهر یگردشگر  4

 . کردند

 ةزیانگ یبررس به «نیچ چوانیس زلزله از پس یگردشگر مقاصد»با عنوان  یامقاله( در 2014) همکارانو  1رانیب

 نشان را قصدم کیتار یهایژگیو تیاهم مطالعه نیا. اندپرداختهزلزله  از پس چوانیس دیبازد یبرا یگردشگران داخل

 بررو، از این ؛شودیم منجر زدهزلزلهدر منطقه  یاز گردشگر یدیظهور نوع جد بهو  ،ظاهر فاجعه از پس که دهدیم

 مرتبط یشگرصنعت گرد شیازپشیب تیتوجه به اهم با میابییدرمآن  یمطالعات ةنیشیپ و پژوهشموضوع  تیماه یمبنا

جذب  یهافرصتو... ضرورت پرداختن به موارد  یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد نظر از ایدن در یو انسان یعیطب یایبا بال

 .است یاتیح اریبس ایبال و حوادث از پس یصنعت گردشگر یایگردشگر و روند اح

از  یناش یگردشگر یهافرصت یرا واکاو حاضر پژوهش ةمسئل توانیم پژوهشموضوع  تیو ماه نهیشیتوجه به پ با

 نیبه ا نتوجه مسئوال زانیو م هافرصت نیاستفاده از ا زانیم نیهمچن ،و در سطح شهر بم میبم در ارگ قد ةزلزل

 یفرصت باق نیا ونشده  ریکامل شهر هنوز د یبر بازساز نمسئوال یسع رغمیعل کهاز آنجا  ،درواقعدانست.  هافرصت

 دیبازد یبرا و ،محافظت الوار یهارو انبا هاتپه ای ،حفظ شود میارگ قد از زلزله در شهر و ماندهیباق یهامخروبهاست که 

 و ،لیتحل و ییشناسا یداخل گردشگران دگاهید ازها فرصت نیا که است اینحاضر  پژوهشهدف  ،شود یزیربرنامهاز آن 

 ،اساس نیا بر. شود سنجیدهشهر بم  یگردشگر ةتوسع و رونق بر هاآناز  یریگبهره یاستفاده و چگونگ زانیم

 ةتوسع یرو شیرا پ ییهافرصتشهر بم چه  1382سال  ةزلزل که دشویمطرح  صورتنیبد قیتحق هایپرسش

شهر بم استفاده  یگردشگر ةتوسع یمؤثر برا طوربه آمدهوجودبه یهافرصت از ایآ ومنطقه قرار داده است؟  یگرگردش

 ؟شده است

 

 ینظر یمبان

 ایناز  یمنتظر ظهور شکل واحد دیو نبا ردیگیبه خود م یاشکال خاص ،یو زمان یمکان یهابا توجه به تفاوت یگردشگر

توجه  یعنی ،هر جامعه یو مکان یدر قالب ظرف زمان یگردشگر یهایژگیو قی. شناخت دقمیر جهان باشاسردر سصنعت 

 است ممکن(. 18: 1390 ،انهیچ یدریاست )ح ریانکارناپذ یضرورت آن جامعه یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یهابه تفاوت

مد  راتییمانند تغ نند؛یبب بیو آس بپذیرد تأثیر استخارج  هاآنکه از کنترل  یخارج رگذاریعوامل تأث از یمقاصد گردشگر

و تحول استوار  یاست که بر نوآور یعیاز صنا یبخش گردشگر گرید ی. از سویطیمحستیزو  یاسیس طیدر شرا رییتغ ای

 یجهان ةعرصبخش در  نیفعاالن موفق ا ةوقفیو تالش ب یامر سع نی. گواه اشودیمبود صورت نا نیا ریو در غ است

طرح ، مدرن ینماساز د،یجد یامکانات رفاه ها، افزودنهتل یمختلف مانند نوساز هایراهند از داست که همواره درصد

هزاران روش  و یستیتناسب با مناطق تورم دیجد یهاورزشمتنوع و  حاتیتفر جادی، االعادهخارقنو و  یهاتیجذاب

از  یشتریو شمار ب شوندموردنظر  ةمنطقدر  یمتنوع و جذاب گردشگر یهاجیپکطرح  سبب ،و نوآورانه یابتکار

 .(2: 1390، و عباسپور یجونیزر) کنندمند را از سراسر جهان جذب عالقه گردشگران

 شیو ب کردرا متنوع  یمقصد قرار دارد گردشگر اریکه در اخت یمنابع به توجه با یگردشگر تیریدر مدعاقالنه است  

 ،یکشاورز یگردشگر ،یمطالعات /یآموزش یمانند گردشگر (Fabricius, 2011: 46)نوع از آن را ارائه داد  کیاز 

تلخ،  یگردشگر راث،یم یگردشگر ،یخیتار یگردشگر ،یفرهنگ یگردشگر ،یورزش یگردشگر ،یمذهب یگردشگر

این بین،  دررا فراهم کنند و  یگردشگر ةتوسع یهافرصت است ممکن یعیطب یایبال. رهیو غ ینوستالژ یگردشگر

 (.Stephenson 1994: 10)توسعه است  یهابرنامهکردن آغاز یبرا یاز بحران فرصت مهم پس یبازساز تیریمد

                                                                                                                                                                          
1. Biran 
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 ایندادن انتقال ای ترمقاومبا استاندارد بهتر و  هاآن یبازساز یبرارا  یفرصت وسازهاساختو  ربناهایز یهایخرابو  یرانیو

 دیتهد شهیهم ایبال /هابحران نیبنابرا ؛(Asgary 2005: 5) کندمیفراهم  است ریپذبیآسکه  ییهامکاناز  هامکان

 از: است عبارت که گرفت درنظر زین توسعه یبرا ییهافرصترا  هاآن توانمیبلکه  نیست،

 ؛(یو مشارکت در بازساز یاتوسعه ینهادها جادی)ا یو اجتماع ینهاد یهافرصتمجموعه  -

 ؛(یکشاورز سم،یصنعت، تور ةتوسع) یو بازرگان یقتصادا یهافرصت -

 ؛(زلزله ةموز جادیو ا یدرس یهارشته، هاشگاهیآزما جادیا) یریادگیو  یآموزش یهافرصت -

 عنوانبه (یبزرگ در زمان بازساز یهاطرح یشهر، اجرا می، اصالح بافت قدیسازمقاوم) یکالبد ةتوسع یهافرصت -

 زلزله از یناش یاصل یهافرصت از یکی ،نیبنابرا ؛(75: 1389 ،همکارانو  نژادیحاج) ییصت طالفر کی

 حال در( اهیو س کی)تلخ، تار کینوستالژ یگردشگر عنوان با که است یگردشگر بخش یبرا شدهجادیا یهافرصت

 مطالعات در دیبا که کرد دایپ یاژهیو استعداد و تیظرف 1382 سال ةزلزل از پس بم شهر در بخشاین  ،است توسعه

 1993 سال در 1راجک را کینوستالژ یگردشگر اصطالح. ردیگب قرار مدنظر شهر نیا یگردشگر یزیربرنامه و

 از یادیز شمار آن در که است ییفضاها ای هاادمانی ،هاقبرستان مانند ییهامکان در یگردشگر» گفت و کرد مطرح

 است معتقد انهیم یهاسده به مربوط ییهانمونه ةارائ با راجک «اندشده کشته یاظالمانه و یناگهان طوربه مردم

 یاریبس راتییتغ سمیمدرنپست از متأثر یکنون زمان در آن شکل داشته، وجود همواره یگردشگر نوع نیا هرچند

  (.Yuill, 2003: 10-12) است کرده

 داندیم بتیمص ای مرگ از یناش کیسمبول ای یواقع یهاصحنه با ییارویرو یبرا سفر را اهیس یگردشگر استرانگ

(Strange, 2002: 387). «جنگ، هاآن در که است ییهامکان دیبازد از شیب مراتببه و ترقیعم یمفهوم تلخ، یگردشگر 

  .(Floy & Lennon, 1999: 5) است داده رخ فاجعه و یرحمیب

 یواقع یهاصحنه که است ییهاموزه و شگاهینما ،هاادمانی ،هامکان از دیبازد و سفر»سیاه  گردشگری یشارپلنظر  از

 .(Sharpley, 2008: 577) دهندمی ارائه خود یاصل موضوع عنوانبه را عیفجا و بتیمص مرگ، از یاشدهیبازساز ای

 یگردشگر و فقر یگردشگر زندان، یگردشگر جنگ، یگردشگر جمله از ییهارمجموعهیز شامل تلخ یگردشگر

 و محصول به است ممکن مدرنپست یایدن در ،هادهیپد و دادهایرو حوادث، از یاریبس درحقیقت، .ستبال و بتیمص

 فرهنگ به ورود یراهنما و دیکل جامعه، کی یاحماسه و یجنگ یهاادمانی و ینوستالژ. شوند لیتبد یگردشگر مقصد

 کی از شتریب یلیخ. است سمیمدرنپست ةتجرب یبرا یانهیزم مفهوم به زین تلخ یگردشگر و ،جامعه آن سمینمدرپست

 یا ،کردندیم یزندگ نیریش تلخ، یروزها آن در که یکسان یبرا ویژهبه است، فردمنحصربه یسفر نیا ،یگردشگر جاذبه

 یگردشگر محصوالت (.Lennon & Floy, 1999, 47) ورندبیا ادی به را خاطرات نیا که هستند آن از ترجوان که یسانک

 الیس و ایپو یفیط در محصول، هر یهایژگیو به هتوج با و شدهفیتعر یهامشخصه براساس گسترده تنوع لیدلبه تلخ،

 .است هیبق از ترروشن ییهاجاذبه و هامکان و ترتلخ ای تراهیس ،یخاص یهاجاذبه و هامکان آن با که دریگیم قرار

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          
1. Rajek 
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 تلخ  یمحصوالت گردشگر فیط .1شکل 

 (32-44: 1391 دار،یپا و غضنفرپور: منبع)

 

 ایو بال عیاز فجا یناش یگردشگر یهافرصت تیریمرتبط با مد اتیتجرباز  یاخالصه

 
 ایبالاز  یناش یگردشگر یهافرصتمرتبط با  یجهان اتی. تجرب1 جدول

 یگردشگر تنوع توسعه و یبرا شدهانجام اقدامات وقوع سال حادثه/فاجعه

 ژاپن ةزلزل

 1995 هیژانو 17
 2011 مارس 11

 مقاوم در برابر زلزله یمهندس یهاوهیها با شو ساختمان یشهر یهاخترسایز یبازساز -
 ة)جاذب مارس 11 ةحادث از بازمانده کاج درخت تنها از حفاظت ،کوبه ةزلزل ةساخت موز -

 در ژاپن اهیس یگردشگر ةتوسعو  درخت معجزه( یگردشگر

 نیچ ةزلزل
 یگردشگر ةو توسع زلزله ةو خاطر ادیحفظ  منظوربه ،موزه و زلزله آثار پارک ساخت - 2008 یم 12

 یآموزش
 گردشگران یبرا «چوانیب» به شهر روزهکی یتورها یبرگزار -

 (921 ة)معروف به زلزل یآموزش یگردشگر ةروباز زلزله و توسع ةموز ساخت - 1999 سپتامبر 21 وانیتا ةزلزل

 شدهرها یهاخانه ةو مشاهد وارلئانین ةمنطق در طوفان از پس اهیس یگردشگر رونق - 2005 نایکاتر طوفان

 فشانآتش فوران
 یاندونز

مشاهده  یبرا یفرصت یمحل یتورگردان مؤسسات وسیلةبه آتشفشان تور یبرگزار - 2010
 اهیس یگردشگر ةتوسع ،قیگسترده و عم یهابیتخر

 لیچرنوب
 متروک یدر شهرها مندعالقهمسافران  یبرا ژهیو یتورها ةارائ ،اهیس یگردشگر ةعتوس - 1986 لیآور 26

 نیکراوا

 کایآمر ةحادث
 ورکیوین یگردشگر ةجاذب ده از یکی به یزیربرنامهحادثه با  از پس رویندزاگر تیسا - 2001 سپتامبر 11

گردشگر  هاونیلیمو جذب  انیربانق داشتیحادثه و گرام ةخاطر و ادی حفظ .است شده لیتبد
 هرساله

 http://www.japantimes.co.jp :  منابع

https://www.insidejapantours.com 

http://www.hyogo-tourism.jp 
http://muza-chan.net/japan 

http://blog.jtbusa.com, (Sagala, et al., 2012), (Jin Yan, et al.,2016) 
http://www.921emt.edu.tw 
http://stephc.wixsite.com 
http://m.taiwan.net.tw 
http://www.dark-tourism.com 
https://chernobyl-tour.com/english 

 

 

 

 

 نیترروشن ترروشن روشن  

 کیلوژدئویا و یاسیس آثار نیکمتر    کیدئولوژیا و یاسیس آثار نیشتریب
 

 رنج و مرگ با مرتبط یهامکان      رنج و مرگ یهامکان
 

 محور یسرگرم محور آموزش

http://www.japantimes.co.jp/
https://www.insidejapantours.com/
http://www.hyogo-tourism.jp/
http://muza-chan.net/japan
http://blog.jtbusa.com/
http://www.921emt.edu.tw/
http://stephc.wixsite.com/
http://m.taiwan.net.tw/
http://www.dark-tourism.com/
https://chernobyl-tour.com/english
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 ایاز بال یناش یگردشگر یهافرصتمرتبط با  یداخل اتی. تجرب2 جدول

 یتوسعه و تنوع گردشگر یبرا شدهانجام اقدامات وقوع سال حادثه/فاجعه

 1359 وریشهر 31 یلیتحم جنگ
 جنوب یاتیعمل مناطق به نور انیراه کاروان -
 جنگ یگردشگر ةتوسع -
 جنگ خاطرةو  ادیحفظ -

 1357 وریشهر 25 طبس زلزلة

 (یمکان قبل باالدستدر  دیجد ی)ساخت روستا تیکر یروستا ییجاهجاب -
 است. دهیرس یو به ثبت آثار مل مانده یباق نخوردهدست باًیتقرروستا  یهاخرابه -

 اصفهانک ةزدزلزله یروستا جوار در اصفهک دیجد یروستا ساخت

 مانده است. یباق نخوردهدستطبس  ةزلزل از پسروستا  30حدود  -

 1375 اسفند 10 لیاردب ةزلزل
 زدهزلزله یدر جوار روستا دیجد یساخت روستا -
 (.یگردشگر ةجاذبمانده است ) یباق نخوردهدست باًیتقرروستا  یهاخرابه -

 www.tabasgardeshgari.com ؛ www.chn.ir،www.isna.ir: منبع

 

 گرفتهو مشاهدات صورت ایاز بال یناش یهافرصتاستفاده از  یو داخل یجهان اتیپژوهش و تجرب ةنیشیپ به توجه با

 داده نشانتوسعه و جذب گردشگر به شهر بم  یهافرصت لیتحلو  ییشناسا یبرا یلیتحل یالگو 1 شکل در منطقه، از

 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش یمفهوم یالگو. 1 شکل
 

 مورد مطالعه ةمحدود

 21درجه و  58 آن طول ییایجغراف تیموقعاز نظر  که است واقع زاهدان-کرمان ریمسشهرستان بم، در  مرکزبم  شهر

شمال به شهرستان کرمان، از جنوب به  از شهر این .است هیثان 27 و قهیدق 6 و درجه 29 عرض آن و هیثان 42 و قهیدق

 شهر

 جاییهجاب درجاسازی

 نگهداری کامل

 بازسازی کامل

 ارگ سایر
 سایر

 از آن بازسازی و حفظ بخش کوچکی

 گردشگری تاریخی، میراث

 تلخ شگری نوستالژیک/گرد

 گردشگری آموزشی و...

میراث فرهنگی و از نظر شده های ایجادشده در شهر، فرصتهای ایجادشده در ارگ، فرصتهای ایجادفرصت
 ...اگروتوریسم، اکوتوریسم، مذهبی و هایفرصتانسانی، 

 هااز فرصت نکردناستفادهمطلوب و نامدیریت  هاشدن فرصتکردن، بالفعلمدیریت مطلوب، تسهیل

 های جذب گردشگر به شهر بممعیارهای شناسایی فرصت

 های پژوهشپرسشپاسخ به 

 قنات -گردشگری کشاورزی

 گردشگری مذهبی

http://www.chn.ir/
http://www.tabasgardeshgari.com/


 1397بهار ، 1 شمارة، 5 دورة ،یشهر یگردشگر  8

 ،یفرهنگ راثیم سازمانمحدود است ) رفتیاز شرق به شهرستان فهرج و از غرب به شهرستان ج گان،یر شهرستان

 یازلزله 2003دسامبر  26، برابر با 1382 سال ماهید 5جمعه  سحرگاه .(1394 ،ستان بمشهر یو گردشگر یدستعیصنا

 یریناپذجبران یجان و یمال خسارات و تلفاتلرزاند و  شدتبهاطراف را  یبروات و روستاها ،بم یخیشهر تار رانگر،یو

 ارگ و شد ینیسنگ خسارات متحمل نیز ناملموس و ملموس یفرهنگ و یخیتار راثیم نیا برعالوه. گذاشت برجای

هزار  30از  شیب شدنکشتهموجب  یفاجعه مل نیا. دید یو اساس یکل بیجهان، آس یخشت یبنا نیتربزرگ ،بم یخیتار

 تیجمع 1390 یسرشمار جینتا براساس ،یتینظر جمع از (.1394 ،بم ی)فرماندار شد نفرهزار  25حدود  شدنیزخم و

 (.1390 ،رانیا آمار)مرکز  است شده برآورد نفر 192 و 195شهرستان بم 

 

 
 شهر بم در كشور و استان ییایجغراف تی. موقع2شکل 

 

 پژوهش روش

 گردشگران نیز را آن یآمار ةجامع است. شده انجام یشیمایبوده و به روش پ یلیتحل -یفیتوص نوع از حاضر پژوهش

و  یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیبراساس آمار سازمان م که دهندیم لیتشک 1393ارگ و شهر بم در سال  مقصد به یرانیا

 270 کوکران یریگنمونهنمونه با استفاده از روش  حجم .است بوده نفر 350 و هزار 309 هاآنشهر بم، تعداد  یگردشگر

دو روش  ازها داده یآورجمع منظوربه. است یتصادف یریگنمونه روش نمونه ةجامع عیتوز روش .آمد دستبهنفر 

 ییو محتوا یصور ییروا .شد استفاده SPSS افزارنرماز  هاداده لیوتحلهیتجز برای و ،یدانیو روش م یاکتابخانه

 یپرسشنامه با آزمون آلفا ییایپا و انجام به موضوع پژوهش و آگاه نظرصاحب کارشناسان و استادان قیطر از پرسشنامه

 ارائه شد. 2پرسشنامه در جدول  ییایپا زانیم زین هاشاخصو  هامؤلفهدر سطح  .دمحاسبه ش 92/0کرونباخ 
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 آن تیریاز زلزله در شهر بم و مد یناش یهافرصت یابیارز یهاشاخصو  هامؤلفه .2 جدول

 آلفا مقدار هاهیگوو  هاشاخص مؤلفه

در شهر،  ییجاهو جاب یزلزله در شهر، بازساز یهایخراب ،در ارگ زلزله یهایخراب کینوستالژ یگردشگر
 آوار یهاتپه  و هاقبرستاناز  دیبازد

89/0 

 94/0 ... و بم، فاطرا یخشت بافت ،بم یباغهخان تیهوشهر بم،  ةموز راثیم ،یخیتار یگردشگر
 خرما جشن خرما، برداشت مراسم قنوات، بم، کهن نخل ،بم شهر یهانخلستان از دیبازد قنات -یکشاورز یگردشگر

 ...و ورماهیشهر در
91/0 

 93/0 خیتار از عبرت زلزله، مخرب اثرات و گسل تیوضع با ییآشنا یآموزش یگردشگر
 88/0 لوت مجاور بم ابانیب یو رال یسواراسبمسابقات  د،یرئال مادر ورزشگاه یورزش یگردشگر
 95/0 ...و جمعه یهاشبدر  شمع ییروشنا ،هاامامزاده ،عاشورا در بم میعظ مراسم یمذهب یگردشگر

 92/0 زلزله اندگانبازم دستبه یدستعیصنا دیتول ةژیو یهاکارگاه و بازارچه  یهنر و یدستعیصنا یگردشگر

 

 هابحث و یافته

 یفیتوص یهاافتهی

مبدأ سفر  ییفضا عیتوز لیکشور است. تحل یهابخش ةاز هم یرانیآن مقصد سفر گردشگران ا یهاجاذبهبم و  شهر

 یفراوان نیشتریبن هستند که استا 15از  درمجموعشهر  اینبه  واردشده گردشگران دادشهر بم نشان  یگردشگران داخل

 است مربوطاستان سمنان  بهدرصد(  4/0 معادلنفر  1) یفراوان نیکمتر و( درصد 3/33 معادلنفر  90) کرمان استان به

 .(3 جدول)
 استان کیتفک به یداخل گردشگران سفر مبدأ. 3 جدول
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 بهزلزله  از پساز دو بار  شیب درصد 2/55 وبار دوم،  یدرصد برا 8/14 اول، بار یبرا درصد 30 ،نگردشگرا انیم از

 هب فرصت نیاول درکه  مندندعالقه بسیاردرصد  1/94 حدود ،به مسافرت مجدد لیتما زانیم نظر از. اندکردهشهر بم سفر 

 ندارند. مجددبه سفر  یاعالقه درصد 9/5 و کنند سفر بم شهر

 

 پژوهش یلیتحل یهاافتهی

 پژوهش اول پرسشبه  پاسخ یدر راستا هاافتهی

جذب گردشگر در شهر بم  یرا برا ییهافرصت چهزلزله  رسدیمنظر  به»بر اینکه  مبنیاول  پرسشبه  پاسخ یراستا در

 که شد استفاده پرسشنامه و مصاحبه ،یاکتابخانهو  یآمار سازمان یحاصل از بررس یهاهافتی از «؟کرده است جادیا

 .شودیم بیانادامه  در آن یهاافتهی
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 یاكتابخانهو  یحاصل از آمار سازمان یهاافتهی (الف

 یخیتار ارگهزار نفر از  120( حدود 5/10/1382 تا) 1382سال  در شهرستان بم، یفرهنگ راثیآمار سازمان م براساس

تعداد  بین، این در که دیدند رامکان  این 302هزار و  390 یعنیبرابر  3 باًیتقر 1392اما در سال  ،ندکرد دیبازد بم

از  پیشدوران  با مقایسه درمار گردشگران ارگ بم آ نیهمچن ،بوده است شتریب یخارج گردشگران از یداخلگردشگران 

ه در بم رخ داده، توجه ک یدانستن اتفاق یبرا گردشگران یکنجکاو ،درواقع .است هافتی شیافزا یطور محسوسزلزله به

 ،است داشته نوسانه زلزل از پسورود گردشگران به شهر بم  هرچند یطورکلبه ؛داده است شیو ارگ افزا شهرآنان را به 

 .استورود گردشگر به شهر بم  یروند صعود ةدهندنشانگردشگران  ةساالن یفراوان

 

 مصاحبه از حاصل یهاافتهی (ب

با  شدهانجام یهامصاحبهشهر بم، براساس  1382 ماهید 5 ةاز زلزل یناش یگردشگر یهافرصتشناخت  یراستا در

 یجهان سطح درارگ بم  یو معمار یبه منظر فرهنگ از زلزله پیش گفت توانیم و مسئوالن نظرانبصاحکارشناسان، 

 و کردجلب  بم ارگ یسوبه شتریب یو مل یدر سطح جهان راتوجهات  یبزرگ ةفاجع نیچن ،درواقعشد. یم یکمتر توجه

 رایاست ز یراهبرد یفرصت نیا ،است شده یجهان ثبت آن یفرهنگ منظر که است یرانیا شهر تنهاشهر  این اکنون

 .دیآیمحساب و اقتصاد شهر بم به یابعاد گردشگر گرید یبرا یتیمز

ارگ بم توجه  بیتخر از گذشته وجود دارد. شتریب میاز ارگ قد دیبازد ،زلزله در ارگ اعظم قسمت بیتخر وجود با

 -بم یخیتار یهاجاذبه گریو د میقدارگ  یو نجات بخش یبازساز ةنیچه در زمو  دیبازد ةنیچه در زم -خاص همگان را

 نیا که کنندیم دیبازدمکان  ایناز  شتریب یکنجکاو و باال و درآمد التیبا تحص یگردشگران و جلب کرده است شتریب

 .استشهر  اینگردشگران در  یاندگارو م یتمندیجلب رضا یبرا یفرصت و گردشگر جذب یبرا زلزله لیپتانس نگرنشا

 

 حاصل از پرسشنامه یهاافتهی (ج

 :شودیم ارائه بم یگردشگر یهافرصت مورددر گردشگران ینظرسنجاز  حاصل یهاافتهی جانیا در

 

 (آثار زلزله نی)راهبرد حفظ نماد زلزله یهایخراب حفظاز  یناش یهافرصت

در  هایخراباز  یاگوشهحفظ  و نخلستان یایاح ،شهر ةمحل کی تمام ای محله کی از یبخش حفظ ةرندیدربرگ مؤلفه نیا

درصد گردشگران  17/64 یطورکلبه دهدیمنشان  4جدول  جی. نتااست زلزله در شهر بم ةخاطر دیتجد منظوربهارگ 

در  درصد 87/9تنها  ومتوسط  حدصد در در 96/25و  ،ادیز یلیو خ ادیشهر بم در حد ز یهایخرابموافقت خود را با حفظ 

از  ییهابخششهر بم حفظ شود و  یزلزله برا ةو خاطر ادی است مطلوب یداخل گردشگراننظر  از. اندکرده یابیحد کم ارز

 درصد 9/64 یکلطورتلخ( به ی)گردشگر محله کی فظح فرصت و راهبرد مورددر. دبمان ینخورده باقو ارگ دست شهر

محله  کیراهبرد حفظ  دربارة نیهمچن ،ندکرد انیبدرصد در حد متوسط  7/27 و ادیز یلیخ و ادیز حد در را خود قتمواف

 (،یکشاورز و تلخ یگردشگر یبیراهبرد ترک ای اتیمرگ در کنار ح راهبردنخلستان آن ) یاینخورده با احدست صورتبه

 .اندکرده یابیمتوسط به باال ارز ،ارگ یهایخراباز  یاگوشهحفظ  یبرا را خود موافقت انیپاسخگو درصد 99
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 زلزله از نظر گردشگران یهایخراباز  یناش یهافرصت .4 جدول

 ادیز یلیخ ادیز متوسط كم پاسخ هیگو
 دیبازد یزلزله برا ةو خاطر ادی ،یدر هنگام بازساز دیداشت لیتما چقدر

 شما حفظ شود؟
 89 86 75 20 یفراوان

 33 9/31 7/27 4/7 درصد
 بیتخر زلزله از پسدر شهر که کامالً  یامحله دیبود مندعالقه چقدر
نخورده شما دست دیزلزله و بازد ةخاطر و ادی حفظ یبرا بود شده

 تلخ( ی)گردشگر ؟ماندیم یباق

 69 87 63 51 یفراوان

 6/25 2/32 3/23 9/18 درصد

زلزله و  ةخاطر و ادی ظحف یدر شهر برا یامحله دیداشت لیتما چقدر
 ایآن اح یهاو فقط نخلستان ماندیم ینخورده باقدست ،دیبازد

 (یتلخ + کشاورز ی)گردشگر ؟شدیم

 36 124 77 33 یفراوان

 3/13 9/45 6/28 2/12 درصد

ر ارگ حفظ شود؟ د هایخراباز  یاگوشه دیدار لیچه اندازه تما تا
 زلزله( ةو خاطر ادیحفظ  ی)برا

 88 114 64 4 یفراوان
 6/32 2/42 2/24 1 درصد

 12/26 05/38 96/25 87/9 درصد نیانگیم

 

 زلزله ینمادهابدون حفظ  شهر كامل یبازساز ای یبازساز هنگام به شهر ییجاهجاب یراهبردها

 شد یبررسنمونه  ةجامع دگاهیزلزله از د ینمادهاکامل شهر بدون حفظ  یو بازساز یبه هنگام بازساز بم شهر ییجاهجاب

 ریتداب با شدهبیتخر شهر یتمامو حفظ  یشهر به هنگام بازساز ییجاهدر مورد جاب 5. با توجه به جدول (6و  5)جدول 

 یلیو خ ادیدرصد در حد ز 4/27. اندکرده یابیکم ارز یلیدر حد کم و خ یشگران داخلدرصد گرد 5/58 یطورکلبه ،ژهیو

 یهایبازساز ةتجرب لیدلبه یطورکلبهارتباط با مکان ساخت شهر،  در. اندداشتهدرصد در حد متوسط اظهار  1/14و  ادیز

و ساخت منازل آنان در  یسازدرجا بر یمبن مب مردم درخواست زیو ن دهیدبیآسمناطق  ییجاهجاب رامونیپ نیشیناموفق پ

 نه،یزم نیصورت گرفته در ا یشناسنیزمبر مطالعات  هیبا تک نیشهر، همچن ییجاهاز جاب زیخود و پره یقبل یهامحل

 یشهر در همان مکان قبل یعنی ؛کند توجه یجاسازدر کردیرو به گرفت میبم تصم یبازساز یگذاراستیسو  یستاد راهبر

 .است بوده شهر هویت حفظ و ؛(درجاسازی) قبلی مکان همان در شهر بازسازی برای دیگر دالیل از. شود یبازساز

 

 نمونه ةجامع دگاهیاز د شدهبیتخرشهر و حفظ شهر  ییجاهجاب ةمربوط به مؤلف یهاافتهی .5 جدول

 ادیز یلیخ ادیز متوسط كم كم یلیخ پاسخ لیتحل واحد

 یداخل گردشگران
 10 64 38 141 17 یفراوان

 7/3 7/23 1/14 2/52 3/6 درصد

 

 درزلزله  یبدون حفظ نمادها ،شهر کامل یبازساز راهبرد اب را خود موافقت یرانیا گردشگراندرصد  3/83 نیهمچن

 ی. گردشگران داخلاندکرده یابیارز ادیدرصد هم در حد ز 6/2درصد در حد متوسط و  1/14کم،  یلیحد کم و خ

 یبرا یشگیهم یفرصتاست  ممکنزلزله  ینمادها حفظ هاآنزلزله بم را فراموش کنند و از نظر  ةو خاطر ادی خواهندینم

 .(6جدول ) باشد گردشگر جذب
 

 نمونه ةجامع دگاهیزلزله از د یكامل شهر بدون حفظ نمادها یمربوط به بازساز یهاافتهی .6 جدول

 ادیز یلیخ ادیز متوسط كم كم یلیخ پاسخ لیتحل واحد

 یداخل گردشگران
 - 7 38 132 93 یفراوان

 - 6/2 1/14 9/48 4/34 درصد

 

 گردشگرانموافقت  ةدهندنشان پررنگ ریسم. است شده آورده 3 شکل طور خالصه دربه نمونه ةجامعنظرات  جینتا
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 .است زلزله ةو خاطر ادیو حفظ  جذب گردشگر یراهبردها یاجرا یبرا یداخل

 

 
  بم شهر یردشگرگ ةنیدر زم 1382 سال ةاز زلزل یناش یهافرصت .3 شکل

 

 دوم پرسشبه  پاسخ یتادر راس هاافتهی

 استفادهمؤثر  طوربهشهر بم  یگردشگر ةتوسع یبرااز زلزله  یناش یهااز فرصت ایآ» که پرسش اینبه  پاسخ یراستا در

 .شودیم بیانادامه  در که گرفت قرار لیتحل یمبناه پرسشنام و یسازمان آمارحاصل  یهاافتهی «؟است شده

 

 هافرصت از استفاده زانیدر مورد م یداخل گردشگران ینظرسنج حاصل از یهاافتهی

 بم بعد از زلزله یهاجاذبه ةتوسع و ایاح تیریاز مد تیرضامورد  در هاافتهی( الف

 سال 13 گذشت از پسبم  یخیو مرمت ارگ تار یران از بازسازگردشگ یتمندیرضا سنجش .1-الف

و  ،کم یلیخ و کم حد در درصد 6/38و  داشتهارگ در حد متوسط اظهار  یخود را از بازساز یتمندیدرصد رضا 3/56 یطورکلبه

 بیتوجه به تخر با ،یدانیو مشاهدات م یاکتابخانهمطالعات  براساس. اندکرده یابیارز ادیز یلیو خ ادیدرصد در حد ز 2/5تنها 

ب ین آسیشتریبه ارگ بم سبب شد ب یابان منتهیبم در خ لرزهنیقرار گرفتن کانون زم) زلزله از پسبم  میارگ قد یدرصد 90

 ثبت به یجهان خطر در راثیم فهرست در 1383سال  رماهیآن در ت یاندازهاچشم و این مکان وارد شود( یخین ارگ تاریبه ا

 سال رماهیت در یجهان راثیم ةتیکمصورت گرفت.  یتیو حما یمرمت یهاپروژهو انجام  تیحما منظوربهاقدام  نیا که دیرس

 گفتنیبازگرداند.  یجهان راثیدرخطر قرار گرفته بود، دوباره به فهرست م راثیاثر را پس از ده سال که در فهرست م نیا 1392

ارگ در ساختمان  یشناسباستان اتیو کشف تاس دهیهنوز به اتمام نرس یخیارگ تار ةشدمشخص یهاقسمت یاست بازساز

 در .ردیگیمعموم گردشگران قرار  دینوروز در معرض د امیو تنها در ا شودیم یارگ نگهدار یکیدر نزد یجهان راثیم گاهیپا
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 نیکه گردشگران تنها در ا افتهی شیگشا دیبازد یبرا یریمس رونیاز ا ؛ارگ ممنوع است یهاقسمت شتریاز ب دیحال حاضر بازد

که دوست دارد از ارگ  یگردشگر یوجود ندارد و برا ریمس نیو بازگردند. امکان خروج از ا شوندوارد ارگ  توانندیم ریمس

 جینتا وجود ندارد. یامکان نیآن را لمس کند چن ةگذشت یزندگ یوعنبهشود و  یخشت یهاو خانه هاابانیکند، وارد خ دیبازد

و  یصنعت گردشگر شتریچه بره یایاح ةنیزمدرآمدزا  وبزرگ  یخیتار یبنا کی عنوانبهارگ بم  دهدیمنشان  هایبررس

 بم شهر به گردشگران شتریب چههر یو ماندگارجذب  یبرا ،نیبنابرا ؛کندمیفراهم در بم را  یو خارج یحضور گردشگران داخل

 توجه کرد. یخیو مرمت ارگ تار یبازساز ةادام خصوصدر آنان نظرات به دیبا

 

 )بازار، امامزاده و...( بم یراثیم یهاجاذبه گرید یو بازساز ایگردشگران از اح یتمندیرضا زانیم سنجش .2-الف

 .است ادیدرصد ز 5/5کم و  یلیدر حد کم و خ درصد 9/8 ،(درصد 6/85)متوسط  ةنیگز بهمؤلفه  نیبه ا شدهداده ازیامت

 ،شده انجام آثار نیا یبازساز یبرا یاقدامات البته ،نشده ایبم اح یخیهنوز آثار تار ،زلزله از دهه کی از شیب گذشت از پس

 خصوص توجه شود. نیا به انتظارات گردشگران در دیبا و است دهیاما هنوز به اتمام نرس

 

 نگردشگرا به بم یدستعیصنا ةو عرض ایاح بهگردشگران  لیتما زانیم سنجش .3-الف

. اندکرده انیحد متوسط ب در درصد 7/13و  (درصد 5/85) ادیو ز ادیز یلیخ ةنیگز خود را ةعالق زانیم گردشگران شتریب

 عنوانبهآنان  یداریو خر مردم بم یدستعیصناو  هاسنت یایبه اح یادیز ةعالق یگردشگران داخل دادنشان  جینتا

سوی  ازرشته  30آموزش حدود  ،اتفاق افتاد یدستعیصنا ةنیزم در زلزله از پسکه  یمورد مهم دارند. از شهر بم یادگاری

منطقه،  یو بوم یدستعیصنا یایو اح دیر تولکنا در یفرصت که بود دهیدبیآس یهاخانمبه  کشور یدستعیصنا انیمرب

 .کرد فراهمشهر  نیبه ا و جذب گردشگر رانیا یدستعیصنا بم به بازار لیتبد یبرا

 

 یهنگام بازساز وزلزله  از پسبم  یباغهخان تیهو حفظ موردگردشگران در نظر سنجش .4-الف

 5/1کم و تنها  یلیدرصد در حد کم و خ 2/46(، درصد 3/52)متوسط  ةنیگز بهمؤلفه  نیبه ا شدهداده ازیامت نیشتریب

 گردشگران یها برااین خانه تیهو ،است یباغو خانه یخیتار یبم شهر نکهیبا توجه به ا .است مربوط ادیدرصد در حد ز

 .شدیمتوجه  آنبه حفظ  یبازساز هنگام دیبا که دهیرس بیآس نیها کمترزلزله به نخلستان انیدر جر .است مهم زین

 

 شهر بم یهااز نخلستان دیبازد یگردشگران برا ةعالق زانیم سنجش .5-الف

نشان  هاافتهی جی. نتااست مربوطدرصد  84 ازیبا امت ادیو ز ادیز یلیخ نهیگز بهمؤلفه  نیبه ا شدهداده ازیامت نیشتریب

 ةخواست نیا به دیبا امر نبم دارند و مسئوال یهااز نخلستان دیبه بازد یادیو عالقه ز لیتما ین داخلگردشگرا دهدیم

 یکشاورز یتحت عنوان گردشگر یدر حال حاضر تور خاص .هم توجه داشته باشند یکشاورز یگردشگر ةتوسع و هاآن

 متفاوت هایسلیقهانتظارات گردشگران با  گرفتندهیناد و یگردشگر وعن نیا نشدنبالفعل یعنبه م نیو ا میدر بم ندار

 نیا از توانیم یجهان راثیفهرست م در آن یهاها و نخلستانباغ شهر بم، قنات یبا ثبت جهان که یدر حال ؛است

 . ردب بهرهقنات  و یکشاورز یگردشگر ةتوسع یفرصت برا

 ةجاذب عنوانبه توانستیم که دیند یبیآس چیه زلزله انیجر دربم  نخلترین قدیمی و نیبلندتراست که  رذک شایان

 یتوجهیب لیدلبه اما(، 2011 ةزلزل از پس هایژاپن ةنماد مقاومت بم حفظ شود )مانند درخت معجز نیهمچن ،یگردشگر

 .کردند نابودرا  آن 93 سال در یاعده نمسئوال

 زلزله از ماندهیجابه آثارو حفظ  تیریمداز  گردشگران تیرضا زانیم سنجش .6-الف
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درصد در  8/27. است مربوطدرصد  4/63 ازیکم با امت یلیکم و خ ةنیگز بهمؤلفه  نیبه ا شدهداده ازیدرصد امت نیشتریب

 گردشگران دهدمینشان  هاافتهی. اندداشتهاظهار  ادیز یلیو خ ادیدرصد در حد ز 9/8و تنها  دانکرده یابیحد متوسط ارز

 ؛گرفتیمقرار  نمسئوال مدنظر شتریبشهر بم  یبرا باقیماندهآثار  صورتبه زلزله ةخاطر و ادی حفظ اندداشتهانتظار  یداخل

 ةو خاطر ادیحال حاضر تنها نماد زلزله که در شهر و با هدف جذب گردشگر و  در ،یدانیم تمشاهدا براساس یطورکلبه

 کهشهر قرار دارد  یزهرابهشتمحل  دراز آوار زلزله  یاتپه همچنین ،است احوالثبت یمیساختمان قد مانده یزلزله باق

 اب .دارند قرار... مانند قبرستان و گرید یاندازهاچشمتانه در مجاورت که خوشبخ دحفظ شو یینمادها عنوانبهاست  ممکن

 .ردجذب گردشگران وجود دا یزلزله در شهر برا یهایخرابامکان حفظ  ییادبودهایو  هاتپه نیچن

 
 زلزله از پسبم  یگردشگر ةو توسع ایاح یگردشگران برا یمربوط به نظرسنج یهاافتهی .7 جدول

 ادیز یلیخ ادیز متوسط كم كم یلیخ پاسخ هیگو

( 1394 سال تا) زلزله از پسارگ بم  یچه اندازه از بازساز تا
 د؟یدار تیرضا

 5 9 152 89 15 یفراوان

 9/1 3/3 3/56 33 6/5 درصد

 و هازادهامام) بم شهر یهاجاذبه گرید یبازساز از اندازه چه تا
 د؟یدار تیرضا زلزله از پس...( 

 3 12 231 19 5 یاوانفر

 1/1 4/4 6/85 0/7 9/1 درصد

نشده  یاز ارگ را که بازساز ییهابخش دیتوانیمچه اندازه  تا
 د؟یکن دیبازد یراحتبه

 - 41 143 69 17 یفراوان

 - 2/15 9/52 6/25 3/6 درصد

 دیبازد یبراشهر بم  یبوم یدستعیصنا دیدار لیچه اندازه تما تا
 شود؟ عرضهو  ایاح فظ،ح شما

 157 74 37 - - یفراوان

 1/58 4/27 7/13 - - درصد

 و زلزله از سپشهر بم  یباغخانه تیهو اندازه چه تا شما نظر به
 است؟ شده حفظ یبازساز

 - 4 141 106 19 یفراوان

 - 5/1 3/52 2/39 7 درصد

 د؟یکن دیدشهر بم باز یهانخلستاناز  دیمندعالقهچه اندازه  تا
 )هنگام فصل برداشت خرما و ...(

 148 81 39 2 - یفراوان

 54 30 4/14 7/0 - درصد

 ماندهیباق نخوردهدستزلزله در شهر بم که  یایبقاچه اندازه  تا
 ؟کندیم نیتأمخاطره زلزله  دیاز نظر تجد راانتظارات شما 

 8 16 75 123 48 یفراوان

 0/3 9/5 8/27 6/45 8/17 درصد

 

 دوم پرسشبه  پاسخ یراستاگردشگران در  یاز نظرسنج حاصل یهاافتهی( ب

 هااقامتگاه تیریمد .1-ب

 با انتظارات گردشگران آن یبم و هماهنگ شهر یاقامتگاهخدمات  تیفیك سنجش

 ریسا تیکم و تیفیکها در شهر بم و و خدمات اقامتگاه یبازساز تیو کم تیفیهمچون ک یموارد ةرندیدربرگمؤلفه  نیا

اطالعات  ةدهندارائه ساتیتأس ،یشخص خدمات و دیخر ،ییرایپذ و رستوران مانند یگردشگر خدمات و التیتسه

 و ادیز حد در ددرص 5/24 .است (درصد 2/55) متوسط ازیامت به مربوط مؤلفه نیا به پاسخ نیشتریب. است... و یگردشگر

 .اندکرده یابیکم ارز یلیحد کم و خ در هم درصد 20 و ادیز یلیخ

 

 منطقه یفرهنگ بوم ها طبقاقامتگاه یو نوساز یبازساز مورددر گردشگران نظرات سنجش

 7/66) ادیز یلیو خ ادیز پاسخ نیشتریب .است مهم بسیارگردشگران  یبم برا یهاسنت یایمنطقه و اح یبوم فرهنگ

 .است کم یلیخدرصد در حد کم و  6/12 در حد متوسط و درصد 6/19 ،(درصد

 هااقامتگاه در آن شیمابم و ن یبوم یدستعیصنا یایاح بهگردشگران  ةعالق زانیم سنجش

. گردشگران اندکرده یبایکم ارز یلیدرصد هم در حد کم و خ 4/17و  ادیز یلیو خ ادیز در حددرصد  63مؤلفه  نیا مورددر
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 شهر در ستاره سه هتل کی تنها زلزله از پس. دهندیم یادیز تیاهم یدستعیصنا ژهیوبهبم  یفرهنگ یهاارزش به

شهر  یهاهتل. در زمان زلزله دارد وجودشهر  ایندر  ریپذمهمان چند و هتل پنج نیز حاضر حال در. است شده ساخته

 .ستیمسافران ن یموجود پاسخگو یهادر زمان اوج ورود گردشگر به شهر بم اقامتگاه است گفتنی. انددهیند یجد بیآس

 
 زلزله از پسها خدمات اقامتگاه تیفیك موردگردشگران در یمربوط به نظرسنج یهاافتهی .9 جدول

 ادیز یلیخ ادیز متوسط كم كم یلیخ پاسخ هیگو

)هتل،  خود در اقامتگاه شدهارائه اتخدم تیفیک از اندازه چه تا
 د؟یدار تیرضا...(  و ریپذمهمان

 32 34 149 51 3 یفراوان

 9/11 6/12 2/55 9/18 1/1 درصد

 این یهاخدمات اقامتگاه تیفیک بم ةزلزل از سال 12 گذشت با
 ؟است هماهنگ شما انتظارات با زانیم چه تا شهر

 - 88 125 38 19 یفراوان

 - 6/32 3/46 1/14 7 درصد

و  ریپذمحل اقامت شما )هتل، مهمان دیداشت لیچه اندازه تما تا
 ساخته شود؟ بم ی...( مطابق با فرهنگ بوم

 108 72 53 27 7 یفراوان

 40 7/26 6/19 10 6/2 درصد

 جاماندهبه ثارآ شما اقامتگاه و در هتل دیبود مندعالقه اندازه چه تا
 زلزله( ةو خاطر ادی)حفظ  ؟عرضه شود یاداده  شیاز زلزله نما

 28 98 84 59 - یفراوان

 4/10 3/36 1/31 9/21 - درصد

 است؟ رفته کارخالقانه به یهادهیاچه اندازه در اقامتگاه شما  تا
 ...( و عکس ،زلزله ةخاطر و ادی حفظ ،یمحل یقیموس از)استفاده 

 - - 80 114 76 یفراوان

 - - 6/29 2/42 1/28 درصد

 بم یدستعیصنامحل اقامت شما  در دیمندعالقه اندازه چه تا
 شود؟ عرضه شما بهو  داده شینما

 59 111 53 45 2 یفراوان

 9/21 1/41 6/19 7/16 7/0 درصد

 

 یگردشگر خدمات و التیتسه ریسا .2-ب

 یبوم اناندتورگر خدمات از گردشگران یتمندیرضا سنجش

 نیهمچن ،ادیز یلیخ و ادیز حد در هم درصد 7/33. است (درصد 8/44متوسط ) ةنیگز به مؤلفه نیا به پاسخ نیشتریب

 تیرضا تورگردانانبرخورد و رفتار  ةنحو از عمدتاً گردشگران بنابراین، ؛ندکرد یابیکم ارز یلیدرصد در حد کم و خ 5/18

 دارند.

 

 بم یمخابرات و یارتباط خدمات از انگردشگر یتمندیرضا سنجش

 .دکردن یابیارز ادیز یلیخ و ادیز حددرصد در  7/13متوسط و تنها  درصد 33 کم، یلیدرصد کم و خ 3/53

 

 بمشهر  در یشخص یازهاین نیتأمدر بازار و  ییراهنما تیفیك از گردشگران یتمندیرضا سنجش

 کردند. یابیارز ادیز یلیو خ ادیدرصد هم در حد ز 6/18کم و  یلیکم و خ درصد در حد 5/24 ،متوسط حد در درصد 57

 

 بم در یدرمان خدمات تیفیك از گردشگران یتمندیرضا سنجش

 .داشتند تیرضادرصد  9/25درصد در حد متوسط و  7/56 که دادند پاسخ پرسش نیدرصد به ا 6/82

 

 ...(و هاوسکی)ك یاطالعات گردشگر ةدهندارائهگردشگران از خدمات  یتمندیرضا سنجش

 درصد 7/10 و متوسط در درصد 1/18. است مربوط (درصد 1/71) کم یلیخ و کم ازیامت بهمؤلفه  نیبه ا پاسخ نیشتریب

با  کم ازیامت لیدل و دارد یاساس تیاهم یمؤلفه در مقاصد گردشگر نیوجود ا دادنشان  جینتا .اندکرده یابیارز ادیحد ز در

 .استشهر  سطحدر  هاجاذبه مورددر یکاف یرساناطالعمؤلفه نبود خدمات  نیدرصد باال به ا
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 هاآنبا انتظارات  آن یهماهنگ و ییرایپذ خدمات تیفیك از گردشگران یتمندیرضا سنجش

 کم یلیخ و کم حد ررصد دد 1/34 نیهمچن ،است مربوط (درصد 7/40)متوسط  ةنیگز بهمؤلفه  نیبه ا هاپاسخ نیشتریب

با  ییرایرستوران و پذ تیو کم تیفیک نیز یهماهنگ ةمؤلف مورددر. اندکرده یابیارز ادیز یلیو خ ادیدر حد ز درصد 2/25 و

 یلیو خ ادیدرصد هم در حد ز 5/9کم و  یلیدرصد در حد کم و خ 33درصد در حد متوسط،  5/58انتظارات گردشگران 

 مربوط ییرایرستوران و پذ ةنیهز بهاقامتگاه  از پسگردشگران  ةنیهز نیشتریب نکهیا به توجه با. اندکرده یابیارز ادیز

 .باشد بم یگردشگر نمسئوال مدنظر دیبا مؤلفه نیا تیفیک و تیکم گردشگران تیرضا جلب یبرا ؛است

 

 سفر به شهر بم یبرا یگردشگر ةمیب بهگردشگران  التیو تما یمندعالقه سنجش

 یشهر بم شهر نکهی. با توجه به ااستدرصد  2/29 متوسط و درصد 8/70 با ادیز یلیخ و ادیز ةنیگزبه  ازیامت نیشتریب

 یهااز مؤلفه یکیهراس در گردشگران باشد که در زمان حضور در شهر زلزله رخ بدهد.  نیا شایداست  زیخزلزله

گردشگران  ةمیب به توجه زلزله از پس یگردشگر یهابم و استفاده از فرصت یگردشگر یایحدر ا نمسئوال یهمکار

 .برقرار شود بم در گردشگر حضور زمانمدتدر  یگردشگر مدتکوتاه ةمیب نکهیا حداقل .استسفر به بم  یبرا

 

 یداخل انگردشگر انتظارات با زلزله از پس یگردشگر التیخدمات و تسه انطباق سنجش

درصد در حد  8/47زلزله  از پس یگردشگر التیخدمات و تسه تیفیانتظارات گردشگران با ک یهماهنگ ةمؤلف مورددر

 ةمؤلف نیهمچن ،اندکرده یابیارز ادیز یلیو خ ادیدرصد هم در حد ز 4/14کم و  یلیدرصد در حد کم و خ 4/37متوسط، 

درصد  33درصد در حد متوسط،  5/58زلزله  از پسشهر  یگردشگر یکل تیبا وضع یداخل انتظارات گردشگران یهماهنگ

 .اندکرده یابیارز ادیز یلیو خ ادیدر حد ز زیندرصد  5/8کم و  یلیدر حد کم و خ

شده  جادیا هانهیزم ةهم در یمناسب یهارساختیز ،بم ةاز زلزل دهه کی گذشتپس از  گفت توانیم یطورکلبه

 کمتر ...،و اقامت ،بهداشت گردشگران، ییرایپذ یبرا مناسب طیشرا کردنفراهم. ستین گردشگران یپاسخگو اما است،

 .ستین یخیتار آثار یبازساز تیاهم از

 

  یریگجهینت

 شهر ل کرد.یران و جهان تبدیمردم اماندگار در اذهان  ین شهر را به نامیبم، ا یشهر گردشگر 1382 ماهید 5لرزه نیزم

در حال حاضر بم را  اما ،شناختندیم میارگ قد واسطهبه از زلزله پیشو جهان و گردشگران  رانیمردم ا ةهم را بم

شهر  نیا در آن ةو خاطر ادی دیو با شهر شده است نیا تیاز هو یزلزله جزئ ،قتیحق در. شناسندیمزلزله و ارگ  واسطهبه

 یزبان هزاران گردشگر داخلیهمچنان م مکان این ،بم ةلرزنیزمارگ در  یدرصد 80 یرانیو وجود با نیبماند. همچن یباق

 جادیا یدیجد یهاجاذبهزلزله  از پس امااست،  داشته رواج یفرهنگ و یخیتار یگردشگر بم شهر در زلزله از پیشاست. 

با توجه به  را در شهر توسعه داد. یگردشگر گریانواع د توانیمکارا  تیریمشارکت مردم و مد و یزیربرنامهشده که با 

 در یگردشگر یهاجاذبهاز  یاریرفتن بس نیو از ب ینابود ،بیزلزله تخر پیامدهایاست که  مهمنکته  نیا شدهگفتهموارد 

 ةتوسع یبرا یلیپتانس زلزله. (ساختانسانو  یعیطب یهاجاذبه) شد یدیجد یهاجاذبهگیری سبب شکل اما بود،شهر بم 

 یدر بم که توجه و هماهنگ یتوسعه و تنوع گردشگر یاست برا یفرصت بزرگ نیا که کرد جادیدر بم ا یانواع گردشگر

از  ؛طلبدیمبم را  یصنعت گردشگر نفوذانیذو  نفعانیدولت و همه ذ ،یمردم، بخش خصوص ةجانبهمه یهمکار و

 یکی عنوانبهتنها  یگردشگر یهاوجود جاذبه شود. یزیربرنامهدر شهر بم  یانواع گردشگر داریپا ةتوسع یبرا دیبارو این

 یکل یهااستیو س شهر ایندر  التیتسه غات،یتبل تیدرنهاو  شودیممطرح شهر بم  بهورود گردشگر  یارهایاز مع
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بم و حضور مؤثر در  یصنعت گردشگر ةتوسع .دهدیجذب گردشگر را به خود اختصاص م ةعمد سهم که است کشور

بلندمدت  یگذارهیو سرما یزیرازمند برنامهین ،نرفته دست از هنوز که یهافرصتاستفاده از  نیهمچن ،یالمللنیب یبازارها

 .داشت خواهد همراه به را یصنعت گردشگر داریپا ةب، توسعمناس یجاد بسترهایکه با ا است

استفاده نشده و  یخوببه هافرصتاز  که نشان داد جیشهر بم نتا یگردشگر ةو توسع هافرصت تیرینظر مد از

 لکام یبازساز کردیروشهر و ارگ بم،  یبازساز تیریبر مد متأسفانهالزم فراهم نشده است.  یهارساختیزامکانات و 

 اعتقاد یعنی ؛کندیممحروم  کینوستالژ نینو یگردشگر یایکه گردشگران و مردم بم را از مزا یکردیرو ؛حاکم است

 گردشگران یو آرزوها انتظاراتبر بازگرداندن شهر به حالت قبل از زلزله،  هاآنکامل شهر و اصرار  یبه بازساز نمسئوال

 .ردیگیم دهیناد کیدر حال رونق نوستالژ یگردشگر ةنیزم درمردم بم را  جهیدرنتو 

 ا،یبال از یناش یهافرصت تیریمد ةنیدر زم یجهان اتیو تجرب نیشیپمطالعات  یدانیم جینتابراساس  ،انیپا در

 زلزله، از یناش یهامؤثر از فرصت ةاستفاد یبرا ییهاشنهادیپ ،یرانیا گردشگران انتظاراتو  قیسالبراساس  نیهمچن

 :شودیمگردشگران به شهر و ارگ بم ارائه  شتریب چههر جذب و بم، یگردشگر داریپا ةو توسعتنوع 

 به یشناسباستان یهاکاوش انتقال نیارگ، همچن کیموزه در نزد نیارگ به ا یانتقال آوارها و روباز یاموزه جادیا -

 .هاآن از حفاظت وموزه  نیا

هر  یبازساز یبرا شدهانجاماقدامات  حیو توضارگ  ةشدیمرمت و بازساز یهابخشتک کنار تک در نصب بنر -

 از ارگ داشته باشند. یکه گردشگران تصور واقع هابخش نیبخش به همراه عکس قبل و بعد از زلزله از ا

 در ای ارگ مقابل در اینو نصب  اندداشته یارگ و شهر همکار یکه در بازساز ییتمام کشورها ادبودینماد  ساخت -

 .شهر در یمناسب مکان

 ةتوسع یبرا یگردشگر یها به فضاهاآن لیچند نخلستان در نقاط مختلف شهر و تبد یو طراح زیتجه ،ییشناسا -

 ،یاریها )کاشت نخل، آبمردم در نخلستان یبوم یهاسنت یایدر تمام فصول سال و اح یکشاورز یگردشگر

 یدستعیصنا دی...(، تولرهویخرما )ش یهافراورده دیتول ،...(و سردخانه به خرما انتقال ،یآورت، جمعبرداش ،یبارور

 به گردشگران. هیعنوان هدبه ایفروش  ی...( براو ری)سبد، حص

 ییاراهنم یبرا یاستفاده از مردم بوم ،یگردقنات خاص تور یاندازشهر بم، راه یهاقنات یگردشگر ریمس یطراح -

آن به گردشگران، استفاده از آب قنات  گذاشتناریاختدر و بم یهابروشور قنات هیقنات، ته یگردشگران در گردشگر

 استفاده کرد(. نیچ ةاز تجرب توانیم) ...،و هایماریدرمان ب یبرا

 .تاکنونلزله ز بیقنات از زمان تخر یهاسازه یشده بر روانجام یمرمت یهاتیفعال شگاهینما یبرگزار -

 ةبستر توسع ،گذردیم مایس یهاشبکهبم و پخش آن از  در عاشورا مراسم یبرگزار از یسال چند نکهیا به توجه با -

 .است الزم بم در عاشورا خاص تور یبرگزاررو از این ؛است شده فراهم بم شهر در محرمو  یمذهب یگردشگر

از  یکیفجر  یمجموعه ورزش نمونه برای ؛است افتهی شیافزا بم شهر یرزشو امکانات و زاتیتجه زلزله از پس -

 در بم است. یورزش یگردشگر ةتوسع یبرا یفرصت وکشور  یورزش یهامجموعه نیترکامل

 ستازلزله بم  خیتار ادآوریتور که  نیا یمناسب برا یلوگو یبا طراح (5/10/82بم ) ةزلزل سالگرد خاص تور یبرگزار -

 ،ینوستالژ. )حس استشرکت در مراسم سالگرد زلزله  شانیاصل ةزیانگ که یگردشگران نظر ( و جلب105 ةزلزل)مثل 

 کشور ژاپن استفاده کرد. ةاز تجرب توانیم نهیزم نی. در او ...( مرگ یادآوری ،یآموزخاطرات، عبرت یادآوری

 (...و نیچ ،ژاپن مثل موفق یهاکشور یهمکار ةیسادر ) زلزله در شهر بم ةبست ایروباز  ةموز جادیا -

از گسل بم،  دینقاط کشور )بازد ریو... از سا انیدانشجو یبم برا ةزلزل یعلم و یآموزش یتورها یبرگزار -

 ...(.و زلزله از پسشهر  یسازمقاوم ،شدهگسل بم انجام  یکه دوباره رو ییوسازهاساخت
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از  بعد یحت ارگگردشگران،  ةدیعق به و است یخیگردشگران شهر بم، ارگ تار ةهم یینها فهد نکهیا به توجه با

 اتیمرگ و ح راهبرد ،استشهر و ارگ  تیاز هو یجزئ اکنون زلزله گریاز طرف د است و زیانگشگفتزلزله همچنان 

 ةتوسع یبرا یاقدامهر نوع  درراهبرد  نیا طبق .شودیمبم ارائه  یگردشگر ةتوسع یبرا ییراهبرد نها عنوانبه

 که شود یطراح و ییشناسا شهر در ریمس سه دیبا راهبرد نیا طبقزلزله حفظ شود.  ةخاطر و ادی دیبا بم شهر یگردشگر

 :شودیم منجردر شهر بم  یانواع گردشگر ةتوسع به حیصح تیریدر صورت مد

 

  (ینوستالژ حس: زلزله از پیشبم  مرور) اول ریمس

 موارد همة که... و یبافپارچهمردم بم، خرما، نارنج، حنا،  ورسومآداب باغ،خانه گل، و خشت قنات، نخلستان،: بم در اتیح

 شهر بم است. راثیم گذشته و ادآوریشود که  یو طراح یبازساز ،ایاح دیبا

 

  (زلزله)زمان  دوم ریمس

 ... و . خانهمیتیآوار، گسل، گورستان،  ،هابیتخراز  دیزدباو فاجعه:  رگم

 

 (آوار ریز از آوردنسربر: زلزله از پس) سوم ریمس

... )مجموعه و هاینوساز ،هایسازمقاومشهر بم،  یبازساز یو جهان برا رانیمردم ا ةهم یو همکار یدلهم دادننشان

 ...(. و بم بازار شده،ساخته مدارس فجر، یورزش

و از مشارکت  ،یطراح ریمس سه نیا دیبا هم ارگ در نیهم براساس. شودیمختم  زیانگشگفتبه ارگ  ریمس یانتها

متفاوت گردشگران، انتخاب  ةقیو سل هازهیانگتوجه به  باشود.  ادهاستف ارگ در گذشته یزندگ یایاح یبرا یمردم بوم

 .استگردشگر  ةعهد آن بر یابتدا و انتها ر،یمس
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