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1. اين مقاله برگرفته است از پايان نامة 
نگارندة  ــازى  بازس ارشد  ــى  كارشناس
ــازى پس از زلزله  ــا عنوان بازس دوم ب
ــتادهاى  در ايران؛ ارزيابى عملكرد س
ــالمى  ــكن انقالب اس معين بنياد مس
در بازسازى مناطق روستايى زلزله زدة 
ــتان پس از زلزلة فروردين ماه 85  لرس
كه به راهنمايى دكتر اكبر زرگر و دكتر 
ــكدة معمارى  عليرضا فالحى در دانش
و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى، 
شهريور 1387 ارائه و دفاع شده است.
ــازى پس  ــد بازس ــناس ارش 2. كارش
و  ــارى  معم ــكدة  دانش ــانحه،  س از 

شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى؛
A.M.Khorshidian@gmail.
com

ــكونتگاه هاى  س معمارى  فالحى،   .3
موقت پس از سوانح، ص 17.

4. Gonzalo Lizarralde, 
“Organization Design, 
Performance & Evaluation 
of Post-Disaster 
Reconstruction Projects”, 
p. 2

چكيده

ــاى صورت گرفته براى  ــان مى دهد كه، على رغم تالش ه تجارب نش
ــوانح، غالبًا اين برنامه ها  ــازى پس از وقوع س ارتقاى برنامه هاى بازس
پاسخ گوى نيازهاى اساسى آسيب ديدگان نيست و بايد به طور اساسى 
ــاى برنامه هاى  ــيوه هاى ارتق ــوند. از جمله مهم ترين ش ــرى ش بازنگ
ــازى، ارزيابى پس از اجراى آن ها است. با اين ارزيابى، كه هدف  بازس
ــت، و در پى آن، با بررسى تجربيات گذشته و شناخت  آن يادگيرى اس
تأثيرات پروژه هاى انجام شده، نتايج ارزشمندى براى بهبود پروژه هاى 

آتى در اختيار ما خواهد بود.
ــس از زلزلة  ــازى پ ــى مديريت بازس ــق حاضر، ضمن بررس در تحقي
ــت ها و رويكردهاى  ــال 1385 لرستان، با استخراج سياس فرودين س
ــرپناه در مناطق روستايى، به ارزيابى ميزان رضايت  مديريتِى تأمين س
ــيب ديدگان پرداخته مى شود. اين تحقيق با هدف آمورش درس ها  آس
ــازى خانه ها در مناطق  ــراى ارتقاى برنامه هاى بازس و راهكارهايى ب
ــت و در آن از دو  ــر دو بخش نظرى و ميدانى اس ــتايى، مبتنى ب روس
نگرش توصيفى و علّى بهره گرفته شده است. بدين منظور با استناد به 

كليدواژگان: سانحه، مسكن، بازسازى، ارزيابى، زلزلة لرستان.

ارزيابى ميزان رضايت ساكنان از بازسازى مساكن روستايى 
استان لرستان پس از زلزلة فروردين سال 11385
عليرضا فالحى
دانشيار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى

عبدالمجيد خورشيديان2

نتايج حاصل از مطالعات ميدانى دو سال پس از وقوع سانحه، ضمن ارزيابى نكات 
ــده و  ــيب ديدگان از خانه هاى بازسازى ش مثبت و منفى اقدامات، ميزان رضايت آس

شاخص هاى مرتبط با آن بررسى خواهد شد.
ــى همه جانبه و كلى گرا با در  ــازى با نگاه در نهايت، بر لزوم تدوين برنامه هاى بازس
ــتن نيازهاى اساسى آسيب ديدگان تأكيد و تحقق اهداف بازسازى همه جانبه  نظر داش
ــتن نيازهاى اقتصادى، اجتماعى،  ــتلزم برنامه اى دقيق و درازمدت، با در نظر داش مس
فرهنگى و روانى آسيب ديدگان، در كنار نيازهاى كالبدى و فضايى آنان دانسته مى شود. 

1. مقدمه
ــت، على رغم همة ابتكارها و كوشش ها در تأمين  مى توان اذعان داش
سرپناه مناسب پس از سانحه، سرپناهى براى آرامش، امنيت، اطمينان 
خاطر، و بازتوانى روانى و روحى افراد آسيب ديده و پاسخ گوى نيازهاى 
اساسى سانحه ديدگان، هنوز اجرا نشده است.3 اگرچه يكى از مهم ترين 
روش هاى ارتقاى برنامه هاى بازسازى، ارزيابى پس از اتمام پروژه هاى 
ــد مطالعات اندكى در اين زمينه در  ــازى است،4 اما به نظر مى رس بازس
ــت. اين در حالى است كه، هر ساله هزينه هاى  ايران صورت گرفته اس
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ــوانح طبيعى و بنياد  5. پژوهشكدة س
ــالمى، گزارش  ــالب اس ــكن انق مس
ــازى نواحى مسكونى  داخلى مستندس
ــتان  ــق زلزله زدة اس ــارى مناط و تج

لرستان، ص 28.
6. Organization for 
Economic Co-operation 
and Development (OECD)
7. Growth and Change
8. Lizarralde, ibid.
9. Logical Framework 
Approach (LFA)
10. C. Johnson & 
G. Lizarralde & C. 
Davidson, “Learning 
Oriented evaluation of 
Reconstruction Projects”, 
pp. 8-14.
11. A.W. Coburn & J.D.L. 
Leslie & A. Tabban, 
“Reconstruction and 
resettlement 11 years later: 
A case study of Bingol 
province, Eastern Turkey”, 
pp. 49-56.
12. Yasemin Aysan, 
“Homeless in 42 m²”, pp. 
21-25.
13. Frances D`souza, 
Recovery Following the 
Gediz Earthquake: A Study 
of four Villages of Western 
Turkey”, pp. 35-52.

14. نك: 
Sultan Barakat, Rebuilding 
and Resettlement, 9 Years 
Later.

فراوانى به دليل تكرار اشتباهات گذشته صرف مى شود.
ــرزه اى با بزرگى 6/1 درجه  ــال 1385 زمين ل در بامداد يازدهم فروردين س
ــهرهاى بروجرد و دورود را  ــت سيالخور، بين ش ــتر منطقة دش در مقياس ريش
ــتاهاى  ــتا، به خصوص روس ــانحه 330 روس به لرزه درآورد. در اثر وقوع اين س
ــيالخور آسيب جدى ديد، و به خانه ها راه هاى روستايى و تأسيسات و  دشت س

تجهيزات زيربنايى اين روستاها خسارات عمده اى وارد شد.5 
ــتان از  ــتان لرس ــتايى اس ــازى خانه هاى روس در اين تحقيق، ارزيابى بازس
ــيب ديدگان و نيز ميزان رضايت آنان از  ــى آس منظر همخوانى با نيازهاى اساس
ــت و در نهايت رهنمودهايى براى طراحى  ــده مد نظر اس خانه هاى بازسازى ش

بهتر برنامه هاى آتى بيان مى شود. 

2. بررسى ادبيات موضوع
2. 1. پيشينة موضوع 

ــازمان هاى غيردولتى، مؤسسات امدادى، و نهادهاى توسعة بين المللى،  غالبًا س
ــيوه هاى گوناگونى براى  ــعه6 از ش ــازمان اقتصاد و توس نظير بانك جهانى و س
ــتفاده مى كنند.  ــازى اس ــى برنامه هاى مرتبط با فعاليت هاى خود در بازس ارزياب
ــازمانى صورت مى پذيرد.  ــبرد اهداف س چنين ارزيابى هايى غالبًا به منظور پيش
ــن درس هايى براى ارتقاى عملكرد  ــى در پژوهش حاضر با هدف آموخت ارزياب
ــت. در  ــازى آتى و با تكيه بر روش هاى ارزيابى پس از اجرا اس پروژه هاى بازس
اين زمينه، ارزيابى پروژه هاى بازسازى غالبًا به صورت بازديد ميدانى در مراحل 
ــده انجام مى  ــف زمانى و ثبت تغييرات و تحوالت7 در محيط بازسازى ش مختل

شود.
ــازى روستايى پس از زلزلة 1999 در كلمبيا8 با استفاده  ارزيابى پروژة بازس
از شيوة ارزيابى چهارچوب منطقى9، كه با هدف يادگيرى درس هايى از تجارب 
ــت،10 از مهم ترين تجربيات جهانى در اين زمينه  ــازى به انجام رسيده اس بازس
ــتايى بينگل تركيه11 بعد از زلزلة 1971،  ــازى مناطق روس ــت. ارزيابى بازس اس
ــازى 4  ــز تركيه12 و نيز ارزيابى بازس ــتايى گدي ــازى مناطق روس ارزيابى بازس
ــازى مناطق  ــتاى گديز در غرب تركيه13 بعد از زلزلة 1970 و ارزيابى بازس روس
ــت 9 سال14، از  ــتايى يمن پس از زلزلة يمن 1982 در دهمر پس از گذش روس
ديگر تحقيقات ارزيابى بازسازى مناطق روستايى پس از وقوع زلزله هستند كه، 

پرسش هاى تحقيق

1. آيا ميان چگونگى مديريت بازسازى 
ــا ارتباطى  ــاكنان خانه ه ــا رضايت س ب

هست؟
2. مشاركت مردم در بازسازى خانه هاى 
ــتان چه تأثيرى  دائمى پس از زلزلة لرس
بر ميزان رضايت ساكنان داشته است؟
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ــزارش طرح  ــك: اكبر زرگر، گ 15. ن
پژوهشى بررسى بازسازى روستاهاى 

جنگ زدة استان خوزستان.
16. نك: مسعود انصاريان و ابوالفضل 
ــزارش داخلى اجراى طرح  ذاكرى. گ

ساماندهى جزيرة آبادان.

ــده اند. در همة تحقيقات مذكور سعى  ــى ش در اين تحقيق بررس
در بررسى تبعات پزوژه هاى بازسازى در دوره هاى زمانى مختلف 
ــت، تا از اين طريق درس هايى براى ارتقاى برنامه هاى  بوده اس
بازسازى آتى و جلوگيرى از تكرار اشتباهات گذشته آموخته شود.
ــد به صورت  ــت، هرچن ــز تحقيقاتى از اين دس ــران ني در اي
ــازى  ــمار، براى ارزيابى پس از اجراى پروژه هاى بازس انگشت ش
انجام شده است و از اين ميان مى توان به پروژة كارايى بازسازى 
بعد از جنگ؛ گزارش تحقيق بازسازى مناطق روستايى جنگ زدة 
دشت آزادگان15، ارزيابى اجراى طرح سامان دهى جزيرة آبادان16، 
ــه بر تحليل  ــهر زلزله زدة ايران با تكي ــه ش ــازى س ارزيابى بازس
ــيب پذيرى آن در برابر زلزله (فردوس، طبس، و گلباف)17، و  آس
ــكن در بازسازى مناطق آسيب ديدة اردبيل،  ارزيابى معمارى مس

بجنورد، و قائن18 اشاره كرد.
ــيب ديدگان، ميزان رضايت  سازگارى طرح ها با نيازهاى آس
ــغال  ــده، ميزان پذيرش و اش ــكن هاى بازسازى ش ــردم از مس م
واحدهاى مسكونى و ميزان بهره گيرى از توان مشاركت مردم در 
بازسازى، از جمله موضوع هاى اصلى تحت بررسى در تحقيقات 

مذكور هستند.

2. 2. تعريف ارزيابى
ــى تغييرات  ــت براى بررس ــه تعريف فرايندى اس ــى بنا ب ارزياب
ــل از يك طرح  ــدة حاص ــده و نش ــزى ش ــوالت برنامه ري و تح
ــزان كارايى و  ــرح، مي ــتاوردهاى ط ــذارى آن؛ و دس و ارزش گ

سودمندى، اثر، و پايدارى آن را برآورد مى كند.19 
ــتماتيك و  ــازى، ارزيابى يعنى برآورد سيس ــات بازس در ادبي
هدفمند پروژة بازسازى و بررسى چگونگى طراحى، اجرا، و نتايج 
ــه از آن و هدف از انجام ارزيابى تعيين دقيق اجزاى پروژة  حاصل
ــتاوردهاى حاصله، كفايت، اثرگذارى، و پايدارى  ــازى، دس بازس
ــراى ارتقاى  ــمندى ب ــت و بدين طريق درس هاى ارزش آن اس

برنامه هاى بعدى در اختيار مى گذارد.20

متخصصان و مجريان امر تحليل هاى فراوانى، در خصوص 
رويكردهاى مطرح براى ارزيابى پروژه ها، دارند، به طور خالصه 

مى توان به دو رويكرد كلى اشاره كرد:
ارزيابى سيستم و روند در مقابل ارزيابى نتايج،  .1

ــيوه هاى كيفى در مقابل ارزيابى با  ــيلة ش ارزيابى به وس  .2
كمك شيوه هاى كمى؛

ــوص ارزيابى پروژه هاى  ــه مطالب مذكور در خص با توجه ب
ــود؛ اوًال چه چيزى بايد  ــازى دو سؤال اساسى مطرح مى ش بازس

ارزيابى شود؟ و ثاتيًا اين ارزيابى چگونه بايد انجام شود؟ 
در مورد سؤال اول، با توجه به پيچيدگى پروژه هاى بازسازى 
ــراد ارزيابى كننده  ــاى زمان و منابع، اف ــن محدوديت ه و همچني

تعداد واحد ستاد بازسازىشهرستاندهستاننام روستا
بازسازى شده

تعداد پرسش نامة 
تكميلى

1265اصفهانبروجردشيرواندرب آستانه1
2165اصفهانبروجردشيرواناسدخانى2
2115اصفهانبروجردشيروانبزازنا3
505تهرانبروجردهمت آبادشمس آباد4
1667تهرانبروجردهمت آبادزرشكه5
503همدانالشترفيروزآبادحاتم آباد6
605همدانالشترقلعه مظفرىعلى آباد جوانمرد7
955فارسدورودچاالنچوالنباباپشمان8
1367فارسدورودسيالخورميدان9
674خوزستاندوروددوروداميرآباد10
2104خوزستاندوروددورودچغابدار11
2937لرستانخرم آبادرازانرازان12
505لرستانخرم آبادزاغهفتح آباد13
605يزدبروجرداشترينانبياتان عليا14
5113يزدبروجردوالنجردگيجالى عليا15
7184175ــ15جمع

ــتاهاى نمونه  ــدول روس ت 1. ج
ــات ميدانى؛  ــام مطالع ــراى انج ب
ــتاد  س ــازمانى  س ــناد  اس ــذ:  مأخ

هماهنگى بازسازى لرستان.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5798
ــوى، ارزيابى  ــن پرت ــك: پروي 17. ن
ــا تكيه بر  ــهر فردوس ب ــازى ش بازس
تحليل آسيب پذيرى آن در برابر زلزله.

ــرى و محمد  ــك: مژگان طاه 18. ن
ــى  پژوهش طرح  گزارش  ــى،  عليزمان
ــكن در بازسازى  ارزيابى معمارى مس
مناطق آسيب ديده (زلزله هاى اردبيل، 

بجنورد، قائن).
19. IDNDR, “Glossary of 
Terms…”, p. 1.
20. UNCHS, Guidelines for the 
Evaluation of Post Disaster 
Programmes, pp. 3-13.

ــنهاد مى شود،  نمى توانند همه چيز را ارزيابى كنند. در نتيجه پيش
ــؤاالتى در اين زمينه تدوين و براى  ــه منظور انجام ارزيابى، س ب

يافتن پاسخ آن ها پى گيرى شود. 
اما در مورد سؤال دوم، با وجود گرايش هاى ذكرشده، امروزه 
ــر ارزيابى هاى كل گرا، كه هر دو گرايش  عموم صاحب نظران ب
كمى و كيفى را تحت پوشش قرار دهند، تدافق دارند.21 دانستن 
ــب براى انجام آن  ــيوة مناس چگونگى ارزيابى، نيازمند يافتن ش
ــا در مناطق  ــازى خانه ه ــت. در تحقيق حاضر، ارزيابى بازس اس
ــتان، با تكيه بر روش هاى ارزيابى پس از  ــتان لرس روستايى اس
اجرا، صورت گرفته است. در اين شيوة ارزيابى، با هدف يادگيرى 
ــدى، صورت  ــازى بع ــاى عملكرد پروژه هاى بازس ــراى ارتق و ب
مى پذيرد و سبب يك درك كلى از تأثيرات عمدة پروژه مى شود 
ــار و هم پيامدهاى غير آن  ــامل پيامدهاى مورد انتظ كه، هم ش

مى شود.22

3. مطالعات ميدانى
3. 1. روش تحقيق

در مقالة حاضر با هدف ارزيابى بازسازى خانه هاى مناطق روستايى، 
ــازى  از دو نگرش توصيفى در بعد كاربردى (در ويژگى هاى بازس
ــده) و علّى (در سطح چگونگى  خانه ها و ارتباط آن با عوامل يادش
تغييرات در نظام فرهنگى، اجتماعى، و اقتصادى بر اثر سانحه) به 
طور هم زمان بهره گرفته شده است. بخش ميدانى تحقيق، در سه 
مرحلة زمانى انجام پذيرفته است و اطالعات الزم غالباً با استفاده 
از ابزار تحقيق شامل مشاهدة دقيق و مستقيم و مصاحبه با مردم، 

مسئوالن و كارشناسان ذى ربط جمع آورى شده است.
در اين تحقيق براى مصاحبه از مردم محلى از پرسش نامه با 
سؤاالت بسته استفاده شده است و از ميان 156 روستا و 19595 
ــكونى در حوزة فعاليت 7 ستاد معين بازسازى، جمعاً 15  واحد مس
روستا (حدود 10% كل روستاهاى بازسازى شده) و 75 پرسش نامه 
ــده اند. در  ــدود 4% كل جامعة آمارى) حجم نمونه انتخاب ش (ح
ــده با استفاده از ابزار  نهايت تجزيه وتحليل اطالعات جمع آورى ش

يادشده، با شيوه هاى كيفى و كمى انجام گرفته است. 

3. 2. ارزيابى پروژة بازسازى مناطق روستايى 
لرستان

ارزيابى حاضر در مراحل زير خالصه مى شود:
ـ آماده كردن طرح ارزيابى؛

ـ تعيين و دسته بندى شاخص هاى ارزيابى؛
ـ انجام ارزيابى؛ و

ـ آموزش درس هاى برآورده شده از ارزيابى.

3. 2. 1. تعيين و دسته بندى شاخص هاى ارزيابى
ــتند كه، تغييرات را  ــانه هايى هس ــاخص ها نش در معناى عام ش
ــژه در پروژه را  ــى از مداخله هاى وي ــاص يا نتايج ــرايط خ در ش
ــرفت پروژه يا فعاليت هاى  ــان مى دهند. آن ها بخشى از پيش نش

ت 2. موقعيت روستاهاى انتخاب 
شده در منطقه؛ مأخذ: همان.
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21. Lizaralde, ibid.
22. Johnson & Lizarralde & 
Davidson, ibid, p. 8.
23. UNCHS, ibid, p. 8.
24. UNCHS, ibid, p. 47.
25. Spss 15.0

26. عبدالمجيد خورشيديان، «طراحى 
مساكن  ــازى  بازس جهت  ــاركتى  مش
ــتايى استان لرستان پس از زلزلة  روس

1385»، ص 10.

ــائل عينى و واقع بينانه فراهم مى كنند.  ــاب مس پروژه را در اكتس
شاخص هاى مورد نظر براى ارزيابى پروژه، از همة مراحل چرخة 
ــاخص هاى  ــروژه تأثير مى پذيرند. بدين منظور، براى تعيين ش پ
ــب، همة مراحل چرخة پروژه شامل طراحى پروژه، اجراى  مناس
پروژه، داده ها و ورودى ها، خروجى ها يا نتايج، پيامدها يا تغييرات 
ــى حاصله از پروژه، و در نهايت تأثيرات عوامل خارجى بايد  واقع

مطالعه شوند.23
ــوع و نيز با  ــينة موض ــه مطالعات در بخش پيش ــا توجه ب ب
ــى در منطقة مطالعه، پس از دو  ــى هاى ميدان بهره گيرى از بررس
ــازى خانه هاى روستايى، شاخص هاى  سال از انجام برنامة بازس
ــاخص ها، در زمينة ميزان  ــن ش ــت. اي ــده اس ارزيابى تدوين ش
ــكن هاى بازسازى شده با نيازهاى مردم و نيز ميزان  مطابقت مس
ــازى، در دو گروه اصلى زير دسته بندى  رضايت آنان از اين بازس
ــيم  ــده اند. هريك از گروه هاى به گروه هاى جزيى ترى تقس ش
شده اند و بر اين اساس شاخص هاى مرتبط با موضوع هاى تحت 

بررسى نيز دسته بندى مى شوند؛
الف. استقرار و مكان يابى روستا؛

ب. طرح و اجراى واحدهاى مسكونى. 

3. 2. 2. انجام ارزيابى
از نظر روش شناسى، غالبًا ارزيابى شامل دو مرحله است:

1. جمع آورى اطالعات (داده ها)؛
2. نسبت دادن تأثيرات.24 

ــتفاده از ابزار يادشده، آمار  پس از جمع آورى اطالعات، با اس
توصيفى در سطوح مختلف (كل جامعة آمارى، روستاهاى نمونه، 
ــطح گروه بندى هاى انجام شده) با كمك نرم افزار تحليل  و در س
ــتفاده از آمار استباطى  ــته و در ادامه با اس ــتخراج گش آمار25 اس
ــؤاالت  ــخ گويى به س و آزمون هاى آمارى نتايج نهايى براى پاس
ــته اند،  ــاى تحقيق طرح گش ــاس فرضيه ه ــه بر اس ــى، ك ارزياب
ــير خروجى هاى  ــت. در نهايت از طريق تفس ــتخراج شده اس اس

ــت ها، و اقدامات  ــت آمده به همراه داده هاى كيفى، سياس به دس
بازسازى مسكن ها در مناطق روستايى لرستان ارزيابى شده است. 
ــازى، روستاهاى  ــت ها و اقدامات در بازس با توجه به تنوع سياس
مورد مطالعه از دو جنبه، مطابق با جدول زير دسته بندى شده اند. 
ــاس ميزان بهره گيرى از مشاركت  ــت بر اس ــيم بندى نخس تقس
ــازى خانه هاى خويش انجام شده است. الزم  ــاكنان در بازس س
ــت كه، اگرچه در بازسازى روستاهاى مورد مطالعه از  به ذكر اس
مشاركت اهالى به شكل مؤثر بهره گيرى نشده است و مشاركت 
ــاده نظير كارگرى و انجام مراحل ادارى  آنان غالبًا به كارهاى س
ــت،26 اما آنچه از اظهارات مسئوالن  ــكن بوده اس ــازى مس بازس
ستاد هماهنگى بازسازى، مسئوالن ستادهاى معين و نيز از نتايج 
ــتادهاى معين  ــت كه، بين س حاصله از مصاحبه برمى آيد، آن اس
ــازى، تفاوت معنادارى از نظر ميزان بهره گيرى از مشاركت  بازس
مردمى ديده مى شود. بر اين اساس ميزان مشاركت به سه درجة 
مختلف مطابق با جدول «ت 4» تقسيم شده است. تقسيم بندى 
ــاس چگونگى مكان يابى روستاهاى آسيب ديده در  دوم نيز بر اس

مرحلة بازسازى انجام پذيرفته است.

ت 3. جدول شاخص هاى ارزيابى 
ــق  مناط در  ــا  خانه ه ــازى  بازس

روستايى زلزله زدة لرستان.

معيار موضوع 
فرضيه هامعيارهاى تفصيلىعمومى

ت مساكن بازسازى شده
ميزان مطابق

با نيازهاى مردم

استقرار و
مكان يابى روستا

ـ انتخاب زمين جديد بدون مشاركت اهالى، انتخاب زمين با مشاركت فعال اهالى
سبب بروز نارضايتى اهالى خواهد شد.

ــتاهاى  روس در  ــردم  م ــت  رضاي ــزان  مي ـ 
ــتاهاى  روس ــه  ب ــبت  نس ــده  جابه جاش

درجاسازى شده كمتر است.

نزديكى به فعاليت هاى كشاورزى
امكان توسعة روستا در زمين جديد

تأمين راه هاى ارتباطى

طرح و اجراى واحدهاى مسكونى 

ـ طراحى هاى انجام شده پاسخ گوى نيازهاى تطبيق فضاها با نيازهاى ساكنان
ــدت  ــردم در بلندم ــت و م ــتاييان نيس روس
ــاس روش هاى زيستشان  ساختمان را بر اس

تغيير مى دهند.
ــعه، تعمير و  ــادر به توس ــه ق ــى منطق ـ اهال

نگه دارى ساختمان هاى جديد نيستند.
ــبب  ــاختمان هاى جديد در درازمدت س ـ س
ــيب پذيرى اهالى منطقه در برابر  افزايش آس

زلزله خواهد شد.

همخوانى با سنت سكونت در گذشته
همخوانى با شرايط اقليمى
چند عملكردى بودن فضاها

همخوانى با اقتصاد خانوار روستايى
انتخاب تكنولوژى و مصالح مناسب

رعايت مسئلة محرميت
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الف. استقرار و مكان يابى روستا 
نتايج آمارى نشان مى دهد، از ميان 75 نمونة مورد مطالعه بيش 
ــب مى دانند.  ــتا را مناس ــخ گويان، مكان زمين روس از 78% پاس
ــة نتايج در بين گروه بندى روستاها از نظر نوع مكان يابى  مقايس
ــان مى دهد كه، رضايت از مكان زمين روستا، در روستاهاى  نش
ــازى شده بيشتر است.  ــده به نسبت روستاهاى درجاس جابه جاش
ــتا  ــل انتخاب زمين جديد روس ــد اين امر به دلي ــه نظر مى رس ب
ــت. در حدود %90  ــتا بوده اس ــورا و اهالى روس ــاركت ش با مش
ــتا در انتخاب  ــاركت ريش سفيدان روس پاسخ گويان صحت مش

زمين روستا را تأييد كرده اند.
ــتاهاى  ــى روس ــتقرار و مكان ياب ــت در اس ــكات بااهمي از ن
ــان روستاييان به زمين هاى كشاورزى  جابه جاشده، دسترسى آس

ــى هاى آمارى در اين زمينه نشان مى دهد كه، براى  است. بررس
ــتانه و  ــده (درب آس ــتاهاى جابه جاش ــخ گويان در روس 60% پاس
ــاورزى سخت تر و براى  ــمان) رفت وآمد به زمين هاى كش باباپش
10% از آن ها خيلى سخت تر شده است. البته با توجه به جابه جايى 
اندك روستاهاى درب آستانه و باباپشمان و نيز تالش مسئوالن 
ــازى در تأمين راه هاى ارتباطى و بهبود وضعيت جاده ها، به  بازس
نظر نمى رسد اين مشكل سبب ترك شغل يا تغيير معيشت گردد. 
در زمينة قابليت توسعة روستاهاى جابه جاشده در زمين هاى 
ــيع  ــت كه، با قرارگيرى در زمين هاى وس جديد، بايد اذعان داش
كشاورزى (در روستاى درب آستانه) و زمين هاى متعلق به منابع 
طبيعى (در روستاى باباپشمان) تا حد قابل قبولى امكانات توسعه 
ــات منفى چنين  ــت. اگرچه نمى توان آثار و تبع ــده اس فراهم ش
ــت  ــاوزرى و نيز محيط زيس ــى را در زمينة اقتصاد كش تصميمات
ــت. در هر دو مورد مذكور، قرارگيرى در دامنة كوه،  ناديده انگاش

تنها مانع توسعة زمين روستا محسوب مى شود.

ب. طرح و اجراى واحدهاى مسكونى
ــده، موضوع هايى  ــى واحدهاى مسكونى بازسازى ش براى بررس
ــعت حياط، استحكام بنا،  ــة بنا، تعداد اتاق، وس چون طرح و نقش
ــرايط اقليمى، و ميزان تطبيق  مصالح به كاررفته، همخوانى با ش
ــده با نيازهاى ساكنان بررسى شده است كه  فضاهاى طراحى ش

در ادامه خالصه اى از نتايج حاصله بيان مى شود.
ــاى  ــداد اتاق ه ــتاها از تع ــى روس ــت اهال ــة رضاي در زمين
بازسازى شده، نتايج آمارى در كل منطقه نشان مى دهد كه، بيش 
ــترى  از 62% از نمونه هاى مورد مطالعه توقع تعداد اتاق هاى بيش
ــت كه، در مجموع سرانة اتاق  دارند. در اينجا الزم به توضيح اس
ــازى كاهش داشته است (سرانة اتاق  براى هر خانوار بعد از بازس

در قبل از زلزله 2/32 و پس از بازسازى 2/24 است).
بررسى ميزان رضايت ساكنان از سطح زيربناى بازسازى شده 
ــش از 61/3% نمونه هاى مورد مطالعه  ــان مى دهد كه، بي نيز نش

ــدى  ــدول گروه بن ــاال) ج ت 4. (ب
روستاهاى مورد مطالعه بر اساس 
ميزان مشاركت و نوع مكان يابى.
ت 5. (پايين) قرار گيرى روستاى 
ــوه؛ مأخذ:  ــمان در دامنة ك باباپش
ــيديان، «طراحى مشاركتى  خورش
ــازى مساكن روستايى  جهت بازس
ــة  ــس از زلزل ــتان پ ــتان لرس اس
.«1385

مشخصات گروهنام گروهمعيار گروه بندى

گروه بندى بر اساس 
ميزان مشاركت در 

بازسازى

Aروستاهاى مشاركتى
Bروستاهاى نيمه مشاركتى
Cروستاهاى غير مشاركتى

گروه بندى بر اساس 
نوع مكان يابى 

روستاها

روستاهاى درجاسازى شده1
روستاهاى جابه جا شده جزئى2
روستاهاى جابه جا شده كلى3
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27. T-test

ــده را كم مى دانند. آزمون تى زوجى27  سطح زيربناى بازسازى ش
ــازى  ــطح زيربنا در قبل و بعد از بازس ــان مى دهد كه، بين س نش
ــكونى در قبل از زلزله  ــت (متوسط سطح زيربناى مس تفاوت اس

96 و پس از بازسازى 73 متر مربع است).
داده هاى آمارى فوق نشان مى دهد كه، سرانة اتاق براى هر 
ــته است و  ــازى تغيير چندانى نداش خانوار در قبل و پس از بازس
ــطح زيربنا كاهش چشمگيرى داشته است.  در مقابل متوسط س
ــترى از پاسخ گويان از ناكافى بودن تعداد  با وجود اين درصد بيش
اتاق ها ابراز نارضايتى دارند. از اين رو شايد بتوان گفت كه، براى 
ــتاييان تعداد اتاق امرى ضرورى تر از سطح زيربنا است و با  روس
ــيم فضاها  ــطح زيربنا، واگذار كردن تقس ثابت در نظر گرفتن س
به روستاييان، رضايت بيشتر ساكنان را به دنبال خواهد داشت. 

ــخ گويى طراحى هاى انجام شده  در ادامة سنجش ميزان پاس
ــاكنان به ساخت  ــيب ديدگان، از تمايل س به نيازهاى فضايى آس
ــش شده است. نتايج حاصله به طور خالصه  فضاهاى جديد پرس

در جدول زير آمده است.
ــا ويژگى هاى  ــكونى ب ــى واحدهاى مس ــة همخوان در زمين
ــرما و گرما، تهوية  ــى منطقه، موضوع هايى چون مقابلة س اقليم
ــب، دورى از باد مزاحم، و بهره مندى از نور مناسب بررسى  مناس
ــت. نتايج نظرسنجى از اهالى در كل منطقه بدين شرح  شده اس
است: 67% از كل نمونه هاى مورد مطالعه از نفوذ سرما، 65% از 
ــب واحدهاى  نفوذ گرما، 10% از نور كم، و 23% از تهوية نامناس
ــده ابراز نارضايتى دارند. پيش بينى مى شده است، در  بازسازى ش
ــده با توجه به طراحى بافت باز، استفاده از  ــتاهاى جابه جاش روس
سقف شيب دار و قرارگيرى در دامنة شمالى كوه، نارضايتى اهالى 
ــد. نتايج آمارى اين پيش بينى را  ــكالت مذكور بيشتر باش از مش
تأييد مى كند، به طورى كه تمامى اهالى روستاهاى درب آستانه 
ــرما و گرما به داخل بنا ناراضى هستند و  ــمان از نفوذ س و باباپش
ــتاى باباپشمان %60  ــتانه 40% و در روس ــتاى درب آس در روس

پاسخ گويان از باد مزاحم شكايت دارند.

ــازى پس از  ــرى كه در برنامه هاى بازس ــاى ديگ از مقوله ه
ــت، به كارگيرى مصالح و تكنولوژى  ــيار بااهميت اس ــوانح بس س
ــاكن روستايى است. البته بررسى دقيق  مناسب در بازسازى مس
ــزا انجام پذيرد و در ادامه تنها  ــن موضوع بايد در تحقيقى مج اي

نتايج نظرسنجى از آسيب ديدگان بيان مى شود.
نظرسنجى در خصوص مقاومت خانه هاى بازسازى شده نشان 
مى دهد كه، بنا بر اعتقاد 80% از كل پاسخ گويان، خانه شان بعد از 
بازسازى مقاوم تر يا خيلى مقاوم تر شده است. در ادامة نظر ساكنان 
در بارة كيفيت مصالح ديوارسازى و سقف بررسى شده است كه، 
در پاسخى مشابه، 66/7% از كل پاسخ گويان مصالح ديوارسازى 
ــقف را مناسب و باكيفيت  و 87% از آنان مصالح به كاررفته در س
مى دانند. مقايسة نتايج به دست آمده در گروه بندى روستاها از نظر 
ــان مى دهد كه، با افزايش ميزان مشاركت،  ــاركت نش ميزان مش
درصد بيشترى از پاسخ گويان خانه هاى جديد را مقاوم تر مى دانند 

و از كيفيت مصالح به كاررفته ابراز رضايت دارند.
ــرى از مصالح و  ــه، با بهره گي ــان مى دهد ك ــب فوق نش مطال
ــتايى، رضايت نسبى  ــازى خانه هاى روس تكنولوژى جديد در بازس

توضيحات درصد افراد 
راضى

موضوع مورد 
بررسى

با افزايش مشاركت، ميزان رضايت افزايش مى يابد. همچنين ميزان رضايت 
ساكنان در روستاهاى جابه جاشده از ساير روستاها بيشتر است. %77 /4 طرح و نقشة 

واحد مسكونى
با افزايش مشاركت، ميزان رضايت از تعداد اتاق افزايش مى يابد، ولى تأثير 

اين عامل از نظر آزمون آمارى معنى دار نيست. %37/3 تعداد اتاق هاى 
بازسازى شده

با افزايش مشاركت، ميزان رضايت از سطح زيربناى بازسازى شده افزايش 
مى يابد، ولى تأثير اين عامل از نظر آزمون آمارى معنى دار نيست. %38/7 سطح زيربناى 

بازسازى شده
افراد ناراضى غالباً در روستاهاى جابه جا شده قرار دارند كه، قرارگيرى تمامى 
واحدهاى مسكونى به صورت مشابه و مطابق با طراحى قبلى انجام شده است. %76/7 محل قرارگيرى 

خانه در سايت
واگذارى انتخاب محل قرارگيرى سرويس بهداشتى به ساكنان و احداث آن در 
69 مورد از 75 نمونة مورد تحقيق، رضايت اهالى روستا را به دنبال داشته است. %90/7 محل سرويس 

بهداشتى
مسائل بهداشتى و مشكالت مربوط به حفاظت و نگه دارى از دام ها از جمله 
مهم ترين علل نارضايتى اهالى از مكان قرارگيرى فضاى دامى بوده است. %56/1 محل فضاهاى 

دامى

ــاكنين از  ت 6. جدول رضايت س
كيفيت خانه هاى بازسازى شده.
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ت 7. جدول تقاضاى آسيب ديدگان 
براى ساخت فضاهاى جديد.
ت 8. ساخت خانه توسط ساكنين 
خانوار؛ مأخذ: خورشيديان، همان.

ــاكنان جلب شده است، اما آيا با به كارگيرى مصالح و تكنولوژى  س
جديد آسيب پذيرى جامعة روستايى در برابر زلزله كاهش يافته است؟
ــان مى دهد كه، با ورود مصالح و تكنولوژى هاى  تجارب نش
ــادر به نگه دارى،  ــه، غالبًا افراد محلى ق ــاخت در منطق جديد س
تعمير، و توسعة بنا نيستند و همچنين براى تهية اين گونه مصالح 
ــاخت يا توسعة مسكن هاى  و به كارگيرى افراد متخصص، در س
ــود و ممكن  ــش، هزينه هاى زيادى به خانوار تحميل مى ش خوي
ــت از توان اقتصادى خانوار روستايى خارج باشد. در مجموع  اس
ــده به افزايش آسيب پذيرى جامعة روستايى  تمامى عوامل يادش
ــوانح احتمالى آتى خواهد انجاميد. يكى از راهكارهاى  در برابر س
ــى ورود تكنولوژى جديد به منطقه، آموزش  كاهش اثرهاى منف
ــه، به همراه  ــت ك ــى و تربيت متخصصين محلى اس ــراد بوم اف
ــرى از تكنولوژى مقتضى مى تواند در اين خصوص مفيد  بهره گي

واقع شود. 
ــش از 93% از خانه هاى  ــج آمارى حاصل، بي ــق با نتاي مطاب
نمونه هاى مورد مطالعه، در پيش از وقوع زمين لرزه، توسط اهالى 

ــت. به بيان ديگر در مناطق  ــده اس خانه و با كمك بّنا احداث ش
ــط اعضاى خانه امرى كامًال  ــعه و تعمير بنا توس ــتايى توس روس
مرسوم بوده است و چندان به نيروى كار خارجى واسبه نبوده اند.
ــدود %50  ــازى ح ــه، در روند بازس ــت ك ــن در حالى اس اي
پاسخ گويان فقط به كارگرى پرداخته اند. 18% آنان كمك بّنايى و 
20% آن ها كار اصلى ساختمان انجام داده اند و 12% پاسخ گويان 
ــام نداده اند. اين  ــازى خانه هاى خويش انج هيچ كارى در بازس
ــه منظور آموزش  ــان دهندة فقدان برنامه ريزى صحيح ب امر نش
ــازى است. نظرسنجى از آسيب ديدگان  افراد بومى در روند بازس
ــاختمانى صحت اين موضوع را  در خصوص يادگيرى كارهاى س

تأييد مى كند. 
ــار كرده اند كه، در خالل  ــخ گويان اظه در حدود 38% از پاس
ــاختمانى مانند بّنايى را ياد گرفتند، %21  ــازى، كارهاى س بازس
خيلى كم و 40% از آن ها هيچ كارى ياد نگرفتند. از نتايج مذكور 
ــيب ديدگان  مى توان نتيجه گرفت كه، درصد قابل توجهى از آس
ــتند.  ــده نيس ــكن هاى بازسازى ش قادر به تعمير و نگه دارى مس
ــه را تأييد  ــن زمينه اين فرضي ــراد بومى در اي ــنجى از اف نظرس
ــته اند  ــخ گويان اظهار داش مى كند. به طورى كه تنها 24% از پاس
كه، قادر به تعمير خانه هاى جديد هستند و 40% آن ها به صورت 
ــد و 36% از آن ها توانايى  ــى مى توانند اين كار را انجام دهن جزئ

انجام تعمير ساختمان حتى به صورت جزئى را ندارند. 

درصد متقاضيان براى نوع فضا
توضيحاتساخت فضا 

اتاق يا فضاى 
انسانى

آزمون كاى دو نشان مى دهد بين ناكافى بودن تعداد اتاق و درخواست %85/3
براى ساخت آن همبستگى وجود دارد.

آشپزخانه، 
سرويس يا حمام

%53
با توجه به اينكه مساكن بازسازى شده، غالبًا آشپزخانه، سرويس 

بهداشتى و حمام دارد، به نظر مى رسد اين امر در اثر باال رفتن سطح 
انتظارات مردم منطقه باشد.

در روستاهاى جابه جا شده با توجه به ساخت بنا در زمين جديد و عدم ساخت 84%حياط و محوطه
حياط و محوطه تمامى پاسخ گويان از وضعيت كنونى ناراضى مى باشند.

فضاى دامى، آغل 
يا طويله

76% كل پاسخ گويان در قبل از زلزله در خانة خويش طويله داشتند و در %70/7
بعد از بازسازى اين آمار به 52% كاهش يافته است.

انبار غله و وسايل 
كشاورزى

با توجه به نحوة معيشت ساكنان روستا (كشاورزى)، اين مورد يك نياز %90/7
كلى است و ربط چندانى به شيوه و رويكرد بازسازى ندارد.

در قبل از زمين لرزه 79% پاسخ گويان در خانة خويش تنورخانه داشتند؛ 52%تنورخانه
اين آمار در بعد از بازسازى به 2/7% كاهش يافته است.
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28. Chi-Square
29. Pearson
30. sig
31. Somers’ d

3. 3. پاسخ به سؤاالت ارزيابى
همان طور كه در بخش تعريف ارزيابى توضيح داده شد، با توجه 
ــؤاالتى  ــازى، به منظور ارزيابى س به پيچيدگى پروژه هاى بازس
براى يافتن پاسخ تدوين مى شود. اين سؤاالت با توجه به اهداف 

ارزيابى و متناسب با پرسش هاى تحقيق تدوين شده اند. 

الف. آيا ميزان رضايت مردم از مسكن هاى بازسازى شده 
با ميزان مشاركت آن ها در بازسازى رابطه دارد؟

براى يافتن پاسخ اين سؤال ايتدا شاخص مشاركت و نيز شاخص 
ــتفاده از سؤاالت مرتبط با هر مقوله در پرسش نامه  رضايت با اس
تدوين گشت (سؤاالت مرتبط با اين مقوالت به صورت طيفى 5 
گزينه اى از خيلى كم تا خيلى زياد تعريف شده است) و در ادامه 
ــتگى  ــتفاده از آزمون آمارى مجذور كاى28 و ضريب همبس با اس

پيرسون29 ارتباط دو مقولة يادشده بررسى شده است. 
ــت  با توجه به اينكه ميزان معنادارى30 كمتر از 0/05 به دس
ــطح 95% فاصلة  ــوان نتيجه گرفت كه، در س ــت، مى ت آمده اس
ــده و فرض  ــالف فرض تحقيق) رد ش ــان فرض H0 (خ اطمين
ــد. بدين معنى كه بين ميزان  H1 (وجود رابطه) به اثبات مى رس

ــاكنان رابطه اى هست. با توجه به  ــاركت و ميزان رضايت س مش
ــت، جهت رابطه  ــامرزـ دى31 مثبت اس اينكه عالمت ضريب س
مستقيم است. درنتيجه مى توان گفت كه، ميزان رضايت ساكنان 

با ميزان مشاركت آنان در بازسازى رابطة مستقيم دارد.

تفاوت معنى دارى بين گروه ها از نظر آمارى به وسيلة آزمون 
واريانس به اثبات رسيده است. ضريب معنادارى 001/0 به دست 
ــت. بنا بر اين فرض H0 (هر سه گروه با هم برابرند) رد  آمده اس
ــروه از 3 گروه تفاوت  ــرض H1 (حداقل بين دو گ ــود و ف مى ش

هست) به اثبات رسيده است.

ب. آيا ميزان رضايت اهالى روستا با نوع مكان يابى 
روستا در بازسازى رابطه دارد؟

همان طور كه در بخش هاى پيشين ذكر شد، در بازسازى مناطق 
ــتانه و باباپشمان  ــتان لرستان دو روستاى درب آس روستايى اس
ــاخته شده اند، اما  ــده و در زمينى جديد با طرحى نو س جابه جاش
ــاكنان و نوع  ــذور كاى، رابطه بين ميزان رضايت س آزمون مج
مكان يابى روستاها را رد مى كند. در بخش هاى پيشين مشخص 
ــواردى چون متراژ  ــده بود كه، برخالف پيش بينى اوليه در م ش
ــتا، ميزان  ــرى خانه هاى روس ــل قرارگي ــكونى و مح واحد مس
ــتر از ميزان رضايت در  ــتاهاى جابه جاشده بيش رضايت در روس
ــتاهاى درجاسازى شده يا جزئى جابه جاشده بوده است. و در  روس
مقابل در مواردى چون رفت وآمد به محل كار، رضايت از وسعت 
ــاختمان، ميزان رضايت در روستاهاى  حياط، عملكرد حرارتى س
ــده كمترين مقدار در بين روستاهاى مورد تحقيق بوده  جابه جاش

است. 

C غير مشاركتىB نيمه مشاركتىA مشاركتى

باباپشمان
ميدان

درب آستانه
بزازنا

شمس آباد
زرشكه
حاتم آباد

على آباد جوانمرد
فتح آباد
رازان

اميرآباد
چغابدار
بياتان عليا
گيجالى عليا

3. جابه جاشدة كلى2. جابه جاشدة جزئى1. درجاسازى شده
بزازنا
ميدان
چغابدار
بياتان عليا
زرشكه
حاتم آباد

على آباد جوانمرد
فتح آباد

شمس آباد
اميرآباد
رازان

گيجالى عليا

درب آستانه
باباپشمان

ــتاها  ت 9. جدول گروه بندى روس
بر اساس ميزان مشاركت.

ــر  ــتاها ب ــدى روس ت 10. گروه بن
اساس ميزان جابه جايى.
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32. i-j

ــان مى دهد كه، بين گروه  ــه آزمون آناليز واريانس نش اگرچ
ــدة كلى از نظر ميزان  ــتاهاى جابه جاشدة جزئى و جابه جاش روس
رضايت تفاوتى معنى دار هست. البته عالمت تفاضل معنا32 منفى 
ــت آمده است. بدين معنى كه تفاوت به دست آمده در بين  به دس
ــتاهاى جابه جاشدة جزئى و جابه جاشدة كلى برخالف تصور  روس
اوليه بوده و ميزان رضايت در روستاهاى جابه جاشدة كلى بيشتر 

از ميزان رضايت در روستاهاى جابه جاشدة جزئى است.

پ. آيا خانه هاى بازسازى شده پاسخ گوى نيازهاى 
اساسى آسيب ديدگان هست؟

ــداول «ت 5» و «ت 6» ذكر  ــا توجه به نتايج آمارى كه در ج ب
ــت، درصد قابل توجهى از آسيب ديدگان در زمينة تعداد  شده اس
ــاى دامى و  ــر بنا، محل فضاه ــطح زي ــده، س اتاق هاى فراهم ش
ــده ابراز نارضايتى دارند.  همخوانى اقليمى خانه هاى بازسازى ش
ــاخت اتاق، آشپزخانه، انبار،  ــاكنان تمايل به س از اين رو غالبًا س
ــاى دامى و حياط دارند. بنا بر اين مى توان نتيجه گرفت كه،  فض
ــخ گوى نيازهاى آسيب ديدگان  طراحى هاى انجام شده غالبًا پاس
ــاختمان را  ــد كه، مردم در بلندمدت س ــت و به نظر مى رس نيس

بر اساس روش هاى زيستشان تغيير خواهند داد.

ت. آيا ساكنان از مصالح و تكنولوژى ساخت خانه هاى 
بازسازى شده رضايت دارند؟

همان طور كه در بخش هاى پيشين اشاره شد، در بازسازى مسكن 
ــتايى با بهره گيرى از مصالح و تكنولوژى جديد در بازسازى  روس
ــاكن روستايى، رضايت نسبى ساكنان جلب شده است. نتايج  مس
ــخ گويان اعتقاد دارند  ــان مى دهد كه، 80% از كل پاس آمارى نش
كه خانه شان بعد از بازسازى مقاوم تر يا خيلى مقاوم تر شده است 
ــخ گويان مصالح ديوارسازى و 87% از آنان  و 66/7% از كل پاس

مصالح به كاررفته در سقف را مناسب و باكيفيت مى دانند. 

ث. آيا اهالى روستا قادر به تعمير و نگه دارى خانه هاى 
بازسازى شده هستند؟

بررسى هاى آمارى، در زمينة توانايى تعمير و نگه دارى ساختمان، 
ــان مى دهد كه، تنها 24% از اهالى قادر به تعمير و نگه دارى  نش
ساختمان هاى جديد هستند و 36% از نمونه ها اصًال قادر به تعمير 
و نگه دارى ساختمان نيستند. همچنين 40% از پاسخ گويان اظهار 
ــاختمانى و بنايى ياد نگرفته اند و %21  ــته اند كه هيچ كار س داش
ــا به صورت خيلى جزئى ياد گرفته اند. اين امر مى تواند  از نمونه ه
ــازى فقط  ــخ گويان در بازس ــد كه، 50% از پاس به اين دليل باش
كارگرى كرده اند و 12% از آن ها نيز هيچ كارى انجام نداده اند. با 
توجه به مطالب مذكور، به نظر مى رسد كه، اهالى روستا در آينده 
ــكن هاى بازسازى شده با مشكل  در زمينة تعمير و نگه دارى مس

مواجه خواهند شد.
ــت كه، بيش از 93% از خانه هاى نمونه هاى  اين در حالى اس
ــط اهالى خانه و با  ــورد مطالعه در پيش از وقوع زمين لرزه توس م
ــت. همچنين مقايسة چگونگى ساخت  كمك بّنا احداث شده اس
خانة قبلى و توانايى در تعمير خانة فعلى نشان مى دهد كه، %66/7 
ــتند، خانة قبلى را  ــرادى كه اصًال قادر به تعمير خانة جديد نيس اف
ــاخته بودند. از مطالب يادشده مى توان نتيجه گرفت كه، با  خود س
تكنولوژى جديد توانايى مردم روستا در ساخت، توسعه و تعمير، و 
نگهدارى ساختمان كاهش يافته و انجام اين امور موجب وابستگى 
ــده است و اين امر مى تواند به  ــتا به خارج از منطقه ش اهالى روس
افزايش آسيب پذيرى جامعة روستايى در برابر سوانح آتى بيانجامد.

4. نتيجه گيرى
ــوانح طبيعى، براى مجموعة  پس از وقوع بحران ها، همچون س
عوامل درگير در برنامه هاى بازسازى، فرصتى براى بهينه كردن 
شرايط زيستى آسيب ديدگان فراهم مى گردد كه غالبًا با تحوالت 
ــى در زمينه هاى مختلف از جمله مسكن همراه  و تغييرات اساس
ــت با نتايج  ــن تغييرات و تحوالت ممكن اس ــت. مجموعة اي اس ــر  ــتاها ب ــدى روس ت 10. گروه بن

اساس ميزان جابه جايى.
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33. Process
34. Product

ــد و اثرات متفاوتى را بر بخش هاى مختلف،  مطلوب همراه نباش
به خصوص بر رضايت آسيب ديدگان داشته باشد. 

ارزيابى برنامة بازسازى مسكن هاى روستايى استان لرستان 
نشان  مى دهد كه، تغييرات بسيارى در شيوة زندگى، ساختارهاى 
ــده است و در  ــتاها ايجاد ش اجتماعى، اقتصادى، و كالبدى روس
مقابل به نيازهاى اساسى آسيب ديدگان توجه كافى نشده است. 
ــرات با هدف  ــازى، اين تغيي ــوى برنامه ريزان بازس اگرچه از س
ــكن مقاوم و كاهش آسيب پذيرى جامعة روستايى در  تأمين مس
ــيده است، اما معضالت بسيارى  ــانحة زلزله به انجام رس برابر س
ــت كه،  ــتايى وارد كرده اس در بخش هاى مختلف بر جامعة روس
ــان دهندة جامع نبودن برنامة بازسازى خانه ها در منطقة مورد  نش

مطالعه است.
ــازى بايد توجه داشت كه، روند33 عرضة  در برنامه هاى بازس
ــر از خود محصول34  ــراى مصيبت زدگان مهم ت ــك محصول ب ي
است. به طور مثال به منظور بازسازى خانه هاى روستايى استان 
ــتم جديد ساخت وساز استفاده شده  لرستان از تكنولوژى و سيس
ــت. اگرچه اين اقدام، به منظور كاهش خطرات ناشى از زلزله  اس
ضرورى به نظر مى رسد، ليكن استفاده نكردن از مشاركت واقعى 
ــدان برنامه ريزى صحيح در امر آموزش و ارتقاى  اهالى و نيز فق
ــاكنان، مى تواند موجب باال رفتن  دانش فنى و توانمند كردن س
ــتگى جامعة  ــات و انتظارات اهالى و درنتيجه افزايش وابس توقع
روستايى به خارج از منطقه گردد. تبعات اين موضوع را مى توان 
ــرد كه، الزمة آن  ــاهده ك ــعة بناها مش در بخش الحاقات و توس
ــت.  انجام مطالعات ميدانى مجزا در دوره هاى زمانى مختلف اس
ــاكنان پس از گذشت فقط دو سال از وقوع سانحه، در  اگرچه س
ــوارد قابل توجهى با انجام تغييرات و الحاق فضاهاى جديد در  م
ــعى در رفع نيازهاى اساسى خويش  ــده، س خانه هاى بازسازى ش
ــف در دانش فنى و  ــى و نيز ضع ــًا ناتوانى مال ــتند، اما غالب داش
ــيب پذيرى خانوار  ــاز، موجب افزايش آس مقررات فنى ساخت وس

روستايى گرديده است. 

از اين رو الزم به تأكيد است كه، برنامه هاى بازسازى تنها با 
ــاز و تأمين خانه هاى مقاوم در برابر  رعايت اصول فنى ساخت وس
زلزله نمى تواند آسيب پذيرى منطقه در برابر خطر زلزله را كاهش 
دهد و اگر پروژة بازسازى خانه هاى آسيب ديده در قالب برنامه اى 
بلندمدت توسعه اى ـ ترويجى به اجرا درنيايد، نمى تواند به كاهش 

آسيب پذيرى ساكنان در برابر سوانح آتى كمك كند. 
در زمينة مكان يابى روستاها، تجربيات گذشته نشان مى دهد 
كه، انتقال مجتمع هاى زيستى تبعات منفى اجتماعى و اقتصادى 
ــت. به اين دليل يكى از سياست هاى برنامة  به دنبال خواهد داش
بازسازى مسكن روستايى در استان لرستان، تأكيد بر درجاسازى 
ــى كافى، بوده  ــتاها، بدون داليل فن ــز از جابه جايى روس و پرهي
ــت. با وجود اين تعدادى از روستاها به طور كامل و در برخى  اس
ــدند. اگرچه مشكالت  ــى از واحدهاى مسكونى جابه جا ش بخش
ــى و ناپايدارى  ــطح آب زيرزمين ــه زمين (باال بودن س مربوط ب
ــت،  ــده دليل اين اقدام بوده اس ــتاهاى جابه جاش زمين) در روس
ــكالت رفت وآمد به سر كار  اما دور افتادن از محيط مألوف، مش
ــاورزى و باغات)، و وجود عوارض طبيعى مزاحم  (زمين هاى كش
ــتا گشته است.  ــب موجب نارضايتى اهالى روس مانند باد نامناس
ــئلة مالكيت در  ــت كه، حل مس در اين زمينه الزم به توضيح اس
ــن جديد و تخصيص قطعات به  ــدو امر و واگذارى انتخاب زمي ب
اهالى از اقدامات مثبت مسئوالن بازسازى بوده است، اين امر در 
كاهش اثرات منفى جابه جايى روستاها و پذيرش مكان جديد از 

سوى اهالى تأثير بسزايى داشته است. 
در زمينة طراحى واحدهاى مسكونى بازسازى شده نيز مى توان 
ــاخت  ــتم هاى س گفت كه، اگرچه با بهره گيرى از مصالح و سيس
ــيب ديدگان فراهم گشته است، اما  جديد، بناهايى مقاوم براى آس
ــل بى توجهى به چگونگى  ــو، به دلي ــًا اين طرح ها از يك س غالب
معيشت خانوارهاى روستايى، ناهمخوانى اقليمى و ناسازگارى با 
سنت سكونت در گذشته، پاسخ گوى نيازهاى اوليه آسيب ديدگان 
نيست و از سوى ديگر، به دليل انعطاف ناپذيرى، امكان توسعه و 
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قابليت گسترش آن توسط ساكنان محدود مى شود.

ــازى  ــه، برنامه هاى بازس ــت ك ــد اذعان داش ــت باي در نهاي
ــى،  ــتايى نياز به ارزيابى واقعى نيازهاى اساس ــكن هاى روس مس
ــط  ــى دارد. اين نيازها توس ــردم محل ــات م ــا، و توقع اولويت ه
ــان محدود قابل  ــنا با منطقه در زم ــن و طراحان ناآش متخصصي
ــاركت واقعى و مؤثر اهالى روستا  ــايى نيست و تنها با مش شناس

مى توان طرح هايى متناسب با نيازهاى واقعى آن ها تهيه كرد.

منابع و مآخذ 
اسناد سازمانى ستاد هماهنگى بازسازى لرستان. 1387.

انصاريان، مسعود و ابوالفضل ذاكرى. گزارش داخلى اجراى طرح ساماندهى 
جزيرة آبادان. بنياد مسكن انقالب اسالمى، دفتر فنى و مطالعات منطقه اى، 

.1372
ــازى. ترجمة  ــمين و يان ديويس. معمارى و برنامه ريزى بازس ــان، ياس آيس

عليرضا فالحى، تهران: دانشگاه شهيد بهشتى، 1382.
پرتوى، پروين. ارزيابى بازسازى شهر فردوس با تكيه بر تحليل آسيب پذيرى 
ــز مطالعات مقابله با  ــالمى، مرك ــكن انقالب اس آن در برابر زلزله. بنياد مس

سوانح طبيعى ايران، 1373.
ــكن انقالب اسالمى، گزارش داخلى  ــكدة سوانح طبيعى و بنياد مس پژوهش
ــكونى و تجارى مناطق زلزله زدة استان لرستان. ج  ــازى نواحى مس مستندس

20، تهران، 1386.
خورشيديان، عبدالمجيد. «طراحى مشاركتى جهت بازسازى مساكن روستايى 
استان لرستان پس از زلزلة 1385»، در سومين كنفرانس بين المللى مديريت 

جامع بحران در حوادث غيرمترقبة طبيعى. تهران، بهمن 1386.
ــازى روستاهاى جنگ زدة  ــى بررسى بازس زرگر، اكبر. گزارش طرح پژوهش
استان خوزستان. دفتر فنى آموزش و پژوهش دانشكدة معمارى و شهرسازى 

دانشگاه شهيد بهشتى، 1370.
ــى ارزيابى معمارى  طاهرى، مژگان و محمد عليزمانى. گزارش طرح پژوهش
ــيب ديده (زلزله هاى اردبيل، بجنورد، قائن).  ــكن در بازسازى مناطق آس مس

بنياد مسكن انقالب اسالمى، 1382.
ــوانح. تهران:  ــكونتگاه هاى موقت پس از س ــا. معمارى س ــى، عليرض فالح

دانشگاه شهيد بهشتى، 1386.
Aysan, Yasemin.“Homeless in 42 m²”, in Open House 

International, Vol.12. No.3 (1987), pp.21-25

Barakat,Sultan. Rebuilding and Resettlement, 9 Years Later: 
A Case-study of the Contractor Built Reconstruction in 
Yemen Following the 1982 Dhamar Earthquake, Institute 
of Advanced Architectural Studies, University of York, 1993.

Coburn, A.W. & J.D.L. Leslie. & A. Tabban. “Reconstruction 
and resettlement 11 years later: A case study of Bingol 
province, Eastern Turkey”, in Proceedings of International 
Symposium on earthquake relief, Zurich (1984), pp. 49-56

D’Souza, Frances. “Recovery Following the Gediz 
Earthquake: A Study of Four Villages of Western Turkey”, in 
Disasters,Vol.10. No.1 (1986), pp.35-52

IDNDR. “Glossary of Terms: Participatory Approaches to 
Monitoring the Environment“, in International Workshop 
on: Methodology Design for Community-Based 
Monitoring & Evaluation, Workshop Document, < http://
siteresources.worldbank.org>, Nigeria, 1996. 

Johnson, C. & G. Lizarralde & C. Davidson. ”Learning 
Oriented evaluation of Reconstruction Projects”, in 
Proceedings of the Second International Conference on 
Post-Disaster reconstruction: Planning for Reconstruction, 
Coventry: Coventry University, 2004.

Lizarralde, Gonzalo.”Organization Design, Performance 
& Evaluation of Post-Disaster Reconstruction Projects”, 
i-Rec <www.grif.umontreal.ca> Conference Proceedings, 
Improving Post-disaster Reconstruction in Developing 
Countries. Montreal: University of Montreal, 2002.

UNCHS. Guidelines for the Evaluation of Post Disaster 
Programmes: A Resource Guide, HABITAT<www.unhabitat.
org> A Publication of the Risk and Disaster Management, 
Nairobi, Kenya, 2001.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

