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   شهر قير -1351تجربه بازسازي مسكن پس از زلزله؛ سال 
  

  **ئي سايما خواجه ،* عليرضا فالحي

  04/11/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  21/03/1393                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
درمطالعـات بازسـازي در ايـران     نقاط ضعف يكي از مهمترينهاي گذشته فقدان اطالعات، مدارك و مستندات معتبر از تجربيات بازسازي

تواند مفيد باشد، ليكن بسياري از اطالعات و تجربيات ها مي واني آنهاي گذشته و بازخ بديهي است مستندسازي بازسازي. شود قلمداد مي
  .هاي بعدي مدد گرفت وجود ندارد ها براي برنامه ريزي مربوط كه بتوان از آن

هـاي   مشاهدات و بررسي. دچار تخريب وسيعي گرديد 1351شهر قير در جنوب غربي استان فارس در زلزله منطقه قير و كارزين در سال 
يابي محل احداث شهر جديد و نوع بناهـاي سـاخته شـده     دهد كه مكاننشان ميگرفته در شهر قير، چهل سال پس از وقوع زلزله صورت 

  .توسط دولت بدون انجام مطالعات جامع صورت گرفته است
ه شـده در آن و مسـائل   در اين مقاله سعي بر آن است كه با مستندسازي، شناخت و بررسي روند بازسازي اين شهر و عناصر شهري ساخت

هـاي   بنـدي ويژگـي   بـه ثبـت و طبقـه    ،هاي بومي ها با استفاده از ظرفيت براي آنبه وجود آمده پس از بازسازي و تدبيرهاي انديشيده شده 
اسـتاي  بنـابراين در ر . سال اين بازسـازي را بـازخواني نمايـد    40فرد اين بازسازي و چگونگي تأثيرگذاري آن پرداخته و پس از  منحصر به

  . توصيفي و ميداني استفاده  شده است -تلفيقي از دو روش پژوهش اكتشافي رسيدن به اين اهداف،
. هاي ساخته شده در آن شباهت اندكي با شـهر قـديمي دارد   جا شده و مسكن آيد كه شهر جابه از نتايج حاصل از اين پژوهش چنين بر مي

هـا را بـه آنچـه كـه تصـور       هايي را به مسكن ساخته شده الحاق نمودنـد و ظـاهر خانـه    با توجه به كمبود فضايي، ساختمانشهر قير مردم 
هاي بازسازي شده را تخريب نمودند  البته برخي، خانه. شان از خانه بود، نزديك كردند و كمبودهاي مربوط به طرح را جبران نمودند ذهني

هـا   ها در منطقـه، آن  آن  زلزله ساخته شده بودند، با وجود نامتعارف بودن فرمهايي كه مقاوم در برابر  و برخي ديگر نيز پس از ورود به خانه
امكانات و تسهيالت در جريان اين بازسـازي،  ارائه  عالوه بر اين، نتايج حاكي از آن است كه. را قبول كرده و اين واحدها را حفظ نمودند

   . سزايي داشته است هجايي شهر از سوي مردم نقش ب در پذيرش جابه
  
 

. مستندسازي، بازسازي، بازخواني بازسازي، شهر قير، زلزله :واژگان كليدي  

  .دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي *
    Sayma.khajehei@gmail.com .كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي **
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مقدمه      
توان از آن  فرد است كه مي هر سانحه رويدادي منحصر به

، )3: 1993به نقل از بركات، 1990لوچات، ( درسي آموخت
منظور جلوگيري از تكرار  در حقيقت، بازگشت به گذشته به

هـايي اسـت كـه در     استفاده از فرصتاشتباهات در آينده و 
هـا اسـتفاده نشـده     گذشته وجود داشته و بـه درسـتي از آن  

هايي كه هرگاه مجـدداً از دسـت داده شـوند،     فرصت. است
شوند و ساز و  با توجه به فشارهايي كه از همه سو وارد مي

ها قدرت تفكر را سلب كرده و اين بـار   كارهاي ناشي از آن
  ).1: 1366كوپ، بوشه ، پولي، ( شدفاجعه آفرين خواهند 

: 2010 (همانگونه كه در كتـاب سـرپناه پـس از سـانحه    
آمده است، هر پروژه بازسازي با توجه به نوع سانحه )  16

و شـدت آن، كشــور و بســتري كـه ســانحه در آن اتفــاق   
هـاي فرهنگـي،    افتد، ميزان شهريت آن مكـان و ارزش  مي

به نحوه مـديريت   گيري راجع همه و همه بر نحوه تصميم
اينكـه چگونـه   . گذارد بازسازي پس از آن سانحه تأثير مي

يك دولت از منابع موجود در راستاي بازسـازي اسـتفاده   
كند، چگونه به سـرعت سـاخت و سـاز در قيـاس بـا       مي

دهد و نحـوه تقسـيم وظـايف     كيفيت بازسازي اهميت مي
 با اشاره بـه ) 7: 1993(ديويس و آيسان. نيز متفاوت است

هاي  هاي موجود ميان انواع سوانح، بر لزوم بررسي تفاوت
علمي مناسب و متعدد در مطالعات سوانح تأكيد دارنـد و  
در اين خصوص اظهار شده است كه علي رغم  اينكه هر 

فـرد   اش منحصـر بـه   سانحه از نظر نوع، زمان و محـدوده 
  . است، مشكالت پس از سوانح اساساً مشابه است

وانح بايستي رويكـردي كـل نگـر و    بازسازي پس از س
فيزيكـي و غيـر   ( تكاملي داشته باشد كـه ابعـاد گونـاگون   

پيچيـدگي  . سكونتگاه ويران شده را پوشش دهد) فيزيكي
اين فرايند وقتي قابل كنترل است كه بازسازي، تمامي اين 

در نهايـت  . هـا را پوشـش دهـد    ابعاد و ارتباط متقابـل آن 
توانـد موجـب    است كه مياي  بازسازي يك فرايند توسعه

ها براي تعامـل و   بازتواني اقتصادي، فراهم آوردن فرصت
ــده، ارتقــاي هويــت  يكپارچــه ســازي جامعــه آســيب دي

فرهنگي و ايجاد ارتباط ميان گذشـته، حـال و    -اجتماعي
آينده  براي افزايش حس تعلـق بـه محـيط سـاخته شـده      

  ). 20: 1997آووتونا، ( ايجاد نمايد
غربـي اسـتان فـارس در زلزلـه سـال       بشهر قير در جنو

دنبال آن  به. دچار تخريب و تلفات انساني وسيع شد 1351
جايي و ساخت شـهر جديـد    برنامه بازسازي بر مبناي جابه

هـا حـاكي از آن    شاهدات و بررسيم. تدوين و اجرا گرديد
است كه نحوه انتخاب مكان شهر جديد و نحـوه بازسـازي   

علت عدم توجه مسئولين بـه   ها توسط دولت وقت، به خانه
ها در ايـن   سازي و عدم مشاركت آن نيازهاي مردم در خانه
هـا در ابتـداي امـر     هـا و اجـراي آن   بازسازي، طـرح خانـه  

ــا ايــن وجــود   .هــا را جلــب ننمــوده اســت  رضــايت آن ب
هاي انجام شده حاكي از ساخت شهري منظم است  بررسي

چنـان پايـدار   بازسازي، هم از سال 40گذشت  باكه تاكنون 
هـاي آن حـس    است و اكنون مردم نسبت به شـهر و خانـه  

تـاكنون  ايـن در حـالي اسـت كـه     . تعلق و وابستگي دارند
مستندات مرتبط با توصيف و چگـونگي ايـن بازسـازي و    

و پـس از  ثر در ايـن بازسـازي   ؤتبع عوامل مالفرايند آن و ب
  .صورت مدون گردآوري نشده است بهآن، 

سعي بر آن اسـت كـه بـا مستندسـازي،      لذا در اين مقاله
شناخت و بررسي روند بازسازي شهر قير و عناصر شهري 

هـاي منحصـر    بنـدي ويژگـي   ساخته شده، به ثبـت و طبقـه  
فرد اين بازسازي و چگونگي تأثيرگذاري آن پرداختـه و   به

  . نمايد سال اين بازسازي را بازخواني مي 40پس از 
  

 پرسش هاي تحقيق
هر قير و مسكن آن پس از زلزله سـال  روند بازسازي ش

  چگونه بوده است؟ 1351
اصول حاكم بر اسكان دائم و عناصر شـهر جديـد چـه    

  بوده است؟
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  امتيازهاي شهر جديد چه بوده است؟
  چارچوب مفهومي

هـاي تحقيقـاتي، واقعيتـي     ضرورت مستندسازي پـروژه 
توان گفت بـدون انجـام صـحيح و     است كه به جرأت مي

كار با ارزشي انجام نشده و اصلي اسـت   اصولي آن، هيچ
هـا در   عنوان پايه تحقيقات و توسعه در تمامي زمينه كه به

در واقع اهميت مستندسـازي صـحيح   . شود نظر گرفته مي
ها و  شود در طرح ها چنان است كه گفته مي درس آموخته

دهد و تنها اشتباهات  ها هيچ اشتباه جديدي رخ نمي پروژه
عـالوه  ). 203 -199: 1386هومن، ( ودش گذشته تكرار مي

اي براي ارزيابي از طريق  ها مستندسازي وسيله بر همه اين
ــين فاصــله  ــل"تعي ــر و عم ــا  "نظ ــل"ي ــول و فع در  "ق

هاي مورد بررسي است، ضمن اينكـه مستندسـازي    عرصه
سازد كه دخالت عوامل اجرايـي و   اين امكان را فراهم مي

محاسبه و مداقه قرار  ساير شرايط حاكم بر عملكرد، مورد
  ). 15-14: 1379داوري، ( گيرد

در زمينه مطالعات سوانح در ايران، نقدي كه وارد است 
هاي متعـدد در زمينـه وقـوع     اين است كه با وجود تجربه

در كتـاب سـرپناه   ". ايـم  سوانح، كمتر تجربه كسب نموده
ضمن تأكيد بر ثبت و گردآوري اطالعات  "پس از سانحه
هـاي   ر مراحل مختلف مياني و پاياني برنامـه و تجربيات د

هـاي   بازسازي، از فقدان اطالعات و تجربيـات بازسـازي  
ها ياد  عنوان يكي از مهمترين نقاط ضعف برنامه گذشته به
  ).111: 1371اداره هماهنگي امداد و سوانح، ( شده است

  بازخواني اقدامات بازسازي پس از سانحه
موجود در خصـوص  يكي از مشكالت ) 5: 1983(كاني

هــاي پــس از ســانحه را عــدم كفايــت  بــازخواني برنامــه
ديـدگان   هـا يـا سـانحه    هاي موجود از نظـر سـازمان   معيار
هاي جديد ارزيـابي   ها و روش داند و لذا بر ارائه معيار مي

ــد دارد ــويس.  تأكي ــزارش و  ) 12 -11: 1981(دي ــز گ ني
 مستندسازي فرايند بازسازي را امري ضروري دانسته كـه 

باشـد و در   هـا مـي   هـا و موفقيـت   حاوي ارزيابي شكست
ال خارج از كنتـرل دولـت و توسـط محققـان      حالت ايده

. گيـرد  مستقل با دسترسي به اطالعات مهـم صـورت مـي   
اندركاران بازسـازي   برخي از داليل عدم توجه كافي دست

توان در مـوارد   هاي بازسازي را مي به مسئله ارزيابي طرح
 ):4: 2002ليزارالد، (زير جستجو كرد 

ــدركاران برنامــه اغلــب دســت هــاي پــس از ســانحه و  ان
بازسازي تنها مدت كوتاهي در محل حضور دارند و معموالً 

كه عملياتشان به نتيجه برسد و فرصت كافي بـراي   قبل از آن
  .كنند تجزيه و تحليل كار خود بيابند، محل را ترك مي

ــطو  ــه مراحـــل و سـ ــردآوري اطالعـــات در كليـ ح گـ
خصـوص در سـطوح اجرايـي      ريزي و مديريت و به برنامه

. جهت اصالح محصوالت و خدمات امري ضروري اسـت 
هـا و   گردآوري اطالعات بايد بـه تجزيـه و تحليـل برنامـه    

اقدامات صورت گرفته و ارتباط آن با ابعاد مختلف جامعه 
زده مورد نظـر بپـردازد و پـس از اتمـام بازسـازي،       سانحه

هـا مـورد    لف نوشته شده و نتـايج برنامـه  شرح مراحل مخت
با گذشـت زمـان نيـز بايـد در فواصـل      . ارزيابي قرار گيرد

زماني معين به محل سانحه رجوع شـده و نتـايج و اثـرات    
بـدين ترتيـب   . بلندمدت اقدامات مورد ارزيابي قرار گيـرد 

هـاي مختلـف    در نهايت دانش حاصل از بازخواني تجربـه 
هاي مختلـف بـه متخصصـان و     هتواند به شيو بازسازي مي

ــان منتقــل شــده و در برنامــه ــر و  مجري ريــزي هرچــه بهت
 .هاي بازسازي ياري رساند موفقيت هرچه بيشتر برنامه

  
  روش تحقيق

براي انجام اين پژوهش، تلفيقـي از دو روش پـژوهش   
بـه  . توصيفي و ميداني در نظر گرفته شده است -اكتشافي

بيشـتر بـه بررسـي    اين ترتيب كه در بخش مستندسـازي  
هـاي موجـود در    اسناد و مدارك موجـود ماننـد گـزارش   

رابطه با زلزله و شرح وقايع ثبت شـده در رابطـه بـا ايـن     
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هاي منتشر شده در زمان وقوع  بازسازي و بررسي روزنامه
هاي اكتشافي و عميق بـا   سانحه و همچنين انجام مصاحبه

كـه در   اندركاران بازسازي و بازماندگان ايـن زلزلـه   دست
انــد  ســال سـن داشــته  15هنگـام وقــوع سـانحه بــيش از   

پرداخته شده است و در بخـش بررسـي رونـد بازسـازي     
پس از وقوع زلزلـه از روش ميـداني و تجزيـه و تحليـل     

تحليلي استفاده شده  -صورت توصيفي اطالعات ميداني به
يافته و بررسـي محـيط    است كه از طريق مشاهده سازمان

ذكـر اسـت كـه     البته الزم به. ده استساخته شده ميسر ش
آوري اطالعـات از   كل كار مونـوگرافي بـوده و در جمـع   

ــداني و بررســي اســناد و مــدارك موجــود،   مطالعــات مي
 .است  مشاهدات و مصاحبه استفاده شده

  
  

  معرفي شهر قير در منطقه
از شهر قير در بخش مركزي شهرسـتان قيـر و كـارزين    

 28بين مدارهاي  ان فارسغربي است  هاي جنوبشهرستان
دقيقـه شـرقي    2درجـه و   53دقيقه شمالي و  29درجه و 

ميانگين ارتفـاع  . باشد واقع شده و مركز اين شهرستان مي
فرمانداري قير و كارزين،  ( متر است 750آن از سطح دريا 

تنها داراي  1351شهر قير پيش از زلزله فروردين ). 1391
كنـي ماالريـا،    ر ريشـه آمـا  (نفر جمعيت بوده است 4,068
، امـا جمعيـت   )به نقل از وزارت آباداني و مسـكن  1351

هاي گذشته همواره رو به افزايش بـوده   اين شهر طي سال
نفـر   17,429به  1365نفر در سال  8,440و جمعيت آن از

  .بالغ گرديده است 1385در سال 
علت اينكه بخشي از زاگرس  شهرستان قير و كارزين به

  ت، همـواره درگيـر زلزلـه بـوده اسـت     چين خـورده اسـ  
آذرمـاه   5لـرزه   طبق گزارش زمين). 9 -8: 1375محيط،  (

رويـداد   820در حدود ) تا اسالمي و همكاران، بي( 1389
 4كه عمدتاً بين   اي در سده گذشته در منطقه رخ داده لرزه
گونـه كـه در گـزارش سـازمان      آن. ريشتر بوده است 5تا 

 5نقل شـده اسـت، در فاصـله    ) 17: 1351فر، معين (برنامه
هـايي از شـهري    خرابـه  1كيلومتري از شـهر قـديمي قيـر   

تر وجود داشته كه در اثر زلزله ويـران شـده بـوده     قديمي
خيزي منطقه  است و اين خود حاكي از سابقه طوالني لرزه

تـوان بـه    ها، بر طبق اسـناد مـي   ترين آن است كه ازقديمي
مـيالدي   1440بـا   هجري قمري مصادف 844زلزله سال 

تـن از مـردم منطقـه را     10,000اشاره كرد كه جان حدود 
هجري شمسـي   1282ماه  آبان 24گرفت و همچنين زلزله 

ــود   ــه وارد نم ــردم منطق ــه م ــادي را ب ــارات زي ــه خس   ك
  ). 106: 1375محيط، (

  
  
  
  
  
 
  
  
  

  

  هاي شهر قير پيش از زلزله  بافت كالبدي و ساختمان
شود، شهر قديمي قيـر   ديده مي 2همانطور كه در تصوير

كيلومتري شهر كنوني و در  8/1اي در حدود  كه در فاصله
ميان باغات مركبات قـرار داشـته، داراي بـافتي فشـرده و     

ها  هاي ساكنين شهر، كوچه بر طبق گفته. نامنظم بوده است
هـاي وسـيع و    ها داراي حياط باريك و خاكي بوده و خانه
كبات و نخـل و حـوض آب   با درختان متعدد از جنس مر

سرويس بهداشتي در محوطـه حيـاط بـوده و    . بوده است
 شـده  كارهاي مربوط به آشپزي در حياط خانه انجـام مـي  

نشـيني در ايـام    هـا مكـاني بـراي شـب     حياط خانه. است 
هـا از تعـدادي اتـاق و يـك راهـرو       تابستان بوده و خانـه 

پزي ها براي خوابيدن، آش شده است كه از اتاق تشكيل مي

لرزه در شهرستان قير و  خطر نسبي زمينبندي  پهنه. 1ت
مهندسين مشاور شهر و انديشه پارس : منبع. كارزين

  .41: 1،1390ج
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اي  پالن نمونه. شده است شدن خانواده استفاده مي و جمع
ها در ادامه آمده است كه مدل ذهني است كـه   از اين خانه

ذكر . ها با نگارنده به تصوير كشيدند اهالي قير در مصاحبه
اين نكته در اينجا الزامي است كه ساكنين همه مالك خانه 

نهــا بــوده ولــي ايــن مالكيــت در جــايي ثبــت نشــده و ت
 .قراردادي در ميان ساكنين بوده است

 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

در اين شهر، عمده ) 21: 1351( فر بر طبق گزارش معين
ها در دو طبقه بنا شـده بـوده و در درجـه اول از     ساختمان

خشت و گل و يا سنگ الشه و با مالت گل سـاخته شـده   
ها از چوب و قشر ضخيمي از گل  بيشتر سقف. بوده است

هـا بـا تيـرآهن و طـاق      ر مواردي نيـز سـقف  بوده است، د
شده كه بر روي ديوارهاي خشت و گلي  ضربي ساخته مي

  .و يا سنگي قرار گرفته بوده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هاي شهر، از ديوارهاي آجري بـا   در درجه دوم، ساختمان
شده است كـه   سقف تيرآهن و طاق ضربي آجري ساخته مي

هـاي   آجـري و سـتون   صورت مركب از ديوارهاي حمـال  به
بوده است كه  فلزي و با سقف تيرآهن و طاق ضربي آجري 

. تخريـب گرديدنـد   1351ها در اثر زلزله سال  تقريباً همه آن
هـاي شـهر    عنـوان نمونـه از خانـه    چند پالن به 4تصوير در 

ها به گفتگو بـا   قديمي قير آورده شده است كه براي تهيه آن
هاي شهر  ها، شمايي از خانه مردم پرداخته شده و با كمك آن
همانگونـه كـه ذكـر    . است  پيش از وقوع زلزله تهيه گرديده

ها پيش از وقوع زلزله دو طبقـه بـوده و بـه     گرديد اكثر خانه
فضاي حياط بزرگ بوده . اند گيري داشته سمت جنوب جهت

  .و در آن درختان مركبات و نخل وجود داشته است

 
 
  
  
  
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .1351:11فر،معين: منبع. شهر قديمي قير.2ت

اي از مسكن شهر قديمي قير برگرفته از ذهن نمونه.4ت
.نگارنده: منبع. پناه آقاي اكبري و آقاي يزدان
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  ه قير زلزل
لرزه كـه مـردم منطقـه را از خطـر      ها پيش پس از وقوع ده
دهم  2ثانيه و  14و  دقيقه 37و  5درساعت آگاه ساخته بود، 

مطـابق بـا    1351فـروردين   بيسـت و يكـم  صـبح روز   ثانيه
 10ثانيه به وقت گرينويچ در روز  54دقيقه و  6و  2ساعت 
متري كيلـو  890فاصـله   در در شـديدي زلزله  ،1972آوريل 

جنـوب  در كـارزين    -منطقه كوهستاني قيرجنوب تهران در 
كه مساحت بـيش از يكصـد و پنجـاه     استان فارس روي داد

ــيش از   ــدتي ب ــا ش ــع را ب ــزار كيلومترمرب ــتر 4 ه ــه ريش   ب
   .درآورد لرزش

  
تنها آبادي بزرگ منطقه، بـه  در اثر اين زلزله شهرك قير 

اي بـه   نطقـه مدر  پارچه آبادي 85و حدود كلي ويران شد 
. خســارت ديدنــدحــوالي آن  كيلومترمربــع 210وســعت 

اگرچــه كــاربرد قنــات در ايــن بخــش از فــارس چنــدان 
 5حــدود  -گســترده نبــود، امــا تعــداد زيــادي از قنــوات

چــاه فروريخــت و  180مجــرا خــراب شــد و  -كيلــومتر
هاي  در كوه. كشاورزي منطقه در معرض خطر قرار گرفت

لغـزه روي داد و   و زمـين  شمال قير، چنـدين سـنگريزش  
در . رفـت، مسـدود نمـود    اي را كه به فيروزآباد مـي  جاده

منطقه هنگام و سر بيشه در باختر قير، جنبش زمين چنـان  
هـاي   هـا و گردالـه   هـا، سـنگ   سـنگ  نيرومند بود كه قلـوه 

كوچك كه در زمين هموار جايگير بودنـد از گـوده خـود    
ــا پرتــاب نمــود  ــده و ي ــه بيــرون ران  3,500ود از حــد .ب

ــدود      ــه ح ــود در منطق ــه موج ــاختمان و خان  3,000س
ساختمان به كلي خراب گرديد و يا بـه نحـوي خسـارت    

 2-1: 1351فـر،   معـين (  ديد كه ديگر قابل اسـتفاده نبـود  
 ).267: 1370امبرسز و ملويل، 

هـاي   ، در گـزارش )1: 1351( فـر  اساس گزارش معين بر
  محاســبه  مقــدماتي واصــله، مركــز زلزلــه بــه شــرح زيــر

  : گرديده است
  درجه طول شرقي 70/52عرض شمالي و  50/28  

عرض شـمالي و   45/28: شناسي آمريكا مركز ملي زلزله
  درجه طول شرقي 90/52

كه اين طول و عرض جغرافيايي، مربوط بـه مكـاني در   
هـا،   اساس گزارش بر. باشد روئين مي جنوب روستاي تنگ

المللـي   ط مركـز بـين  ترين بزرگي براي اين زلزله توسـ  كم
تـرين در   ريشتر و بيش 6/6استراسبورگ فرانسه به اندازه 

: 1375محيط، ( ريشتر به ثبت رسيد 1/7تاشكند به اندازه 
كانون زلزله بر طبق محاسبات مقدماتي مركز ملـي  ). 107
  كيلـومتري محاسـبه گرديـد    33شناسـي آمريكـا در    زلزله

ومتري حـدوث  كيلـ  400كه تا شعاع ) 2: 1351فر،  معين(
در گــزارش مــذكور از   . 2آن محســوس بــوده اســت  

آمده است كه شدت زلزلـه در شـهرك   ) 4: 1351(فر معين
قير و در دهاتي نظير تنگ روئين كه شديدترين خسارات 

  تخمـين   ريشـتر   8، حـدود   هـا وارد شـده   و تلفات به آن
  .است زده شده 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بديتعداد تلفات و مجروحين و خسارات كال
، )18: 1973( در گزارش تهيه شده توسط لي و رازانـي 

جدولي تنظيم شد كه برگرفتـه از اطالعـات منتشـر شـده     
بـود و در   1351ماه سال  ارديبهشت 7توسط پليس مورخ 

هـاي تخريبـي    آن آمار تلفـات و مجـروحين و سـاختمان   
ديده منطقـه بـه تفكيـك     قريه آسيب 85ناشي از زلزله در 
نفـر   23,126طبـق ايـن آمـار از    . شـد  قراء مربوطـه ذكـر  

  .كارزين -قير 1351ال لرزه س زمين. 5ت
  .271: 1370امبرسز و ملويل، : منبع
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نفـر كشـته    5,374نفر مجـروح و   1,710جمعيت منطقه، 
شـوند و   از جمعيت منطقه را شـامل مـي  % 23اند كه  شده

 3700از آجري، خشـتي وسـنگي سـنتي    ساختمان  3200
خرابـي وسـقوط    .ويران گرديدنـد بناي موجود در منطقه 

وخسارات ها باعث كشتار عظيم مردم  سقف اين ساختمان
ــد  ــراوان گردي ــالي ف ــ .م ــداد طفق ــت تع ــماري   انگش ش

ساز در منطقـه وجـود داشـت كـه      هاي مهندسي ساختمان
هـاي   تعـدادي سـاختمان   .ها رسـيد  خسارات اندكي به آن

ــي نيمــه مهندســي ســاز  ــد (دولت ســاختمان كلينيــك مانن
نيـز در  ) مخـابرات  سـاز و نوهـاي مـدارس    قير،ساختمان

ــدهــ منطقــه وجــود داشــتند كــه آن   ا نيــز ويــران گرديدن
  .)3: 1375رازاني، (

   
  علت خسارات كالبدي

توان  طور كلي بناهاي منطقه را به چهار دسته كلي مي به
تقسيم نمود كه شامل ابنيه خشت و گلي، سنگي، آجـري  

شود كه از اين ميان ابنيه مهندسـي   ساز مي و ابنيه مهندسي
هـا   به آن از نظر تعداد معدود بوده و ميزان خسارات وارده

كــه خســارت اصــلي بــه  در حــالي. اســت نيــز كــم بــوده
علـت   هاي خشـت و گلـي و سـنگي منطقـه بـه      ساختمان

سست بودن پوشـش سـقف و فـروريختن آن وارد آمـده     
هاي آجري با سـقف طـاق ضـربي نيـز      در ساختمان. بود
ها، ديوارهـا قبـل از    علت ضعف در ديوارهاي ساختمان به

هـا، سـقف    اغلب ساختمان هر چيز فرو ريخته و حتي در
رو، بزرگـي و   از ايـن . پارچه فـرود آمـده بـود    طور يك به

تواند به تنهايي موجب ايجاد چنين سطح  شدت زلزله نمي
وسيعي از تخريب و تلفات باشد بلكه مصالح سـاختماني  

اي و رعايـت ننمـودن    ضعيف و طراحي نامناسـب سـازه  
ها را  اصول فني ساخت و ساز سهم زيادي از اين تخريب

 ، لي 58 -21: 1351فر،  معين( دهند به خود اختصاص مي
  ). 80-18: 1973و رازاني 

  بازسازي شهر قير
زده قيـر و   پس از تصويب طرح نوسـازي منطقـه زلزلـه   

بازسازي شـهر   1351كارزين در تهران، اواخر تيرماه سال 
جايي شهر به مكاني ايمن در برابر زلزله  قير با هدف جابه

هـاي خـدماتي    هاي مسـكوني و سـاختمان   نهو ساخت خا
شهري و آموزشي و فضاهاي سـبز شـهري بـا نظـارت و     
اجراي دفتر فني اسـتانداري فـارس شـروع گرديـد و بـه      

  . سال به طول انجاميد 2مدت 
  شهرك جديد قير يابي مكان
محـل شـهرك جديـد    ) 6: 1375( اساس نوشته رازاني بر

ـ  در  ه نسـبتاً زيـادي  فاصـل ه قير در دامنه كم شيب تپه اي ب
شـده قيـر    از شهرك قديمي و ويـران  كيلومتري 8/1حدود 

اي  هـاي سـنگي برجسـته    در اين مكان قسمت .انتخاب شد
 سـازي، پـي  خيابان كشـي،  وجود داشت كه هزينه تسطيح،

ميليـون دالر   5/1جدول بندي و محوطه سازي را تا حدود 
محـل  ها حاكي از اين بـود كـه    بعضي گزارش. افزايش داد

كـوپتر   هلـي  ي منطقـه بـا  يشهرك جديد قير طي بازديد هوا
 .توسط مسئولين رده باالي كشـوري انتخـاب شـده اسـت    

هاي ديگر حاكي از انتخاب محل براساس پيشـنهاد   گزارش
در مطالعات منطقـه   .ه استشناسي بود يك كارشناس زمين

اي بـه   گونه اشـاره  توسط متخصصين داخلي وخارجي هيچ
هـا ناشـي از    خرابي سـاختمان  ن نشده بود وناپايداري زمي
اسـاس   بـر  .خشـتي بـود   ي ويهـاي سـنتي بنـا    هضعف ساز

در آن زمان انجـام شـده   با مردم سانحه زده اي كه  مصاحبه
كه مردم شهر انتخـاب محلـي    اين مسئله دريافت شده بود

دادنـد و از لحـاظ    تر به شـهر قـديم را تـرجيح مـي     نزديك
بـــراي تهيـــه و زم ال نيهـــاي ســـاختما هصـــرف هزينـــ

  .تر بود كار بسيار ارزان هاي شهري نيز اين ساخت زير
  شهر قير هاي ساختمان

زمـان   درآن شهرسـازي دفتر فنـي اداره كـل مسـكن و    
هـاي طراحـي و اجرائـي     مسئول تهيه قسمت اعظم نقشـه 
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هـاي   صورت نقشه ها به ها بود كه بيشتر اين نقشه ساختمان
ايـن  . ن ارسال شـده بودنـد  نمونه و استاندارد تيپ از تهرا

ها در تهران تهيـه   همراه برآورد هزينه ساخت آن ها به نقشه
ها در شـيراز   قسمت اندكي از نقشه عالوه بر اين، .گرديد

  . مستقيماً تهيه گرديدند فني استانداري توسط دفتر
البته الزم به ذكر است كه طبق برنامه ارائه شده، بخشي 

لتي و عمومي در شـهر قيـر بـا    ها و بناهاي دو از ساختمان
يك  آنصاحب اختراع اصلي استفاده از سيستم نويني كه 

بـه يـك شـركت ايرانـي اجـازه       وشركت اسـرائيلي بـود   
، ايران داده بود برداري از اين سيستم ساختماني را در بهره

  .ساخته شد
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  

دسـتگاه   750(در هر صورت هر دو سيستم سـاختماني 
بنـدي   هاي بـا بلـوك بتـوني و كـالف     رت ساختمانصو به

اي  هـاي پوسـته   صورت سـاختمان  دستگاه به 250بتوني و 

به اين صـورت كـه بـراي     ،در شهر اجرا گرديد)  3گنبدي
صورت قطعـات   هر خانوار زميني به متراژ چهارصدمتر به

  متر و براي هـر دو سيسـتم سـاختماني،    25 × 16يكسان 
بدون حمام در نظر ، دستشويياتاق، يك آشپزخانه يك  2

رو يك مـاه پـس از تنظـيم قراردادهـاي      از اين. گرفته شد
ســاخت واحــدها، اجــراي قراردادهــا و ســاخت و ســاز  

  . ها شروع شد ساختمان
  

  هاي با بلوك بتني ساختمان
منظور پيدا كـردن راه   در راستاي طرح سازمان مسكن به

در حلي جهت تعميم مسـكن بهداشـتي و فنـي و مقـاوم     
برابر زلزله و قابل اجرا در سطح روستاهاي كشور است و 

هـاي منطقـه و    جايگزيني بتن به جاي خشـت، سـاختمان  
هـاي شـهر قيـر بـا سيسـتم       خصوصاً بخشي از سـاختمان 

بنـدي بتنـي و بـا تقويـت ميلگردهـاي آهنـي و بـا         كالف
در ايـن شـهر   .  اي بتن آرمه اجـرا گرديـد   هاي تاوه سقف

وارهاي بلـوك بتنـي كـه تـا حـدودي      هايي با دي ساختمان
آرمـه يكپارچـه بـود     مسلح شده بودند و با سقف دال بتن

 20اجرا گرديد كه يك طبقه و با ديوارهاي بـه ضـخامت   
آرمه زير ديوار بـود و   متر با بلوك بتني و كالف بتن سانتي

در اين ديوارها بـه فواصـل معـين آرماتورهـاي قـائم در      
ار داده شـد و داخـل   هـاي بلـوك بتنـي قـر     داخل سوراخ

سوراخ با مالت مصرفي و يا بتن ريزدانه پر شده بود و به 
   فــر و معــين( ايــن ترتيــب ديوارهــا مســلح شــده بودنــد 

  ).22: 1364نادرزاده، 
  

اظهار نمود كه بـراي سـاخت ايـن    ) 10: 1375( رازاني
 و تهيه نشده بود اي مشروح و حرفههاي  ها نقشه ساختمان

خالصـه،   رها بسـيا  نقشه ها عموماً براي اين نوع ساختمان
دفترچه محاسباتي محتوي فرضـيات   بدوناسكچ مانند و 

تهيـه گرديـده    هاو محاسبات طراحي مربوط به اين نقشه
هـا   نبود كـه نقشـه ايـن سـاختمان    شخص مرو  از اين. بود

اي گنبديهاي عمومي با سيستم پوسته نمونه ساختمان. 6ت
كه براي مهدكودك ساخته شده بود  باالبه شكل كپسول در 

به شكل گنبدي  پايينو اكنون كاربري ورزشي دارد و در 
 .گيرد قلو كه براي سازمان بسيج مورد استفاده قرار مي سه
  .نگارنده: منبع
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. ه بـود اي تهيه شد چه منطقه خيزي و براي چه درجه زلزله
همـراه   به) 4×3(متر مربعي 12ها، از دو اتاق  اين ساختمان

و يـك دستشـويي   ) 5/1×3(متر مربعي 5/4يك آشپزخانه 
 .تشكيل شده بودند

 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  گنبدي اي پوسته هاي ساختمان

ــاختن  ــراي س ــدادي از   1000ب ــكوني و تع ــد مس واح
ــازار، نيــروي انتظــامي،  هــاي عمــومي ســاختمان ماننــد ب
سـتم  ي از سييدر قيـر و بعضـي مراكـز روسـتا     مهدكودك
صـورت تـك گنبـدي،     به 4اي گنبدي هاي پوسته ساختمان

پـالن ايـن   . اسـتفاده شـد  دوقلو، سـيلندري يـا كپسـولي    
اي با  صورت دايره ها براي واحدهاي مسكوني به ساختمان

متر و شامل يـك آشـپزخانه و دو اتـاق بـود و      5/3شعاع 
صورت جداگانه و با سيستم بلوكي در حياط  دستشويي به

صـورت   ها به در برخي موارد اين خانه. ه شدها ساخت خانه
مترمربعــي  600هــاي  اي گنبــدي دوقلــو در زمــين پوســته

  . ساخته شدند
در ساختن گنبـد بـتن آرمـه ايـن سيسـتم سـاختماني از       

ــادكنكي پالســتيكي كــه تحــت اثـــر فشـــار   قالــب هــاي ب
آمـدنــد   صـورت يـــك حــبــاب در مــي     داخــلـي بـه 

 10يـا  8(رماتورهـاي بـا قطـر كـم    آ .گرديـد  اسـتـفـاده مـي 
حبابي قالب در صفحات قـائم   يكه مطابق با انحنا) ميليمتر

و افقي خم شده و به پوسته خـارجي قالـب متكـي بودنـد     
سـانتيمتر را در دو جهـت    20ي به ابعـاد حـداكثر   يها شبكه

پرسيمان وريزدانه روي قالب بـا   بتن نسبتاً. دادند تشكيل مي
شـد تـا    پاشيده مـي  5كريت شات دست يا دستگاه موسوم به

سـانتيمتر   6ضخامت بتن جمع شده روي قالب بـه حـدود   
ي كه در مقابل بـاران و رطوبـت   يها در خانه. گرديد بالغ مي

سطح خارجي پوسـته  ، شده بودند "عايق كاري"اصطالحه ب
سانتيمتر ضـخامت داشـت بـا يـك اليـه       6 بتني كه حدود

 .كـاري شـده بـود     نازك پالستوفوم در مقابل حرارت عـايق 
كاري كشيده بودند  يك تور نازك فلزي روي اين اليه عايق

كـاري   را با يك اليه مالت ماسـه سـيمان انـدود    و روي آن
با يك اليه رنگ  پس از مدتيكاري  اين اندود .ندنموده بود

 .شده بود كاري مقاوم در مقابل نفوذ آب عايق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 .نگارنده:منبع.نمونه ساختمان با بلوك بتني در شهر قير.7ت

اي گنبدي  هاي پوسته كاري ساختمان ، عايقباالدر.8ت
سته بتني كه با يك اليه سطح خارجي پوشود كه  ديده مي

يك و كاري شده   نازك پالستوفوم در مقابل حرارت عايق
و  شدهكاري كشيده  تور نازك فلزي روي اين اليه عايق

كاري  را با يك اليه مالت ماسه سيمان اندود روي آن
با يك اليه رنگ پس از مدتي كاري  اين اندود. اند نموده

 پايينو در شكل  دهكاري ش مقاوم در مقابل نفوذ آب عايق
هاي اخير ديده  كاري با ايزوگام در دهه اي از عايق نمونه
  .نگارنده: منبع. شود مي
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يـن قـرار داد بـزرگ را از همـه     مجري طرح مسئوليت ا
بررسـي عملـي بـودن     ريـزي،  لحاظ يعني از لحـاظ برنامـه  

كشي و ارزيابي يك سيستم ساختماني  نقشه محاسبه، طرح،
گونه كنتـرل   امتحان نشده به يك پيمانكار مبتدي بدون هيچ

عمومـاً براسـاس    ها لذا نقشه ،نظارتي تفويض نموده بود و
همـان   اي تدوين شده و سازهايده اوليه مخترع اين سيستم 

در اسرائيل اجرا شده بـود   6هائي كه در صحراي نقب نقشه
در نتيجـه   .بدون هـيچ تغييـري در ايـران پيـاده شـده بـود      

ــ فرهنگــي   اجتمــاعي ،بسـياري مســائل حـل نشــده فنـي   
ــه ــه   ب ــد ك ــود آم ــد وج ــدتي بع ــات  م ــكايات موجب و ش

 هـاي  ساكنين اين نـوع سـاختمان   شمار هاي بي ناخوشنودي
ــود   ــراهم نم ــدي را ف ــاختمان و گنب ــا س ــومي و  يه عم

خصوصي ساخته شـده از ايـن نـوع را در چشـم مـردم و      
هـاي   برداران در اندك مدتي در مقايسـه بـا سـاختمان    بهره

  .)12: 1375رازاني، ( ارزش ساخت متعارف بي
 

      

  

 
  

 1ديد

  

  

 
   
 آشپزخانه:  3ديد  

  

  

  
  

  اتاق: 2ديد

  

  

  
  

  اتاق: 4ديد

  
  
  

ديوارهـاي  البته ذكر اين نكته الزامي است كـه در ابتـدا   
رو  توسط دولت ساخته نشده بـود، از ايـن  ها  اطراف خانه

مردم از رفتن به شهر جديد امتناع ورزيدند و در اردوگـاه  
هـا، دولـت اعتبـار سـاخت      باقي ماندند كه پس از رايزني

هـا را تـأمين نمـود و ديـواري بـراي       ديوار بـه دور خانـه  
وطه هر خانه ساخته شد، كـه در ايـن بـين هزينـه در     مح

البتـه  . 7عهـده خـود مـردم گذاشـته شـد      ها بـه  حياط خانه
ــر اغلــب ايــن ) 19 -18: 1375( اســاس نوشــته رازانــي ب

ديوارها بسيار كوتاه بودند وحفاظت و پوشيدگي انـدرون  
خانه را كه نزد مسلمانان بسيار با اهميـت اسـت در نظـر    

را بـا   نامنازلشـ  خـود مـردم اطـراف    اغلب .نگرفته بودند
هـاي خـالي    بشكه هاي درختان، شاخه اضافه كردن سنگ،

يا خشت و استفاده از انـدود گلـي مرتفـع تـر كـرده       قير،
هنگي نداشت منظره ابودند كه چون با ساختمان اصلي هم

   .نامطبوعي ايجاد كرده بود
 

  اتمام عمليات ساخت شهرك قير 
سال از وقـوع زلزلـه قيـر و    با اين همه پس از گذشت دو 

همـراه   خانـه بـه   840كارزين، ساخت شـهر قيـر بـا تعـداد     
ــداري،    ــتارگاه، به ــه، كش ــام، مدرس ــازار، حم ــدكودك، ب مه

هاي دولتي و ملـي، پسـت و تلگـراف، مهمانسـرا،      ساختمان
رساني و مركز  سازي همراه با شبكه برق ژاندارمري و محوطه

بـرداري   و به بهـره  8يدتوليد برق و شبكه آبرساني اتمام گرد
هـاي   كشي همراه خيابان اي شطرنجي به شهري با نقشه. رسيد

منظم و محالت هندسي با مركز محالت مشـخص و بـدون   
بست برخالف شهر قديمي كه داراي بافتي طبيعـي   كوچه بن

صورت رايگان  و فشرده بود، با هزينه دولت ساخته شد و به
هاي پيشـين بـه    يگياساس قرعه كشي با توجه به همسا و بر

سـوزي   مردم شهر پس از حادثه آتش. مردم شهر اعطا گرديد
گونـه   در اردوگاه رخ داد، بدون هيچ 1353خرداد  21كه در 

  . 9نظم و ترتيبي به شهرك قير كوچ نمودند
  

اي گنبدي درنمونه ساختمان مسكوني با سيستم پوسته. 9ت
.نگارنده:منبع.شهر قير و فضاهاي داخلي آن  
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  سال 40بازخواني بازسازي زلزله قير پس از 
در اين بخش با استفاده از مطالبي كه در طول مطالعات 

افي براي مستندسازي نمودن ايـن بازسـازي بدسـت    اكتش
زده قيـر و كـارزين    آمده است، روند بازسازي منطقه زلزله

اين بازخواني با هدف بررسي تجربـه  . گردد بازخواني مي
هاي مشابه  منظور ارتقاي عملكرد پروژه قير و كارزين و به

هـايي كـه در ايـن بازسـازي      و جلوگيري از تكرار كاستي
  .پذيرد ورت ميديده شد، ص

  ريزي بازسازي برنامه
وقـوع   علت گرمي هـواي منطقـه و   بهدر اين بازسازي، 
ريـزان وقـت كـافي داشـتند و      ماه برنامه زلزله در فروردين

هاي  دولت الزامي به تهيه سريع مسكن و اجراي ساختمان
هاي بازسازي نظير آنچـه در   ثمر رسانيدن برنامهه الزم و ب

البته پـيش از محـول شـدن     .نبود آيد مناطق سرد پيش مي
مسئوليت اجراي بازسازي به اداره اسـتانداري فـارس، در   
اين اداره جلسات متعددي با حضور متخصصان مختلـف  

هـاي   شد كه هر كدام از اين متخصصان ايـده  برگزاري مي
صورت تـك   ها نيز به نمودند كه آن ايده خود را مطرح مي

تخصـص ارائـه   بعدي و صرفاً در حيطه تخصص همـان م 
نگري تهي بود كـه بحـث در    شده بود و از هرگونه جامع

. باشد هاي مطرح شده در حيطه اين مطالعه نمي مورد ايده
در نهايت پـس از مشـخص شـدن مسـئوليت اسـتانداري      

عنوان مدير پروژه بازسازي اين جلسـات تعطيـل    فارس به
وجود اينكه زمان كافي وجـود داشـت    رو با از اين. شدند
  .براي زلزله قير انجام نشد اي ي جامع منطقهها يبررس

  اعتبارات جريان پول نقد و
 در آن زمان در ايران طرح بازسازي منطقه زلزله زده قير

به سازمان برنامـه و بودجـه    كارزين توسط دولت تهيه وو
كـل اعتبـارات    .گرديـد  براي تصويب وتأمين اعتبار ارائـه  

اعتبارات مورد نيـاز  درخواست شده براي طرح معموالً به 
سـال   گرفتنـد و  كه غالباً مورد تجديد نظر قرار مي ساالنه،

نشـان  ها  بررسي .گرديد شدند تقسيم مي سال حواله ميه ب
ترين علل تأخير در پـروژه بازسـازي    داده كه يكي از مهم

ريزي مالي ومشكالت جريـان   منطقه قير كمبودهاي برنامه
ـ  و كـاهش اعتبـارات   موقـع پـول   ه پول نقد، عدم حواله ب

  .مصوب ساالنه بوده است
  بازسازي شهر قير

در منطقه قيـر و كـارزين و بـا     1351پس از زلزله سال 
توجه به تخريب صد درصدي شهر قير، برنامـه بازسـازي   

در ايـن  . جايي شهر صورت گرفت شهر قير بر مبناي جابه
جايي شهر قير با توجه به مقـوالت   بخش بازسازي و جابه

جايي سكونتگاه با توجه به سـه   دي مردم از جابهرضايتمن
هـا و   فاكتور تسـهيالت شـهري ماننـد مـدارس، كلينيـك     

مساجد و غيـره ، رشـد شـهر و ميـزان عالقـه مـردم بـه        
پذيري شهر  سكونت و ماندن در اين شهر و كاهش آسيب

 .گيرد در برابر خطر زلزله، مورد بررسي قرار مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  .موقعيت شهر جديد قير نسبت به شهر قديمي. 10ت
  .با ويرايش نگارنده google earth :منبع

قير در دامنه كوه كه از شهر  اي از شهر جديدمنظره.11ت
  .نگارنده :منبع .است قديمي گرفته شده
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  ي شهر قيرجاي جابه
ـ  محل شهرك جديد قير در دامنه كـم شـيب تپـه     ه اي ب

فاصله نسبتاً زياد از شـهرك قـديمي و ويـران شـده قيـر      
جـايي بـدون انجـام نظرسـنجي از      اين جابـه  .انتخاب شد

هاي سـنگيني را   مردم صورت گرفت و براي دولت هزينه
سـانحه زده در آن هنگـام   به بار آورد؛ مصـاحبه بـا افـراد    

 ،كـه مـردم شـهر    هحاكي از ايـن بـود  تر رازاني توسط دك
دادنـد   انتخاب محلي نزديكتر به شهر قديم را ترجيح مـي 

زيـر سـاخت   ني و هاي سـاختما  هاز لحاظ صرف هزينكه 
اين در حالي  .بود يتر كار بسيار ارزان هاي شهري نيز اين
 40هاي انجام شده با اهالي قيـر پـس از    است كه مصاحبه

ـ  ود كـه مـردم از انتخـاب ايـن مكـان      سال حاكي از اين ب
ها ايمني شهر  رضايت كافي داشتند و از داليل رضايت آن

در برابر زلزله و پيشرفت حاصل شده براي شهر در نتيجه 
  . جايي بود اين جابه

شــهر جديــد بــرخالف شــهر قــديم، شــهري بــا       
كـه   طـوري  هاي منظم و با عرض كافي بود، به كشي خيابان

ها  مكان مسدود شدن اين خياباندر صورت بروز سانحه ا
شـهر  . و اختالل در خدمات رساني وجود نخواهد داشت
لحـاظ   قديم داراي تسهيالتي مانند آب و برق بود امـا بـه  

امكانات آموزشي مانند مدارس و يا امكانات بهداشـتي و  
به اين ترتيب كه . درماني از سطح مطلوبي برخوردار نبود

ساختمان آن در زلزلـه  داراي يك كلينيك كوچك بود كه 
صورت كامل تخريـب گرديـد و يـك مدرسـه ابتـدايي       به

عنوان مدرسه  براي پسران و يك خانه هم براي دختران به
هـايي ماننـد    شهر داراي ساختمان. در نظر گرفته شده بود

صورت ابتـدايي بـوده    شهرباني و شهرداري بود اما همه به
ــه مقاومــت نكردنــد   ــر زلزل و كــامالً و هيچكــدام در براب

جا شده، دولت عـالوه   اما در شهر جابه. تخريب گرديدند
بر در نظر گرفتن تسـهيالت شـهري ماننـد آب و بـرق و     
اداره شهرداري و غيره چندين سـاختمان بـراي مـدارس،    

ها و خصوصاً دبيرستان در نظر گرفـت و يـك    كودكستان
ساختمان درماني و ورزشـگاه بـزرگ بـراي شـهر جديـد      

ن نظر كمبودهاي شهر قديم جبران شـد و  ساخت كه از اي
به رشد و اعتالي شهر و به گفتـه اهـالي شـهر بـه رشـد      

هـاي عمـومي    ساختمان. فرهنگي شهر كمك شاياني نمود
ها، بازار، مساجد و نيـروي انتظـامي    شهر مانند كودكستان

اي بتنـي و بـه شـكل كپسـول و بـا       صورت پوسته همه به
شـدند، امـا پـس از    اي سـاخته   ديدگاه كاهش خطر لـرزه 

علت نامتعارف بودن فرم ايـن   ورود مردم به شهر جديد به
علـت شـكل خـاص     ها و كمبود جـايي كـه بـه    ساختمان

ها را تخريـب و   ها وجود داشت، اين ساختمان اي آن سازه
ــيوه    ــه ش ــاره ب ــد و دوب ــه كردن ــا تخلي ــارف   ي ــاي متع ه

سـاز   و مهندسـي ) كالف بتنـي و آجـري  ( سازي ساختمان
. نسبت به شهر قديمي زير نظـر شـهرداري قيـر سـاختند    

اي همچنـان   هـاي عمـومي پوسـته    برخي از اين ساختمان
  . اند اند و در برخي موارد تغيير كاربري داده پابرجا مانده

واسـطه شـكل مـنظم، مسـيرها و      در شهر جديد قير بـه 
دسترسي به نقاط مختلف شهري سـريع و آسـان اسـت و    

آن از تــداخل عملكــردي انســان و  هــاي عــريض خيابــان
علــت  شــهر جديــد قيــر بــه. كنــد ماشــين جلــوگيري مــي

صـورت   بندي شطرنجي و توپولوژي كه داشت، بـه  تقسيم
سال توسعه يافت و مسـير توسـعه    40منظم در طول اين 

در جريـــان . آن تــا حـــدودي مشـــخص بـــوده اســـت 
هايي كه با مردم در حين مطالعات ميداني صورت  مصاحبه
ايـن نكتـه قابـل توجـه بـود كـه مـردم از نحـوه         گرفت، 

شهرسازي شهر جديد به شدت راضي بودند و اين نكتـه  
بسـت   شهر ما يك كوچه بن "ها جاري بود كه بر سر زبان

بنـدي شـده و اگـر بـاران      ها جدول هم ندارد، همه خيابان
ايـن مـردم بـه شـهر     . "گردد ببارد آب در معابر جمع نمي

اجرت از ايـن شـهر بـه    خود حـس تعلـق داشـتند و مهـ    
هـا كـم    شهرهاي بزرگتر اسـتان ماننـد شـيراز در بـين آن    
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حقيقت مهـاجرت از شـهرها و روسـتاهاي     باشد و در مي
اطراف قير و حتي يكجانشين شدن برخي عشـاير منطقـه   

   .باشد علت داشتن امكانات بهتر، زياد مي در اين شهر به
  

  

 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي از اهـالي   نشيني عـده  پديده حاشيه جايي به در اين جا
اي از مـردم در كنـار شـهر     شهر و يا سكني گزيـدن عـده  

نشـيناني كـه در كنـار محلـه      قديمي ديـده نشـد و كومـه   
شوند، عشايري هستند كه يكجانشـين   سرآسياب ديده مي

البته ايـن مسـئله در طـرح جـامع مصـوب شـهر       . اند شده
عرفـي گشـته و   عنوان بـد مسـكني م   به) 2،14:1390ج(قير

هايي به آنـان خواسـتار تخريـب     شهرداري با اعطاي زمين
  . ها شده است اين كومه

در نهايت ذكر ايـن نكتـه حـائز اهميـت اسـت كـه تنهـا        
هاي حيات در شهر قديمي، وجود يـك كارگـاه ذرت    نشانه
باشد كـه   كني و كپسول گاز پركني و چند امامزاده مي خشك

. الدين است م امامزاده سيد تاج ها در ميان مرد ترين آن معيار
هاي شهر قديمي همچنان در مالكيت مردم شهر اسـت   زمين

و چون اين زلزله شهر قديمي را به كل تخريب نمود، مانند 
جا شده، مردم رفـت و آمـد    هاي شهرهاي جابه برخي تجربه

اي به شهر قديمي ندارند جـز اينكـه بـراي زيـارت      گسترده
هر قديمي و يا رفتن بر سـر مـزار   هاي موجود در ش امامزاده

 .اند به آن شهر بروند عزيزاني كه در زلزله از دست داده

  
  
  
  
  
 

  
  

  بازسازي مسكن قير
ها  پس از زلزله و با توجه به تخريب صد درصدي خانه

با توجه به سازه ناپايدارشان و با توجه بـه برنامـه دولـت    
براي جايگزين نمودن بتن به جاي خشت بـراي سـاخت   

هاي شهر قير توسط دولت صورت  ها، بازسازي خانه خانه
در اين راستا دو نمونه مسكن در شـهر قيـر بنـا    . پذيرفت

بندي  صورت بلوكي و با كالف گرديد، كه يك نمونه آن به
بتني، با شكل ظاهري متعارف و نمونه ديگر با اسـتفاده از  

اي گنبدي و با فرمي مقـاوم در برابـر زلزلـه     سيستم پوسته
در هر دو نمونه دولت براي هر خانه دو اتـاق، يـك   . ودب

صـورت   آشپزخانه و يك دستشويي در نظـر گرفـت و بـه   
رايگـان بـودن   . زدگـان قـرار داد   رايگان در اختيـار زلزلـه  

ها،  ها و مشاركت ندادن مردم در جريان ساخت خانه خانه
اين تصور را براي مردم ايجاد نمود كـه وظيفـه بازسـازي    

هـا را بـاال    ده دولت است و سطح توقعات آنصرفاً بر عه
علت ساخته نشدن ديوار  اي كه در ابتدا مردم به گونه برد به

ها سر باز زدند و دولت را  ها از رفتن به خانه محوطه خانه

علت افزايش جمعيت به توسعه شهر در دهه اخير به.12ت
روان  هاي آزادگان، الهادي، شهيد چمران و سكه سمت شهرك

  .نگارنده: منبع. است است كه با فلش نشان داده شده بوده

روان شهرك سكه  

 شهرك شهيد چمران

 شهرك آزادگان

 .روانيافته شهر در شهرك سكه بخش توسعه.13ت
  .نگارنده: منبع

  .نگارنده: منبع. اي از شهر قديمي قيرمنظره.14ت
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ولـي ايـن ديوارهـا كوتـاه     . مجبور به ساخت آن نمودنـد 
ها اشراف داشتند كه  بودند و از اطراف به محيط اين خانه

  .تر نمودند ود با تدابير خود، اين ديوارها را مرتفعمردم خ
  

  هاي ساخته شده با بلوك بتني مسكن
همـراه   صـورت بلـوكي بـه    هـا بـه   اسكلت اين ساختمان

. صورت دال بتني اجرا گرديـد  كالف قائم بتني و سقف به
رو، اين نوع مسكن به جـز مسـئله سـازه و زيربنـا      از اين

م نسـبت بـه خانـه    تفاوت فاحشي بـا تصـور ذهنـي مـرد    
فضـاي اختصـاص يافتـه بـه آشـپزخانه جـدا از       . نداشت
ــاق ــه در   ات ــي ك ــراي مردم ــاط ب ــا حي ــاط ب ــا و در ارتب   ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها نبـودن نظـارت    در اين نوع ساختمان ها عمده چالش
 نظارت نامناسـب در مـواردي بـود كـه     .خوب محلي بود

 تهيـه ماسه نـامرغوب جهـت    استفاده از شن و توان به مي
 علـت  به ها نشت آب يا نم دادن سقف هاي سيماني، بلوك

  اـترك خوردن ديواره ا،ـه اسب سقفـامنـردن نـايق كـع

هايشـان فضـايي مخـتص بـه آشـپزخانه نداشـتند        خانه
ها، خود حمام  اهالي قير پس از ورود به خانه. مناسب بود

متـر مربعـي، بـراي     12را بنا نهادند و از آنجا كه دو اتاق 
ها در قير بسيار كم بود، مردم پـس از ورود   خي خانوادهبر
هـايي را بـه سـاختمان اضـافه نمودنـد و       ها، اتاق خانه به

برخي نيز زمين اعطـايي از  . محيط خانه را گسترش دادند
سوي دولت را تفكيك نمودنـد و بـراي فرزنـدان خـود،     

عنـوان مغـازه از    ساختند و يـا بـا ايجـاد فضـايي بـه      خانه
ـ  هـايي محلـي در    ه اسـتفاده نمودنـد و مغـازه   محوطه خان

  .ايجاد كردند محالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
ميلگـرد گـذاري معيـوب و     هـا،  علت نقـص شـالوده   به

 يكـي  .اشاره نمود ها كاري ها و نازك نامرغوبي اندودكاري
كه تا حدود زيادي مقاومـت بـتن را در    ها انگاري سهلاز 

 طوب نگه نداشـتن مسئله مر، داد ها تقليل مي اين ساختمان
 در .مدت كافي بوده ه سقف بـبتن آرم اي بتني وـه بلوك

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 بخش ساخته شده توسط دولت: 1ديد 

  

 
 
 

  
  
  

  
  

نمونه ساختمان بلوكي كه توسط دولت ساخته شده 
هاي الحاق شده به آن در  در سمت چپ و ساختمان
تر در سمت راست نشان  طول زمان با لكه هاي تيره

 .است داده شده 

  

 
 
 
 

  

 بخش اضافه شده توسط مالك در طول زمان: 2ديد 

.   نگارنده: منبع. ي در شهر قير و فضاهاي داخلي آننمونه ساختمان مسكوني با سيستم بلوك.15ت
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طي تابستان گرم قير، بدون وجود آب لوله كشي كـافي و  
با فشار مناسب براي پاشيدن روي كارهاي بتني و نبـودن  

 بسـياري  ها باعث گرديد كه نظارت محلي كافي در كارگاه
عمل آوردن  داشتن و از پيمانكاران ضوابط مربوط به نگه

همچنـين   .)17 -16: 1375رازاني، ( ديده بگيرندابتن را ن
در ديوار بلوكي حتماً بايد آرماتور باشد كه بايد ميلگردها 

هـا جـاي    گذاشتند كه در سوراخ هاي بلـوك  را طوري مي
شد، كـه   ها در دال بتني مي بايست خم مي بگيرد و سر آن
را كوچـك   انگاري نمودنـد و آرماتورهـا   پيمانكارها سهل

را باال آوردنـد و در آن   ريزي آن گرفتند و با هر مرحله بتن
هـا   رو مقاوم بودن اين سـاختمان  دوغاب ريختند و از اين

هايي كه با اهالي انجام شد،  زير سؤال رفت و در مصاحبه
ها در برابر زلزلـه   ها نيز نسبت به مقاومت اين ساختمان آن

  . اظهار نگراني كردند
ها پس از چهل سـال هنـوز در شـهر قيـر      اين نوع خانه

ها را گسترش  پابرجا هستند و مردم با الحاق فضاهايي آن
ها، ميـزان عالقـه    با توجه به گفته مردم در مصاحبه. دادند

هـاي   تـر از خانـه   هـا بـيش   عمومي مردم قير به اين خانـه 
اي كه پس از چند سال در قير  گونه اي گنبدي بود به پوسته

هـاي بلـوكي هـر كـدام بـه       اي مشابه، خانهبا وجود زيربن
اي گنبـدي هـر    هـاي پوسـته   تومان و خانه 70,000قيمت 

ــه قيمــت   ــدام ب ــا  16,000ك ــد و 20,000ت ــان خري   توم
  .شدند فروش مي

  اي گنبدي صورت پوسته هاي ساخته شده به مسكن
ها دولت يك خانـه بـا پـالن     در اين نمونه از ساختمان

در اين فضا دو اتـاق و  . ساختمتر  5/3اي به شعاع  دايره
صـورت   يك آشپزخانه در نظر گرفته شد و دستشويي بـه 

همـراه   صورت بلوكي به جداگانه در محوطه حياط خانه به
رو، ايـن نـوع مسـكن     از اين. كالف قائم بتني اجرا گرديد

هم از لحاظ سازه و هم زيربنـا و شـكل فضـاهاي خانـه     
ـ       ه خانـه  تفاوت فاحشي بـا تصـور ذهنـي مـردم نسـبت ب

هايي كه با مردم انجـام شـد حـاكي از آن     مصاحبه. داشت
ها، از بزرگـان شـهر قيـر     بود كه پيش از ساخت اين خانه

هـا   ها نظرسنجي شده بـود و آن  راجع به ساخت اين خانه
با ساخت اين نوع مسكن موافقت نموده بودند، اما پس از 

هـايي   ها از رفتن به چنـين خانـه   ها آن ساخت اين مسكن
تر به افـرادي رسـيد كـه از     ها بيش رباز زدند و اين خانهس

لحاظ مالي و نفوذي در شهر ضعيف بودنـد و پـس از آن   
تر توسط عشاير  ها بيش ها در خريد و فروش نيز اين خانه
. خواستند يكجانشين شوند خريداري گرديد منطقه كه مي

علت شـباهت بـا    ها را به ها اين خانه رسد كه آن به نظر مي
اهالي قير پـس از  . اند وه زندگي عشايري انتخاب كردهنح

ها، خود حمام را بنا نهادند و از آنجا كه  ورود به اين خانه
هـا   ها، بـراي خـانواده   اي اين خانه دو اتاق در فضاي دايره

هـايي را   ها، اتاق بسيار كم بود، مردم پس از ورود به خانه
مودنـد و  بندي قـائم اضـافه ن   صورت بلوكي و با كالف به

اين فضـاهاي اضـافه شـده    . محيط خانه را گسترش دادند
مـردم بـا وجـود    . تحت نظر شهرداري قير سـاخته شـدند  

ها دارنـد، نسـبت بـه     كمبود فضايي كه در اين نوع مسكن
تـري   مقاوم بودن ساختمان در برابر زلزلـه اطمينـان بـيش   

ها طبق اصـول مناسـب    دارند، هرچند كه اجراي اين خانه
. هـا اثبـات شـده نيسـت     لحاظ فني مقاومت آن بهنبوده و 

اي  صورت طـره  هاي داخلي ساختمان به اي كه تيغه گونه به
رو در  توانستند به سقف مهار شـوند و از ايـن   بوده و نمي

 فـر و نـادرزاده   طبق گفتـه معـين  . برابر زلزله مقاوم نيستند
در شــهرك  1363اي كــه در ســال  در زلزلــه) 44: 1364(

ها تغييـر   وقوع پيوست، اين تيغه نزديكي قير به آباد در فتح
  . مكان داده و خسارت ديدند
ها مشكالت فني زيادي وجود  در اين نمونه از ساختمان

  :توان به موارد زير اشاره نمود داشت كه مي
گونــه  هــاي داخــل گنبــدها هــيچ ديوارهــا و جداســازي

اي نداشتند و مسـتقيماً روي دال بـتن آرمـه نـازك      شالوده
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باالي اين ديوارها به پوسـته   .ف ساختمان بنا شده بودندك
گنبد متصل نبود و فاصله نسـبتاً زيـادي بـين آن دو بـاقي     

و قائم  اي آزاد مثابه ديوارهاي طرهه لذا اين ديوارها ب .بود
اي با شدت متوسط باعث واژگـوني   زلزله .كردند عمل مي

ت بـين  بسياري از اتصاال .گردد بسياري از اين ديوارها مي
 .جزئيات مهندسـي ايمـن و مناسـبي بودنـد     ديوارها فاقد

گونـه تمهيـدي بـراي اتصـال خطـوط آب و بـرق و        هيچ
در  مانند آنتن تلويزيـون، كـولر و غيـره    تسهيالت شهري

نظر گرفته نشده بود ولذا ساكنين مجبور شـده بودنـد كـه    
هـاي    راه حـل  ناهـا خودشـ   پس از تحويل ايـن سـاختمان  

گونـه   شكل گنبدي سـاختمان اصـلي هـيچ    ابتكاري كه با
  .كار برند ههنگي و سازگاري نداشت باهم

 
گونه هواكش و بـادگيري در سـقف گنبـدها تهيـه      هيچ

لذا هواي گرم و دود در قسمت بـاالي گنبـدها    .نشده بود
ماندند و خانه را تقريباً در نصف طول مدت سال  باقي مي

ـ        گونـه   نكه هـوا در منطقـه گـرم اسـت بـراي سـاكنين اي
در بسـياري از   .دكنـ  هـا غيـر قابـل تحمـل مـي      ساختمان

 بودنـد هاي سنتي ايرانـي كـه داراي سـقف گنبـدي      خانه
معموالً يك هواكش و نورگير براي تهويه و روشـنايي در  

اين راه حل  ،مسئولين طرح واجرا .ندادد تاج گنبد قرار مي
هزينـه   توانستند به آساني و بـدون زحمـت و   سنتي را مي

  .ها عملي كنند ر اندكي هنگام ساخت پوستهبسيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طـور   هـاي گنبـدي غالبـاً بـه     هاي نازك ساختمان پوسته
هاي  بررسي .مناسب در مقابل آب باران عايق نشده بودند

ه نشـان داد ) 17: 1375( در آن توسـط رازانـي   انجام شده
هـا و   كه علت عمده آب دادن سـقف ايـن سـاختمان    بود

ها  كاري آن علت نقص عايق ها به تورهاي آنزنگ زدن آرما
و پر از خلل وفرج بودن پوسته بتنـي سـقف و نگذاشـتن    

هـا يـا    عنوان ناودان يا آبچك در اطراف پنجره تمهيداتي به
هائي كه در مقابـل بـاران و    در خانه .ها بوده است ورودي

سـطح  ، شـده بودنـد   "عـايق كـاري  "اصـطالح  هرطوبت ب
سانتيمتر ضخامت داشت  6 دودخارجي پوسته بتني كه ح

كـاري    با يك اليه نازك پالستوفوم در مقابل حرارت عايق
كـاري   يك تور نازك فلزي روي اين اليه عـايق  .شده بود

را با يك اليه مالت ماسه سـيمان   كشيده بودند و روي آن
بـا   پس از مـدتي كاري  اين اندود .ندكاري نموده بود اندود

كـاري شـده    ل نفوذ آب عايقيك اليه رنگ مقاوم در مقاب
هـا رنـگ عـايق رطوبـت و      در بسياري از سـاختمان  .بود

پوشش نازك محافظ عايق حرارتي ترك خورده بودنـد و  
آب به زيـر تـوري فلـزي نفـوذ كـرده و در داخـل اليـه        
پالسـتوفوم عـايق حــرارت جمـع و از طريـق آن توســط     

داخل ساختمان نشت ه پوسته نازك متخلخل بتني سقف ب
  .كرده بودپيدا 
  

هـاي   شكايات زيادي شده بـود كـه در طـول بارنـدگي    
هاي گنبـدي   شديد آب باران از سقف بعضي از ساختمان

 .كنـد  هاي متوالي پس از اتمام بارندگي چكه مي تا ساعت
همچنين شكايات زيادي رسيده بـود كـه عـايق حرارتـي     

هاي گنبدي بـراي تغييـرات شـديد حـرارت در      ساختمان
 .بانه روز و در طول سـال كـافي نيسـت   منطقه در طول ش

داد كـه در طـرح اوليـه     ها چنـين نشـان مـي    بررسي نقشه
هـا   گونه تمهيدي براي عايق كاري اين نوع سـاختمان  هيچ

 سازي حرارتي و رطـوبتي  در نظر گرفته نشده بود و عايق
هاي ابتكاري ساكنين براي سازگار نمودن حل راه. 16ت

.نگارنده: منبع.هااتصاالت خطوط برق، كولر و دودكش  
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صورت يك تمهيد بدون مطالعه بعـدي   ذكر شده ظاهراً به
  .وده گرديده بودها افز در مرحله اجرا به سقف

هاي عمومي كـه   ها و ساختمان بسياري از اين نوع خانه
با اين شيوه ساخته شده بودند، پس از چند سـال توسـط   

هـا سـاختمان هـاي     مردم تخريـب شـدند و بـه جـاي آن    
هـا پـس از    اما تعدادي از اين مسكن. متعارف ساخته شد

چهل سال هنوز در شهر قير و در خياباني بـه نـام بولـوار    
گيرنـد و   عشايري پابرجا هستند و مورد استفاده قـرار مـي  

ها را گسترش داده و متناسـب   مردم با الحاق فضاهايي آن
با توجـه بـه گفتـه مـردم در     . با نيازهاي خود تغيير دادند

هـا   ها، ميزان عالقه عمومي مردم قير به اين خانـه  مصاحبه
ند همين دليل ارزش مالي چنداني ندار بسيار كم است و به

تر افراد كم بضاعت جامعه و يا عشاير يكجانشـين   و بيش
  .ها هستند شده صاحب اين خانه

   
بنا به گفته خـود مـردم، هنگـام وقـوع زلزلـه و مـدت       

ها مقاومت مساكن از اهميـت   كوتاهي پس از آن براي آن
بااليي برخوردار بود، اما چند سال پس از وقـوع زلزلـه و   

و با توجـه بـه    1351سال رنگ شدن خاطرات زلزله  با كم
وقوع نپيوست، مـردم   اينكه ديگر زلزله بزرگي در منطقه به

هـا كـم توجـه شـدند و بنـا بـه        نسبت به مقاومـت خانـه  
ها عالوه بر مسائل فرهنگي، اين مسئله نيز تـا   اظهارات آن

ــاختمان  ــتن س ــار گذاش ــدودي در كن ــته ح ــاي پوس   اي  ه
  . نقش داشت

  

كن ساخته شده در قير، پس از بررسي كالبد شهر و مس
ذكر اين نكته حائز اهميت است كـه در برنامـه بازسـازي    
اين شهر اين مسئله مطرح شد كه هر واحد مسـكوني بـه   

هـايي كـه    رو خـانواده  يك خانوار اختصاص يابد، از ايـن 
كردنـد بـه    صورت جمعي و در كنـار هـم زنـدگي مـي     به

اي  صـورت هسـته   هـايي جـدا و بـه اصـطالح بـه      خانواده
اســاس طــرح جــامع    اي كــه بــر  گونــه رآمدنــد بــه د

ــوب ــيش از ) 48: 2،1390ج(مصـ ــدهاي % 80بـ از واحـ
مسكوني موجود در اين شـهر تنهـا يـك خـانوار سـاكن      

شان روسـتاگونه بـود    خانوارهايي كه در قير زندگي. است
قدم در راه پيشرفت و ترقي گذاشتند و با ورود مـدارس،  

نمود و به تبـع  خصوص آموزش بانوان رشد   آموزش و به
آن فرهنــگ مــردم پيشــرفت كــرد و بهداشــت جامعــه و  

هـا رو بـه    هاي بزرگ و ورزشگاه جوانان با آمدن درمانگاه
از . جلو و رسيدن به استانداردهاي شـهري حركـت كـرد   

رو جامعه قير شهريت خود را يافـت و بـه مكـاني در     اين
منطقه تبديل گرديـد كـه داراي رونـق اقتصـادي بـوده و      

مند به زنـدگي در   از روستاييان و عشاير را عالقه بسياري
اي كه ضريب شهرنشـيني در   گونه اين شهر نموده است به

  رسانده اسـت  4/42به  1387اين منطقه را طبق آمار سال 
  ).14: 1389محمدي، صارم و پريوش، (

  
  نتيجه   

در ايــن مقالــه ســعي بــر آن شــد كــه بــا مستندســازي، 
ازي شـهر قيـر و عناصـر    شناخت و بررسـي رونـد بازسـ   

هاي  بندي ويژگي شهري ساخته شده در آن به ثبت و طبقه
فرد اين بازسـازي و چگـونگي تأثيرگـذاري آن     منحصر به

سـال ايـن بازسـازي را بـازخواني      40پرداخته و پـس از  
در راستاي رسيدن به اين هدف به بررسي اسـناد و  . نمايد

مانـده بـود    اي كه از اين بازسازي بـه جـا   مدارك پراكنده
پرداخته شد و مجموعه اي مدون از وقايع مربوط به ايـن  

آوري گرديد و براي بررسي وضع موجـود و   سانحه جمع
تدقيق اطالعات، مطالعات ميداني منظمي صورت گرفـت  

  . اندركاران بازسازي مصاحبه شد و با مردم شهر و دست
جـا گرديـد و    در جريان اين بازسازي، شـهر قيـر جابـه   

اي نويني در راستاي مقاومت در برابر سوانح ارائـه  ه سازه
ها با توجـه   مردم شهر پس از ورود به شهر و خانه. گرديد

به كمبود فضايي كه وجود داشت، به مسكن ساخته شـده  
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هــا  در فضــاي خانــه. هــايي را الحــاق نمودنــد ســاختمان
ها را بـه   هايي ايجاد نمودند و از اين رو، ظاهر خانه باغچه

شان از خانـه بـود نزديـك كردنـد و      تصور ذهنيآنچه كه 
در مـواردي  . كمبودهاي اجرايي طرح را برطرف نمودنـد 

هاي دلخواه خـود را   ها را تخريب نمودند و خانه هم خانه
بـا ايـن همـه    . تر سـاختند  هاي متعارف و بزرگ با سيستم

سـال از گذشـت    40هـا پـس از    تعداد زيادي از اين خانه
گيرند و نيازهـاي   استفاده قرار مي بازسازي اين شهر مورد
در مجمـوع، مـردم نسـبت بـه     . اند مردم را برطرف نموده

هاي خود حس تعلق داشـتند و از بازسـازي شـهر و     خانه
خصـوص از ايـن     بـه . هايش رضـايت كـافي داشـتند    خانه

صـورت مسـتقل    ها بـه  مسئله كه پس از بازسازي خانواده
خـانواده در يـك    خانه داشتند و ديگر نياز نبود كـه چنـد  

خانه زندگي كنند رضايت زيادي داشـتند و ايـن مهـم را    
  .دانستند مديون اين بازسازي مي

رو اين بازسازي نكات زيادي را در بـر دارد كـه    از اين
هـاي بعـدي مـورد     طور دقيق و در تحقيق شايسته است به
در اينجا بـه ذكـر نكـاتي چنـد از ايـن      . بررسي قرار گيرد

  . زيمپردا ها مي درس
  

هايي كه از بازسازي زلزلـه قيـر و كـارزين مـورد      درس
  : استنباط است

انجام مطالعات جامع و چنـد تخصصـي روي منطقـه     -
پس از وقوع سوانح و پيش از ارائه برنامه بازسازي مناطق 

  .ديده سانحه
هـا   مشورت نمودن با مردم منطقه و دخالـت دادن آن  -

ي خصوصـاً در  هـاي مربـوط بـه بازسـاز     گيري در تصميم
  .ها جايي و يا تجميع سكونتگاه ارتباط با جابه

هاي بازسازي از  هاي پروژه پرهيز از تأمين تمام هزينه -
هاي بازسازي به مردم،  سوي دولت و واگذار نمودن هزينه

هاي كنترل شده از سوي دولـت و پرهيـز از    البته با كمك
  .ديده حهجا در ميان مردم منطقه سان ايجاد هرگونه توقع بي

 
هاي بازسـازي و واگـذاري مسـئوليت     مديريت برنامه -

ــروي    ــه داراي ني ــازمان خــاص ك ــك س ــه ي ــازي ب بازس
  .متخصص كافي و قدرت اجرايي مناسب باشد

هاي ناشي از سـانحه و   مشخص نمودن علت تخريب -
ها در صـورت   جايي سكونتگاه گيري بر مبناي جابه تصميم
و انتخاب مكان جديـد   آميز بودن مكان سكونتگاه مخاطره

براي شهرهاي سـانحه ديـده بـر مينـاي مطالعـات دقيـق       
 .شناسي زمين

هـاي   نامـه  اسـاس آئـين   طراحي سكونتگاه جديـد بـر   -
هـاي آتـي در    كاهش خطـر و بـا درنظـر گـرفتن توسـعه     

  .هاي ارائه شده برنامه
 

ــات     - ــهيالت و تأسيس ــأمين تس ــه ت ــت دادن ب اولوي
تنهـا بـه تـأمين مسـكن     زيربنايي، چرا كه يـك بازسـازي   

شــود و بــراي ادامــه حيــات يــك شــهر بــه  منتهــي نمــي
  . ها احتياج است زيرساخت

  

ساخت مسكن مقـاوم پـس از سـانحه بـا توجـه بـه        -
ديـده از مسـكن و بـا     تصورات ذهني مردم منطقه سـانحه 

هـا و   ها و با توجه به فضاهاي مـورد نيـاز آن   مشورت آن
  .هاي نوين و مقاوم ها در ارتباط با سازه آموزش به آن

  

هاي  ديده در رابطه با ديدگاه آموزش مردم منطقه سانحه -
  .سازي در برابر سوانح آتي هاي مقاوم كاهش خطر و روش

هاي بازسازي در رابطه با برنامه  آموزش مجريان طرح -
هـاي نـوين    هاي كاهش خطـر و سـازه   بازسازي و ديدگاه

  .ديده طراحي شده براي منطقه سانحه
هاي نوين سـاخت و سـاز و    اهنگ نمودن سيستمهم -
هاي مربوط به كاهش خطر با بستري كه طرح در آن  طرح

  .شود اجرا مي
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