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  رهنموده -شناسيبازسازي مسكن روستايي پس از سانحه؛ آسيب 

  ***مهنوش شاهين راد -** مهدي بهرام پور -* علي اكبر تقوايي

  

  چكيده
هاي زيادي در چند دهه اخير از همزمان با وقوع حوادث و سوانح گوناگون در مناطق شهري و روستايي كشور تالش

ها در اين بين فارغ از كيفيت اين تالش. سازي اين مساكن انجام گرديده استي و مقاوممديران در جهت بازساز  مسئولين وسوي 
متأسفانه به طور كلي با . طلبد، از موضوع مساكن روستايي كمتر صحبت به ميان آمده استيمجالي ديگر م كه خود فرصت و

  آن بسيار سطحي و ابتدايي در نظر گرفته شود و موضوعات مختلف مربوط بهمسائل روستايي برخورد بنيادي و عميقي نمي
 گردد اين است كه متأسفانه به اصول و اي كه در بررسي روند بازسازي مساكن روستايي پس از سانحه مشاهده مينكته. شوندمي

روستا  هاي فرهنگي، اجتماعي، معيشتي و اقتصادي مردم آنمعيارهاي معماري بومي و سنتي و نيازهاي كالبدي منتج از ويژگي
چنانكه بايد در نظر داشت . اندتوجه كافي نشده است و مساكن ساخته شده از نيازهاي زندگي روزمره روستانشينان فاصله گرفته

  اي است كه حتي در روستاهاي نزديك به هم ممكن است كه زندگي روستايي و به تناسب، بستر كالبدي آن، نظام پيچيده
ه اين ترتيب بايد به اين سطح از آگاهي برسيم كه تنها با شناخت صحيح و كامل از مسائل ب. هاي بسياري داشته باشدتفاوت

هاي اجتماعي، اقتصادي، معيشتي، محيطي و كالبدي در يك مجموعه پيوستگي نظامهاي ناشي از به همروستايي و پيچيدگي
  .آن پرداختريزي فيزيكي يك روستا و واحدهاي سكونتي توان به برنامهكامل است كه مي

  تـرين و  متـداول  در ايـن ميـان، زلزلـه   . بـوده اسـت  ...) لغـزه و  زلزلـه، سـيل، زمـين   (، ايران صحنه وقوع سوانح طبيعي اهبراي قرن
هاي روستايي به عنوان نطفـه اصـلي نظـام    از سوي ديگر سكونتگاه. زندترين سانحه طبيعي است كه به اين كشور ضربه ميمخرب

، شـرايط آب و  هـاي اقتصـادي  دهند و بدليل محـدوديت قابل توجهي از مراكز سكونتگاهي را تشكيل مي سكونتگاهي كشور، بخش
بـا توجـه بـه مـوارد     . باشندپذيرتر ميهوايي، كمبود برخي مصالح و عدم توجه به مسائل فني، در برابر حوادث به ويژه زلزله آسيب

ي انساني ضروري است تا در شرايط وقوع بحران و سـانحه و پـس از آن   هامذكور،  نگرشي همه جانبه براي شناخت اين سكونتگاه
، در اين نوشتار ابتدا به شناخت عوامل ترتيببه اين. بتوان شرايطي را فراهم نمود كه پاسخگوي نيازهاي زندگي روستانشينان باشد

مهم در به وجـود آمـدن شـكل كلـي الگـوي      شود تا عوامل مادي و معنوي هاي روستايي پرداخته ميگيري سكونتگاهمؤثر بر شكل
بـا در   1هاي  بازسازي پس از سانحه، رهنمودهايي براي پروژه، سپس ضمن شناخت عوامل متأثر از وقوع سانحهمسكن تعيين شود

معمـاري  باشد كه توجه به تحليل موضوع فوق در اين نوشتار بيانگر اين موضوع مي. گرددنظر گرفتن عوامل تأثيرگذار پيشنهاد مي
هاي روسـتايي  گيري كالبد سكونتگاهبومي و سنتي هر منطقه و حتي هر روستا ضمن بررسي و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شكل

   .تواند منجر به خلق فضايي با كيفيت و متناسب با نيازهاي زندگي روستانشينان در چارچوب عوامل فوق گرددمي
  
  
  
  
  

  :واژگان كليدي
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 آن روستاي ماسوله بخشي از طبيعت بالفصل :1تصوير

  مقدمه
  ها، در اين ميان، زلزله .بوده است...) لغزه و زلزله، سيل، زمين(ها، ايران صحنه وقوع سوانح طبيعي براي قرن

 تا 1900هاي ، طي سالبه طور مثال« .زندضربه مي ترين سانحه طبيعي است كه به اين كشورترين و مخربمتداول
ها اين سرزمين جزو شش كشوري قرار داشته است كه دچار بيشترين تلفات انساني ناشي از وقوع زمين لرزه 2000

، مناطق روستايي در برابر حوادث )شهري و روستايي(هاي انساني گاهدر بين سكونت .)1385:9آيسان، ديويس، ( »بوده است
هاي سنتي ساخت و ساز با مصالح بومي بدون در نظر گرفتن شيوه استفاده از. باشندپذيرتر ميبه ويژه زلزله آسيب

هاي اقتصادي، شرايط آب و عالوه بر اين، محدوديت. هاي روستايي استپذيري خانهمسائل فني يكي از داليل آسيب
  . كنندهوايي و كمبود برخي مصالح، مردم را به ساخت بناهايي با كيفيت پايين  مجبور مي

در مناطق روستايي نشانگر آن است كه اين  3مسكن پس از سانحه 2ربيات گذشته كشور در امر بازسازيها در تجبررسي
-به طوري كه ساكنان، پس از مدتي زندگي در خانه. كنندگان آنها نبوده استها پاسخگوي تمام نيازهاي استفادهخانه

هايي را مطابق با نيازهايشان ل كرده و يا بخشهاي ساخته شده، تغييراتي در سازماندهي فضايي و عملكرد فضاها اعما
هاي ساخته شده را رها كرده و حتي در بسياري موارد ديده شده است كه روستائيان، خانه. اندبه ساختمان اضافه كرده

  .اندشان، براي خود بنا كردهاي با مصالح بومي متناسب با نيازها و شيوه زندگيمجدداً خانه
ريزان بايد معماري بومي و اين است كه طراحان و برنامه توان از اين تجربيات بدست آورداي كه ميبه اين ترتيب نتيجه

سنتي روستايي و عوامل تأثيرگذار بر آن را به خوبي بشناسند و با توجه به اختالالت كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و 
  .د شرايط زيست جامعه آسيب ديده، به كار گيرندو بهبو 4رواني ناشي از سوانح، بهترين راه حل را براي بازتواني

        سكونتگاه روستايي .1
سازمان فضايي  هاي روستايي است،شكيل دهنده بافتترين عنصر تمسكن عمده«

، استفاده از محيط و تأثير اقتصاد و نحوه استقرار و ساخت آن بيانگر كيفيت
 .)44: 1384يپي پور، سرت( »رهاي حاكم بر جامعه روستايي استها و هنجاسنت

گيري، جانمايي و ملزومات فضايي تفاوت شيوه زندگي شهري و روستايي بر شكل
معماري روستايي و بومي داراي خطوط ارتباطي « .گذاردها تأثير ميخانه

وقتي . ها و با زندگي روزمره آنهاستمستقيم، بالواسطه و محكمي با فرهنگ توده
رسند ولي ، به نظر ساده و ابتدايي ميشودبناها مي اقدام به مشاهده و مطالعه اين

اند كه همه هوش و واقع امر اين است كه اين بناها توسط مردمي ساخته شده
اند و از تمامي روابط موجود بين همه ظرفيتشان را براي ساختن آنها به كار گرفته

   .)1386:9زرگر، ( »اندخودشان در ساختن آنها استفاده كرده
ترتيب در طراحي مسكن براي مناطق روستايي، شناخت و درك درست عوامل مادي و معنوي مهم آن در به  به اين

هاي روستايي را مي توان در سه عوامل مؤثر بر معماري سكونتگاه. وجود آمدن شكل كلي الگوي مسكن ضروري است
  : گروه كلي در نظر گرفت

  عوامل فيزيكي ) الف 
  ي فرهنگ –عوامل اجتماعي ) ب
  عوامل اقتصادي) ج

  عوامل فيزيكي -1-1
فراواني يا كمبود مصالح خاص براي (اين عوامل، شامل مواردي چون سايت، شرايط آب و هوايي و مصالح در دسترس 

  . شودمي) ساخت و ساز
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هاي سنگي، روستاي كندوانهايي در دل كوهخانه : 2تصوير  

هـا در منـاطق   سـاختمان . دهـد هـاي روسـتايي را شـكل مـي    يكي از عوامل مهمي است كه سـكونتگاه  :سايت -1-1-1
توان آنها را  قسمتي از محيط بالفصلشان بشمار و منفك از يكديگر و اطرافشان نيستند بلكه مي ستايي، قطعات مجزارو

هـاي  انتها هستند و اين ويژگي آنها را از فرم بسته طـرح توان گفت، آنها در طبيعت اطرافشان بيبه بياني ديگر مي. آورد
اه روستايي، يك تصوير كامل و متناسب هيچگـاه بـا در نظـر گـرفتن يـك      در سكونتگ .)1تصوير ( سازدشهري متمايز مي

  .)69:همان(ساختمان منفرد و مجزا حاصل نمي شود 
 هاي روستايي و به طور كلي در معماري سنتي،هاي اساسي معماري در سكونتگاهيكي از ويژگي: آب و هوا -1-1-2

هاي اوليه انسان داشتن جان پناه و سرپناه يكي از دلمشغولياز آنجا كه . سازگاري آنها با شرايط آب و هوايي است
متغيرهايي كه معماري و عناصر آن را تحت . است، شرايط آب و هوايي عاملي تعيين كننده در شكل كلي مسكن دارد

  :دهند، عبارتند ازتأثير قرار مي
 باد •
 ميزان نزوالت جوي •
  5تابش و نور خورشيد •

بـرداري هوشـمندانه اهـالي از مـواد و مصـالح      هبهر« :مصالح در دسترس -1-1-3
گيري هـر چـه بيشـتر از آنهـا بـراي بـرآورد       تالش براي بهره ،موجود در دسترس
هـاي  اساس انديشه اين روسـتائيان كـاهش هزينـه   . شان استنيازهاي ساختماني

جا و استفاده از مصالح غيربـومي و  مربوط به ساختمان و پرهيز از حمل و نقل بي
سازي و ايجاد سـرپناه بـراي   ها و دوام مصالح بومي براي ساختمانقابليتافزايش 

به  .)163: همان( »ي استخانواده و فضاهاي مناسب براي محصوالت و عوامل توليد
اين ترتيب اينگونه مصالح، به حداقل تعمير و نگهداري نيـاز داشـته و مقاومـت و    

كيفيـت   بـه ارتقـاء   6و هـوايي، هـاي آب  آوردن در تـنش پايداري آنها عالوه بر تاب
  .)2تصوير ( كندبصري آنها نيز كمك مي

  فرهنگي –عوامل اجتماعي -1-2
عوامل . فرهنگي و شيوه زندگي ساكنان تأثير ژرفي بر طراحي واحد مسكوني و سكونتگاه دارد –هاي اجتماعيويژگي

ساختار و : گروه كلي قابل توصيف هستند دهند، در چهارهاي روستايي را شكل ميفرهنگي كه سكونتگاه –اجتماعي
  .و مذهب 7هااندازه خانواده، امنيت، عرصه

 از ديگر نكات مهمي كه به لحاظ اجتماعي در سـاختار فضـائي روسـتا مـنعكس مـي شـود،      «: ساختار خانواده -1-2-1
هـا بـه   برخـي خانوار  ؛استدو نوع ساختار خانواده در زندگي ساكنان، قابل تشخيص  .)149:همـان (» ساختار خانواده است

كنند، بدين معني كه فرزندان پس از ازدواج، از خانواده جدا شده و در مسكن ديگري سكني اي زندگي ميصورت هسته
اي دارد، فرزندان پس از ازدواج نيز در جمع خانواده باقي در حالت ديگر، كه ساختار خانواده تركيب گسترده. گزينندمي
ط، برخي فضاهاي خانه به صورت عمومي و مشترك و برخي از فضاها به صورت اختصاصـي مـورد   در اين شراي. مانندمي

هـا  به اين ترتيب، ساختار خانواده، ملزومات كيفي و اندازه خانواده ملزومات كمي مانند تعداد اتاق. گيرداستفاده قرار مي
ز يك خانواده در يك سكونتگاه روسـتايي زنـدگي   در حالتي كه بيش ا به طور مثال،. كندو يا اندازه خانه را مشخص مي

هاي يك خانه مسـتقل قابـل اسـتفاده بـراي     شوند كه هر يك از آنها ويژگياي سازمان داده ميها به گونه، اتاقكنندمي
  بـه صـورت مشـترك اسـتفاده     ... اي مستقل را دارا باشند و بخشي از فضاهاي خانـه ماننـد تنورخانـه، حيـاط و     خانواده

  .شوندمي
گروه نيازهاي اساسي يا اوليه  دونيازهاي انساني به   8،با توجه به مطالعات گسترده آبراهام مازلو :تأمين امنيت -1-2-2

در سلسله . گيرندترين قرار ميترين تا ضعيفو نيازهاي برتر قابل تقسيم بوده و در يك نظام سلسله مراتبي از قوي
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  ها، روستاي ابيانه ها و محرميتيف عرصهتعر :3تصوير 

در ...) نياز به آب و غذا و (نيت، در گروه نيازهاي اوليه و پس از نيازهاي جسماني مراتب نيازها، نياز به ايمني و ام
  .)1385:57ي، مطلب(اولويت قرار دارد 

 هايبندي فضاها در محيط زندگي تمام جوامع، به صورتتقسيم: هاعرصه -1-2-3
اعي بندي فضايي، به نوعي رفتارها و قراردادهاي اجتمعرصه. شودمختلف ديده مي

ها توجه بسيار زيادي اند و در طراحي سكونتگاهمردم هستند كه تجسم كالبدي يافته
عامل  عالوه بر الگوهاي رفتاري و قراردادهاي اجتماعي، .)3تصوير( لبندطبه خود مي

ها، مسأله در بحث عرصه«مذهب نيز يكي از عوامل مهم تأثيرگذار است به طوريكه 
  .)1386:135زرگر، (» ريشه ديني داردمحرميت، به طور خاص، بيشتر 

 هاي روستايي را به شمارمذهب يك عامل اساسي مؤثر بر مجموعه :مذهب -1-2-4
  گيري خانه تأثير جهتاين عامل بر شكل، طرح، سازماندهي فضايي و . رودمي
گيرد به ترتيبي كه نمازگزار در در مواردي جهت خانه رو به قبله قرار مي«. گذاردمي
  .)117: همان(» گيرديمع برگزاري نماز در راستاي محور ساختمان و مثالً رو به حياط يا در امتداد محور اتاق قرار موق

  عوامل اقتصادي  -1-3
ريزي براي اين دهد، برنامهبرخالف واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، كه مكاني براي زندگي روزمره ساكنان ارائه مي

توان گفت، به طوري كه مي. هاي اجتماعي و اقتصادي ساكنان استتايي، تحت تأثير فعاليتها در مناطق روسساختمان
هر خانه روستايي اوالً يك واحد خودكفا است و ثانياً ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با نوع معيشت دارد لذا براي امور «

  .)104:همان (» كندتوزيع و مصرف، فضاهاي متعددي را طلب مي ،مربوط به توليد
گذارند، بلكه سازماندهي به اين ترتيب، عوامل اقتصادي نه تنها بر كيفيت ساخت و مصالح به كار گرفته شده تأثير مي

عوامل اقتصادي روستا را، در رابطه با فضاي كالبدي روستا، در «كنند فضايي و نوع فضاهاي مورد نياز را نيز تعيين مي
  :سه گروه مطرح كرد

فروش بالفاصله بعد از برداشت، انبار كردن محصول و فضاهاي : نوع محصوالت( 9هاي توليديا فعاليتنوع فعاليت ي -الف
   .)مربوط به آن

  ).مكانيزه كامل و فضاهاي مربوط به آن ،سنتي، نيمه مكانيزه(ابزار توليد  -ب
  .)1386:104زرگر، (» گذاري در بخش مسكنميزان درآمد با قدرت سرمايه -ج

ترين جويانهشود كه خواص اساسي يك خانه را در صرفهاي ساخته ميگر، خانه روستايي به سادگي به گونهاز سويي دي
توان در مصالحي كه جويي به معني جلوگيري از هدر رفتن را ميدر اين مناطق تأثير صرفه. روش ممكن جوابگو باشد

شوند و به اين اختماني از محيط اطراف انتخاب ميسبه طوريكه مصالح . شود، به خوبي مالحظه نمودبه كار گرفته مي
  .ترتيب هزينه انتقال كاهش يافته و همواره در دسترس هستند

براثر ارتباط بيشتر روسـتائيان بـا   «البته بررسي سير تحول معماري روستايي ايران، نشانگر آن است كه متأسفانه امروزه 
جايگزين شدن آجـر  . گذاردبر ساختار و شكل مسكن روستايي تأثير مي ايها و مصالح رايج در شهر تا اندازهشهر، شيوه

  بـراي پوشـاندن سـقف و اسـتفاده از در و     ) وگـوني  قيـر (به جاي خشت براي ساخت ديوار، رايج شـدن عـايق رطـوبتي    
يـر  هـايي از تغي هاي فلزي دست دوم كه از بناهاي تخريبي شهر جمع آوري شده است در نماي سـاختمان نمونـه  پنجره

اگر اين تحوالت را كه بدون هيچگونه پايه و اساس علمي ناشي  .)1386:82، حجت(» آيدتدريجي چهره روستا به شمار مي
اي ناخوشايند به منظر روستا بخشيده است، كنار بگذاريم در مسكن از خالء فرهنگي و علمي بوده و در اكثر موارد چهره

، تناسبات، مقياس و انطباق با شرايط درون و بيرون، همه و همـه  دت، ابعاشيوه ساخ ،طرح، تكنولوژي« سنتي روستايي
از ميزان تأثير و تقويت روابط انساني با امكانات و شرايط محيط طبيعي و الزاماتي حكايت دارد كه به صـورت تجربـي و   

  .)1384:44سرتيپي پور، ( »هايي در ساختار فضايي مسكن بروز يافته استدر طول زمان به صورت اصول، معيارها و كميت
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  سوانح .2         
حوادثي كه در اثر «. هاي اضطراري و بالياي طبيعي بسياري بوده استتاريخ ديرين اين آب و خاك شاهد وقوع وضعيت

آيد و خسارات را به يك مجموعه يـا جامعـه انسـاني    رخداد و عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي
» شـود العـاده دارد، بحـران ناميـده مـي    نياز به اقدامات و عمليات اضطراري و فوق كه برطرف كردن آن .كندميتحميل 

  بندي كـه عمومـاً در ايـن زمينـه مطـرح      در تقسيم. بندي كردتوان از ابعاد گوناگون بحران را تقسيممي .)1383:4درابك، (
  : كنندسيم ميگردد، بحران را به دو گونه طبيعي و تكنيكال تقمي

    سيل، زلزله، طوفان : طبيعي
  )198، 197همان ( ....اي و جاده تروريسم، سوانح هوايي، ريلي،: كالتكني

پذير در قرارگيري كشور ايران در كمربند جهاني زلزله و وجود نقاط جمعيتي متراكم، ايران را به كشوري شديداً آسيب«
در اين ميان بعد . افتداتفاق مياي از اين سرزمين اي در گوشهبرابر زلزله تبديل نموده كه همه ساله شاهد وقوع فاجعه

  .)همان( »زا در اين كشور دانستتوان از وقايع بحراناز زلزله، سيل را مي
پذيري اين مساكن را دو رمان، آسيبهاي ساختماني در مساكن روستايي كشوبه علت عدم در نظر گرفتن آئين نامه

رساني اطالع سازي وتوان در عدم نظارت، عدم تالش در جهت فرهنگدليل اين موضوع را مي. چندان كرده است
مرگ و مير، صدمات جسماني «. نامناسب در جهت تشريح و تبيين اين موضوع و از همه مهمتر مشكل اقتصادي دانست

جايي و انتقال سريع جمعيت اثراتي جابه ،غذايي كاهش مواد ،عفوني و مسري، قحطي هايو روحي، خطر شيوع بيماري
 .(Gustin ,2004 :25)» دهندمدت روي ميهستند كه به طور معمول بعد از وقوع بالياي طبيعي در كوتاه

ها، حفظ زندگيسوانح، وقايعي غيرعادي، پيچيده و فراتر از ظرفيت منطقه در معرض خطر در پاسخگويي به آن براي 
  ها براي محافظت از اموال و پايداري اجتماعي، اكولوژي، اقتصادي و سياسي هستند و تأثيرات آنها ممكن است تا سال

رواني  ـفرهنگي، اقتصادي و روحي  ـاين تأثيرات تركيبي از فرايندهاي كالبدي، اجتماعي. آينده نيز باقي بماند هاينسل
  .(Dikmen , 2005 : 67-85) است

  جنبه كالبدي  -2-1
. شـوند شدگان و ارزش مالي خسارات مادي مورد ارزيابي قرار گرفتـه و گـزارش مـي   معموالً سوانح، در قالب تعداد كشته

اكثـر  . آوردتغييرات ايجاد شده در محيط فيزيكي، مشكالت متعددي را در زندگي جوامـع آسـيب ديـده بـه وجـود مـي      
   شوند كه ديگر قابل استفاده نيستند و بـدين ترتيـب گـروه زيـادي از مـردم     ي ميهاي متعددها دچار خسارتساختمان

تأكيـد بـر بازسـازي كالبـدي بـا هـدف       «در اين شـرايط  . يابدخانمان شده و نياز جامعه به تأمين سرپناه افزايش ميبي
ت و نتايج حاصـله نيـز   بازگشت به شرايط عادي امري ضروري و خواست قاطع مردم است، زيرا به آساني قابل رويت اس

  .)1385:14آيسان، ديويس، (» گيري استقابل اندازه

  فرهنگي - جنبه اجتماعي -2-2
اختالالت به وجود آمده در اين زمينه عموماً . شوندفرهنگي جوامع مي -سوانح باعث ايجاد اختالل در زندگي اجتماعي

  دهد معضالتي كه در اين زمينه در زندگي افراد رخ مي از جمله. تواند دائمي باشدغافلگير كننده و مهمتر از آن مي
، مشكالت مربوط به شغل و ...)به علت از دست دادن برخي از اعضا خانواده و (تغيير نقش افراد خانواده : توان بهمي

، غم )يجايبه واسطه مهاجرت و جابه(ها از هم ها و مشاركت اجتماعي، جدا شدن خانوادهكسب و كار، كاهش پشتيباني
هاي ساماندهي و بازسازي نبايد بنابراين، در برنامه«. اشاره كرد... از دست دادن نزديكترين و عزيزترين اعضاي خانواده و 

هايي كه محسوس است بپردازيم، بلكه بايد به طراحي چيزهايي كه فوراً قابل رويت نيستند، صرفاً به جايگزيني كاستي
  .)10:همان ( »نيز پرداخته شود

  جنبه اقتصادي  -2-3
هاي مسكوني و اداري، عمده مردم به دليل تخريب ساختمان. يك سانحه تأثيري مخرب بر زندگي اقتصادي جامعه دارد

خانمان و بيكار شده و نيازهاي جامعه به تأمين سرپناه، غذا، وسايل گرمايش، تجهيزات بهداشتي و بازسازي بي
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هاي اقتصادي، موانعي براي پرداختن به تمام اين نيازها به برخي موارد، ناتوانيدر . يابدسكونتگاه به شدت افزايش مي
  .شودتر و شديدتر ميوجود آورده و عواقب سانحه، سخت

  رواني -جنبه روحي  -2-4
نگراني، ترس،  ،هاي هيجاني مانند افسردگي، اضطراباثرات رواني ناشي از وقوع سوانح، معموالً به صورت واكنش

هاي انجام شده در مناطق آسيب ديده، عدم تمركز، در بررسي« يابدخشم و غضب نمود مي ،اندوه ،ناه، حزناحساس گ
اي اختالالت گوارشي در ساكنان گزارش شده نگراني دائمي و پاره ،ها، اضطراب، افزايش تكرار كابوساختالالت در خواب

به اين  .(Dikmen , 2005: 102)» ح، دير پا و ماندني هستندسوان نتايج نشانگر آن است كه متأسفانه اثرات رواني. است
در بسياري موارد، . در بازسازي مناطق آسيب ديده توجه به شرايط روحي و رواني قربانيان، ضروري است ،ترتيب

واهد هاي موقت و دائمي جديد نيز تأثيرات منفي بر اثرات رواني سوانح خمشكالت ناشي از كمبود امكانات در سكونتگاه
رواني  -هاي ناشي از وقوع سوانح، كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و روحيتوان گفت، كليه جنبهبه اين ترتيب مي .داشت

بازتواني اجتماعي، «متأسفانه، در بيشتر موارد، . اند و در ساختاري به هم پيوسته قرار دارندبه يكديگر پيوند خورده
هاي خيريه كمتر محسوس است و نهايتاً به عهده جامعه آسيب يا سازمان رواني، فرهنگي و حتي اقتصادي توسط دولت

  .)1385:14آيسان، ديويس، (» شودديده واگذار مي
هـاي مختلـف وقـوع سـانحه در     هاي روستايي و جنبهگيري معماري سكونتگاهتحليل و نقد عوامل مؤثر بر شكل ،تجزيه

تا بر پايه آنها، رهنمودهايي براي طراحي مسكن پـس از سـانحه در    زندگي مناطق آسيب ديده، به اين منظور انجام شد
  .مناطق روستايي به دست آيد

  رهنمودهاي طراحي براي مسكن پس از بحران در مناطق روستايي  .3
در فرايند بازسازي، بازتواني شرايط كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش از سانحه در جامعه با استاندارد و 

پذير جامعه نمايان شده و به اين هاي آسيبدر اثر وقوع سانحه، بخش. به مراتب باالتر و بهتر از گذشته است كيفيتي
سازي آنها به منظور كاهش خطر و خسارات احتمالي آينده در منطقه مورد نظر، به ترتيب بازسازي فرصتي براي بهينه

  .رودشمار مي
و يا  1342از جمله بازسازي روستاهاي دشت قزوين پس از زلزله سال  تحقيق در تجربيات گذشته كشور،«متأسفانه 

هاي يا زلزله گلباف كرمان و از همه مهمتر، بازسازي و 1357هاي ناحيه طبس پس از زلزله سال بازسازي سكونتگاه
ن ساده و به بعد نشان داد كه طراحي و ساخت در روستاها كار چندا 1361زده استان خوزستان از سال مناطق جنگ

بايد با معماري سنتي منطقه و عوامل مؤثر برآن به خوبي ريز ميدر نتيجه، طراح و برنامه10.»اي نيستپا افتادهپيش
يك برنامه جامع ساماندهي و بازسازي بايد به «همچنين . هاي افراد محلي و بازماندگان آگاه باشنداولويت و آشنا

آيسان، (» أمان پاسخ دهد، در غير اين صورت، نتايج منفي به بار خواهد آمدنيازهاي كالبدي و روحي رواني جوامع تو
  .)1385:14ديويس، 
ريزي و هم در نحوه ساخت آنها، نهفته فقيت ساخت و سازها در مناطق روستايي آسيب ديده، هم در برنامهوعدم م
هاي جامع و كامل مانع از انجام بررسياي، در مدت زماني بسيار كوتاه، هاي لحظهگيريدر اين زمينه، تصميم. است

  .شودبراي طراحي متناسب با شيوه زندگي استفاده كنندگان مي
به منظور برآورده ساختن انتظارات و نيازهاي افراد ذينفع و طراحي واحد مسكوني مناسب براي سبك زندگي استفاده 

  : شوديكنندگان انجام مراحل زير پيشنهاد م
  پايه و پشتيبانجمع آوري اطالعات  -1
 هاهاي اصلي معماري و مشخصات اجرايي ساختمانتعيين ويژگي -2
 طراحي يك رويكرد سيستماتيك  -3
 هاتعيين نيازمندي -4
  طراحي واحد مسكوني  -5
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  .مطالعه و بررسي كامل بايد در منطقه در نظر گرفته شود :مرحله اول
هاي ساخت و ازماندهي فضايي، مصالح ساختماني، روشاطالعاتي شامل س: هاي مختلف مسكنشناخت گونه -1-1

  .آوري شودهاي سنتي در منطقه جمعساز به وسيله مشاهده و برداشت ساختمان
هاي روزمره افراد مورد نظر، ساختار خانوادگي، منبع اطالعاتي شامل فعاليت: مشخصات استفاده كنندگان -1-2

 .محلي قابل دستيابي است امرار معاش آنها كه از طريق مصاحبه با مردم
  اطالعات در اين زمينه به كمك منابع مرتبط و مشاهدات در منطقه حاصل : شرايط آب و هوايي منطقه -1-3

 . شودمي
صلي معماري مشخصات عملكردي و ا:  هاهاي اصلي معماري و مشخصات اجرايي ساختمانتبيين ويژگي: مرحله دوم

عالوه بر  .كنندگان وابسته استشناسي مسكن و مشخصات استفادهزمينه گونه آوري شده درمنطقه به اطالعات جمع
ها در مورد مصالح گيريها در منطقه، به طراح در تصميمآوري اطالعات مربوط به مشخصات اجرايي ساختمانآن جمع

  .اي و سازماندهي فضايي واحد مسكوني كمك شاياني خواهد كردساخت، سيستم سازه
در معرض خطر بودن يك منطقه در برابر سوانح لزوماً به اين معني :  طراحي يك رويكرد سيستماتيك: مرحله سوم

از سوي ديگر، طراحي واحدهاي مسكوني پيش از . خانمان خواهند شداي رخ خواهد داد و مردم بينيست كه زلزله
- ها، امكانذينفع و شرايط الزم و نيازمندي وقوع سانحه، به دليل جزئيات زياد اطالعات ناشناخته مربوط به تعداد افراد

هايي مجزا براي طراحي فضاها متناسب با تعداد استفاده ولي به كارگيري يك روش مدون شامل مدول. پذير نيست
اين . كردن زمان مورد نياز براي طراحي پس از وقوع سانحه، روشي مؤثر خواهد بودكنندگان، قبل از سانحه، براي كوتاه

در اين مرحله نكته حائز . ها، با يكديگر تركيب كردهاي ساختار مختلف خانوادهتوان متناسب با نيازمنديرا ميها مدول
هاي موجود در نيازهاي كمي و كيفي در مناطق مختلف كشور است و بايد از هرگونه برنامه و اهميت، توجه به تفاوت

  .كرداقدام يكسان در مناطق مختلف روستايي به جديت، پرهيز 
هاي از دست رفته در پس از وقوع سانحه، اطالعات درباره خسارات مالي و زندگي:  هاتعيين نيازمندي: مرحله چهارم
زماني كه اين اطالعات مستند و تحقيق و تفحص از آسيب ديدگان سانحه در منطقه انجام . شودآوري ميمنطقه جمع

واحدهاي مسكوني مطابق با نيازهاي مالكان و استفاده كنندگان نيز  آوري اطالعات مورد نياز براي طراحيشود، جمعمي
  .ممكن است
توان واحدهاي مسكوني براي يك منطقه آسيب با تكميل سه مرحله اول، مي:  طراحي واحد مسكوني :مرحله پنجم

حله اول، پيش از وقوع چنانچه سه مر. ديده را در زماني كوتاه و متناسب با نيازها و شيوه زندگي مردم آن طراحي نمود
در . توان در شرايط بحراني پس از وقوع سانحه، با سرعت مناسبي به طراحي واحدها پرداختسانحه كامل شوند، مي

  :مرحله طراحي، نكات زير حائز اهميت هستند
ت جامعه همانگونه پيش از اين ذكر شد، هدف از بازسازي بهبود شرايط زيس 11:مقاومت و پايداري در برابر سوانحـ 

در نتيجه واحدهاي ساخته شده پس از . زده با كيفيت و استانداردي به مراتب باالتر از شرايط گذشته استمصيبت
  .سانحه بايد كاهش خطر و خسارت در سوانح احتمالي آينده را در برداشته باشند

، هدر اين را. طلبدخت و ساز را ميخانمان، سرعت ساشرايط بحراني پس از وقوع سانحه و تعدد افراد بي: توليد سريعـ 
 .ها در تعيين سرعت ساخت و ساز مؤثر خواهند بودروش ساخت، مصالح ساختماني و سازمان فضايي خانه

هزينه  بنابراين،. ناتواني و مشكالت اقتصادي در يك جامعه ممكن است به سبب وقوع سوانح افزايش يابد: قيمت ارزانـ 
 .شوده يك عامل بسيار مهمي تبديل ميساخت خانه پس از يك سانحه ب

كنندگان كه در طول زمان قابل تغيير است، تطبيق توانند با نيازهاي استفادهپذير ميهاي انعطافطرح: پذيريانعطافـ 
طراحي . سال به يك خانواده گسترده تبديل شوند 10فرزند ممكن است در طي  3به طور مثال، يك خانواده با . يابند

وني به نحوي كه قابليت تطبيق با تغيير نياز هاي اين خانواده در طول زمان را داشته باشد، رضايت استفاده واحد مسك
 .كننده را در طوالني مدت در بردارد
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  112- 105: شماره صفحات مقاله 

مشاركت  .شودراحت بودن شيوه ساخت خانه موجب مشاركت مالك در فرايند ساخت مي: راحت بودن شيوه ساختـ 
مشاركت مردم در «توان گفت، مي. شودو كاهش هزينه ساخت و ساز را موجب ميمالك، رضايت وي، بهبود روحيه 

اما چنانچه مشاركت . گردداين مسأله غالباً توسط مقامات، فرايندي زمان بر تلقي مي. ريزي بازسازي ضروري استبرنامه
شود، نتايج آنها به صرف مي هاي گوناگونواقعي به وقوع بپيوندد، به رغم زمان زيادي كه جهت تعيين ظرفيت سازمان

بازسازي سريع، بدون استفاده از نيروهاي مشاركتي مردم، اگرچه ممكن . اي قابل قبول و موفق خواهد بودطور گسترده
تواند باعث بروز تأخيراتي در فرايند دوباره سازي بناها به دليل وجود است در وهله نخست موفق به نظر آيد، ولي مي

  .)1385:54آيسان، ديويس، (» تفاوت گرددينيروهاي مخالف و ب

  بنديجمع
هاي مختلف، در برآورده ساختن نيازهاي معماري سنتي و بومي روستايي هر منطقه، حاصل همكاري افراد در طي نسل

مشترك مادي و معنوي و مطابق با سنن و قراردادهاي اجتماعي و فرهنگي رايج در ميان آنان است و به بهترين صورت 
  . زهاي محلي آنان را پاسخگوستنيا

در كشورمان، گوياي ... هاي بازسازي روستاهاي آسيب ديده از وقوع سوانحي چون زلزله، جنگ و متأسفانه بررسي پروژه
به طوري كه اكثراً آنها را مطابق . آن است كه واحدهاي طراحي شده، مطابق با نيازها و شيوه زندگي ساكنان نبوده است

به اين ترتيب بازنگري در شيوه طراحي واحدهاي مسكوني . اندشان تغيير داده و فضاهايي به آن افزودههايبا خواسته
به نحوي كه اطالعات پايه در مورد الگوي معماري، . رسدپس از سانحه در مناطق در معرض خطر ضروري به نظر مي

نوي و چگونگي تجسم كالبدي آنها در سكونتگاه هاي اقتصادي و كليه عناصر و عوامل مادي و معزندگي روزمره، فعاليت
   . روستايي، بايد مبناي طراحي واحدهاي مسكوني قرار گيرد

    منابع
 .چاپ دوم، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي عليرضا فالحي، "ريزي بازسازيمعماري و برنامه") 1385(ديويس آيسان؛ ياسمين؛ يان

 :هانوشتپي
                                                 
1.Post – disaster  
2.Reconstruction.  

و ) شامل كشاورزي(هاي محلي و احياي اقتصاد ، مرمت كامل خدمات و زيرساختب شدهبازسازي عبارت است از جايگزيني ساختارهاي تخري 
با بازسازي مي توان . گنجانده شود و در آن ابعاد كاهش خطرات با موارد تخفيف خطر ادغام شوندغيره كه بايد در برنامه هاي بلند مدت توسعه 

هاي موقتي به عنوان بخشي از تواند با جايگزيناين امر مي. سازي نمودبناهاي تخريب شده را عيناً در محل و شكل قبلي جايگزين و دوباره
  .بپذيردمقابله اضطراري يا در دوران ساماندهي انجام 

3.Disaster  
4.Recovery  

هاي طبيعي ، با توجه به حداقل و يا حداكثر تأثير عوامل ذكر شده، عناصـر و اجـزاء   در مناطق مختلف ايران براي استفاده حداكثر از انژري ـ5 
 ، نيمه باز و بسته، انتخاب مصالحاز، آرايش فضايي فضاهاي بانتخاب جهت مناسب جغرافيايي، سطوح بازشو: كنند از جملهعماري را انتخاب ميم

  ...، تراكم فضاها و ، رنگ مناسبمناسب
6.Climatic stresses 
7.Privacy 
8.Abraham Maslow 

هاي فصلي مهاجرت-6  صنايع دستي -5 شكار  -4 باغداري -3 دامداري -2شاورزي ك-1: گيرندغالباً روستائيان ايران از منابع اقتصادي زير بهره مي ـ 9
  .ائي، چوپانيپ، شباي مشاغل درون روستايي مثل حمامي، سلمانيپاره -8  وريداد و ستد و پيله -7  كارمزدياي انجام بر

  :نگاه كنيد به -10
  .مركز تحقيقات مسكن و ساختمان ،1362ارديبهشت  »زده، جلد اول، جنوب خراسان، تايبادبازسازي مناطق زلزله«
  .، مركز تحقيقات مسكن و ساختمان1365 »دوم، جنوب خراسان، گناباد، جلد زدهبازسازي مناطق زلزله«

11.Disaster resistance 

  


