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لرستان1385از زلزلهپسبازسازي مديريت رويكردهاي و هاهآموز

1مجيد جودي

2حسين ظفري

چكيده

.استي بازسازي پس از زلزله بمهاين پروژهترلرستان يكي از مهم1385بازسازي مناطق متأثر از زلزله

كوني و تجاريهاي مسساختمانگسترده دراياهميت اين بازسازي بدان سبب است كه تخريب سازه

هاي پيچيدگيموجب ، از سوي ديگرديدههاي آسيبو سالم بودن ظاهري ساختمانسو از يكمنطقه

عواملاي از توان ماتريس پيچيدهميرا به عبارت ديگر اين بازسازي. شده استفراواني در اين پروژه 

.و متعددي استكه حل آن نيازمند در نظر گرفتن ابعاد و زواياي پنهان فراواني دانست

ـ زيراديده شهر بروجرد دانست؛ بازسازي بافت فرسوده و آسيبتوانميبيت اين بازسازي را شاه وجـود  اب

نداني در زندگي اخالل چاما، به شدت در حال انجام بوداين شهري بازسازي و عمراني درهافعاليتاينكه 

آسـتانه و  يي دو روسـتاي درب جـا جابـه يـز  ين موضوع در بخـش روسـتايي ن  ترمهم. دعادي مردم ايجاد نش

در كنار هم آنعالوه بر .به نظر رسيده استموفق ها، تاكنونييجاجابهمان است، كه برخالف اغلبباباپش

ائـه وام  اربـا ديدگان آسيبنكرد، توانمندمناسبارائه خدمات فني و مهندسيهايي چون لفهؤقرار گرفتن م

مـواردي ماننـد   ساز در سـطح كـالن و  وتهيه و توزيع مصالح اصلي ساختبهره و كمك بالعوض و نيز كم

همچـين در  .شـد بازسـازي  فرايندديده سبب افزايش مشاركت و رضايتمندي مردم از فرهنگ جامعه آسيب

نيـز  نقاط ضعفي همچون عدم گره خوردن همزمـان بازسـازي مسـكن و بازسـازي جايگـاه دامـي       اين بين 

،ايـن بازسـازي  فرايندمجدد ها و مرورآموختهبازخواني درس .پرداخته خواهد شدهاكه به آنشدمشاهده 

.دير كل بازسازي بنياد مسكن انقالب اسالميم1

.اد مسكن انقالب اسالميينو بازسازي دفتر بازسازي بكارشناس ارشد مديريت بحران 2
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تحليلي به آن پرداخته خواهد -به روش توصيفيكهارزنده و ارزشمندي استضعف و قوتحاوي نكات

.شد

بازسازيلرستان، 1385مديريت بازسازي، زلزلهرويكردهاي:كليديواژگان

قدمهم

ن، هاي مركزي، همدان، خوزستان، اصفهادر بين استانكهاست غرب ايران ستاني دراستاني كوهلرستان

است كه عمده مساحت لرستانن هموار استان ين زميترالخور بزرگيدشت س.كرمانشاه و ايالم قرار دارد

ه مشاهد1نه كه در نقشهگوهماناز طرفي اين استان .رديگبر ميرا دردورودو بروجردهاي شهرستان

هاي متعددي را تجربه شود كه پيش از اين زلزلهخيز كشور محسوب ميهاي زلزلهاز جمله استان، شودمي

.استكرده

بندي زلزله در استان لرستاننقشه پهنه. 1شكل 

بنياد مسكنمعاونت بازسازي و مسكن روستايي: منبع
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شاهد اين .دنباال قرار داراينسيل خطرپذيري لرزههاي دورود و بروجرد نيز در زمره مناطق با پتاشهرستان

ثانيه به وقت محلي 43دقيقه و 47و4در ساعت اين سانحه كه. استدر اين منطقه 1385مدعا زلزله 

، با بزرگاي )2006مارس 31ثانيه به وقت گرينويچ، 1دقيقه و 17و1ساعت (11/1/85صبح روز جمعه 

روجرد را به بدشت سيالخور، ما بين شهرهاي درود و ) ريشتر(زميندرجه در مقياس امواج دروني1/6

سسه ژئوفيزيك دانشگاه ؤم. ديده وارد آيدسبب شد كه خسارات فراواني بر مناطق آسيبلرزه درآورد،

ودرجه عرض شمالي اعالم 52/33درجه طول شرقي و 87/48تهران مركز اين زلزله را در مختصات 

USGS كيلومتري پنجاين منطقه در . كرددرجه شرقي اعالم 79/48درجه شمالي و 58/33آن را در

بيشترين شدت . كيلومتري تهران است335كيلومتري شمال شرقي خرم آباد و 45جنوب شرق بروجرد، 

آباد بودباپشمان، حيدرآباد، دره سر و علي، پهلوانكل، كلنگانه، باآستانهدربزمين لرزه در روستاهاي بزازنا، 

سيسات فراوان أو تهااگر چه ميزان خسارات وارده به ساختمان. ها شددرصدي آن100عث تخريب كه با

ها در ، اما ميزان كشته)شهريمسكونيهزار واحد16روستايي و مسكوني هزار واحد 30حدود (بود

بم 1382ه سال گيالن و زنجان و زلزل1369كشور همچون زلزله سال دو دهه قبلهاي مقايسه با زلزله

هاي متعدد شب قبل از سانحه، باعث شده وقوع پيش لرزه؛ زيراشدنفر اعالم 64بسيار اندك و در حدود 

بود مؤثربود كه مردم شب را بيرون از منازل خود سپري كنند و اين مهم در كاهش تلفات انساني بسيار 

).1385پژوهشكده سوانح طبيعي، (

ديده استان لرستانهبازسازي مناطق سانحبرنامه 

بنياد مسكن انقالب اسالمي ديده، گام به منظور بازسازي مناطق آسيبپس از وقوع سانحه و در نخستين 

ديده استان لرستان را در دستور كار صويب برنامه بازسازي مناطق سانحهتهيه و ت،عنوان مجري بازسازيبه
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ازي واحدهاي بازسازي و نوسگونه بيان شده است كه در اين برنامه هدف از بازسازي اين. خود قرار داد

استان لرستان در حداقل زمان و 10/1/85ثر از زلزله ديده شهرها و روستاهاي متأمسكوني و تجاري آسيب

ها و ي و متناسب با ظرفيتاهي ملي منطقهايي توسعه منطقه و در چارچوب توانايهادر راستاي برنامه

برخي از .انجام شودديدهيات كالبد شهرها و روستاهاي آسيبور احياي حبه منظموجودهايقابليت

.نام برد، در ادامه آمده استتوانميلرستان ديدهبازسازي مناطق سانحهازهايي كهتجربهين ترمهم

بازسازيمعينو تجهيز ستادهاي هماهنگي ستادتشكيل

گيري شد وستادهاي معين بازسازي بهرهعنوانبهر، استان با تجربه كشوفتبنياد مسكن انقالب اسالمي ه

خراسان رضوي، (هاي مدعو ي در دستور كار بنياد مسكن استاناستقرار و تجهيز ستادهاي معين بازساز

عنوانبهو نيز بنياد مسكن انقالب اسالمي استان لرستان ) فارس، تهران، يزد، همدان، خوزستان و اصفهان

تاد هماهنگي سين ستادهاي معين بازسازي منطقه، وحدت رويه در بايجادبراي.ميزبان قرار گرفت

نماينده دفتر مركزي بنياد مسكن در منطقه سانحه ديده به شمار عنوانبه، كه شداندازي بازسازي لرستان راه

).2شكل (به شرح زير تعريف شدبراي اين ستاد چند وظيفه اصلي.آمدمي

به عبارت . ين بازسازي و دفتر مركزي بنياد مسكن انقالب اسالميپل ارتباطي بين ستادهاي مع.1

هاي ابالغي در زمينه بازسازي اماكن مسكوني و ديگر ستاد هماهنگي بازسازي لرستان، سياست

معين بازسازي از طريق ستادهاي كزي بنياد مسكن انقالب اسالمي راتجاري از سوي دفتر مر

.كردوارد فاز اجرا مي

.هاي محلي موجود در منطقهسازمانه، بين ستادهاي معين بازسازي با سايردهندارتباط.2

.استكننده اقدامات ستادهاي معين بازسازي دهنده و هماهنگكننده، پشتيبانيكنترل.3
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بازسازي لرستانستاد هماهنگي كاركردهاي اصلي .2شكل 

نديده در بخش مسكهاي توليدي منطقه سانحهتقويت نهاد

شده مطرحمصالح ساختماني از جمله وظايف دولت تأمينهاي الزم در زمينه پشتيبانيدر برنامه بازسازي 

از افزايش قيمت بخشي از اين امر توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي و به منظور جلوگيري،بنابراين.است

آالت، پيگيري و انعقاد قرارداد نوسيله پيگيري و خريد مصالح عمده از قبيل سيمان و آهمصالح اصلي و به

ن منطقه و ايجاد كردگري از آن با استفاده از توانمندده و بخش ديشتأميناي خريد اسكلت پيچ و مهره

دگان نبا ارائه تسهيالت مناسب به توليدكن... ماسه، بتن و ، الزم براي توليد مصالح ساختماني نظير شنبستر

توزيع مصالح محلي نظير شن و ماسه و آجر و .انجام شدتوليد مصالح ي هامحلي و راه اندازي كارگاه

.استشدهمحلي انجام رونق اقتصادي در منطقه توسط عامالن ساير اقالم به منظور تقويت و ايجاد 

ديدگانسازي آسيبنكي براي توانمندمين و توزيع تسهيالت باتأ

ستاد هماهنگي 

بازسازي لرستان

عنوان ن انقالب اسالمي بهبنياد مسك

مجري بازسازي

مرتبط با بازسازيهاي محليسازمان

همكارهاي سازمانعنوانبه

ين بازسازي مستقر در ستادهاي مع

ديدهمنطقه سانحه
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ام كم بهره و كمك بالعوض در مناطق شهري و ديدگان اقدام به پرداخت وي حمايت از آسيبدولت برا

كه ات فني و پشتيباني مربوط به مسكنگذاري دولتي در آن دسته از خدمسرمايه. كردروستايي 

مديريت تدارك مصالح و انتقال ، نظير ساماندهي آوار برجاي مانده؛ديدگان توان انجام آن را ندارندآسيب

كليه .ز صورت گرفته استهاي مورد نياساز و طراحي طرحوساختنظارت فني بر، آن به مناطق زلزله زده

له و دوره سا13درصد و بازپرداخت 4درصد و روستايي با كارمزد 5تسهيالت بانكي شهري، با كارمزد 

.ديدگان پرداخت شده استساله به آسيب2مشاركت 

و روستاييشهري در مناطق بازسازي 

هاي شيوه،زده شهري و روستاييي بازسازي مناطق زلزلههابا توجه به تفاوتوترريزي مناسببرنامهايرب

كه در روستاها كليه واحدهاي طوريه؛ بشدبازسازي در دو بخش مسكن شهري و روستايي تفكيك 

بندي احداثي، تعميري دستهديده در زمره واحدهاي احداثي و در شهرهاي بروجرد و دورود در سهآسيب

.زي در نظر گرفته شده استسامقاومو 

ديده روستاييي اجرايي بازسازي مناطق آسيبهاشيوه

پيچيـده  بـه  و با عنايت ديده روستاييبا توجه به تجربه مناسب بنياد مسكن در زمينه بازسازي مناطق آسيب

ري از نبودن بازسازي در اين مناطق و فاكتورهاي فراوان ديگر، بازسازي اين مناطق نسـبت بـه منـاطق شـه    

.Zafari, et al)سرعت بيشتري برخوردار بوده است  از جمله وظايفي كه در برنامه بخشدر اين .(3 :2008

.استزيرهاي ي الزم در بخشهابازسازي بر عهده دولت نهاده شده است، تهيه طرح

؛ديدهآسيبكارشناسي روستاهاي -
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؛دي روستاييهايهاتهيه طرح-

.معماريو ايسازهي هاتهيه طرح-

هاي اجرايي به كيفي و تنوع بخشيدن به طرحارتقايبرايت به عمل آمده و مطالعات و تحقيقابراساس

در.شدالگو تهيه و براي مناطق روستايي پيشنهاد عنوانبهيي هالحاظ تنوع سليقه و نيازهاي مردم، طرح

آنان اين امكان وجود داشت تادي، هاي پيشنهاديدگان از طرحبعضي از آسيبنكردنصورت استفاده

يد دفاتر فني ستادهاي معين و ستاد هماهنگي ه و به تأيكردتهيه معتبرن هاي خود را توسط مشاوراطرح

.برسانند

يي روستاييجاجابهي هاتهيه طرح-

با توجه به. بودجايي روستاييجابههاي از جمله طرحآستانه و باباپشمان طرح جديد روستاي درب

زمين . گرفته شدهايي آنجاجابه، تصميم به شناختيو نيز داليل فني و زميناين روستاهاتخريب كامل 

سالي به ستاد معين تحويل جلسات ارطراحي روستاهاي جديد توسط مردم و طبق صورتبرايمورد نياز 

اي مردم و نظرسنجي و نيازهطراحي طبق خواستهتاشدشده سعي جاجابهو در طراحي روستاي داده شد

).1387ظفري، (از آنان با استفاده از پرسشنامه باشد 

واحد مسكوني تفكيك شد كه بنا به درخواست 241، زمين مورد نظر به آستانهدربطرح جديد روستاي 

و استخانواده 20آباد كه شامل حدود روستاي سين. احت داردمتر مربع مس500مردم، هر بلوك حدود 

آستانه با توجه به درخواست اهالي آن، به روستاي جديد دربنيزآستانه قرار داردوستاي دربدر باالي ر

ابن ارگانيك طراحي شد و به احترام امامزاده خالدهبه شيوآستانهدربجديدطراحي روستاي .شدالحاق 
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به سمت امامزاده علي و متناسب با اقليم منطقه چهار مسير كه دو مسير آن در دو طرف مسجد قرار دارد

.دطراحي و اجرا ش

معماري بازسازي روستاهاي استان لرستان

تا شددر اين بازسازي مقرر اماشد، ي سازه بر معماري اولويت داده ميطراحاغلبپيشينهايدر بازسازي

تا او در بعضي از ستادهكاردر ابتداي . واحد معماري تشكيل شود؛در ستاد هماهنگي و ستادهاي معين

يكي از هاي شيبدار رنگيسقف.نگريستندكندي كار ميبرايعاملي عنوانبهانتهاي بازسازي به معماري

هاي روي اسكلتخورد كهسيالخور پس از بازسازي به چشم ميكه در معماري دشت استمواردي

هدايت را به كنترل و ناز اين نوع پوشش مسئوالروستائياناستقبال .اندشدهي نصب اهجوشي و پيچ ومهر

ي شيبدار با توجه به نوع اقليم اين منطقه و برف و هاسقف. داشتصحيح اجراي اين نوع سقف وا

.و در اختيار مردم قرار گرفتشدهاي ساليانه آن و تناسب با بار وارده و شدت باد منطقه طراحي باران

ي معين هاي ستادهاي مردم در منطقه از ديگر فعاليتي معماري و راهنمايهاكنترل و نظارت بر اجراي پالن

.استو ستاد هماهنگي بوده 

در روستاهاترويج فرهنگ معماري

برايستاد هماهنگي ،خصوص در دشت سيالخورهزده استان لرستان بدر بازسازي روستاهاي مناطق زلزله

ي در اين اهستادهاي معين اقدام ويژارائه الگوهاي مناسب و رفع اشكاالت موجود عالوه بر حضور ناظرين

ترويج فرهنگ ي به روستاها واي اجرايهيي از معماران به همراه نقشههاانجام داد وآن اعزام اكيپزمينه
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هاي نقشهدر اين ميان. ي الزم به ايشان بودهاييمعماري و شنيدن مشكالت متقاضيان و ارائه راهنما

.توضيح داده شدهاتوزيع و به آنروستائيانر بين وجان اين فرهنگ دفراواني توسط مرّ

در روستاهاجايگاه دامي 

ي دامي از هاي جايگاه، طرح و جانمايبنابراين؛اندلرستان دامدار بودهروستائياناز آنجا كه بسياري از 

ستائيانرودر اين زمينه سازمان جهاد كشاورزي متعهد به پرداخت وام به . ي برخوردار بوداهاهميت ويژ

اقدام به فروش روستائيانخير در پرداخت وام، برخي از أتدليلبهاما،شدهاي دامي احداث جايگاهبراي

و به تبع روستائيانهاي دامي توسط ي اشتباه جايگاهنگراني مديران بازسازي از جانماي.ندكردهاي خود دام

احدها، سبب شد تا ستاد هماهنگي بازسازي هاي واحدهاي مسكوني و نماهاي اين وآن از بين بردن حياط

ه كردجايگاه دامي تهيه با عنواناي زده لرستان با همكاري جهاد كشاورزي استان لرستان كتابچهمناطق زلزله

هاي مختلف زمين حالتصورت مصوربهدر اين كتابچه. )1387ظفري، (قرار دهد روستائيانو در اختيار 

يي در خصوص ساخت هادامي نشان داده شده و همچنين دستورالعملي هاي صحيح جايگاهجانمايو

ديگري براي وهاي دامي دو در، يكي براي ورود انساندر جانمايي جايگاه.جايگاه دامي ارائه شده است

توان گفت اين ايده گرفتند و ميها در كنار يكديگر قرار مياشين، در نظر گرفته شد كه اين درو مورود دام

هاي دامي در كنار يكديگر ضمن جايگاهاييبا جانم. ارتقاي سطح بهداشت عمومي روستا بودبراياقدامي

توان از فضاهاي ايجاد شده در كنار منازل جلوگيري از اتالف انرژي و تنظيم فضاي باز مسكوني مي

ن اين نوع طراحي به آستانه و باباپشمااز بهره گرفت كه در روستاهاي دربيا باراندانبارعنوانبهمسكوني 

.خوردچشم مي
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در روستاهاخانه نمونه

هاي خانهبا عنواندر هر روستا واحدهايي تاارائه الگوهاي مناسب مقرر شدبرايدر بازسازي لرستان 

كه با نظارت ستاد هماهنگي اجرا اينمونههايواحداز . شودالگوسازي ساخت و سازها اجرا براينمونه 

.اشاره كردشيروان ي نمونه اجرا شده در روستاهاي بصري وهاواحدتوان بهمي،ندشد

ي آموزشيهاكالس

بخشي از اين .ن و رفع مشكالت ايشان برگزار شديي براي ناظراهاكالس،در بازسازي استان لرستان

.ي آموزشي به طراحي معماري و نظارت آن اختصاص داده شده بودهاكالس

مناطق شهريي اجرايي بازسازيهاشيوه

هاي بيشتري برخوردار بوده و از طرفي، ديده از پيچيدگيبه داليل گوناگون، بازسازي شهرهاي آسيب

بازسازي مناطق مسكوني . بازسازي در شهر نسبت به بازسازي در روستا كمتر بوده استفرايندسرعت 

به هابوده است كه برخي از آناي خاصي هو داراي ويژگيبودهاي برخوردارشهري لرستان از اهميت ويژه

.ندزيرشرح

؛هاوارده به آنايسازهب آسيرغمبهديده شهري در ظاهر، سالم بودن واحدهاي آسيب-

؛ديده شهريود بافت فرسوده و آسيبوج-

هاي خاص هرسازي و پيچيدگياوماحداثي، تعميري و مقهايديده به دستهبندي واحدهاي آسيبدسته-

؛يك

؛بازسازيفرايندر گرفتن توسعه در نظدر-
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؛وجود مشكالت آواربرداري-

؛وجود مشكالت مالكيتي-

.زي مورد نياهاتهيه طرح-

منطقه و پرهيز از ايجاد ساز و كارهاي موازي، تهيه ياهي حرفهاهمچنين با توجه به سياست تقويت تشكل

گرفته و به منظور كنترل دفاتر نظام مهندسي انجامي مورد نياز مطابق شرايط پيش از زلزله و توسطهانقشه

عنوانبهن مشاور معماري و سازه با استقرار مهندسايهاي تهيه شده اعم ازطرحهاكيفي طرحو ارتقاي

هاي در اين زمينه تهيه طرح.يد شدندصالح كنترل و تأيها توسط مشاور ذيكنترل مضاعف كليه نقشه

صالح انجام هاي مشاور ذيمتمركز و توسط گروهصورتبهاي قابل مرمت هسازي براي ساختمانمقاوم

.شده است

در شهرنظارت بر ساخت و ساز 

نظارت كارگاهي و نظام مهندسي استان لرستان،) ستاد هماهنگي بازسازي(بنياد مسكن نامهبراساس تفاهم

قانون نظام مهندسي 33عمل ماده اجراي دستورالنظام مهندسي انجام شد و براين و مقيم توسط ناظرا

همچنين . فتطريق نظام مهندسي استان صورت گرارتباط مالي بين كارفرما و مهندس ناظر از،ساختمان

ن ناظر نظام مهندسي توسط سازها، نظارت عاليه بر كار مهندسابه منظور اطمينان كار نظارت بر ساخت و 

.استشدهناظرين ستادهاي معين اعمال 

هاي عمليات بازسازي در شهرولويتتعيين ا
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بندي شروع ن مستقر در مناطق نسبت به اولويتبا توجه به شرايط اقليمي خاص منطقه ستادهاي معي

.ندكرداقدام س موارد زيرعمليات بازسازي براسا

ديده در چادر ند و خانوار آسيباهدرصد تخريب شددطور صهواحدهاي مسكوني كه ب: ت اولاولوي-

كنند؛ميزندگي

قابل سكونت تشخيص داده كوني كه به لحاظ خسارت وارده عيرواحدهاي مس: اولويت دوم-

اند؛شده

؛هستندقابل مرمت ن خسارت وارد شده، اماآايسازهواحدهايي كه به عناصر : اولويت سوم-

؛نداهديدايسازههاي جزئي يا غيرواحدهايي كه آسيب: اولويت چهارم-

ي وارد آمده و نياز به مرمت اهواحدهاي مسكوني كه آسيب به عناصر غيرساز: جماولويت پن-

.دارندايسازهغير

بافت فرسوده شهري و بازسازي

احكام و الزامات معماريبراساستسريع در طراحي واحدهاي نيازمند نوسازي و بازسازي در شهر براي

در اين خصوص با توجه به . شديت قرارداد منعقد ن طراح داراي صالحبومي منطقه، با تعدادي از مشاورا

و نيز بابودندزيادبروجرد داراي بافت فرسوده ويژه شهرديده از زلزله لرستان بهآنكه شهرهاي سانحه

متحمل شده بودند؛ مديريت بازسازي عنايت به آنكه در اين سانحه بيشتر واحدهاي فرسوده، آسيب زيادي

سازي، اقدام به ساماندهي بافت فرسوده ازي واحدهاي احداثي، تعميري و مقاومبر آن شد تا در كنار بازس

.كندرويكرد جديد، در اين بازسازي عنوانبهشهري 
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شهريِين بازسازيِترهاي صورت گرفته در روستاها بوده و نيز مهمآنكه بازسازيدليلبهپيش از اين، 

ساماندهي و بازسازي بافت ،بنابراينبوده است؛هر كامالً تخريب شده بم بازسازي ش،صورت گرفته

در اين بازسازي به آن پرداخته و با موفقيت انجام اما،نظر قرار داده نشده بودجدي مدصورتبهفرسوده 

.محدوده بافت فرسوده شهر بروجرد نشان داده شده استتصوير زيردر .شد

بروجردمحدوده بافت فرسوده شهر .4شكل 

)1384شهر، هفت: منبع(

.نام بردزيرموارد توانميين دستاوردهاي بازسازي شهرهاي بروجرد و دورود را به اختصار تربنابراين مهم

ترين زمان؛واحد مسكوني در مطلوب16000حدود سازي نوسازي و مقاوم،بازسازي-

كمترين تنش؛فرسوده شهري باي هاسازي بافتبازسازي، نوسازي و مقاوم-

وجود رغمبهدر زمان بازسازي ... ي همچون تعريض معابر واهي توسعهادر نظر گرفتن برنامه-

؛مشكالت خاص اين موضوع

دم در حين پيشرفت عمليات بازسازي؛اختالل در زندگي روزمره مرنكردنايجاد-

.سازاستفاده از مشاوران مقاومتجربه موفق-

محدوده بافت فرسوده باال و خيلي باال
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نتيجه

.استطرحمطالب زير شايان ،لرستانزدةناطق زلزلهدر مشدهازي انجامنظر به بازس

ز اهاي ارگانيگ و استفاده حداكثرگيري از طرحهاي زيستي در روستا با بهرهدر طراحي مجتمع-

نقاط قوت اين بازسازي به شمار نامه و مصاحبه با مردم از جمله نظرات مردم به طريق توزيع پرسش

؛رودمي

زده زلههاي مروج از سوي ستاد هماهنگي بازسازي مناطق زلاعزام گروهج فرهنگ معماري باتروي-

سازي و ارائه فرهنگبرايواحدهاي مقاوم و نمونه ديده و ساخت لرستان به روستاهاي آسيب

؛استنقطه قوت اين بازسازي عنوانبهالگوهاي مناسب ساخت و ساز 

كه بسياري از سكوني در روستاهاي استان لرستان، ز واحدهاي مبا توجه به حجم باالي ساخت و سا-

و نيز با افزايش ،ي نديده بودندخسارت قابل مهم1385وردين روستاهاي آن نيز به علت زلزله فر

در روستاها ) سرمايه يك روستاييعنوانبهدام و زمين (قيمت زمين و مسكن، الگوي فرهنگي پيشين 

نگرد؛رمايه به خانه مييك سنوانعبهتغيير كرده و روستايي 

ها مطابق طرحيكجا، سبب شد تاصورتبههاي دامي و مسكوني پرداخت وام جايگاهدرهماهنگينا-

.مجزا از هم ساخته شودصورتبهو جايگاه دامي و مسكوني باشد با الگوي ساخته شده در منطقه ن

وام و شروع فصل سرما اقدام به اينداختخير در پربا توجه به تأروستائيانهمچنين بسياري از 

؛كندالگوي معيشتي پيشين منطقه تا حدودي تغيير تاشدسبب ه وكردفروش دام خود 

گرفتن مسائل توسعه ين زمان ممكن و با در نظر تربازسازي و نوسازي واحدهاي شهري در مطلوب-

شهري بوده است؛

ا استفاده از مشاور تهيه شده است؛ست مردم و بخوابراساسهاي بازسازي واحدهاي شهري نقشه-
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سازي تجربه موفقي صورت گرفته است؛در استفاده از مهندسان مشاور مقاوم-

زندگي روزمره مردم صورت ي فرسوده شهري با كمترين تنش و بدون اخالل در هابازسازي بافت-

.گرفت
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، معاونت بازسازي و مسكن روستايي، دفتر از زلزله استان لرستانديدهبرنامه بازسازي مسكن مناطق آسيب؛ ------- -

.1385بازسازي، 

.1385،دفتر دوم، زده استان لرستانمستندسازي بازسازي اماكن مسكوني و تجاري مناطق زلزلهپژوهشكده سوانح طبيعي، -

، دانشگاه تهران، )مطالعه موردي بم(بررسي مديريت بازسازي فيزيكي با نگرشي ويژه بر مشاركت مردم ؛حسينظفري،-

.1386رساله كارشناسي ارشد، 

ديده استان لرستان، در بازسازي گيري معماري روستاهاي آسيبنگاهي بر فرايند شكل؛اميرحسينفري، حسين و گركاني، ظ-
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.1387هاي اجرايي مسكن با رويكرد تدوين برنامه چهارم، تهران، ها و برنامهسياست

سازمان عمران و بهسازي ،روجردسنجي بافت فرسوده شهر بمطالعات راهبردي و طرح امكان؛مهندسان مشاور هفت شهر-
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