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  ) نورآباد ممسني(بررسي پيامدهاي درجاسازي روستاي عاليشاهي 
   فارس 1389س از زلزله پ

  *** مهسا بشيري، **محمد علي وجداني، *سيد اميرحسين گركاني       

  10/09/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  11/04/1393                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
حلـي مناسـب در راسـتاي كـاهش خطـر در مقابـل       عنوان راه سكونتگاه بهجايي هاي بازسازي پس از سانحه، سياست جابهدر اغلب برنامه

اي بوده كه عموماً بازماندگاني جايي به گونهبا اين حال بررسي تجارب مختلف حاكي از آن است كه پيامدهاي جابه. شود سوانح قلمداد مي
هـاي احـداثي در   در مواردي به خـالي از سـكنه شـدن واحـد     جايي رضايت نداشته و اين امرداليل مختلفي از جابه  اند بهجا شدهكه جابه

هـاي  جايي سكونتگاهمنظور تبيين ضرورت بازنگري در اتخاذ سياست جابه به. روستاي جديد و بازگشت به روستاي قديم منجر شده است
ن اجـرا، مشـاهدات ميـداني و    روستايي در جريان بازسازي مسكن پس از سوانح، اين پژوهش از طريق تجارب اجرايي نگارندگان در حـي 

مصاحبه عميق با روستائيان و با رويكردي كيفي و روش بررسي موردي به تحليل پيامدهاي سياسـت درجاسـازي روسـتاي عاليشـاهي در     
رد، درجاسازي روستاي عاليشاهي نشان داد كه در بسياري از مـوا . پردازدمي 1389شهرستان نورآباد ممسني استان فارس پس از زلزله سال 

پـذيري  باشد و در صورت حـذف و يـا كـاهش مـوارد تهديـد و آسـيب      روي نميجايي روستاها پس از وقوع سانحه تنها گزينه پيشجابه
هاي اوليه بـاالتر، گزينـه   هاي موجود، سياست درجاسازي هر چند با هزينهگيري از سرمايهمندي و بهرهسكونتگاه موجود، از منظر رضايت

در صورت درجاسازي سكونتگاه عالوه بر حفظ منابع معيشتي مردم، منظر روستا . جايي و انتقال روستائيان استجابه تري نسبت بهمناسب
كه در فرايند بازسازي بايد همواره رفع مشكالت موجود در مسكن سنتي را در نظـر داشـته و بـه     ضمن اين. شود نيز تا حد امكان حفظ مي

از سويي در اين تجربه برخالف تصور رايج كه اسـتفاده از مصـالح بـومي و تكيـه بـر دانـش       . جه نمودتناسب مسكن با اقليم منطقه نيز تو
شود، با حضور و مشاركت مردم در مراحل مختلف برپايي مسكن، اين بازسـازي در   ضمني روستائيان، منجر به كاهش سرعت بازسازي مي

  .ن شده انجام گرديدمقايسه با روستاهاي مشابه، طبق برنامه زماني از پيش تعيي
  
  
 

   .فارس 1389جايي، درجاسازي، روستاي عاليشاهي، زلزله  بازسازي مسكن، جابه :واژگان كليدي
  

  .دكتراي معماري، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد پرديس تهران *
  .انقالب اسالمي بنياد مسكن اييمسكن روست مطالعات و تحقيقاتدفتر مدير كل كارشناس ارشد معماري، ** 

 mahsa_bshr@yahoo.com .كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه از دانشكده معماري شهيد بهشتي*** 
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  مقدمه    
ــيار    ــالش بس ــد ت ــد نيازمن ــكونتگاه جدي ــاخت س و س

انتخــاب محــل ســكونتگاه، . اســت زيــاد گــذاري ســرمايه
روش ساخت و طرح،  ،ريزي زمين، انتخاب مصالح برنامه

تگاه ريـزي سـكون   مالحظاتي اسـت كـه در هنگـام برنامـه    
انتخـاب سـايت   در ايـن ميـان   . جديد بايد مـدنظر باشـد  

ترين عـاملي اسـت كـه در ميـزان موفقيـت يـا عـدم         مهم
ــه ــت برنام ــؤثر اســت  موفقي ــد م ــزي ســكونتگاه جدي  ري

)Barakat, 2003( .   ــي ــان فعل ــايت، در مك ــاب س انتخ
هاي تخريب شده يـا در يـك محـيط مسـكوني      ساختمان

مناسبي صورت نگيرد، اگر مطالعات . گيرد جديد انجام مي
هـايي در پـي داشـته باشـد      توانـد زيـان   هر دو روش مـي 

)Tercan, 2001( .  
جايي نشـان داده اسـت    مطالعات بسياري در زمينه جابه

ها اسـت   جايي خانه كه اسكان مجدد، چيزي بيش از جابه
)Usamah and Haynes, 2012(   جـايي  و فراينـد جابـه

سـت كـه توسـط اكثـر     تر از آن رويكـردي ا بسيار پيچيده
. شــودمسـئولين در بازسـازي پــس از سـوانح اتخــاذ مـي    

بنابراين بايد اذعان داشت كه حساسيت و دقـت بيشـتري   
نسبت به پيچيدگي فرايند اسكان مجـدد در هنگـام جابـه   

اما معموالً مسئولين از اين موضوع غافل . جايي نياز است
 جايي، خود ممكـن اسـت  هستند كه نتايج حاصل از جابه

تبعات منفي به مراتب بيشتري نسـبت بـه سـانحه داشـته     
بايد توجه داشت كه اگـر  . )Oliver-Smith, 1991(باشد 

ــه ــه جاب ــاهش    چ ــب ك ــياري موج ــوارد بس ــايي در م ج
شـود، امـا بـا ايجـاد      پذيري در مقابـل سـوانح مـي    آسيب
هاي فرهنگي، سياسـي، اجتمـاعي و معيشـتي ممكـن      گره

در شــرايط . رددپــذيري گــ اســت باعــث افــزايش آســيب
نابسامان بازسازي پـس از سـانحه، معمـوالً زمـان بسـيار      

نفعان و اتخاذ تصميم مناسـب   اندكي براي مشورت با ذي
در چنين شرايطي نتايج ناشي از اسكان مجدد . وجود دارد

ــه   ــت فاجع ــن اس ــانحه باشــد    ممك ــود س   بــارتر از خ
)Usamah and Haynes, 2012( .  

هـاي   ايي سـكونتگاه جـ  تجارب مختلف ناشـي از جابـه  
دهد كـه ايـن امـر در برخـي      روستايي در كشور نشان مي

موارد تبعات منفي گوناگوني در پي داشـته و در مـواردي   
به ترك سكونتگاه جديد و بازگشت به روستاي قـديم بـا   

. پذيريِ آن در مقابل سانحه منجر شده اسـت  وجود آسيب
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد از آن جمله مي

از دست رفتن منبع معيشت بازماندگان و تغيير نحـوه   -
هــا بــه شــكلي مغــاير بــا عــادات گذشــته، در  زنــدگي آن

جايي روستاهاي شرق اسـتان گلسـتان پـس از سـيل      جابه
و در نتيجه مهاجرت فصلي يا دائمي به روسـتاهاي   1384
  ).1392بشيري و همكاران، (پذير قديم  آسيب

جـايي و   ر خالل جابهوجود آمدن تبعيض طبقاتي د به -
 1347ايجاد مشكالت اجتماعي و اقتصادي پس از زلزلـه  

هــاي الزم و طراحــي  دشــت بيــاض، كمبــود زيرســاخت
هـاي روسـتايي    متناسب با فضاهاي شهري در سـكونتگاه 

  .)Fallahi, 1993/94(طبس  1357جديد پس از زلزله 
عدم توجه به ابعاد اقتصـادي و اجتمـاعي و ديـدگاه     -

جايي و ادغـام روسـتاها در منطقـه     لبدي در جابهكامالً كا
  ).1385رحمتي، (زده رودبار و منجيل  زلزله

  

حل  جايي هميشه بهترين راه توان گفت جابه بنابراين مي
هـاي سـايت    همه خطرهـا ناشـي از ويژگـي   . نخواهد بود

جايي به خودي خـود خطرهـاي زيـادي در     نيست و جابه
براي جامعه تحت تأثير  پيدا كردن زيربناي كافي. پي دارد

هـاي   زمـين . چالش بسيار بزرگي در انتخاب سايت اسـت 
چـون  (دليل سـهولت مالكيـت آن   نامناسب ممكن است به

و يـا دسترسـي سـاده بـه آن     ) تحت مالكيت دولت است
بنابراين مردمـي كـه   . لحاظ توپوگرافيك، انتخاب شوند به

ت در مقابل سانحه داراي امنيت مناسبي هستند، ممكن اس
هـاي   سـايت . خود را در معرض خطرات جديـدي بيابنـد  
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جديد ممكن است به از دسـت رفـتن منـابع معيشـتي، از     
هاي اجتماعي، بيگانگي فرهنگي و فقر  دست رفتن سرمايه

منجر شـود كـه تـرك سـايت جديـد از جانـب مـردم و        
بازگشت به محل زندگي خود را در پـي خواهـد داشـت    

)Jha et al., 2010( .  
فـارس، درجاسـازي روسـتاي     1389پس از زلزله سال 

در حـالي  ) ممسـني (عاليشاهي از توابع شهرستان نورآباد 
صورت گرفت كـه مداخلـه در بافـت متـراكم و پلكـاني      
ــرايط    ــابه در ش ــتاهايي مش ــاهي در روس ــتاي عاليش روس

جايي  بازسازي و حتي غير آن به نسخه به ظاهر ساده جابه
عنـوان   در بسياري از موارد به اين سياست. منجر شده بود

گـردد و از  حلي براي حذف صورت مسئله تجويز مـي راه
گيـران غالبـاً پيامـدهاي حاصـل از     منظر متوليان و تصميم

جايي روستائيان، به لحاظ محدوديت زماني و شرايط  جابه
با اين حال در اقدامي . نمايدويژه بازسازي قابل توجيه مي

درجاسـازي روسـتاي مـذكور     نو، بنياد مسكن تصميم بـه 
ضمن لحاظ كردن دانـش بـومي روسـتائيان و مشـاركت     

ــا در بخــش ــا هــاي مختلــف تصــميم فعــال آنه ــري ت    گي
  . اجرا گرفت

ــه حاضــر در پــي بررســي تجربــه درجاســازي   در مقال
روستاي عاليشاهي به تشريح اثرات انتخاب ايـن رويكـرد   
 بر ابعاد مختلف زندگي مـردم از جملـه معيشـت، روابـط    

  .همسايگي و مانند آن پرداخته شده است
  

  هاي تحقيق پرسش
سياست بازسـازي و نحـوه اجـراي آن در بازسـازي     . 1

روستايي عاليشاهي شهرستان نورآباد فارس پس از زلزلـه  
  چگونه بوده است؟ 1389سال 
  درجاسازي اين روستا چيست؟  پيامدهاي سياست. 2

  

  شناسي تحقيق روش
  و ميـدان محـور بـوده و   رويكرد پژوهش حاضر كيفـي  

  

روش انتخاب شده جهت انجام پژوهش روش مطالعـه  
منابع الزم آن بـه روش مطالعـه   . موردي و اكتشافي است

اي و اسـنادي، مشـاهدات ميـداني نگارنـدگان و      كتابخانه
هاي عميق با ساكنين روستاي مورد مطالعـه   انجام مصاحبه

ن در و نيز اطالعات حاصل از تجربـه اجرايـي نگارنـدگا   
آوري  جهت جمـع . جريان اين بازسازي فراهم شده است

هاي ميـداني بـا توجـه بـه رويكـرد كيفـي پـژوهش،         داده
ــباع داده  ــتفاده از روش اش ــه  اس ــا ب ــتاندارد   ه ــوان اس عن

، )1391رنجبر و همكاران، (گيري مدنظر بوده است  نمونه
بنابراين مصاحبه عميق بـا مـردم روسـتاي عاليشـاهي تـا      

ها به تكرار رسيده و در حقيقـت   كه داده حدي پيش رفته
نفـر از   45با  عميق هاي مصاحبهاشباع شده كه اين روند، 

جهـت  . روستاي عاليشاهي را در پي داشته اسـت ساكنان 
شـوندگان از روش حـداكثر اخـتالف و     انتخاب مصـاحبه 

سـؤاالت  . استفاده شده اسـت ) همان(موارد شناخته شده 
ق در راســتاي موضــوع مــورد اســتفاده در مصــاحبه عميــ

ــا واژه  ــژوهش و ب ــاي  پ ــرا«ه ــه«و » چ ــدوين» چگون    ت
  .1ده استش

هــا، معيارهــاي حاصــل از مطالعــه  جهــت تحليــل داده
اكتشافي صورت گرفته در روستاي مورد نظر با معيارهاي 
حاصل از مطالعه متون تخصصي مرتبط با موضوع تحقيق 

ور تطبيــق داده شــده و ارزيــابي مثبــت و يــا منفــي از امــ
  . مختلف انجام گرفته در بازسازي صورت گرفته است

  

هــاي جــايي ســكونتگاه درجاســازي و جابــه سياســت
  روستايي

طـور معمـول    هاي روسـتايي بـه   در بازسازي سكونتگاه
، توسعه پيوسته )ادغام(چهار سياست درجاسازي، تجميع 

ــه( و توســعه منفصــل ) جــايي بخشــي از ســكونتگاه جاب
انـدركاران   از سـوي دسـت  ) اهجـايي كـل سـكونتگ    جابه(

  .گيردبازسازي مورد مالحظه قرار مي
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جايي طبق تعريف ارائـه شـده از    توسعه منفصل يا جابه
وســيله آن  ســوي بانــك جهــاني فراينــدي اســت كــه بــه

هاي عمـومي در   هاي مسكوني جامعه و زيرساخت دارايي
هـا   جـايي سـكونتگاه   جابـه . شوند مكان ديگري ساخته مي

ح تنها در صورتي مجاز اسـت كـه منجـر بـه     پس از سوان
پذيري در مقابل سوانح احتمالي آتـي شـود،    كاهش آسيب

هـاي   به بياني ديگر خطرِ وقوع سـانحه ناشـي از ويژگـي   
پذيري آن شده، باشـد   خاص سكونتگاه كه منجر به آسيب

)Jha et al., 2010: 77( .درجاسـازي الگـويي    ،در مقابل
ديده را به همـان نحـوي    است كه در آن روستاهاي آسيب
كننـد و   اند، بازسازي مي كه در پهنه سرزمين استقرار يافته

گيــرد  روسـتا بـر روي خرابـه روسـتاي قبلـي شـكل مـي       
  ). 1391زاده و همكاران،  پهلوان(

جايي سـكونتگاه   ها هدف از جابه با وجود اين كه دولت
دارنـد، بـه    را عموماً كاهش خطر سوانح بعدي اظهار مـي 

بازسـازي  . شود تلفي اين امر مطلوب ارزيابي نميعلل مخ
ها پس از سوانح، از دست  جايي شتابزده سكونتگاه و جابه

رفتن مالكيت اراضي مـردم، بـاال بـودن هزينـه جاجـايي      
نسبت به هزينه درجاسازي و بازسازي در همان مكـان و  

جايي به محيطـي ناآشـنا همگـي     عدم تمايل مردم به جابه
جايي سكونتگاه را تهديد  موفقيت جابهعواملي هستند كه 

جــايي، در جابــه. )UNDRO, 1982: 46-47(كننــد  مــي
شــوند، هويــت  هــاي قــوم و خــويش پراكنــده مــي گــروه

فرهنگي، اقتدار سنتي و پتانسيل كمك متقابل، تحليـل يـا   
. )World Bank, 2005(رود  طـور كلـي از دسـت مـي     به

و توليـدي را   هـاي مولـد   دارايي ،جايي هعالوه بر اين جاب
آورد  وجود مي محيطي شديدي به نابود كرده و آثار زيست

. بـرد  و همچنين منابع طبيعـي ارزشـمندي را از بـين مـي    
جـايي اجبـاري بـا افـزايش      تحقيقات نشان داده كه جابـه 

ــي و اجتمــاعي -روحــي(اســترس  ــتن )روان ــين رف ، از ب
ــر و     ــرگ و مي ــزان م ــزايش مي ــاعي، اف ــتگي اجتم همبس

  مراه است و مخاطرات بهداشتي ديگري نيز بهها ه بيماري
 و )Hemadri, Mander, & Nagraj, 1999(همـراه دارد  

)M. M. Cernea, 1998(.  
ها در طوالني مدت ممكن است از  جايي سكونتگاه جابه

ديدگاه رضايت مردمي موفق نباشند كه برخي داليل ايـن  
  :امر عبارتند از

  . اند دسترسي  تر غيرقابل ي امنها زمين -
هـاي   پذير ممكـن اسـت بـراي فعاليـت     منطقه آسيب -

  .ديده حياتي باشد معيشتي جامعه آسيب
هــاي فرهنگــي، نمــادين و تــاريخي ســرزمين   ارزش -

تخريب شده براي ساكنان آن، به آسـاني قابـل انتقـال بـه     
  . زمين جديد نيست

ــاي همســايگي   - ــوع الگوه ــين، ن ــه زم و  وابســتگي ب
اقوام، از امنيت مسكن بـراي سـاكنان    مجاورت آشنايان و

  . تر است مهم
گـذاري فـراوان در بخـش     جايي نياز به سـرمايه  جابه -

  .ها دارد زيرساخت
تواند تأثيرات منفـي   جايي يك مجتمع زيستي مي جابه -

اي  بر تعادل توزيع جمعيتـي در سـطوح محلـي و منطقـه    
 ).Aysan & Davis, 1993 : 38-39(داشته باشد 

جايي جوامع بستگي به ميـزان تمايـل و خواسـت     جابه
جايي بـه يـك محـيط جديـد دارد كـه ايـن        ها به جابه آن

موضــوع خــود بــه عوامــل مختلــف سياســي، اجتمــاعي، 
 ,.Wisner et al(فرهنگي و اقتصادي جامعه مربوط است 

كنـد كـه مـردم تـرجيح      ديويس خاطر نشـان مـي  ). 2004
در نزديكي محل زندگي سابق خود  دهند تا حد امكان مي

و محل امرار معاش خود باقي بماننـد و در مقابـل تخليـه    
). Davis, 2002(دهنـد   اجباري از خود مقاومت نشان مي

جايي سكونتگاه در ابعاد مختلـف اجتمـاعي،    بنابراين جابه
اقتصادي و فيزيكي تأثير مهمي در زندگي مـردم خواهـد   

   .)Tercan, 2001(داشت 
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جـايي در   و همكاران بر اين باور هستند كه جابه كوبرن
ديـد بـر منـابع    شود كه جامعه ج صورتي موفق قلمداد مي

هـا همچنـين بـر     آن. خود استوار بـوده و خودكفـا باشـد   
هـا مبنـي بـر     اهميت تمايـل سـاكنين و نيـز خواسـت آن    

 Coburn(كننـد   گذاري در سايت جديد تأكيد مي سرمايه

et al., 1984( .جـايي فراتـر از    ه داشت كه جابهبايد توج
اين امر ميزان تطبيق . صرفاً اسكان مجدد بازماندگان است

جامعه با سايت جديد و توسـعه آن در دراز مـدت را در   
  .)Scudder, 1982(گيرد  بر مي

كند كـه تـا    بنابر آنچه گفته شد بانك جهاني پيشنهاد مي
سعي  ها اجتناب كرده و جايي سكونتگاه حد امكان از جابه
. )Jha et al, 2010: 83(هــا باشــد  بــر درجاســازي آن

جايي به سايت جديد تنها در صورتي ضـرورت دارد   جابه
كه خطري جدي و غيرقابل پيشگيري در سكونتگاه وجود 

جـايي سـكونتگاه،    همچنين در صورت جابـه . داشته باشد
هاي سكونتگاه قديمي  برخورداري سايت جديد از ويژگي

  .)Aysan et al., 1995: 22(الزامي است 
جــايي  شــواهد حــاكي از آن اســت كــه سياســت جابــه

هـا   عنوان اولين و تنها راه حـل در بازسـازي سـكونتگاه    به
منظور كاهش خطر نبايد مدنظر بوده و ضـروري اسـت    به

  . در اين مسئله بازنگري صورت گيرد
  معرفي روستاي عاليشاهي

اي مراتب سكونتگاهي فـارس، روسـت    بر حسب سلسله
ممسـني، بخـش مركـزي و     عاليشاهي از توابع شهرسـتان 

 مركـز بخـش   كيلومتري تـا  50دهستان جوزار در فاصله 

ــزي( ــتان   50و ) مرك ــز شهرس ــومتري مرك ــاد (كيل نورآب
اسـتقرار  ) جـوزار (كيلومتري مركز دهسـتان   7و ) ممسني

  . يافته است
از لحاظ وضعيت توپوگرافي اين روستا در يك منطقـه  

اي  اقع شده و وضعيت اسـتقرار آن بـه گونـه   اي و كوهپايه
است كه از جهت شمال و غرب به ارتفاعات و از سـمت  

معابر داخل . شود جنوب و شرق توسط باغات محدود مي
جنـوبي در راسـتاي   -بافت روستا به دو صـورت شـمالي  

هـاي   صورت مسـطح بـا عـرض    غربي به -شيب و شرقي
   .اند مختلف شكل گرفته

داراي اقليم سرد و كوهستاني بوده  منطقه مورد مطالعه 
و ميزان كل بارش ثبت شده در منطقه از ميانگين بارندگي 

  ). 1390بنياد مسكن انقالب اسالمي، (ايران بيشتر است 
با توجه به بافت پلكاني اين روستا عموماً بخـش دامـي   
در طبقه همكف واحدهاي مسكوني و بخش مسكوني در 

نظـر داشـتن شـيب زمـين در     با در . طبقه اول قرار داشت
. شـدند  برخي موارد اين دو طبقه بر روي هـم واقـع نمـي   

هـاي بسـتر و اقلـيم    گيري بناها با توجه به ويژگـي  جهت
منطقه، به سمت جنـوب قـرار داشـته و بازشـوها نيـز در      

هـا معمـوالً    در ايوان خانـه . جبهه جنوبي تعبيه شده بودند
سـرويس  و پز نـان وجـود داشـته و     فضايي جهت پخت 

هـاي   در خانـه . ها قرار داشـت بهداشتي نيز خارج از خانه
اند، بعـدها حمـام در فضـاي     تر كه فاقد حمام بوده قديمي

هاي جديـدتر در فضـاي    بيروني ساخته شده، اما در خانه
داخلي، فضايي جهـت حمـام در نظـر گرفتـه شـده بـود       

  ).1تصوير (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .نمونه واحدهاي مسكوني روستا پيش از بازسـازي .1ت
  )ثمپناهي، مي: منبع(
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ا از مصالح سـنگ،  هاي روست در گذشته در ساخت خانه
شـده و سـقف    هـاي خشـتي اسـتفاده مـي    چوب و بلوك

ها توسط روش بومي مرسوم در منطقه كه در گويش  خانه
جهـت  . گرديده استشود، اجرا ميمحلي بشمه ناميده مي

ساخت بشـمه پـس از اجـراي ديوارهـا و كـار گذاشـتن       
هـاي درخـت بلـوط و    هـا و بـرگ  تيرهاي چوبي از ساقه

). 350: 1392گركـاني،  (شـود  تفاده مـي پوشش كاهگل اس
اسـتفاده از   بـا مكـان و   يي كالبدانطباق محيطي و جغرافيا

ــوم  ــالح ب ــه مص ــاخت خان ــاآورد در س ــم ه ــرين  از مه ت
وساز در روسـتاي عاليشـاهي قبـل از    هاي ساخت ويژگي

   .وقوع سانحه بوده است
  

جمعيـت روسـتاي    1385طبق آمـار سرشـماري سـال    
خانوار بوده است، امـا در   66قالب  نفر در 275عاليشاهي 

. انـد  خانوار در ايـن روسـتا سـاكن بـوده     86زمان سانحه 
كه طي صد سـال    نشين بوده ساكنين روستا عشايري كوچ

از جمله . اند گذشته در اين مكان ساكن و يكجانشين شده
گيري روسـتا، چشـمه آب موجـود،     عوامل مؤثر در شكل

اسـب جهـت چـراي    اراضي مناسب كشاورزي و مراتع من
گـويش  ). 1390بنياد مسكن انقـالب اسـالمي،   (دام است 

هــا يكــي از  مــردم روســتاي عاليشــاهي لــري اســت و آن
ساختار . طوايف چهارگانه ايل ممسني يعني جاويد هستند
. اي است ه قشربندي اجتماعي در اين منطقه ساختار عشير

در ايــن ســازمان سياســي، شــالوده ســاختار اجتمــاعي را 
دهـد و يـك    ات خويشاوندي پدر تباري تشكيل ميمناسب

. شـود  دودمان پدر تبار، يك واحد اجتماعي محسوب مـي 
  رســد  در ايــن ســاختار فردگرايــي بــه حــداقل خــود مــي

  ). 1383ازكيا و يوسفي، (
كشاورزي و باغداري همواره منبـع اصـلي معيشـت در    

ــت  ــتا اس ــن روس ــتاي  . اي ــاورزي روس ــوالت كش محص
  و گندم بوده و محصوالت باغي آن عاليشاهي شامل برنج

  . شامل بلوط، انار، انگور و گردو است
  

 بازسازي روستاي عاليشاهي
 در مقياس 2/5اي با بزرگي  لرزه  زمين 1389دي  15در 

 كيلومتري اردكـان مركـز شهرسـتان سـپيدان     7 درريشتر 
 همـان سـال  دي مـاه   18همچنـين در   وقـوع پيوسـت،   به

در ريشتر  در مقياس 2/5و  5هاي  يهايي با بزرگ لرزه زمين
رخ داد استان فارس ) ممسني( نورآباد شرقكيلومتري  18

شناسي و مهندسـي   المللي زلزله سايت پژوهشگاه بين وب(
واحـد   2496تخريـب  ايـن دو زلزلـه در مجمـوع    ). زلزله

دنبـال   مسكوني در بخـش روسـتايي اسـتان فـارس را بـه     
دفتـر   -روسـتايي معاونت امور بازسازي و مسكن (داشت 

  ). 1391امور بازسازي، 
هاي مـذكور بـا تخريـب     روستاي عاليشاهي بر اثر زلزله

واحـد مسـكوني    77درصدي مواجه شد و طبق آمار،  60
عمليات اجرايي بازسـازي ايـن   . آن، نيازمند بازسازي بود

 1390از تابسـتان   ،1389روستا پس از وقـوع زلزلـه دي   
  ).1391ن كشور، سايت مديريت بحرا( گرديد آغاز

ــاهي،      ــتاي عاليش ــازي روس ــراي بازس ــه ب ــميم اولي تص
دسـت   هـاي پـايين  جايي و انتقال روسـتائيان بـه زمـين    جابه

؛ امـا بايـد   )2تصوير (روستا كه كاربري زراعي داشتند، بود 
توجه داشت كـه يـافتن شـغل و يـا حفـظ منبـع معيشـت،        

جايي پـس   چالشي مهم است كه برخي افراد در شرايط جابه
 ,Usamah & Haynes(شـوند   از سانحه با آن مواجـه مـي  

خطر اصلي اقتصادي براي مردم تحـت تـأثير جابـه   . )2012
هاي  از دست دادن منبع درآمد و معيشت شامل زمين جايي،

هـاي   هـا، زمـين   قابل كشت، منابع رايج مالي شـامل جنگـل  
گيـري و   هاي سطحي و زيرزميني، ماهي مناسب چراي، آب

تواند دسترسـي و كنتـرل منـابع توليـدي را      است كه مي...  
بنابراين عدم تمايل . )Bartolome et al., 2000(تغيير دهد 

بينـي  لت زراعـت در سـايت پـيش   ع بخشي از روستائيان به
شده و از دست رفتن منبع اصلي معيشت مردم در صـورت  

 .افزود جايي، بر احتمال شكست اتخاذ اين سياست مي جابه
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هـايي كـه   در نتيجه درجاسازي روسـتا عليـرغم هزينـه   
سـازي دربرداشـت،   واسطه تمهيدات الزم بـراي مقـاوم   به

ياد مسكن بود؛ ضـمن ايـن   رويكرد انتخاب شده توسط بن
هـاي بازسـازي، يـافتن    كه بـراي تـدوين صـحيح برنامـه    

ديده ضـروري اسـت   هاي توسعه در مناطق آسيبپتانسيل
)Aysan & Davis, 1993: 29( .  هـا و  بنـابراين فرصـت

موجود در روستاي عاليشـاهي شـامل منـاظر     هاي سرمايه
طبيعي روستا، محصوالت باغي، نزديكي به جـاده اصـلي،   

ناهاي مسكوني و عمـومي تخريـب نشـده، بـر انتخـاب      ب
  . تأثير نبودرويكرد درجاسازي روستاي عاليشاهي بي

ــا   بازســازي روســتاهاي مجــاور روســتاي عاليشــاهي ب
اي،  و مهـره   هاي تيپ با اسكلت فلزي پيچ استفاده از طرح

ــاد مســـكن در بازســـازي  ــرد مرســـوم بنيـ  كـــه رويكـ
ل اجرا بود كه ظاهراً هاي روستايي است، در حا سكونتگاه

موجب سهولت كار، سرعت در اجرا و از طرفـي كـاهش   
ــيوه    ــاير ش ــا س ــه ب ــده در مقايس ــام ش ــت تم ــاي قيم ه

اما در بازسازي روستاي عاليشـاهي  . سازي است ساختمان
هاي گذشـته اتخـاذ   رويكردي نوين در مقايسه با بازسازي

شد كه شامل به كارگيري رويكرد معماري جمعي با تكيه 
. 2هايي از مسكن روستايي در قبل از سـانحه بـود  نشانه بر

در اين بازسازي مسكن براي يكايـك روسـتائيان طراحـي    
گرديد و سعي بر استفاده از فناوري جديـد در تركيـب بـا    

هاي بومي منطقه ضمن لحاظ كردن نظرات روستائيان  نشانه
هـا و مشـاركت دادن ايشـان در     هاي آن و توجه به خواسته

زيرا مشـاركت در  . گيري تا اجرا بود تلف تصميممراحل مخ
هاي ساخت مسكن نقـش مهمـي در توانمنـد كـردن      پروژه
هـا بـه    نفعان و يا اعضاي جامعه براي تبـديل شـدن آن   ذي

گيـري جامعـه    گيري كـه در شـكل   بخشي از فرايند تصميم
   .)Davidson et al, 2007( مؤثر است، دارد

  
هـا  ل معابر و طرح خانهدر ابتداي كار، نقشه روستا شام

طور كامل برداشـت شـده و بـراي شـروع بازسـازي و       به
آواربرداري روستا جلساتي با حضـور روسـتائيان برگـزار    

هاي سنگين بـه   با توجه به عدم امكان عبور ماشين. گرديد
معابر روستا جهت آواربرداري و تخليـه آوار، روسـتا بـه    

ربرداري هر و براي آوا) 3تصوير (هشت محله تقسيم شد 
 ريزي و هاي همجوار برنامهمحله و تخليه ساكنين به محله

صـورت گرفـت و كـار بازسـازي مسـكن در       بنـدي  زمان
گيـري  شـكل . گرديـد  هـاي آواربـرداري شـده آغـاز     محله
هــاي همســايگي و معرفــي ســرگروه بــه مســئولين  گــروه

ــه  بازســازي جهــت انجــام همــاهنگي  هــاي الزم از جمل
  .در اين بازسازي استاقدامات قابل توجه 

همزمان با بازسازي روستا، طرح هادي مطابق وضـعيت  
طرح . اي تهيه گرديدبناهاي احداثي و با رويكردي توسعه

هادي تهيه شده در اين بازسـازي بـا توجـه بـه جانمـايي      
بناهاي مسكوني در عمليات بازسـازي و حـداقل عـرض    

خريـب  ترين تعريض و به تبـع آن ت  مورد نياز معابر كه كم
در اين بازسازي طبق نظر طراح . دنبال دارد، تهيه شد را به

هـاي   و مشاور ژئوتكنيك جهـت تثبيـت خـاك، دفـع آب    
سطحي باالدست، جلـوگيري از ورود ماشـين بـه داخـل     

رو  بافت و همچنين سهولت در تخليه آوار، مسيري سواره

جـايي روسـتايبيني شده براي جابـهسايت پيش.2ت
 )آرشيو بنياد مسكن: منبع(.عاليشاهي
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كـه  ) 4تصـوير  (در محدوده روستا طراحـي و اجـرا شـد    
مختلـف روسـتا از طريـق ايـن مسـير       دسترسي به نقـاط 

همچنـين  ). 361: 1392گركـاني،  (گرديـد   پذير مـي  امكان
ــين  ــزارش زم ــق گ ــده، در صــورت  طب ــه ش شناســي تهي

تسطيح زمين و پلكاني  درجاسازي بايد پارامترهايي شامل
  هـاي شـيب دار، زهكشـي و دفـع     كردن اراضي در بخش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كشـي در محـدوده روسـتا     بهاي سطحي و فاضـال  آب
تر نمـودن  تر و عريضهاي مارني، عميق دليل وجود اليه به

دليـل فرسـوده بـودن     پي ساختمان، خاكبرداري سطحي به
هاي سطحي، پلكاني كردن يا اجراي ديـوار حائـل در    اليه

يوسفي، (گرديد هاي داراي خطر ريزش، رعايت مي بخش
  .كه در مراحل بازسازي لحاظ شد) 1391

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )بنياد مسكن استان فارس:منبع(.بندي روستانقشه محله.3ت

  )بنياد مسكن استان فارس: منبع(.جاده طراحي شده در اطراف روستا.4ت
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جامانـده بـه    منظور تفهيم اهميـت اسـتفاده از آوار بـه    به
روستائيان و ترسيم وضعيت اين روستا پـس از بازسـازي   
جلســات تــوجيهي و آموزشــي بــراي روســتائيان برگــزار 

در ايــن جلســات ضــمن بيــان ارزش اقتصــادي . گرديــد
هـا،   آن مصالح بازيـافتي از آوار و تشـريح مـوارد كـاربرد    

شرط تخليه آوار هـر واحـد و شـروع بـه كـار بازسـازي       
مســكن، تفكيــك مصــالح قابــل اســتفاده از آوار تعريــف 

آوار قابل استفاده شامل چوب، سـنگ  ). 5تصوير (گرديد 
هـا   بان، نرده جهت ساخت سايه  چوب در و پنجره بود كه

چينـي پـي، سـكو و     درگـاه و سـنگ جهـت سـنگ    و نعل
ــوار ــ دي ــودهــاي حائــل قاب ــد در و . ل اســتفاده ب هــر چن
هاي استفاده شـده، در نمـاي واحـدهاي مسـكوني      پنجره

ــره  ــورد به ــت    م ــرار نگرف ــرداري ق ــاني، (ب   1392گرك
 :352-353.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالفاصله پس از وقوع سـوانح بـراي افـزايش مقاومـت     
هاي ساختماني  كارگيري كد ها، مسئله به ها و زيرساخت بنا

دليـل ناآشـنايي    ي اغلب اين مسـئله بـه  شود؛ ول مطرح مي
هــاي  مــردم، طــوالني شــدن زمــان اجــرا، افــزايش هزينــه

وساز، حضور نداشتن مهندسان مجـرب و خـارج    ساخت

شدن كنترل از نظارت مراجع قانوني در عمل با مشكالتي 
اداره هماهنگي امداد سـوانح سـازمان ملـل    (روبرو است 

اطمينـان از بـه   در اين بازسازي نيز جهت ). 1371متحد، 
وســـاز، دو نفـــر از  كـــارگيري اســـتانداردهاي ســـاخت
هاي معمـاري و سـازه   كارشناسان بنياد مسكن با تخصص

مسئوليت طراحي و نظارت بر اجراي واحدهاي مسكوني 
 .هـاي تعريـف شـده را بـر عهـده داشـتند       مطابق سياست

 جهـت  آواربرداري واحدهاي مسكوني به ميزان مورد نياز
هـاي كالبـدي و تـاريخي    ر رفتن سـرمايه جلوگيري از هد

منظـور   ي روسـتايي بـه  هـا  روستا انجام شد و تمامي خانه
ها و عدم دگرگوني در بافت  جلوگيري از تغيير همسايگي

معرفـي  . روستا و در محل قبلي خود درجاسـازي شـدند  
مكان مورد نظر جهت ساخت و ساز بر عهـده روسـتائيان   

  .گرفت و با مشورت ناظرين محلي صورت مي
طراحي، كه فرايندي از انتخـاب راه حـل بهينـه از بـين     

باشد، بايـد بـا هـدف دسـتيابي بـه      هاي مختلف ميگزينه
هـاي كـاربران   برترين شرايط ممكن براي تـأمين خواسـته  

هـاي مـورد نظـر كـاربران در     لذا بايد اولويت. انجام گيرد
ــه   ــه و طراحــان در مرحل ــرار گرفت درجــه اول اهميــت ق

ها را به خـوبي شناسـايي نماينـد    ي اين اولويتريز برنامه
در طراحي مسـكن در بازسـازي تـا    ). 1390پورديهيمي، (

حد امكان سعي بر استفاده از الگوهاي سـابق مسـكن در   
پـس از برداشـت وضـعيت موجـود بناهـاي      . روستا بـود 

هـاي نظرسـنجي و مصـاحبه بـا     مسكوني و تكميـل فـرم  
ات اجرايـي جهـت   ساكنين، سه طرح الگو همراه با جزئيـ 

ها و رويكردهاي طراح به نـاظرين محلـي   معرفي سياست
ارائه شد و سپس براي هر متقاضـي بـا حضـور در دفتـر     

هـاي  محلي واقع در روستا متناسب بـا زمـين و خواسـته   
ايشان در حدود متـراژ تعيـين شـده نقشـه خاصـي تهيـه       

اي از الگوهـاي مسـكن    نمونه 6تصوير شماره . گرديد مي
  .دهده را نشان ميطراحي شد

.تفكيك مصالح قابل استفاده از مصالح آوار.5ت
  )آرشيو بنياد مسكن:منبع(
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شـد بـه   در جلسات آموزشي كه با روستائيان برگزار مي
هاي داخلـي  روستائيان اينگونه تفهيم شد كه طراحي پالن

عنوان يك حق فردي در صورت عدم ايجاد اشـكال در   به
حوزه مسائل فني، بر عهده روستائيان است و طراحـان در  

. عنوان مشاوران فني ايفاي نقش نمودنـد  كنار روستائيان به
اما در حوزه سيما و منظر روستا، روستائيان حـق دخـل و   

عنوان يك حق جمعـي   هاي خود به تصرف در نماي خانه
تعرض . طراحان باشندرا نداشتند و الزم بود تابع طراحي 

به اين حق، تهديـدي بـراي آينـده گردشـگري روسـتا و      
ك عمـل غيـر اخالقـي بـه روسـتائيان معرفـي       عنوان ي به

قابل توجه است كه حضور زنان در اين جلسـات  . گرديد

بسيار مؤثر بوده و عالوه بر همكاري در ساخت بنا، نقشي 
  ).7تصوير (داشت  كننده در زمينه مسائل كيفي نيزتعيين

منظور ارائه الگو  بازسازي اولين واحد در ورودي روستا به
صورت نمونه شروع شد  از مصالح بومي، به و ترويج استفاده

در ايـن واحـد   ). 8تصـوير  ( به پايان رسـيد  1390  كه در دي
مسكوني از شناژ بتني و ديوار بنـايي بـا مصـالح سـنگي بـا      

 جـا  و بلوك استفاده گرديد و مصالح سنگي بـه  سقف تيرچه 
 سـنگ  .مانده از آوار در ساخت ديوارهاي حائل بكار رفـت 

، كـه مصـالح بـومي    روستا بازسازي مسكن مورد استفاده در
  .شد  فراهم از بخش اشكان ممسنيرفت،  شمار مي منطقه به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.نمونه مسكن دو طبقه طراحي شده در بازسازي. 6ت 
  )نگارندگان: منبع(

 .برگزاري جلسات توجيهي با حضور زنان روستايي.7ت
  )نگارندگان: منبع(

 .واحد نمونه ساخته شده در روستا .8ت
  )نگارندگان: منبع(
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در بازسازي روستاي عاليشاهي از مباني طرح شـده بـا   
هـاي   عنوان زيباسازي سيماي مسكن روسـتايي بـه روش  

اين طرح عالوه بـر زيباسـازي سـيماي    . ساده استفاده شد
وستايي، به ترويج فرهنگ زيبا ساختن و آشـنايي  مسكن ر

اي كه موجب ارتقـاي  مجريان و روستائيان با عناصر ساده
از . نمايـد گردد، كمك ميهاي بصري در روستا ميكيفيت
هاي بكار گرفته شـده جهـت زيباسـازي نمـا در     سياست

توان از مواردي چـون اسـتفاده از    بازسازي اين روستا مي
گل و گياه، بندكشـي مصـالح نمـا، و     مصالح بومي، رنگ،

 9تصـوير شـماره   . بان نام بـرد  اجراي سكو، ايوان و سايه
  ).352: 1392گركاني، (اي از اين اقدامات است نمونه

سازي مسـكن جديـد عـالوه بـر اسـتفاده از       براي بومي
مصــالح ســنگي در ســطوح نمــاي ســاختمان از تكنيــك  

ي واحدهاي مسـكوني و بـا   ساخت بشمه براي سايبان افق
گونه كه استفاده  همان. اي الزم استفاده شد محاسبات سازه

از سنگ اولين بار بـا اجـراي واحـد نمونـه فراگيـر شـد،       
بشمه توسط . همين ترتيب ترويج شد  اجراي بشمه نيز به
جـا مانـده از آوار توسـط روسـتائيان      اهالي و با مصالح به

بـان   وه بر كاركرد سايهبشمه عال). 10تصوير (اجرا گرديد 
هـا و دانـش   جهت حفظ هويت بومي و احترام بـه سـنت  

  ).357: همان(بومي منطقه اجرا شد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بررسي پيامدها
با توجه به اين كه در تحقيق كيفي هدف از انجام پژوهش 
درك عميق پديده مورد بررسي و يافتن علت است، در ايـن  

  :از مردم پرسيده شد 1رح جدول پژوهش سؤاالتي به ش
  

گيري در رابطه با انتخاب رويكرد بازسازي چگونه طي شد؟فرايند تصميم:1سؤال
جايي ترجيح داده شد؟ چرا درجاسازي نسبت به جابه:2سؤال
در فرايند بازسازي نحوه دخالت روستائيان چگونه بوده است؟:3سؤال
با روستاي پيش از بازسازي شباهت دارد؟ روستا پس از بازسازي چگونه:4سؤال
شود؟ خانه ساخته شده در بازسازي در مجموع چگونه ارزيابي مي:5سؤال
منبع معيشت قبل از زلزله چگونه بوده و بعد از آن چه تغييري كرده است؟:6سؤال  

روابط همسايگي و خويشاوندي پس از بازسازي چگونه شده است؟:7سؤال
گي مردم پس از بازسازي چگونه تغيير كرده است؟زند:8سؤال

  
 )نگارندگان:منبع(.صورت نما اجراي ديوار آجري به.9ت  

 .شده  بشمه در لبه بام مسكن بازسازي: بشمه سنتي؛ پايين .10ت
 )نگارندگان:منبع(

  )نگارندگان: منبع( .ها سؤاالت مطرح شده در مصاحبه.1ج
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با توجه به سؤاالت مطرح شده، در ادامه نتـايج حاصـل   
  :از اين پژوهش ارائه شده است

در بازسازي صـورت گرفتـه در روسـتاي عاليشـاهي      -
هايي بـود  جهت حفظ منابع معيشتي مردم، كه شامل زمين

ه بود، سياست جايي روستا در نظر گرفته شدكه براي جابه
درجاسازي با در نظر گرفتن تمهيدات الزم جهـت تـأمين   
. ايمني در مقابل سوانح احتمالي آينده در پيش گرفته شـد 

ايــن در حــالي اســت كــه بنــابر اظهــارات روســتائيان در 
جـايي، بازگشـت مـردم بـه روسـتاي سـابق        صورت جابه

  .ناپذير بود جهت دسترسي به منابع معيشتي اجتناب
  

وقوع سوانح مختلف نظير زلزله حجم زيـادي   پس از -
ماند كه عـالوه  هاي ساختماني بر جاي مي از آوار و نخاله

تواننـد منبعـي بـراي تـأمين      ها، مـي  بر ارزش اقتصادي آن
. هـا باشـند  مصالح مورد نياز جهت سـاخت مجـدد خانـه   

جامانـده در بازسـازي مسـكن تـا حـد       استفاده از آوار بـه 
كه در بازسازي صورت گرفته بـدان  امكان از مواردي بود 

  .توجه شد
هاي تيپ در بازسـازي   تغيير سياست استفاده از طرح -

هاي روستايي و طراحي براي يكايك متقاضـيان  سكونتگاه
  .از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين بازسازي است

هاي طراحـي در ايـن بازسـازي تجميـع      يكي از ايده -
همسـايگي مطـابق    واحدهاي مسكوني و حفظ واحدهاي

شرايط مسكن قبل از سانحه بود كه از منظر تئوري قابـل  
توجه و از محاسن مباني بكار گرفته شده در اين بازسازي 

اما در اجرا پس از اتمام كار برخي از روستائيان بـا  . است
لحاظ فني  كارگيري مصالح به تغييراتي نامطلوب از منظر به

فضــاهاي مشــترك شــناختي اقــدام بــه تفكيــك  و زيبــايي
  .اند واحدهاي مجاور نموده

رسـد روسـتائيان بـه ميـزان كـافي از مزايـاي        نظر مي به
هـاي الزم در ايـن    هاي تجميع آگاه نبوده و آمـوزش  طرح

خصوص صورت نگرفته است، هـر چنـد تـأثير فرهنـگ     

ــي را   ــه فردگراي ــرويج روحي ــع آن ت ــه تب شهرنشــيني و ب
  .توان ناديده گرفت نمي
ات آموزشي و نيز ساخت واحد نمونه برگزاري جلس -

در آغاز كـار بازسـازي عـالوه بـر مشـاركت روسـتائيان،       
تضمين كننده ادامه روند ساخت مسـكن بـه شـكل ارائـه     

  .شده پس از اتمام دوران بازسازي در اين روستا بود
در بازسازي روستاي عاليشاهي سعي بر اين بـود كـه    -

و حفـظ   حداقل تغيير در سـيماي روسـتا صـورت گيـرد    
ها نيز با همين  الگوي بافت، قطعات زمين و حفظ مالكيت

عدم تغييـرات ظـاهري عـالوه بـر     . هدف صورت گرفت
هـا را   كه محيط زندگي روستائيان را تغيير نـداده و آن  اين
شود كـه   كند، موجب مي باره وارد محيط جديدي نمي يك

امـا بـا توجـه بـه     . سيماي روسـتايي منطقـه حفـظ شـود    
وساز سـنتي منطقـه، بنيـاد     ي سيستم ساختها محدوديت

مسكن ناچار به تغيير فناوري ساخت و جـايگزين كـردن   
  . آن با فناوري جديد گرديد

توان از دو ديدگاه موضـوع تغييـر سـيماي     در اينجا مي
روستا را مورد بررسي قـرار داد، ديـدگاه نـاظر بيرونـي و     

  ).ساكنين روستا(ديدگاه ناظر دروني 
گـر   اي دور نظـاره  از ديد يك ناظر بيرونـي كـه از فاصـله   

روستا است، با توجـه بـه سـاخت واحـدهاي مسـكوني در      
كه در راستاي هدف حفظ  مكان قبلي خود و با توجه به اين 

هايي از مسكن سـنتي   سيماي روستا سعي بر آن بود تا نشانه
در مسكن بازسازي شده آورده شود، سيماي روستايي حفظ 

  ).11تصوير ( رسد نظر نمي تغيير چنداني بهشده و 
  

عنوان يك ناظر بيروني قـدم   با اين وجود هنگامي كه به
، عليرغم وجود تشـابهاتي كـه تصـاوير    بگذاريمبه روستا 

كنـد، تغييـرات گسـترده در     گذشته از روستا را زنـده مـي  
انكارناپـذير  ) از طرفي خاطرات روستائيان(سيماي روستا 

صورتي كـه در گذشـته بـه ايـن      نگ بهاستفاده از س. است
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وسعت مرسوم نبوده منجر به دگرگوني چهره روستا شده 
استفاده از بشمه طراحي شده توسـط بنيـاد مسـكن    . است

گرچه قدمي مثبت در راستاي عدم تغيير سـيماي ظـاهري   
هـاي ظـاهري و فنـي     مسكن بوده است، اما وجود تفاوت

  .توان ناديده گرفت را نمي آن
توان به تغيير چهره روسـتا هنگـامي كـه از     همچنين مي

بـا توجـه بـه پلكـاني     . باال به پايين نظاره شود، اشاره كرد
بودن روستا، توجه به اين ديد الزم بود مد نظر باشد و از 

هاي بومي جهت ايزوالسيون بام اسـتفاده  مصالح و تكنيك
  ).12تصوير (گردد 

  عات صـورت گرفتـه در مسـكن سـنتي    با توجه به مطال -
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيش از طراحي مسكن در جريان بازسازي، فضاي داخلي 
هـا و   علت تغييرات محدود كه با سـليقه، خواسـته   مسكن به

نيازهاي مردم همخواني دارد، موجب رضـايت مـردم شـده،    
طـور   با اين حال تغيير در نوع مصـالح و شـيوه سـاخت بـه    

 .ثير قرار داده استها را تحت تأ محسوسي فضاي زندگي آن

كارگيري مصـالح سـنگي   رسد گستردگي بهنظر مي به -
سازي از كيفيت و تنوع كـار كاسـته و    ها و كف در جداره

الزم بود ضمن تفكر بيشتر در ميزان اسـتفاده از سـنگ از   
شد و تمهيدات الزم جهـت  الگوهاي روستايي استفاده مي

ر اجـراي  هاي روسـتا د  كاشت درختان با توجه به ويژگي
  .شدطرح هادي در نظر گرفته مي
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  بررسي تطبيقي مسكن روستاي 2ه در جدول در ادام

  

  .عاليشاهي قبل و بعد از بازسازي ارائه گرديده است

  

 بعد از بازسازي قبل از بازسازي عناصر معماري

 متراكم و پلكاني بافت

 

  

  

  

  

  

 

 متراكم و پلكاني

  

  

  

  

  

  

 

 هاي معابر ويژگي

 تنوع و انسداد مسيرهاتنوع و انسداد مسيرها

 تبعيت جهت معابر از شيب تبعيت جهت معابر از شيب

سازي نامناسب و مشكل دركف
 اييججابه

سازي مناسب و سهولت  كف
  جايي اما با ظاهري شهري جابه

 پلكاني و متناسب با شيب پلكاني و متناسب با شيب سيماي روستا

  طرح
 مسكن

پالن باز، دسترسي بين فضاها 
 برونگرايي در پالن -بطور ساده

ترسي بين فضاها پالن باز، دس
 برونگرايي در پالن -بطور ساده

 يك طبقه و دوطبقه يك طبقه و دو طبقه تعداد طبقات

مصالح
 

 سنگ و آجر سنگ و خشت ديوار

كاري داخلي  نازك
 ديوارها

 عموماً كاهگل، برخي موارد گچ
ها و  گچ و سنگ در فضاي اتاق

كاشي در آشپزخانه و سرويس 
  بهداشتي

 سقف

هاي چوبي ازتيرك:بشمه
چوب بلوط و سپيدار، شاخ و 
برگ درخت بلوط، كاهگل 

 مسطح شده

  تيرچه بتني و بلوك بتني
بشمه طراحي شده توسط بنياد 

هاي  الوار چوبي، شاخه: مسكن
 بلوط، كاهگل

كاري داخلي  نازك
  ها سقف

هايكاري، تيركفاقد نازك
  چوبي

  گچ

 فاقد نماسازي يا نماي كاهگل نما
نماي سنگي و آجري بندكشي 

 شده

  سيمان  كف
ها و  موزائيك در كف اتاق

سراميك در كف آشپزخانه و 
  سرويس بهداشتي

  در و پنجره
فلزي عموماً با رنگ آبي و

تعداد معدود چوبي بدون رنگ، 
 درگاه چوبينعل

فلزي عموماً با رنگ آبي، 
 درگاه چوبي نعل

  سيستم
 سازه

تفاده از خشت، ديوار باربر با اس
 سنگ و بلوك سيماني

شناژ بتني عمودي و افقي و 
 ديوار باربر سنگي و آجري

عدم اختصاص عملكرد  عملكرد فضاها
 مشخص به فضاها

اختصاص عملكرد مشخص به 
گذاري كاربري  نام(فضاها 

 )ها اتاق

 صورت تفكيك شده به صورت تفكيك شده به ورودي دام و انسان

 تأكيد بر ورودي و اجراي ايوان تأكيد بر ورودي و اجراي ايوان سردرب ورودي

طراحي و اجرا با ) عدم دخالت دولت(طور تدريجي  گيري روستا بهشكل مشاركت
  بومي در روستا توسط روستائياناستفاده از دانش و مصالح 

 سازي نما عدم دخالت مجريان بازسازي در فضاي داخلي، همسان طراحي

 اجرا
ط پيمانكار و در مقاطعي روستائيان، با نظارت بنياد مسكن توس

 انقالب اسالمي

 كارگيري مصالح و دانش بومي علت به تعلق به مكان به لحاظ داشتن هويت مكاني و زماني تعلق به مكان به حس تعلق به مكان

 دامداري و كشاورزي و درآمد حاصل از گردشگري دامداري و كشاورزي معيشت

  )نگارندگان:منبع( .بررسي تطبيقي روستاي عاليشاهي قبل و بعد از بازسازي.2ج
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مندي روستائيان و مشاركت باالي ايشـان در   رضايت -
فرايند بازسازي از نكـات مثبـت ايـن پـروژه اسـت و در      
موضوعات مختلف بازسازي از جملـه انتخـاب فنـاوري،    

اقـوام كـه مـورد احتـرام      برقراري ارتباط از طريق بزرگان
همه روسـتائيان بـوده و نيـز داراي درك مناسـب جهـت      

هاي علمـي مجريـان، ارتبـاط دوسـويه بـه       تفهيم خواسته
لحـاظ شـدن نظـر مـردم در     . خوبي صورت گرفته اسـت 

هـا در مرحلـه طراحـي و     فرايند بازسازي و مشـاركت آن 
انتخاب فناوري ساخت امري است كـه روسـتائيان بـدان    

با اين حال با توجه به محدوديت زمـاني در  . ارنداذعان د
بازسازي و نيز استفاده از فناوري نوين كه مردم روسـتايي  
با نحوه بكارگيري آن آشنايي الزم را نداشـتند، در فراينـد   

وساز از پيمانكار غير بومي استفاده شد و پيمانكار ساخت
  .ملزم به استفاده از نيروهاي محلي و بومي روستا گرديد

هـاي مـردم    تعادل در پاسخگويي به نيازها و خواسـته  - 
در جريــان بازســازي روســتاي . الزم اســت مــدنظر باشــد

عاليشاهي توجه به خواسته مردم و نيـز بازديـدهاي مكـرر    
صورت گرفته توسط مسئولين با توجـه بـه تغييـر فنـاوري     

كـه از  » روسـتاي نمونـه گردشـگري   «مورد استفاده و لقب 
روستا داده شـده اسـت، باعـث شـده كـه       آغاز بازسازي به

هايي از سـاخت   مردم روستايي متوقع شده و حتي در زمينه
ها توسط خـود روسـتائيان    كه آموزش الزم جهت انجام آن
هـا را منـوط بـه     آن انجـام صورت گرفته، كوتاهي كننـد و  

نمونه ايـن موضـوع   . دريافت دستمزد از بنياد مسكن بدانند
ه توســط بنيــاد مســكن در ســاخت آتشــدان پيشــنهاد شــد

هاست كه طبق اظهارات خود مردم مطلوب بوده، امـا   ايوان
هـا اقـدام    رود كه بنياد مسكن جهـت سـاخت آن   انتظار مي

عالوه بر اين، باوجود درجاسـازي واحـدهاي سـاخته    . كند
شده و حداقل تغيير در ابعاد خانه، در برخي موارد از ابعـاد  

همچنين برخـي مـردم   . دكنن مسكن خود ابراز نارضايتي مي
بهـره جهـت اتمـام بازسـازي      هاي كم همچنان تقاضاي وام

دهنده باال رفـتن   همه اين موارد نشان. مسكن خود را دارند
  .توقعات مردم در خالل بازسازي است

از جمله مواردي كه اهالي روستاي عاليشاهي همواره  -
نمودند، لزوم تعميـر   در شكايت از مسكن سنتي مطرح مي

هـاي   نگهداري هميشـگي ديوارهـاي خشـتي و سـقف    و 
كه روسـتائيان همـواره يكـي از     ضمن اين . كاهگلي است

ترين داليل رضايت از مسكن بازسازي شـده را عـدم    مهم
نياز به تعمير و نگهداري مكرر همچون مسكن سنتي بيان 

با توجه بـه اسـتفاده از مصـالح و نيـروي كـار      . كردند مي
هزينه چنـداني بـراي روسـتائيان     بومي، تعمير و نگهداري

است، بنابراين مردم در پـي آسـايش و رفـاه     در برنداشته
ضـمن  . ناشي از عدم نياز بـه تعميـر و نگهـداري هسـتند    

كه نوع مصالح و تكنيك به كار گرفته شده در ساخت  اين
مسكن سنتي، فضاي مناسب زيسـت حشـرات مـوذي را    

مسـائل   در مسـكن بازسـازي شـده ايـن    . فراهم كرده بود
  .دنبال داشته است مرتفع شده و  رضايت مردم را به

در ساخت مسـكن در روسـتاي عاليشـاهي عليـرغم      -
هـاي حرارتـي و رطـوبتي الزم طبـق      لحاظ نكردن عـايق 

هاي موجود در جداره هاي خارجي بنا، با توجـه   نامه آيين
متري ديوارهـاي سـنگي و ظرفيـت     سانتي 40به ضخامت 

ــ  ــاالي ســنگ بك ــي ب ــده در ســاخت  حرارت ــه ش ار گرفت
واحدهاي مسكوني، دماي هـوا در فضـاي داخلـي نسـبتاً     
مطلوب بوده و از نقطه نظر روستائيان دماي فضاي داخلي 

هـاي   ساخته شده در واحـدهاي سـنگي نسـبت بـه خانـه     
خشتي مطلوب و نسبت به واحدهاي ساخته شده با سازه 

ــره  ــيچ و مه ــزي پ ــوك اســكلت فل ــفالي  اي و بل ــاي س ه
بنابراين مسـكن سـاخته شـده بـا اقلـيم      . تر است مطلوب

  .منطقه متناسب است
، محاسن و معايب بازسازي صورت 3در جدول شماره 

گرفته با توجه به معيارهاي استخراج شده از مباني نظـري  
  .صورت خالصه آورده شده است به
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 تجربه بازسازي روستاي عاليشاهي  نظريه  پردازنظريه

GFDRR  ادل بين موضوع ايمني و معيشت مردم لزوم تع)GFDRR, 2012.(  
جايي جهت حفظ منبع معيشت و  ترجيح درجاسازي به جابه -

  سازي در سايت موجود مقاوم

Brown, 
Milke and 

Seville  

هاي وساز و نيز كاهش هزينهتأمين بخشي از مصالح مورد نياز ساخت
ار و حمل و نقل مصالح، كاهش فضاي مورد نياز جهت دفن آو

 Brown et(زايي موقت پس از سانحه با بازيافت مصالح اشتغال

al., 2011.(  

 جا مانده در بازسازي مسكن استفاده از آوار به -

  تا حد امكان

Fried  
 شديد و يناگهان ييراتتغبا فرد به مكان  موجود يدلبستگتهديد 
  ).Fried, 1963: 123( يو اجتماع يكالبد يطمح يبتخر

  علت درجاسازي واحدها افت روستا بهعدم تغيير در ب -
  برآوردن فضاهاي مورد نياز زندگي ساكنين -

  تغيير چهره روستا هنگام نظاره روستا از باال به پايين -

Eckbo  
اهميت و قدرت تأثيرگذاري الگوهاي اجتماعي، آداب و رسوم، 

 ,Eckbo(هاي انساني و در يك كالم فرهنگ بر منظر  قوانين و سنت

1969: 3.(  

واختي مصالح به كار رفته در معبر و عدم توجه به منظر يكن -
  طبيعي و پوشش گياهي موجود

Alexander  
خانه و نه  مسكن فرايندي است متناسب با نيازها و عاليق صاحب

  ).Alexander et al., 1973(پكيجي آماده 
هاي تيپ و طراحي براي  تغيير سياست استفاده از طرح -

  يكايك روستائيان

 فاضلي
م توجه به مقوله حريم خصوصي در جوامعي كه فرديت گسترش لزو

 ).1386فاضلي، (يافته است 
  هاي تجميع واحدهاي مسكونيتغيير در طرح -

Jigyasu  
هاي اوليه مصالح ساختماني و استفاده مناسب  اهميت آموزش ويژگي

  ).Jigyasu, 2010( 3»انتقال فناوري«در  ها آنو مطلوب از 
  ي و نيز ساخت واحد نمونهبرگزاري جلسات آموزش -

  سازي هاي آگاه برگزاري برنامه -

Davidson  
 ,.Davidson et al(لزوم آموزش مردم براي جلب مشاركت 

ها در  لحاظ شدن نظر مردم در فرايند بازسازي و مشاركت آن -  ).2007
  مرحله انتخاب فناوري ساخت و طراحي

 GFDRR  پايين بودن مشاركت روستائيان در مرحله ساخت -
ريزي  صورت تؤامان در برنامه لزوم مشاركت مردم و كارشناسان به

  ).GFDRR, 2012(بازسازي 

Lizarralde  
اهميت شناخت نيازها و انتظارات جامعه محلي ضمن توجه به عدم 

هاي دوران  ها با توجه به محدوديت چون و چراي آن برآوردن بي
  ).Lizarralde, 2010(بازسازي 

 در جريان بازسازي باال رفتن توقع مردم -

Aysan & 
Davis  

ديده با استانداردي به مراتب برقراري شرايط گذشته جامعه آسيب
  ).Aysan & Davis, 1993(باالتر در بازسازي 

  رفع مشكالت مسكن قديم در بازسازي -

Edwards & 
Turrent  

مصرف انرژي و لزوم استفاده از ابزار و وسايل  باال رفتن هزينه
ورت عدم توجه به شرايط محيطي در معماري و مكانيكي در ص

 ).Edwards & Turrent, 2013: 33-34(ساخت مسكن 

علت استفاده از مصالح  آسايش ساكنين به لحاظ حرارتي به -
  متناسب با اقليم

  )نگارندگان: منبع( .محاسن و معايب درجاسازي روستاي عاليشاهي.2ج
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  نتيجه  
بازسازي مسكن در اين روستا در قدم اول در راسـتاي  

سازي در مقابل سوانح صورت گرفـت   تحقق هدف مقاوم
جايي در اين بازسازي نيـز در  و به ميان آمدن مبحث جابه

اما با توجه بـه موضـوع مهـم معيشـت،     . همين راستا بود
  سياست درجاسازي اتخاذ شـد كـه رضـايت مـردم را در    

  .پي داشت
با توجه به درجاسازي مسكن در بازسازي، سيماي كلي 

اما مسـكن  . روستا همانند پيش از سانحه حفظ شده است
ه كه بـا ايـن تصـور شـكل گرفتـه كـه قرابـت        ساخته شد

بيشتري با نوع زندگي و فرهنگ مردم روستايي داشته و با 
 تصوير ذهني مردم از خانه روستايي تطابق بيشـتري دارد، 
عليرغم همه اقدامات مثبت صورت گرفته، به اذعان مردم 

 . منجر به تغيير سيماي محل زندگي آنها شده است
  

بين روستائيان و بنيـاد مسـكن و    ايجاد ارتباط دو سويه
مردم در بازسازي تا حد امكـان،   هاي لحاظ شدن خواسته

دنبـال   باال رفتن ميزان مشاركت در فراينـد طراحـي را بـه   
داشته است و برخالف تصور رايج كه استفاده از مصـالح  
بومي و تكيه بر دانش ضمني روستائيان، منجر به كـاهش  

كنـد پـيش رفـتن     شـود، بـا وجـود    سرعت بازسازي مـي 
بازسازي در مراحل اوليه، در مقايسه با روستاهاي مشـابه  
. طبق برنامه زماني از پيش تعيين شده انجام گرديده است

هـاي دوران بازسـازي    با اين حال با توجه به محـدوديت 
ــاالي مــردم در فراينــد طراحــي و   ــرخالف مشــاركت ب ب
 انتخاب فناوري، ميزان مشاركت در فرايند ساخت كاهش

در اجراي عمليات ساخت و ساز در بازسازي . يافته است
پس از سوانح، همواره دو سياست پيمانكار محور و مردم 

در بازسـازي  . روي مجريـان بازسـازي اسـت   محور پيش
روستاي عاليشاهي با توجه به نوين بـودن شـيوه سـاخت    

هاي زمـاني در  واحدهاي مسكوني و از طرفي محدوديت

احتمال شكست پروژه و استفاده از  هاي بازسازي وپروژه
اي در صورت طوالني شدن زمان هاي پيچ و مهرهاسكلت

ساخت، از پيمانكار غير بومي استفاده شد و پيمانكار ملزم 
در . به استفاده از نيروهاي محلي و بـومي روسـتا گرديـد   

منظور توانمند نمودن روستائيان و با توجه بـه   ادامه كار به
رفته سياست پيمانكـار محـور، بـه    هاي صورت گآموزش

مــدل مــردم محــور تغييــر يافــت و در تكميــل واحــدها، 
در عين حـال توجـه بـه    . روستائيان نقش اصلي را داشتند

ها و نيازهاي مردم و نيز بازديـدهاي مكـرري كـه     خواسته
ناشي از تغيير فناوري در روستاي عاليشاهي بوده، موجب 

اليشاهي شده و پس باال رفتن توقعات مردم در روستاي ع
از اتمــام دوران بازســازي مــردم همچنــان در انتظــار     

  .  باشندهاي مالي و فني دولت مي كمك
اين تجربه تا حدودي در اجراي اين نظريه موفـق بـود   

تــوان در حــوزه طراحــي پــالن مســكن  كــه گرچــه نمــي
عنوان  هايي وسيع نمود اما در طرح نما بهروستايي دخالت

تـوان نظـارت داشـت و از     تا مـي يك حق جمعي در روس
واگـذار كـردن   . تخريب سيماي روستاها جلـوگيري كـرد  

طراحي داخلي واحدهاي احداثي به مـردم ايـن امكـان را    
دهد كه فضاهاي مورد نياز خود را تأمين كرده  ها مي به آن

و پس از اتمـام دوران بازسـازي حـداقل تغييـرات را در     
  .واحدهاي مسكوني انجام دهند

ي واحدهاي مسكوني با توجـه بـه اسـتفاده از    در طراح
مصالح سنگي كه ظرفيت حرارتي بااليي دارد و بـا اقلـيم   
سرد منطقه سازگاري دارد، آسايش سـاكنين در فضـاهاي   

  .داخلي تأمين شده است
جهت رفع معايبي كه در تجربـه درجاسـازي روسـتاي    

  :عاليشاهي رخ داده است، پيشنهادهايي ارائه شده است
بر استفاده از الگوها و مصالح بومي در راستاي تالش  -

  حفظ منظر روستايي
  هاي مردم تعادل در توجه به خواسته -
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توانمندسازي و آموزش از طريق درگير كـردن مـردم    -
در فرايند  4استفاده از مدل مردم محور(در مراحل مختلف 

  )ساخت
توجه همه جانبه به منظر روسـتا در هنگـام طراحـي     -

 ط روستامسكن و محي

توجه به تغييرات فرهنگي جامعه روستايي در جريان  -
 بازسازي

توان اظهار داشت كه محاسن درجاسازي  در مجموع مي
ــوارد    ــياري م ــه در بس ــان داد ك ــاهي نش ــتاي عاليش روس

حل پـيش   جايي روستاها پس از وقوع سانحه تنها راه جابه
ر دنبال يـافتن و بكـا   باشد و بهتر آن است كه بهروي نمي

گــرفتن راهكارهــايي بــراي درجاســازي روســتاهاي      
هـاي  ديده بود زيرا درجاسازي روستا حتي با هزينه آسيب

تــري نســبت بــه اوليــه بــاالتر بــه مراتــب گزينــه مناســب
 .جايي و انتقال روستا است جابه

  

  پي نوشت  
 "چـرا "و  "چطـور "هـايي كـه بـا     طالعه موردي براي پرسشم. 1

يك سؤال تحقيـق روشـن و   . سب استشوند، بسيار منا شروع مي
. كنـد  هاي بعدي را در يك مطالعه موردي متمركز مي دقيق، تالش

موضوع دوم در طراحي مطالعات موردي اين است كه چه چيز را 
ما چيست؟ در بسـياري از مواقـع، يـك     "مورد".بايد تحليل كرد 

مورد، فردي خاص، چندين فرد، يك رويداد يـا چنـدين رويـداد    
  .)200: 1384امامي به نقل از ويمر و دومنيك،  سيد( است

بايست بـه تقليـد   اي برآنند كه در شرايط پس از سانحه ميعده. 2
ماننـد قبـل از سـانحه مطـابق      از گذشته روستائيان پرداخت و بـه 

اي ديگـر بـه   مصالح و دانش بومي روستائيان طراحي نمود و عده
رو به سوي معماري  هاي سنتي در حين زلزلهتبع ناكارآمدي سازه

توجـه بـه معمـاري گذشـته     اي بـي وارداتي شهري برده و نسـخه 
ــويز    ــراف تج ــهرهاي اط ــاري ش ــد از معم ــه تقلي ــتائيان و ب روس

اي كـه  گونـه پردازد بهديدگاه سوم به راهبردي ميانه مي. نمايند مي
ضمن توجه و احترام به دانش بومي روستائيان و مصالح موجـود  

هاي معماري روستاي قبـل  گيري از نشانههرهدر منطقه سانحه و ب
هايي ارائه گردد كه منطبق بر اصول فني رايـج بـر   از سانحه طرح

لحـاظ   نظام مهندسي ساختمان بوده و پاسخگوي شرايط بحران به
هدف از ارائه اين راهبرد بـه هـيچ وجـه نگـاهي     . زماني نيز باشد

يـا صـرفاً   هـاي روسـتايي و   هـا و ارزش گرايانـه بـه سـنت    تقليل
برداري ظاهري از خانه روسـتايي نيسـت بلكـه پاسـداري از      گرته
مايه روستاها و روستائيان وجود داشته هايي است كه در بن ارزش

  ).213-211: 1392گركاني، (و امروزه در حال احتضار است 
كارگيري يك فناوري كه پيش از اين در منطقـه رايـج نبـوده     به. 3

  ).Barakat, 2003(است 
منظـور انجـام    مدل مردم محور بـر توانمندسـازي جوامـع، بـه     .4

البتـه  . ديـدگان تأكيـد دارد   كارهاي ساختماني توسط خود آسـيب 
هـا و   هاي خودياري بايد با ارزيابي مهارت ريزي براي طرح برنامه

. گيري امور، همـراه باشـد   هاي افراد جامعه براي به عهده تخصص
كار موجود باشد، طراحي خودياري زماني ممكن است كه نيروي 

ها نسبتاً ساده است، مردم با سـاخت خانـه آشـنايي دارنـد و      خانه
هــا  در ايــن صــورت خــانواده. محــدوديت زمــاني وجــود نــدارد

هـايي از قبيـل    توانند به ساخت مسكن خود بپردازند و كمـك  مي
هاي فني و كارشناسي نيز بـه   تأمين مصالح ساختماني و راهنمايي

  ).Barakat, 2003(آنها داده شود 
  

  منابعفهرست  
، سرپناه )1371. (اداره هماهنگي امداد سوانح سازمان ملل متحد -

هـايي در زمينـه امـداد، مركـز تحقيقـات       رهنمـود  -پس از سانحه
 .مسكن و ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي

، دانش بومي استفاده از )1383. (ازكيا، مصطفي؛ يوسفي، جالل -
شناسي، سال سـوم، شـماره    ن ممسني، نامه انسانبلوط در شهرستا

  .15-37، صص 6
اي بازسـازي مسـكن در    ، مطالعه مقايسه)1392. (بشيري، مهسا -

فـارس از   1389پلنگي پـس از زلزلـه    روستاهاي عاليشاهي و دره
نامـه كارشناسـي ارشـد بازسـازي پـس از       ديدگاه فنـاوري، پايـان  

  .سانحه، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران
، )1392. (پور، محسـن؛ بشـيري، سـعيده    بشيري، مهسا؛ سرتيپي -

جـايي و تجميـع    بررسي دخالت در مسكن روستايي پس از جابـه 
روسـتاي قپـان   : روستايي ناشي از وقوع سانحه، مطالعـه مـوردي  

المللــي  اســتان گلســتان، اولــين كنفــرانس بــين 84ســفلي، ســيل 
  .مخاطرات محيطي
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، طرح هـادي  )1390. (ان فارسبنياد مسكن انقالب اسالمي است -
  .پلنگي مجموعه روستاي عاليشاهي و دره

، فرهنگ و مسكن، مسكن و محيط )1390. (پورديهيمي، شهرام -
  .134روستا، شماره 

زاده، حميده؛ رضواني، محمدرضا؛ محمدي استاد كاليـه،   پهلوان -
، ارزيابي كيفيت زندگي در روسـتاهاي ادغـام شـده    )1390. (امين

اسـتان  -كمـر  مجموعه ادغـامي پـيش  : مورد(انح طبيعي پس از سو
  .137، مسكن و محيط روستا، شماره )گلستان

حبيب، فرح؛ گركاني، سـيد اميرحسـين؛ مختابـاد امرئـي، سـيد       -
هـاي   نشانه  ، تحليل استحاله)1389. (بخش، فاطمه مصطفي؛ رحيم

جـايي   پس از جابه» باباپشمان استان لرستان«سكونتگاهي روستاي 
هاي مسكن روستايي، مـديريت شـهري، شـماره     تأكيد بر نشانهبا 
  .202-187، صص 25
-هـاي اجتمـاعي   ، دگرگـوني )1385. (رحمتي، محمـد مهـدي   -

زده رودبـار و منجيـل،    اقتصادي ادغام روسـتاها در منطقـه زلزلـه   
 .2مطالعات اجتماعي ايران، شماره 

اكبــر؛ صلصــالي، مهــوش؛  دوســت، علــي رنجبــر، هــادي؛ حــق -
، )1391. (دل، عليرضا؛ سليماني، محمدعلي؛ بهرامـي، نسـيم  خوش
 راهنمايي براي شـروع، مجلـه  : هاي كيفي گيري در پژوهش نمونه

 اسـالمي  جمهوري ارتش پزشكي علوم انشگاه د پژوهشي علمي

  .250-238، صص 3ايران، سال دهم، شماره 
ــت - ــه و مســكن )1386. (اهللا فاضــلي، نعم ــردي (، مدرنيت رويك

انه به مفهوم خانه، سبك زنـدگي روسـتايي و تحـوالت    نگار مردم
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