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 جايي  بهسياست جا تبيين الزامات بازسازي پس از سانحه بر

  هاي روستايي سكونتگاه در
  )روستاي اسطلخ كوه: نمونه موردي(

*** مرضيه حسيني، ** عاطفه سادات هاشميان، * پور محسن سرتيپي         

  08/05/1393                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  10/03/1394                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
در اين ميـان  . دنبال داردهاي شهري و روستايي بهيعي در ايران ساالنه خسارات و تلفات وسيعي را در سطوح مختلف سكونتگاهسوانح طب
دنبـال سـوانح عمـدتاً بـا      بازسـازي روسـتاها بـه   . انـد تري در ايـن سـوانح  هاي كالبدي قرباني جديدليل ضعفهاي روستايي بهسكونتگاه
گيـران دولتـي را بـه    هاي وسـيع، تصـميم  در حالت كلي زمانبر و پرهزينه بودن درجاسازي در تخريب. گيردهاي مختلفي انجام مي سياست

هـا و  آسـيب  كـه  در حـالي . دهـد هـا سـوق مـي   جايي كالبدي روستا جهت استقرار سريعتر اهالي و سروسامان دادن آنسمت و سوي جابه
تـوان الزامـاتي را   امـا آيـا نمـي   . نمايدحل پيشنهادي در بازسازي مطرح ميين راهعنوان آخر هاي مكرر اين سياست معموالً آن را بهشكست

اند مورد پذيرش اهالي يك از روستاهايي كه با اين رويكرد بازسازي شدهجايي تدوين نمود و آيا هيچ جهت بازسازي موفق مبتني بر جابه
دنبال زلزله سـال   جايي بههايي است كه توانسته با وجود جابهود سكونتگاهاند؟ از آنجا كه روستاي اسطلخ كوه از جمله معدخود واقع نشده

در اين پژوهش كـه بـه   . اي برخوردار استرودبار و منجيل همچنان پويايي خود را حفظ نمايد، علل بقاي هويت آن از اهميت ويژه1369
آوري اسناد و مدارك در خصـوص تـدوين مبـاني نظـري و      اي و جمع شيوه كيفي صورت پذيرفته، سعي شده با تكيه بر مطالعات كتابخانه

گذشت بيش از بيست سال با وجود  )هاي عميق و نيمه عميق از طريق مطالعات ميداني و انجام مصاحبه(بررسي كيفيت حال حاضر روستا 
رسـد  در نهايـت بـه نظـر مـي     .به ديده تحليل نگريسته شـود  ،هاي كالبدي و فضايي روستاي جديدجايي، داليل بقا و حفظ ارزشاز جابه

هـا و  اهـالي در تمـامي مراحـل بازسـازي و رفـع محـدوديت       داليلي نظير ارتقاي سطح بهداشت و كيفيت زندگي، مشاركت همـه جانبـه  
ي اميد است اصول و راهبردهـا . جايي باشندهاي غير دقيق از داليل موفقيت نسبي اين جابهمالكيت هاي روستا قبل از زلزله از جمله ضعف

  .هاي بازسازي مورد استفاده قرار گيردهاي مشابه جهت طرحيافت شده بتواند در حالت
  
  
 

   .كوه جايي، زلزله رودبار، اسطلخسانحه، بازسازي، جابه :واژگان كليدي
  

  .استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران *
  Arch_parse@yahoo.com . كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه از دانشكده معماري شهيد بهشتي** 

  .كارشناس ارشد بازسازي پس از سانحه از دانشكده معماري شهيد بهشتي ***

3 



 

 
 

ره 
شما

15
1

 ♦ 
يز 
پاي

94 ♦

  مقدمه    
از آنجا كه بيشتر مناطق سرزمين پهناور ايران در نقشه 

بندي زلزله در موقعيت خطرپذيري باال و بسيار باال قرار پهنه
دنبال وقوع اين  هاي وسيعي بهدارد، هر ساله شاهد آسيب

در راستاي بازسازي . در روستاها هستيم سانحه خصوصاً
جايي  ديده عموماً دولت سه شيوه تجميع، جابه مناطق آسيب

و شيوه درجاسازي را انتخاب و بنياد مسكن انقالب ) انتقال(
اسالمي كه متولي ساخت و ساز روستاهاي سانحه ديده 

ديده، باشد، با توجه به شرايط هريك از روستاهاي آسيب مي
دليل  گيرد كه بعضاً بههاي مذكور را پيش مي ستيكي از سيا

اضطرار و زمان كوتاه براي سر و سامان دادن روستائيان 
برخي مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي در 

جايي  از آنجا كه جابه. شود ها ناديده گرفته مي بازسازي
هاي بازسازي امري منفي تلقي مي شود روستاها در سياست

هاي مختلف عموماً با نه اقدامات در بازسازيو اين گو
حل در زمره  موفقيت نسبي همراه نبوده است، اين راه

توان از جمله اين روستاها مي. آخرين راهكارها قرار دارد
به برخي روستاهاي بروجرد از جمله باباپشمان و برخي 

بم اشاره  1382دنبال زلزله سال  جا شده بهروستاهاي جابه
هاي مختلف حكايت از عدم تطابق نيازهاي هشپژو. نمود

ها با امكانات ارائه شده دارد كه اغلب ناشي از واقعي روستا
گيران محلي در مراحل  عدم مشاركت فعال اهالي و تصميم

در عين حال شاهد رضايت اهالي . مختلف بازسازي است
برخي ديگر از روستاها خصوصاً روستاهاي درگير در زلزله 

دنبال اشاره به  باشيم، پژوهش فوق به نجيل ميم 1369سال 
جايي برخي از نكات ويژه و مؤثر در موفقيت نسبي جابه

  .باشد كوه رودبار مياين روستاها مانند اسطلخ
   مروري بر ادبيات موضوع

جابه جايي كه  2010به گزارش بانك جهاني در سال 
عنوان بهترين گزينه در پي يك سانحه  گاهي اوقات به

  :داليل زير صورت پذيرد شود ممكن است بهداد ميقلم

 .جايي شوند دنبال يك سانحه افراد مجبور به جابه به. 1

 .ها غير قابل سكونت قلمداد شود موقعيت فعلي آن. 2

پذيري  جابه جايي بهترين گزينه براي كاهش آسيب. 3
 Jha, Abhas K).در حوادث آينده قلمداد شود

&Others, 2010)   
دنبال بسياري از  جايي بهبازسازي مبتني بر جابه بنابراين

نظريه مورد نظر را در . سوانح اجتناب ناپذير است
بازسازي "توان اين گونه شرح داد كه رو ميپژوهش پيش

هاي روستايي نه تنها   مبتني بر جابه جايي در سكونتگاه
شود بلكه با اعمال برخي الزامات و مطلقاً منفي تلقي نمي

تواند سبب پايداري و پويايي بيشتر اي ويژه ميهسياست
در راستاي اثبات و يا  ".روستا نسبت به قبل سانحه شود

شود از قبيل اينكه رد نظريه ذكر شده سواالتي طرح مي
جايي موفق به  هاي روستايي كه به واسطه جابهسكونتگاه

اند داراي چه  صورت نسبي شده پذيرش اهالي خود به
هاي  ند؟ آيا الزاماتي جهت بازسازيهايي هست ويژگي
جايي، عالوه بر مباني نظري موجود و  دنبال جابه موفق به

توان استخراج اي از مطالعات ميداني ميمنابع كتابخانه
  نمود؟ و در نهايت جابه جايي موفق، چه معيارهايي دارد؟

  
  روش تحقيق

انتخابي در اين پژوهش جهت نيل به پاسخي  شيوه
اي نسبتاً الذكر بررسي نمونهسواالت فوق مناسب براي

موفق است كه توانسته حيات پايداري پس از گذشت 
اين نمونه . جايي داشته باشدبيش از بيست سال از جابه

هاي يك ها و مؤلفهتواند ما را در درك عيني مشخصهمي
توان تر ميبازسازي موفق ياري رساند و با نگاهي دقيق

. هاي روستايي مشابه تسري دادونتگاهها را به ساير سكآن
ترين مرحله، انتخاب مناسب در اين بررسي مهم

هاي منطبق بر مستندات علمي است كه به اين  شاخص
هاي مورد انتظار در جهت در ابتداي امر مؤلفه

گيرد و پس از هاي موفق مورد بررسي قرار مي بازسازي
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در شناخت ها بر مصداق مورد نظر، سعي تطبيق اين مؤلفه
روش تحقيق . رمز موفقيت اين بازسازي شده است

اي حاضر در پژوهش پيش رو عالوه بر مطالعات كتابخانه
وسيع در خصوص تدوين مباني نظري مورد استفاده، از 
نوع كيفي است كه از ابزارهاي مشاهده، مصاحبه عميق و 

آوري اطالعات  اي جهت جمع نيمه عميق، اسناد كتابخانه
  .خصوص نمونه مورد مطالعه استفاده شده استالزم در 

  

  تعاريف
  1بازسازي

هاي  تأمين كل خدمات و زيرساخت"بازسازي را 
تخريب شده، جايگزيني كالبدي بناهاي منهدم شده، احيا 
كردن و توانمند ساختن مجاري اقتصادي و در نهايت 

، 1385آيسان، ( ".زده بهبود شرايط زيست جامعه مصيبت
  .اند تعريف كرده) 5

  

 2جاييجابه

جايي به معني عمل  طبق تعريف اكسفورد جابه
گزيني جديد، تخصيص مكان جديد و اسكان  مكان

سكونت قانوني يا استقرار در يك ناحيه مشخص است 
كه ساكنين آن حق دريافت امداد و بازتواني را داشته 

  )71، 1385آيسان، . (باشند
  

 3روستا مكانيابي

گيري آگاهانه  اساس تصميم برروندي است كه طي آن "
اساس معيارهاي از پيش تعيين شده در چهارچوب  و بر

برنامه و اهداف معين، محل استقرار يك سكونتگاه 
پس از ) 17، 1387سعيدي، ( ".شود روستايي مشخص مي

ارائه تعاريف مورد نياز در بحث الزم است مباني نظري 
 جهت چگونگي ارزيابي و بررسي موفقيت بازسازي

ها را جايي تدوين گردد تا بتوان آنروستا مبتني بر جابه
  .هاي مشابه نيز تسري داد در ارتباط با بررسي نمونه

  مباني نظري
بازسازي پس از سانحه فرايندي پيچيده و پويا با ابعاد 

هاي بازسازي بايستي انعطاف چندگانه است و سياست
 ويژه هبكامل را جهت تغيير و سازگاري با اوضاع محلي 

 "و هاي روستايي داشته باشددر خصوص سكونتگاه
برنامه بازسازي بايد بر اهداف طوالني مدت توسعه 

رو در در پژوهش پيش) 7، 1385آيسان، ( ". استوار باشد
جهت اثبات نظريه مطرح شده، شناخت و معرفي نسبتاً 

هاي جاييكاملي از مباني نظري موجود در ارتباط با جابه
  . ستا موفق و داليل بررسي شده الزاميموفق و نا

 بازسازي مبتني بر جابه جايي
هاي موردي با مطالعه ادبيات جهاني و مشاهده نمونه

شود كه سياست فراوان در سطح جهان، دريافت مي
جايي جوامع پس از سوانح در موارد بسياري با  جابه

شكست مواجه شده و منطقه جديد يا به كلي مورد پذيرش 
مرور  گيرد و حتي بهديده قرار نمي ت جوامع سانحهو رضاي

گردد و يا به شرايط پويايي و حيات  خالي از سكنه مي
جايي تنها به  گردد چراكه جابهمقبول قبل از سانحه باز نمي

معني تغيير مكان خانوارها و مساكن و مردم ساكن در يك 
جامعه نيست بلكه شامل كل يك اجتماع و كليه متعلقات 

جايي يك شيوه  معناي جابه  طور خالصه  به شود و بهيآن م
   (Boen.T., & Jigyasu.R, 2008).زندگي است

بنابراين هر گونه تالش براي انتقال مردم از محيط 
فيزيكي و اجتماعي موجود، خود تأثير مهمي بر زندگي 

دهد كه در اسناد و مدارك نشان مي. آنان خواهد داشت
آميز  ين امر به داليل زير موفقيتبسياري موارد در عمل، ا

ديده نبوده و حتي در مواردي مورد پذيرش جوامع آسيب
  :گيردقرار نمي

طور طبيعي در زمان كوتاهي پس از  بازسازي به -
ريزي در اين زمان كوتاه  شود و برنامه سانحه آغاز مي
 .جامع نخواهد بود
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هاي مردم چندان تمايلي به رها كردن مالكيت زمين -
ود ندارند و امور مربوط به مالكيت معموالً تمايل به خ

 .كندجايي تقويت مي بازسازي را در مقايسه با جابه

از  تر جايي بسيار سنگينهاي مربوط به جابههزينه -
 .هاي تعميرات و بازسازي خواهد بود هزينه

طور طبيعي تمايل براي ماندن در محيطي كه  مردم به -
جايي مقاومت ته و در مقابل جابهبه آن آشناترند را داش

 (Davis, 1978) .كنندمي

هاي امن تر  خانه"بانك جهاني نيز با انتشار كتاب 
هاي  جايي داليل جابه 2010در سال  "تر جوامع قوي

هاي جديد نامناسب، فاصله ناموفق را عواملي مانند سايت
ي، طراحي نامناسب از نحوه معيشت سابق و شبكه اجتماع

فرهنگي، فقدان مشاركت -ها از بعد اجتماعيسكونتگاه
  . كند جايي ذكر ميهاي باالي جابه مردمي و هزينه

  
  جاييارزيابي جابه

گيران دولتي و محلي دنبال سوانح احتمالي، تصميم به
هاي مختلفي را در جهت به جريان انداختن سياست

ده و بازگرداندن حيات در شهرها و روستاهاي زلزله ز
سانحه ديدگان به محيط زندگي خودشان و فراهم آوردن 

گيرند كه كار مي ديدگان بهزمينه اشتغال و توليد آسيب
سبب بازگرداندن و ارتقاي كيفي ساختارهاي روستا پيش 

  . از سانحه خواهد شد
اي كه عمدتاً به روايت زاده و همكاران در مقالهسليمان

جايي كوه پرداخته است، جابهطلخو گزارش بازسازي اس
اند صورت كلي موفق ارزيابي كرده اين روستا را به

نحوي كه اهالي در گسترش و بهبود وضعيت آن تالش  به
  )1393زاده و همكاران،  سليمان( .كنندمي

اما در راستاي ارزيابي بازسازي هرگونه سكونتگاه 
هاي مرتبط  جا شده، تدوين شاخصروستايي جابه

 اساس هاي انجام گرفته بر كه بازسازيبه نحوي. اميستالز

هاي اتخاذ شده در جهت بازگرداندن ساختار سياست
  .روستا به حالت قبل و يا ارتقا آن ارزيابي شود

گيري نمود كه توان چنين نتيجهبر اين اساس مي
هاي روستايي كه مبتني بر چنانچه بازسازي سكونتگاه

ها خود بتواند ساختار ياستجايي اند، در پرتو سجابه
روستا را به شرايطي مانند قبل از سانحه و يا شرايطي 

توان از بازسازي نزديك به آن و يا بهتر تغيير دهد، مي
عنوان يك بازسازي موفق ياد كرد و چنانچه نتواند  به

ساختار روستا را بهبود ببخشد از آن به جابجايي ناموفق 
تر براي هاي متناسبصجهت استخراج شاخ. شودياد مي

اساس  جايي، عوامل ذكر شده بربررسي و ارزيابي جابه
هاي خردتر نيز مستندات علمي و منابع معتبر به دسته

  .شوندتقسيم مي
  

  هاي ارزيابيها و شاخصسياست
كارگرفته شده در هاي بهها از سياست اين شاخص 

هاي بازسازي مناطق زلزله زده گيالن و زنجان كه در دسته
  :بندي است استخراج شده اندزير قابل تقسيم

 ريزيهاي طراحي و برنامهسياست"  -

 هاي نظام اجراييسياست -

 هاي ماليسياست -

  هاي مربوط به تكنولوژي ساختسياست -
  هاي مرتبط با مصالح ساختمانيسياست -
  هاي مديريت ساخت و مشاركت اهاليسياست -
اب زيربناي واحدهاي هاي مرتبط با انتخسياست -

  )142، 1380طالبزاده، ( "مسكوني
از طرفي جهاد سازندگي خطوط عمومي و محتوايي در 

هاي روستايي را در مباحث نوسازي و طراحي سكونتگاه
ساخت  -2ساخت معيشتي  - 1"گوناگون بررسي و 

ساخت فيزيكي وكالبدي در كل و جزء روستا  - 3طبيعي 
طالبزاده، ("ذهبي ساخت م -5ساخت اجتماعي و  -4
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عنوان عناصر كليدي جهت شناخت  را به) 142، 1380
  . 4نمايدساختار روستا تدوين مي

  
  ساختار معيشتي

توان اصلي بازسازي بايد در جهت به راه انداختن "
 "هاي اصلي حيات اقتصادي منطقه صرف شودشريان

) 63بازسازي و نوسازي مسكن مناطق جنگزده روستايي، (
صور نادرست در ارتباط با تقدم بازسازي و اين يك ت

فالحي، . (كالبدي بر بازسازي اقتصادي و اجتماعي است
 - دكتر عباس سعيدي عوامل و نيروهاي اقتصادي) 1384

  : دهد معيشتي را در چهار دسته كلي زير جاي مي
  فراهم بودن امكان فعاليت اقتصادي" -
  امكان مبادله كااليي و دسترسي به بازار -
  هاي مناسب ارتباطيكان دسترسي به راهام -
ويژه خدمات  امكان دسترسي به خدمات عمومي به -

  )95، 1387سعيدي، ( "پشتيباني
  

  ساختار طبيعي
هاي روستايي بيش از الگوي سكونت گزيني سكونتگاه

اكولوژيك است تا جايي  -هرچيز متأثر از عوامل محيطي
يادي، انعكاس كه الگوي اسكان در روستاها را از لحاظ بن
. اندشمار آورده عوامل و نيروهاي محيط طبيعي به

توان در سه عوامل محيط طبيعي را مي) 1377سعيدي، (
  :دسته كلي زير جاي داد

  )پستي و بلندي(اشكال ناهمواري  -
  آب و هوا، پوشش گياهي و زيست محيطي -
سعيدي، ( خاك  و  نحوه دسترسي به منابع آب -

1387، 131(  
  

    كالبدي- ر فيزيكيساختا
  هم پيوسته از فضاهاي پر و خالي شامل اي بهمجموعه"

  

مسكن، فضاهاي مذهبي فرهنگي، بهداشتي، خدماتي، 
فضاهاي عمومي و اختصاصي، فضاهاي ارتباطي و 

 )11، 1388پور،  سرتيپي( ".فضاهاي باز است
خصوصيات كالبدي بافت روستا، چهار شاخص كالبدي "

ربري زمين، الگو و سازمان شبكه روستا شامل نظام كا
، )توده و فضا(معابر، الگوي معماري و ساخت و ساز 

يابي مراكز محالت را ها و مكانگيري محله نظام شكل
در ادامه ) 1378احمديان، ( ".دهدمورد توجه قرار مي

براي بررسي دقيق تر ساختار فيزيكي به دو دسته بافت و 
  .شودمسكن تقسيم مي

  
  مذهبي - ماعيساختار اجت

اجتماعي دخيل در نحوه استقرار و  -عوامل فرهنگي
طور كلي  هاي روستايي را بهپذيري سكونتگاه شكل
  :توان به شرح زير مطرح ساخت مي
امكان و نحوه پاسخگويي به برخي نيازهاي اساسي  -

گزيني، زندگي جمعي و جامعه انساني، مانند سكونت
  ثل، استراحت و حفاظت از خانواده، تولد و توليد م

  مانند آن،
سابقه و شيوه زندگي اجتماعي جمعيتي خاص و  -
  پيوند، هم
  قومي، -سوابق، مشتركات و روابط سنتي  -
امكان حفاظت از يكپارچگي اجتماعي جماعت  -

  ساكن،
 امكان گسترش عرصه محفوظ زيستي، -

امكان دسترسي به نهادها و خدمات فرهنگي  -
  )93، 1387سعيدي، (اجتماعي 

  
هاي استخراج شده با نمونه  در ادامه به تطبيق شاخص

موردي و استخراج داليل و عوامل متفاوت و شاخص در 
  .روستاي مورد نظر پرداخته شده است

  

7 



 

 
 

ره 
شما

15
1

 ♦ 
يز 
پاي

94 ♦

  

  
 معرفي نمونه موردي

  كوهروستاي اسطلخ
كوه واقع در جنوب گيالن، شهرستان  روستاي اسطلخ

بخش ) 1ت.(باشد تان خورگام ميرودبار و جزئي از دهس
روستا و يك  43خورگام با مركزيت شهر بره سر شامل 

ي نژادها ازيي اهزهيآم منطقه نيدرا )2ت( .شهر است
 به كه دارند سكونتي لميد وي قوچان كرد وي النيگ

ي فارسي و عده معدودي نيز كرد وي لكيگي هازبان
نفر و  213 اين روستا با جمعيتي معادل. كننديم صحبت

و  اي و كوهستاني قرارگرفتهدر پهنه جلگه"خانوار  70
 ".متر مي باشد 2000ارتفاع از سطح درياي آن بالغ بر 

همه مردم اين روستا  )1375فرهنگ آبادي هاي كشور، (
 .هستندمسلمان شيعه مذهب 

 زلزله 

در نزديكي شهر رودبار  1369خرداد ماه  31در تاريخ 
 در مقياس ريشتر اتفاق افتاد 7.3ي اي مهيب به بزرگزلزله

  روستاهاي  و خسارات جاني و مالي فراواني در رودبار و

  

 
 
 

. تابعه در استان گيالن و شمال غرب در پي داشت
 انحه بهـكوه از توابع رودبار نيز در اين س روستاي اسطلخ

 11طبق گفته اهالي زلزله در ساعت . 5شدت آسيب ديد
 بردندسر مي ن در استراحت بهكه روستائيا در حالي شب

 ها به جز دوتمامي خانه دنبال اين سانحه به. اتفاق افتاد
نفر در اين سانحه جان خود  30حدود  و وريخترف مورد

  .دادندرا از دست 
   

  هاي بازسازي در منطقهسياست
ديده از  برنامه بازسازي مناطق آسيبطور كلي مطابق  به
، هدف شمال غرب كشورشمال و  31/3/1369مورخ  زلزله

بازسازي و نوسازي ": گردد از بازسازي چنين عنوان مي
بافت و مسكن شهرها و روستاهاي آسيب ديده از زلزله در 

هاي ملي و مردمي به  يياسرع وقت در چارچوب توانا
جهت جريان انداختن دوباره حيات در شهرها و روستاهاي 

يط زندگي ديدگان به محزلزله زده و بازگرداندن سانحه
توليد  و خودشان و فراهم آوردن زمينه اشتغال

هاي بازسازيسياست  

مديريت ساخت  انتخاب زيربناي واحدها
تكنولوژي  مصالح و مشاركت

نظام  مالي ساخت
ريزي طراحي و برنامه اجرايي  

تار روستاساخ  

مذهبي -ساختار اجتماعي كالبدي- ساختار فيزيكي  ساختار طبيعي  ساختار معيشتي

بافت مسكن زندگي جمعي ناهمواري ها امكان فعاليت اقتصادي
كاربري زمين سازه سابقه و شيوه زندگي آب و هوا  دسترسي به بازار

قومي-روابط سنتي شبكه معابر مصالح  پوشش گياهي ات عموميدسترسي به خدم

هاي مناسبدسترسي به راه نحوه دسترسي به منابع توده و فضا شكل يكپارچگي اجتماعي
 ارتباطي

دسترسي به خدمات 
 فرهنگي

روابط اجزا 
گيري محالت شكل مسكن    

 هاي پژوهش يافته:منبع.هاشاخصيبندجمع.1ج
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هاي زير  در نيل به اهداف ذكر شده سياست "ديدگان آسيب
  امه و بودجه بازسازي مسكن مناطق ـبرن( .گرفته شدند پيش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بازسازي برنامههاي سياست

قالب پس از وقوع زلزله با توجه به تجارب بنياد مسكن ان
  .گرديد عنوان مجري بازسازي تعيين اد بهـاسالمي، اين نه

 گزارش) (1369هاي گيالن و زنجان،  زده استان زلزله
  )1371خلخال،  -زنجان-زده گيالن بازسازي مناطق زلزله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي كه توسط اين نهاد تترين اقداما در اين راستا از مهم
 .تهيه برنامه جامع بازسازي مسكن بود ،تصورت گرف

اين برنامه براي نخستين بار تهيه شده و به تصويب هيأت 

 .النيگاستاندرخورگامتيموقع.1ت

 .خورگامدركوهاسطلختيموقع.2ت
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كه برخي از نكات برجسته آن به قرار  دولت وقت رسيد
  :ذيل بود

  .به حداقل رسانيدن سرمايه دولتي در بخش مسكن -
 .محور قرار دادن مشاركت مردمي در امر بازسازي -

 .هاراحي بر مردم و همراه با آنمتكي بودن نظام ط -

مساعدت مديريت دولتي بازسازي در اموري كه  -
  .مردم به تنهايي قادر به انجام آن نبودند

  

 و نظام اجراييتشكيالت هاي سياست
سياست نظام تشكيالتي برنامه بازسازي براساس تعيين  

عنوان مجري از جمله نكات مثبتي بود كه  يك دستگاه به
از  پرهيزبراي . سازي مد نظر قرار داده شددر اين باز

ايجاد تشكيالت جديد و اضافي جهت تقويت مجري 
هاي بازسازي در منطقه تالش گرديد از نيروهاي استان

كل بنابراين . معين استفاده گردد يعنوان نيرو ديگر به
 ها شهرستاد معين كه از بنياد مسكن ساير  17منطقه بين 

اين ستادها نيز ضمن  .گرديداعزام شده بودند تقسيم 
احداث دفاتر و مراكز اصلي استقرار خود جهت سهولت 

  ) كارگاه(ستاد فرعي  30دسترسي مردم حدود 
 .مستقر نمودند

 هاي منابع ماليسياست
گذاري در بخش مسكن به حداقل رساندن سرمايه 

عمومي از جمله مواردي بود كه در سياست مالي و 
بر . فراوان شده بود تأكيدبر آن  اعتباري برنامه بازسازي

ديدگان و نيز همين اساس جهت تقويت بنيه مالي آسيب
عمل آمده و ميزان آسيب وارده،  با توجه به كارشناسي به

جهت احداث يا تعمير واحدهاي مسكوني، به خسارت 
  .ديدگان وام بانكي كم بهره پرداخت شد

 تكنولوژي ساخت گيري ازهاي بهرهسياست
ي از تكنيك ساخت كه در درجه اول يها شيوهاتخاذ  

ي در سطح منطقه و در درجه يهماهنگ با اصل خودكفا
مجري با تهيه ضوابط و  . دوم در سطح ملي باشد

ي و همچنين از طريق يهاي طراحي و اجرا  توصيه
 يزمينه را براي ارتقا ،الگوسازي و كنترل و ارشاد مردم

زي مناطق كيفي ساخت مسكن در طي عمليات بازسا
  .آورد  زده فراهم زلزله

 هاي استفاده از مصالح ساختمانيسياست
  استفاده از مصالح ساختماني ملزم به رعايت موارد 

  :ذيل بود
مواد اوليه الزم براي توليد مصالح قابل تهيه در محل 

ي داراي يتكنولوژي تبديل مواد به مصالح نها .باشد
ي انجام پذير توسط افراد بوم و پيچيدگي خاصي نبوده

تأمين آن  .از نقطه نظر اقتصادي با صرفه باشد . باشد
هماهنگ با محيط زيست بوده و باعث وارد آمدن 

افزايش توليد  .خسارت قابل توجه به طبيعت نگردد
ه مصالح ساختماني و دخالت در مديريت توزيع آن ب

سياه و در  منظور كنترل بازار و جلوگيري از ايجاد بازار
گذاري و كنترل قيمت مصالح در بازار منطقه متقينهايت 

  .از ديگر الزامات اين سياست بود
  

 هاي مديريت ساخت و مشاركت مردمسياست
مديريت ساخت واحدهاي مسكوني آسيب ديده در  

ي برعهده يهاي تداركاتي، طراحي و اجرا زمينه
باشد و نقش دولت، عبارت است از  خانه مي صاحب

ه در اموري كه وي به تنهايي قادر خانمشاركت با صاحب
ست و همچنين هدايت و نظارت در يبه انجام آن ن

اي كه كار بازسازي در كمترين  گونه هي بيهاي اجرا  برنامه
ترين كيفيت و با حداقل مشكالت و  زمان، مناسب

  .هاي اجتماعي به انجام رسد تنش
مرتيط با انتخاب زيربناي واحدهاي  يهاسياست
 مسكوني

جا هاي واگذار شده در روستاهاي جابهاحت زمينمس 
كوه تناسب مناسبي با مساحت متوسط شده از جمله اسطلخ

زيربناي واحدهايي . هاي اهالي قبل سانحه داشته استزمين
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شده با توجه به جمعيت خانوارها متغير كه در آن ساخته مي
در واقع هر خانوار با گسترش فضاي اسكان . بوده است
  . كردند د اقدام به ساخت خانه دايم ميموقت خو

  روند بازسازي اسطلخ كوه
  امدادرساني و اسكان اضطراري: مرحله نخست

 دليل بسته شدن مسير بهدر ساعات اوليه پس از سانحه 
از رساني  امكان امدادها  تا ساعت ،روستا دسترسي اصلي

نشده و اكثر افراد توسط خود اهالي از زير فراهم خارج 
با در نخستين روزهاي پس از زلزله نيز  .جات يافتندنوار آ

در اكثر  روستا از مركز دهستان دسترسي دشوارتوجه به 
به . رسيد به سختي به دست آنان ميهاي امدادي مواقع كمك
رد آدراين مدت روستائيان با توجه به ذخيره  گفته اهالي

از طريق پخت نان نيازهاي خود را ها موجود در خانه
هاي امدادي  روز كمك 4الي  3پس از . نمودندده ميبرآور

نان آمربا و قند و چاي بود به  ،كره ،ردآ ،برنج ،كه شامل نان
ها چادر داده شد  براي اسكان اضطراري به خانواده . رسيد

  اصلي بازسازي مبني مشاركت نآماه در  3الي  2كه حدود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انده از زلزله را نيز در مهاي باقي دام هاآن .اقامت داشتند
از آنجا كه سياست بر . كردندنگهداري ميكنار چادر خود 

ديده اتخاذ گرديده بود لذا عدم تخليه مردم از   مردم سانحه
  .منطقه، انتخاب درستي در راستاي اين هدف بوده است

  اسكان موقت و دايم: مرحله دوم
دن رو بودليل پيش پس از مرحله اسكان اضطراري و به 

دولت اقدام به برپايي اسكان موقت براي  فصل سرما
پس از زلزله در  ،به گفته اهالي .ديدگان نمود  آسيب

خورن موقعيت روستاي قديم به داليلي از قبيل به هم
بر بودن دشوار بودن و زمان ،هاوضعيت مالكيت

نان آساخت و ساز ميسر نبوده و با موافقت  ،آواربرداري
جايي اتخاذ شناسان تصميم براي جابهو همچنين نظر كار

جايي، در نزديكي سايت جديد جهت جابه. گرديد
روستاي قديم و در فاصله هزار متري آن و در اطراف 

 )3ت( .دمسير منتهي به روستاي قديم در نظر گرفته ش
جهت  ي مورد نظرهاحدود يك ماه به طول كشيد تا زمين

  .شداحداث روستاي جديد خريداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي پژوهش يافته:منبع.يفعليروستابهنسبتميقديروستاتقعيمو. 3ت 
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متري  400هاي حدود را به زمين نآپس بنياد مسكن س
هزار تومان به ساكنين  150تقسيم كرده و با قيمت حدود 

بنياد مسكن براي هر خانواده با توجه به  .فروخت
ها يك اتاق جهت اسكان موقت بنا نمود كه  نآجمعيت 

به مرور زمان هر خانواده چند اتاق ديگر و فضاهاي 
مساحت اين اتاق براي . كردندن اضافه آرا به بهداشتي 

مترمربع و  15تا  12نفر  5خانواده با جمعيت كمتر از 
تعيين مترمربع  21نفر حدود  5براي جمعيت بيشتر از 

شد، بدين ترتيب براي اقامت موقت تنها يك اتاق براي 
هر خانواده ساخته شد كه به مرور با دخل و تصرف خود 

دولت براي البته . شد ميم تبديل اهالي به اسكان داي
هزار  350الي  250ها به روستائيان حدود  توسعه خانه

وام بالعوض پرداخت  - نانآبسته به جمعيت -تومان 
هزار تومان  150 دبراي ساخت اصطبل حدوو نيز  نمود

  .نان وام داده شدآبه 
  جاييمقايسه ساختار روستا قبل و بعد از جابه

  ساختار معيشتي) الف
هاي  معيشت رايج در اين روستا در سال :بل از سانحهق

در فرهنگ  هاي ذكر شده ماقبل زلزله مطابق آمار
دامداري و دامپروري، زراعت و  هاي كشور، آبادي

ها  همچنين طبق فرهنگ آبادي .بوده استپرورش طيور 
دليل واقع شدن در منطقه  زراعت در اين روستا به

ي كشاورزي بر شيب و هاكوهستاني و  قرارگيري زمين
شده عمدتاً در قالب كشت ديم انجام ميميزان بارش آن 

در  بجز مشاغل رايجبه گفته اهالي . و باغداري نداشتند
 كه بوده روستا يكينزد در سنگ زغال معدن كروستا، ي

. بودند مشغول يكارگر به نآ در روستائيان از يكم تعداد
مندرج در همان به استناد آمار عمومي در روستا  مراكز

مسجد، شوراي  نشان دهنده وجود 65سال  منبع در
ل نقليه عمومي، آب ياسالمي، دبستان، حمام، وسا

ي، آموزشيار نهضت يكشي، بهيار و ماماي روستا لوله

 .بوده استسوادآموزي، مبلغ مذهبي مسلمانان در روستا 
 قديم روستاي در وگاز تلفن برق، نظير تسهيالت ساير

  .است هنبود موجود
ي در فاصله چندان جايي تأثير اين جابه: بعد از سانحه
). 4ت( هاي زراعي روستائيان نداشته استنسبت به زمين

مجموعه نسبتاً بنابراين در زمان فعلي روستا شامل 
هاي متنوعي از كاركردهاي كشاورزي شامل فعاليت

تعدد و انواع . باشد مي زراعي، دامداري و خدماتي
قبل سانحه تفاوت عمده نداشته و كاربري  ها باكاربري

هاي  ها جهت نياز كمتر به سفر مختلط و تنوع فعاليت
اين امر خود . كوه وجود ندارد طوالني در روستاي اسطلخ

موجب مهاجرت تعداد زيادي از ساكنين روستا در 
به اين روستا  اصلي دسترسي. هاي اخير شده است سال

 و همچنان داراي دو نكردهي آن تغييري يجابر اثر جابه
سمت  روستاي ناش و از به سمت غرب راه ارتباطي، از

  .باشد شمال شرقي به طرف ديلمان و آسيابر مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ساختار محيطي) ب
اي چشمه هسته اوليه اين روستا در كنار :قبل از سانحه

در روستاي قديم . نا شده بودب شرب تأمين آب جهت
تري قرار  ه بافت در تراز پايينموقعيت چشمه نسبت ب

. روستا در يكشاورز يهانيزم تيموقع. 4ت 
  دستاوردهاي پژوهش: منبع
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هاي براي تأمين آب مصرفي در سال ، بنابراينگرفته بود
كشي از سرچشمه لوله مانندنزديك به زلزله تدابيري 
باعث  ميقد يروستاشيب  .اصلي انديشيده شده بود

هاي سطحي و زود خشك شدن سطح معابر  هدايت آب
ت و همچنين هدايت فاضالب به خارج از محل سكون

  .شده است مي
 يغرب يهادامنه در ميقد يروستا نكهيا به توجه با
 تابش عمده لذا بود، شده واقع لمانيد يها كوه رشته
 يانيپا ساعات در غرب سمت از روستا بافت يافتيدر
 آن يكنون تيوضع همانند روستا غالب بادو  بوده روز

 و شمال سمت از "النيگ"باد نام به يكي انيجر دو شامل
بوده  روستا يغرب جنوب سمت از "قبله "باد يرگيد

و  كوه پناه در روستا ميقد بافت يريگ شكل در است كه
 معموالً ياصل معابر و اندبوده گذار تأثير جهت بازشوها

  . بوده است گرفته شكل غالب باد جهت بر عمود
بافت جديد از نظر موقعيت فضايي  :بعد از سانحه

يمي روستا، رودخانه و مابين فضاي جديد و بافت قد
دليل قرارگيري روستا  به گفته اهالي به. باغات قرار دارند

ها از يكديگر باد بر زميني مسطح و فاصله زياد خانه
. مزاحم بر بافت اثر كرده و مشكالتي را ايجاد نموده است

صورت  كوه به هاي بازسازي شده در اسطلخ  البته خانه
ا جبهه كمتري مقابل باد اند ت جنوبي قرار گرفته -شمالي

همچنين اهالي با تمهيداتي . نامطلوب جنوبي داشته باشد
هاي نظير كاشت درختان، بازشوهاي كوچك، ايجاد ديواره

... ها، مسدود كردن بازشوها و محافظ خصوصاً در ورودي
قرارگيري . اندگيري در برابر باد مزاحم نموده سعي در پناه

مچنين باعث ماندگاري روستاي جديد در زمين مسطح ه
هاي  آلود بودن آن براي مدت آب بر سطح معابر و گل

ريزي انجام  براي حل اين مشكل شن. طوالني شده است
  شده اما مشكل دفع فاضالب در سايت جديد همچنان 

  .باقي است

  كالبدي- ساختار فيزيكي) ج
  بافت - 

شمسي  1347همانطور كه از تصوير هوايي سال 
هاي  افت قديم روستا شامل خانه، ب)5ت(مشخص است 

) يجنوب -شمالي(فشره و منفرد و شبكه معابر ارگانيك
 يتوافق يگيهمسا كي حول خانوار سه يال دو هربود كه 

به گفته اهالي در قديم  .اند كرده يم يزندگ گريكدي با
نسبت به توپوگرافي و محل قرارگيري مسجد، روستا به 

  .بندي شده بود قسيمدو بخش باال محله و پايين محله ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جديد از نوع بافت باز و  بافت روستاي  :بعد از سانحه
طراحي شبكه . باشد هاي منفرد مي غير متراكم با خانه

روستاي اصلي دسترسي و صورت شطرنجي  همعابر ب
شامل  -كه با مسير قبل از زلزله يكي است- اسطلخ كوه

 - اين معبر شرقي. شدبا مي در مركز بافتمتري  15 يمعبر
شود، امتداد محسوب مي نيز غربي كه ورودي روستا

هشت معبر . رساندراهي است كه بره سر را به رودبار مي
متري با نقش جمع و پخش كننده، از معبر  8و  6فرعي 

 و تربه معابر با دسترسي فرعي شوند واصلي منشعب مي
طلخ اس جديد روستاي. شوندبه منازل مسكوني ختم مي

 .1347 سال در روستا از ييهوا عكس.5ت
  )1390,گروه بازسازي( :منبع
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بندي مشخصي نبوده و محل تجمع اهالي كوه داراي محله
هاي تجاري در آن واقع در مركز روستا كه كاربري

  .)1380, بنيادمسكن( اند قرار دارد شده
  مسكن - 

 هايخانه برخالف روستايي، هايخانه :قبل از سانحه
 طيف داراي دارند، زيستي كاركردهاي عمدتاً كه شهري
فضاهاي درون يك واحد  .هستند دهاعملكر ازتري  وسيع

هاي مرتبط با  مسكوني روستايي براي تأمين نياز
در . گيردهاي دامي، زيستي و كشاورزي شكل مي فعاليت

كوه،  دامداري مانند اسطلخ -روستاهايي با فعاليت معيشتي
ها دو طبقه بوده و سطح اول به دام و طبقه معموالً خانه

تقسيمات ) 6ت.(يافت  مي ها اختصاص دوم به انسان
ها از داخل يك اي بوده كه ارتباط اتاقفضايي به گونه

عنوان آشپزخانه  فضايي به. شدفضاي مركزي تأمين مي
وجود نداشته و آشپزي، خوردن و خوابيدن در يك اتاق 

كوه با توجه  ها در روستاي اسطلخسقف. گرفت انجام مي
ته شده به عكس هوايي آن زمان حداقل با دو شيب ساخ

  .گويند مي» دو ترك« در اصطالح محلي بدان  كهبودند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ارتباط با مصالح، طبقه پايين با سنگ و مالت گل 
ها  شد كه براي ساخت طبقه باال و اتصال زيگالساخته مي

ها در پي. دادندها كالف چوبي قرار ميبر روي اين سنگ
تا  15در حدود كوه با عمق كم و  روستاي قديم اسطلخ

صورت يكدست  در زير كل ساختمان  سانتي متر به 20
با مالت گل يا گل  ها از سنگ جنس پي. شدحفر مي

زرگر، ميري، آقايي، ( .بوده استو گاهي چوبي  آهك
ها مشخص در روستاي قديم حدود مالكيت زمين )1369
نويس داشته كه  هر خانه يك سند مالكيت دست. نبود

شده ي يك برگ كاغذ معمولي نوشته ميتوسط اهالي رو
اي از معتمدين محلي نيز  و به تأييد و امضاي عده

  .رسيده است مي
   

صورت يك  هسته اوليه بازسازي شده به :بعد از سانحه
صورت  روند گسترش مسكن نيز به. طبقه ساخته شده بود

فضاهاي معيشتي  .افقي و يك طبقه ادامه پيدا كرده است
كوه فضاهايي شامل جديد اسطلخ در مسكن روستاي

) 7ت. (باشد كاري ها و تنور ميطويله، مرغداني، باغچه
ارتباط تنگاتنگ فضاهاي زيستي با فضاهاي معيشتي مانند 

فضاهاي زيستي در مسكن روستاي جديد . گذشته است
. باشد شامل هسته اوليه خانه و الحاقات به هسته اوليه مي

حدود، فضاهاي تقسيم، هاي فشرده ، بازشوهاي مپالن
ها با مدول سلسله مراتب دسترسي، نياز به پستو، اتاق

. هاي اين فضاستهاي مشخص از ويژگيفرش و مدول
فضاهاي خدماتي در مسكن روستاي جديد شامل 

هاي بهداشتي، انبار، منبع آب، شير آب، محلي سرويس
.. و ) ها و يا حياط خانهزير سقف(ها براي قراردادن هيزم

ها و برخي در  فضاهاي خدماتي داخل خانه. باشد يم
  . حياط خانه جاي دارند

  
  

كوهاسطلخميقديروستاخانهمشابه  يا نمونه. 6ت 
 .ستا يگاليز دوم طبقه و سنگ از اول طبقه كه

 )1369,زرگر، ميري، آقايي(
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هاي احداثي شامل يك اتاق  طرح واحددر بازسازي 
 بيني ن پيشآتي در آكه امكان گسترش  هچهار گوش بود

ها توسط اهالي، الگوي خاصي نوع گسترش خانه .شده بود
ها به  پالن اغلبو چند اليه بودن در  نداشته ولي پيچيدگي

ها به دو صورت با كرسي چيني و خانه. خوردچشم مي
 شالوده و. بدون كرسي چيني از روي زمين احداث شدند

 هسته اوليه داخل پي است واز سنگ و مالت سيمان  هاپي
از آرماتور استفاده شده است كه چوب نعل را از زير آن 

ه خانه در پي از چوب استفاده عساما در تو. نداعبور داده 
. ها از نوع زيگالي، سنگي و سفالي استديواره .شده است

دار مانند گذشته در دو مرحله  طريقه ساخت سقف شيب
شود كه ابتدا يك سقف تير چوبي كه امكان  مجزا انجام مي

شد و سپس با  راه رفتن بر روي آن فراهم بود ساخته مي
  .شده استمي مصالحي مانند حلبي پوشانده

  

  فرهنگي- ساختار اجتماعي
 قالب در روستا يتيريمد نظام ،گذشته در :قبل از سانحه

 يمحل عمران ،اختالفات حل يبرا يول نبوده تيرع و خان
 استفاده كدخداموقعيت  از يت اهاليوضع به يدگيرس و
 تشكيل و اسالمي انقالب از پس هاي سال درو  شدهيم

 مختلف امور مديريت تاها،روس در اسالمي شوراهاي
 صورت مردم همكاري و شوراها نظارت با روستايي

ها  ها و جشنمراسم خاص از جمله عزاداري. است گرفته مي
هاي ارتباطي و فضاهاي بازي كه عنوان نيز در مساجد، گره

اهالي روستا مانند . گرفته استداشته انجام مي "چاك"
ت و حتي فضاهاي امروز در استفاده از بسياري از خدما

اند و به گفته اهالي در آن زمان هر زيستي مشترك بوده
  .كردند چهار يا پنج خانه از يك شير آب استفاده مي

ها به نوعي  بندي زمين اگر چه قطعه :بعد از سانحه
باعث تفكيك مساكن از يكديگر شده است اما اكثر 

هاي معلوم و مشخصي ندارند و ها و عرصهها، حريم خانه
هايشان هاي روستائيان از حريم كالبدي خانهفعاليت

ارتباط تنگاتنگ فضاهاي زيستي با . كندتجاوز مي
فضاهاي معيشتي و مشترك بودن برخي از اين فضاها با 

ها مانند گذشته در مسكن روستائيان از  ديگر همسايه
  .هاي اجتماعي استجمله ويژگي

مي هاي جمعي و فضاهاي عمواز آنجاكه كاربري 
هاي انتخابي و اجتماعي  باعث ترغيب و تشويق فعاليت

گردند در روستا فضاي جمعي پر رونق و خاصي افراد مي
خانه در امتداد دسترسي اصلي  وجود ندارد تنها يك قهوه

و در نزديكي ورودي روستا وجود دارد كه محل تجمع 
  .باشد مردان روستا در فصول مختلف مي

 .پالن-يستيزكنار يشتيمع يفضا.7ت
 آرشيو شخصي: منبع
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  )بنديجمع(بحث و نظر 
  

  
  
  

  
  

  
  

  ارزيابي  هاي فعليمحدوديت  امكانات فعلي  سياست بازسازي  ساختار

  معيشتي) الف

 بازسازيمناسب برنامه  -

  بازسازيمتعادل  تشكيالت -
 نظام اجرايي مطلوب  -

 منابع مالي قابل قبول -

 مردم مطلوب مشاركت -

  زيربناي  مناسب واحدهاي مسكوني -

 قبل از سانحهعدم تغيير الگوي معيشتي اهالي نسبت به-

 هاي كشاورزي مانند گذشته دسترسي مناسب به زمين -

در حال -جايي فاصله نسبي روستا به جاده تغييري نكرده است،  در جابه-
كند و در حاضر مسير اصلي و جاده بره سر از داخل بافت روستا عبور مي

 گذشته است گذشته از كنار روستا مي

افت قديمي روستا و امكان استفاده از فاصله اندك و دسترسي مناسب به ب -
 امكانات سابق

 افزايش ارتباط با روستاهاي اطراف جهت مبادالت معيشتي-

 .امكان تردد ماشين در بافت فعلي روستا كه در گذشته ميسر نبوده -

دليل افزايش  هاي معيشتي بيشتر مرتبط با فضاي زيستي بهامكان فعاليت -
 هاي واگذاريمساحت زمين

ود شغل ثابت و پايدار براي نب -
  جوانان روستا

  پايين بودن ميزان درآمد -
  



محيط ) ب
  فيزيكي

 مناسب برنامه بازسازي -

  بازسازي متعادل تشكيالت -
  مردممطلوب  مشاركت  -

 دسترسي مناسب به منابع آب -

 دسترسي به منابع طبيعي و مراتع -

  امكان توسعه كالبدي روستا در آينده -

افت قديم و پاسخگويي فشردگي ب -
 )نارضايتي فعلي(مناسب به اقليم 

هاي زير زميني و باال بودن سطح آب -
 مسئله عدم دفع مناسب فاضالب

گيري روستاي جديد در  عدم پناه -
 كوه و آزارهاي باد

علت  هاي سطحي بهعدم دفع آب -
  نبود شيب كافي

×  

 )ج
كالبدي

  

بافت
  

 مناسب برنامه بازسازي -

  بازسازي مناسب تشكيالت -
 نظام اجرايي مطلوب -

 منابع مالي قابل قبول -

 تكنولوژي ساخت آشنا -

مديريت مناسب در  هاي  سياست -
  ساخت

هاي موجود روستا  تبعيت نظام شكلي، ساخت و ساز و عملكرد ابنيه كاربري -
از سنت نقشه سكونت، نحوه معيشت روستائيان و مجموعه شرايط محيطي 

  ي سابقروستا
هاي  ده به فضا و وجود فضاهاي باز كافي جهت ايجاد گرهتوسبت مناسب ن -

 فعاليتي و فضاهاي عمومي

 امكان پيشرفت و پيشبرد تأسيسات و تجهيزات در بافت روستا-

  ها كيفيت ابنيه عمومي و افزايش مساحت آن -
  امكان گسترش كالبدي بافت روستا نسبت به قبل-

هاي مناسب چون  نبود زيرساخت -
 گازوضالب فا

هاي سطحي با آب  تركيب شدن آب -
ها و باغات و پراكندگي بوي  چشمه

  مطبوع در بافت روستا نا
هاي عمومي به نسبت تعدد كاربري -

  قبل از سانحه تفاوت آشكاري نداشته



مسكن
  

 مناسب برنامه بازسازي -

 نظام اجرايي مطلوب -

 منابع مالي قابل قبول -

 تكنولوژي ساخت آشنا -

 مصالح ساختماني در دسترس -

 مشاركت مردم -

  زيربناي مناسب واحدها -

 هاي آشنا ساخت مسكن براي اهاليها و تكنيكشيوه-

 امكان استفاده از مصالح بازيافتي روستاي قديم در بازسازي-

  استفاده از مصالح بومي و در دسترس در ساخت ابنيه -
ي قبلي روستائيان دو تا سه ها در مقايسه با زمينهاي فعلي  مساحت زمين -

 برابر بوده است

ولي هم ) سند دستنويس(ها مشخص  در روستاي قديم حدود مالكيت زمين -
 .شوند اكنون همه اهالي مالك زمين خود محسوب مي

ها و مصالح بومي و بازيافتي در مسكن جديد اهالي  دليل استفاده از تكنيك به -
 .ندبراي تعمير و گسترش مسكن خودكفا هست

دار بودن  دليل شيب در گذشته به -
ها دو طبقه بوده و محل زمين خانه

نگهداري دام در طبقه زيرين 
قرارداشت است كه سبب رضايت 

ها، گرم شدن اهالي و امنيت بيشتر آن
هايشان و جلوگيري از ورود گل خانه

  .و الي به خانه بوده است
  



-ياجتماع) د
  رهنگيف

 مناسب برنامه بازسازي -

  بازسازي مناسب تشكيالت -
 نظام اجرايي مطلوب -

 مشاركت مردم -

  

 نزديكي به روستاي قديم امكان برگشت و تجديد خاطره اهالي -

اشتراك در استفاده از بسياري از امكانات در فضاهاي معيشتي و زيستي مانند  -
 قبل از سانحه

 )هاچاك(هاي جمعي در بافت روستايي جديدامكان ايجاد گره -

 ها درروستاي جديدبرپايي مراسم مذهبي، اعياد و جشن -

 عدم تجميع اقشاري و يكدست ماندن بافت اجتماعي بعد از سانحه -

حق انتخاب اهالي در محل زمين خود، وسعت اندك روستا و نبودن تعصبات  -
 .ها خاص اجتماعي مبني بر قرارگيري كالبدي خانه

  شورايي صورت به له،زلز از قبل مانند اداره روستا نحوه -

م بخش كمي از جمعيت ياقامت دا -
  بومي در روستا

  ين بودن سطح بهداشت عمومييپا -
  ين بودن سطح سواد اهالي روستايپا -
مهاجرت جمعيت تحصيل كرده  -

 روستا به نقاط اطراف

باال رفتن سن اهالي روستا و ميانگين  -
 سني افراد ساكن

كم رونق بودن مراسمات خاص  -
  لت باال رفتن ميانگين سني اهاليعبه



 ).نگارندگان(هاي بررسي شده بندي شاخصجمع.2ج
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  نتيجه   
عنوان اولين گزينه  جايي بهاز آنجا كه سياست جابه
دنبال سوانح  هاي روستايي بهجهت بازسازي سكونتگاه

شود اما گاهي اين امر اجتناب ناپذير امري منفي تلقي مي
بوده و سياستگذاران را ناچار به اتخاذ اين تصميم 

هاي طور كلي چنانچه بازسازي سكونتگاه به. نمايد مي
جا شده بتواند ساختار روستا را به شرايطي روستايي جابه

مانند قبل از سانحه و يا شرايطي نزديك به آن و حتي 
توان ادعا نمود بازسازي موفق  بهتر از قبل سوق دهد، مي

از . بوده و روستا به حيات ماقبل خود ادامه خواهد داد
هاي بالقوه و استفاده از ويژگياين حيث شناخت 

هاي روستايي چه از لحاظ كالبدي و چه  سكونتگاه
ها به اجتماعي عاملي است در جهت تبديل آسيب

بنابراين . ها در آن و حفظ هويت پيشين روستافرصت
بازسازي "نظريه مطرح شده در ابتداي مقاله مبني بر اينكه 

ايي نه تنها  هاي روست مبتني بر جابه جايي در سكونتگاه
شود بلكه با اعمال برخي الزامات و مطلقاً منفي تلقي نمي

تواند سبب پايداري و پويايي بيشتر هاي ويژه ميسياست
از . گردد اثبات مي "روستا نسبت به قبل سانحه شود

هاي بازسازي موفق ترين مشخصه پژوهش حاضر مهم
 هاي روستايي به دوجايي در سكونتگاهمبتني بر جابه

صورت عمومي و مرتبط با نمونه مورد بررسي قابل 
  .بندي استجمع

  
  :الزامات عمومي

شناخت كامل و صحيح ساختارهاي روستاي پيش از  -
سانحه اعم از ساختارهاي معيشتي، محيطي، كالبدي و 

 اجتماعي

هاي بازسازي در راستاي هرچه تنظيم سياست -
هاي تر شدن روستاي بازسازي شده به ساختارنزديك

 .مطلوب گذشته

يابي مناسب موقعيت جديد روستا با سعي در مكان -
 حفظ ارتباط و دسترسي مناسب به سكونتگاه قبلي 

استفاده از مشاركت اهالي در تمام مراحل و  -
 هاي بازسازي سياست

سعي در هرچه خودكفاتر نمودن اهالي در راستاي  -
 هاي خارجيكاهش وابستگي به كمك

جا شده در اي روستاهاي جابهابي دورهبررسي و ارزي -
 ها و تهديدهاي احتمالي  راستاي رفع ضعف

  :اقدامات خاص اسطلخ كوه
هاي اتخاذ شده در بازسازي  رسد سياست نظر مي  به

كوه كه منجر به حفظ حيات اين روستا  روستاي اسطلخ
شرح ذيل   گردد به پس از گذشت بيش از بيست سال مي

  :است
اي بسيار يت روستاي جديد در فاصلهانتخاب موقع -

نزديك از محل روستاي قديم چنانچه امكان تردد پياده به 
سادگي ميسر بوده و اين امر از مقاومت روستائيان در 

 .كاهد پذيرش محل جديد مي

) خريد يا وقف(محل جديد روستا با مشاركت اهالي  -
صورت پذيرفته كه اين امر در پذيرش موقعيت جديد و 

 .شود د حس تعلق امري تأثير گذار قلمداد ميايجا

اساس چيدمان  انتخاب موقعيت زمين هر خانوار بر -
 .همسايگي گذشته و با نظر اهالي صورت پذيرفته است

دولت براي هر خانواده صرفاً يك اتاق با ابعاد  -
متناسب با گستره خانوار ساخته و گسترش و توسعه 

ت زمان انجام پذيرفته ها توسط خود اهالي و با گذش خانه
اين امر باعث سازگاري هر چه بيشتر الگوي . است

مسكن با شيوه زندگي هر خانواده و افزايش روند 
 .گردد پذيرش و موفقيت بازسازي مي

در بافت روستاي جديد امكانات تردد وسايل نقليه  -
عمومي براي تمامي واحدها مهيا شده كه خود به خود در 

 .باشد ت روستا مؤثر ميروند توسعه ارتباطا
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بندي و يكپارچگي اجتماعي روستا حفظ تركيب -
نسبت به شرايط قبل از سانحه و عدم تجميع با 
روستاهاي اطراف از مشاجرات و مشكالت فرهنگي تا 
حد امكان كاسته كه اين امر تأثير به سزايي در موفقيت 

  .جايي داشته استجابه
ق و كامل ساختار رسد شناخت دقيدر پايان به نظر مي

روستا قبل از سانحه و سعي در هر چه نزديك كردن 
جوانب مختلف روستاي جديد به شرايط ماقبل، 

جايي ترين نقش را در بازسازي موفق مبتني بر جابه اصلي
  .دارد
  
  پي نوشت  

1. Reconstruction 
2. Relocation 
3. Rural location, Allocation 

ل مذهبي در دسته عوامل اجتماعي در پژوهش پيش رو عوام. 4
  .مورد بررسي قرار گرفته اند

5. fa.wikipedia.org 
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