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)مطالعه موردي بم(ت مردمبررسي مديريت بازسازي فيزيكي با نگرشي ويژه بر مشارك:عنوان پايان نامه

15/12/86:تاريخ فارغ التحصيلي-:مديريت در سوانح طبيعي گرايش:رشته

.بم، مديريت بازسازي، مشاركت مردم 1382زلزله سال: كلمات كليدي

:چكيده
مي 1382زلزله سال و ويران شدن50د كه باعث كشته يا مجروح شدن قريب به باشبم از جمله سوانح مخربي هزار نفر

و سبب شد كه بازسازي اين مناطق در دستور كار مسئوالن80كامل نزديك به  و بروات گرديد و روستايي بم درصد مناطق شهري

.قرار گيرد

مياز طرفي از آنجا كه بازسازي به عنوان يك تخصص بين رشته گراي شناخته و هاي متنوعي اعم از علوم ايششود

و علوم مرتبط جهت پيشبرد آن الزم مي و مهندسي، مديريتي ازاجتماعي، فني و هاي بازسازي به لحاظ سوي ديگر پروژه باشد؛

ميهزينه، پروژه و سنگيني محسوب هاي بكار گرفته هايي چه به لحاظ تنوع تخصصشوند بنابراين مديريت چنين پروژههاي عظيم

ميو چه به لحاظ منابع از اهميت ويژهشده  . باشنداي برخوردار

و پيچيدگي مديريت بازسازي فيزيكي هاي موجود در بازسازي بم، به بررسي در اين پژوهش با توجه به اهميت فراوان

از. پرداخته شده است با نگرشي ويژه بر مشاركت مردماين شهر) كالبدي( و در همين راستا با استفاده مطالعات اسنادي

و مروري بر تجارب مديريت بازسازي زلزله(اي كتابخانه و خارجي در دو بخشِ چارچوب مفهومي و مطالعات) هاي مهم داخلي

و نيز مديران ارشد بازسازي با حضور در شهر زلزله(ميداني و عوامل و مصاحبه با مردم .، اين تحقيق انجام گرفته است)زده بم

و از روش تحقيق پيمايش كه از تحليلي دارد، بنابراين به شيوه–ا كه تحقيق حاضر ماهيتي توصيفي همچنين از آنج و كيفي اي كمي

مي ترين روش جمله رايج و مديريت . باشد استفاده شده است هاي مورد استفاده در مطالعات علوم اجتماعي

و در اين زمينه آنچه كه مشاهده شد نشان از آن دارد كه مديريت بازسازي با ارائه مدلي مبتني بر حفظ هويت معماري

در اين. استحكام بم با محور قرار دادن مشاركت مردم، تالش نمود تا مديريت كالن بازسازي را به نحوه نسبتاً مناسبي انجام دهد

هايي بكار گرفته سازي آن شيوهتوان بازسازي بم را نقطه عطفي در ميان بازسازيهاي اخير دانست چرا كه در مديريت بازراستا مي

در اين ميان اگرچه موضوعاتي چون كشته شدن تعداد زيادي از مردم، پرداختن. شده است كه تا آن زمان نظير آن استفاده نشده بود

و نيز وجود  و رواني مردم بيش از حد به مرحله اسكان موقت، فقدان تجربه مناسب بازسازي شهري، ضعف در بازتواني روحي

و هزينهام اطالعنظ هاي انجام شده؛ سبب شده است كه بر ميزان مشاركت مردم در رساني نامناسب از اقدامات صورت گرفته

تواند مبناي مناسبي براي مديريت بازسازي سوانح آتي بازسازي اين شهر تاثير گذار باشد، وليكن تجارب حاصل از اين بازسازي مي

.به شمار آيد

دو



:سپاسنامه
ل م يشكر المخلوق لم يشكر الخالقمن

و تحقيق رخ داده است، راضي،اكنون كه ورق خوردن برگ سبزي دگر از دفتر زندگانيم ام در عرصه پژوهش

و پشيماني هاي گذشته راضي از آن جهت كه تصور كرده.و خرسند و خرسند بدين است ام خالي از هر گونه ندامت

و خرسندي نگارندهبي. استبسي بهتر،علت كه امروزم از ديروز ،سپاسنامه در مقطع زماني حاضراين ترديد رضايت

و منتج از رهنمايي و مساعدترتوها، مشا متأثر در ها و معنوي كثيري از خوبان است كه هاي فكري، روحي، مادي

و گذشته و چه بسيار از آنان كه مرا بنده هاي دور كنون كه مجالي دست داده.دنمودن نوازي نزديك بر اينجانب منت نهاده

بي است، بر خود مي .گذاري را به محضر مباركشان تقديم بدارم هاي ارج نهايت دانم تا

حقپروردگار عالميان، را به ترين سپاسها نخست سزاست تا ناب و بركات است حضرت ، كه منشأ خيرات

او شايسته است تا بهترين قدرداني. ارزاني دارم و شگفتكه ها را به كه_ پدر_ام هستيهمةي هستي محبتيو به او

و مي هميشگي .نثار كنم_ مادر_دارم تا هميشه خدا دوستش

و محضر متشخصاز"من علمني حرفا فقد سيرني عبدا" است كه به مصداق حديث شريف الزم به حق

و دكتر فريدون غضبان محمود فاطمي عقداء، دكتر بابك اميدوار، دكتر مهديدكتر سيد آقايانةوارست كه نه تنها طالب

و بلكه راهبر،ام راهنماي رساله .، تقديري ويژه بعمل آيداند هاي زندگانيم بوده راهي يبا فكر در چندزو مشاوري عطوف

و ايرج رسوالن كه كمك ايشان سبب پر بارتر شدن اين تحقيق شده از برادران بزرگوار آقايان رضا ويسي

و مسكن روستايي بنياد مسكن.دشو است تشكر مي همچنين جا دارد كه از كليه همكاران محترم در حوزه امور بازسازي

و  و همكاران محترم در دبيرخانه ستاد راهبري و مهندس عليزماني انقالب اسالمي به ويژه آقايان مهندس جودي

و نيز كليه همكاران محتر م در پژوهشكده سوانح طبيعي ايران سياستگزاري بم باالخص جناب آقاي مهندس بزازان

.سپاسگزاري به عمل آيد

و آموزه آموخته از،هاي اخالقي هاي آكادميك مديريت گروه محترم در محضر اساتيد تحصيلسال3حاصل

كه در سوانح طبيعي دانشگاه تهران، به نامه اين پاياننگارنده است مي تشكررا متعهد دكتر در پايان از آقايان.نمايد ويژه

و قضاوت اين پايان و دكتر صالحي كه زحمت داوري مي شريف مطوف .شود نامه را برعهده داشتند نيز تشكر

 حسين ظفري

 1386زمستان سال

 دانشگاه تهران

 سه
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آنتعريف مساله)1-1 و ضرورت انجام
از،هيماليا-آلپ خيز قرارگيري ايران بر روي كمربند زلزله اين كشور را در زمرة يكي

سال7تا5از نظر زلزله خيزي تقريبا در مقاطع. خيزترين كشورهاي جهان قرار داده است زلزله

و گاهي بيشتر هستيم7تا6هايي با بزرگاي بار شاهد وقوع زلزله يك .درجه در مقياس ريشتر

و روستاهاي كشور ما در معرض97شناختي حدود براساس مطالعات زمين درصد از شهرها

،)1308مهرماه(هايي نظير زلزله شمال خراسان زلزله. باشند خطرات ناشي از وقوع زلزله مي

،)1327مهر ماه(، شمال خراسان)1312خرداد ماه(، سراوان)1309بهشت ماه اردي(سلماس

مرداد ماه(، دشت بياض خراسان)1341شهريور ماه(، بوئين زهرا)1336تيرماه(الريجان

،)1358آبان ماه(، قائن)1357شهريور ماه(، طبس)1356اسفند ماه(، بندر عباس)1347

و زنجان و جنوب خراسان)1375بهمن ماه(، اردبيل)1369خرداد ماه(گيالن ، زلزله شمال

و كرمانشاه استانة، زلزل)1375اسفند ماه( ، بم، زرند، قشم)1381( هاي قزوين، زنجان، همدان

مي رخ دادهو لرستان كه اخيراً اي. باشند اند همگي گواه بر اين مطلب هاي زلزله، برخين بيندر

كهي بر جاي گذاشتهوقوع پيوسته چنان تخريبهب را مناطق آسيب كامل لزوم بازسازياند ديده

.)1383جزايري،( اند باعث شده

سواز مشخص شده است،و خارجي داخليهاي بازسازي گذشته بررسي شيوهبا يك

و سازمان يافته به بازسازي، هاي صورت گرفته، كه در برخي از بازسازي نبود نگاه منسجم

س و و مصوب فقدان برنامه اي مسئوالن وقت براي بازسازي برخورد سليقهو نيزياستهاي مدون

ميديده، مناطق سانحه با اعمال وحدت رويه از سوي اما در برخي ديگر.خورد كامالً به چشم

و سپردن وظايف مشخص به دستگاههاي مسئول، اين دولت در بازسازي مناطق سانحه ديده

و مدوناً منسجم، با برنامهنسبت رويكرديبا) بازسازي(امر  شدريزي مناسب . استهتري دنبال

كها اين در حالي يك ست مي،در هر و قوت فراواني مشاهده شده است كه تواند نقاط ضعف

.مبناي عمل در شيوه مديريت بازسازي سوانح آتي باشد

در آسيبةحضور مردم منطق از سوي ديگر آنچه كه مسلم است اين است كه  ديده

 روند بازسازي مناطقو موفقيت بيشتر تواند كمك شاياني در تسريعمي بازسازي رآيندف

و باعث گردد هاي ساخته شده مندي بيشتر مردم از خانه زده، همچنين رضايت زلزله داشته باشد

و براي آنان را با مشاركت)كالبدي( بازسازي فيزيكي،بتواند مديريت بازسازيكه  ،مردم

دهبهتر هاي ساكنان انجامو ديدگاههافرآيند پيچيدة بازسازي بايد با توجه به نظرودانجام
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مي هايبازسازي با بيان نظرجامعه در حال. گيرد و خود توانند نتيجة نهايي را به سوي نيازها

.هدايت كنند،هاي خود خواست

ي، اجتماعي، متغير بودن اين مشاركت بنا به اقتضاي مكاني، زماني، فرهنگ،در اين ميان

و  از باشدمي الزمدر هر بازسازي امري فاكتورهاي فراوان ديگر،اقتصادي كه بنا بر شرايط بايد

مي حذف مشاركت آسيبكنولي. اين پتانسيل حداكثر استفاده را نمود تواند باعث هدر ديدگان

و و رفتن منابع مالي، نيروي انساني . زمان گرددنحتي هدر رفت تجهيزات

و نيز ارائه راهكارهاي مديريت بازسازيهاي پيش روي شناسايي چالش،يجهدر نت

از مناسب مي با استفاده . تواند كمك شاياني در تسريع روند كار نمايد تبيين جايگاه مردم

و با توجه به مطالب بيان شده، بازسازي پس از زلزله سال شهر بم، 1382در اين راستا

و اهميت خاص داراي ويژگي ها متمايز نمودهي بوده است كه آن را نسبت به ساير بازسازيها

كهه استهاي اخير بوداين بازسازي تقريباً نقطه عطفي در ميان بازسازي.است وجود؛ چرا

و نيز مهم كشته تر از همه، عدم وجود هاي فراوان، تخريب بخش وسيعي از شهر تاريخي بم

پ از طرفي. استيچيدگي اين فرآيند را مضاعف نموده تجربه مناسب در زمينة بازسازي شهري،

و مديران بازسازي، روش و توجه خاص مسئوالن در با توجه به عمق سانحه هاي جديدي

. هاي مديريتي بكار گرفته شد كه پيش از آن استفاده نشده بودشيوه

د با توجه به اهميت موضوع بازسازي شهر بم، پژوهش حاضر به بررسي ابعابنابراين

به 1382مختلف مديريت بازسازي در شهر بم پس از زلزله سال و سعي بر آن دارد تا پرداخته

بر مولفهاين پرسش اصلي پاسخ گويد كه مهمترين  و عوامل موثر در ميزان ها مشاركت مردم

 بازسازي شهر بم چه بوده است؟

 پيشينه تحقيق)1-2
و آيسان كه از نظريه ب ديويس و كارشناسان و بازسازي پس از سوانح هستند، پردازان اليا

و اعالم كرده كه بر اين نكته تأكيد امكان استفاده از تجارب حاصل از مطالعات بالياي«اند

و نيل به مدل يك طبيعي براي مطالعات بازسازي، كاهش خطر و تدوين هاي گوناگون

وبال اگرچه). Aysan & Davis 1993:25(» پذير است چارچوب نظري، امكان ياي طبيعي

و جاني شده ساز از ابتداي آفرينش انسان همواره موجب آسيب حوادث انسان است هاي مالي

و راهو همگان داستان طوفان نوح را بخوبي مي هاي كاهش دانند، بررسي علمي مقوالت باليا
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و به چند دهه اخيرمي و تبعات سهمگين آن در جهان نسبتاً جوان است رسد آثار

).1384فالحي،(

و رفتاري سانحه، علمي در باب جنبهةاز نظر تاريخي، نخستين مطالع هاي اجتماعي

است، 1920تحقيقات معروف علوم اجتماعي پرنس در ارتباط با انفجار هاليفاكس در سال 

و مؤثر در زمين ده جنبهةولي مطالعات مداوم ده 1960ةهاي اجتماعي باليا از اواخر ةو اوايل

شد 1970  1950ةده«: نويسدمي، نظريه پرداز باليا)Quarantelli, 1972:28(كوارانتلي. آغاز

ميدان كار را براي تحقيقات بيشتر فراهم 1960ةده. آغاز مطالعات سوانح در اياالت متحده بود

و پر دامنه تر، جامع دهي به سمت مقابله اصولي عصر جهت 1970ةدهو نمود تر سوانح تر

و مهندسيالز.»خواهد بود م به توضيح است كه تحقيقات سوانح در ابتدا با گرايشهاي فني

و در اين ميان مطالعات مربوط به بازسازي نسبتاً جديدتر است ).1384فالحي،(آغاز شد

كه 1981ديويس در سال مسكن پس از سوانح بسيارةآگاهي ما دربار«رسماً اعالم كرد

اص» بسيار ناچيز است بهو نبود تحقيقات ولي پيرامون بازسازي، خالئي جدي در دانش مربوط

سرپناه پس از سانحه، هنگامةدر زمين«: نويسدمي) 1982(در اين مورد كوارانتلي. باليا است

و نوشته: شروع مطالعات با دو مشكل عمده مواجه شدم و علمي نخست، مطالب هاي منطقي

و دوم، تحقيق و كيفي جامعيت ناچيزي كه در اين زمينه موجود است ات موجود از نظر كمي

و امكان بهره گيري كاربردي به طريقي كه بتوان نتيجه كاملي از آن دريافت الزم را نداشت

.)1384فالحي،(» نمود، موجود نيست

و تشريح گروه پژوهشگران هاس از نخستين گروه هاي مطالعاتي بودند كه به بررسي

و شناخت فرصت كا فرآيند بازسازي ، در طول فرآيند بازسازي،)در آينده(هش اثر فاجعه هاي

و قابل بازسازي فرآيندي است نظم«اين گروه معتقد بودند. پرداختند پذير، قابل شناخت

و تصميماتي مشكالتي كه در سر راه مسئوالن براي بازسازي خسارت. بيني پيش ها وجود دارد

ميهايي ارزشم شود، فرصت كه در اين فرآيند اتخاذ مي تواند ند هستند كه تاكيد بر هر يك

و در كاهش آسيب پذيري حوادث بازگشت به شرايط طبيعي را تسريع كند يا به تعويق اندازد

و اين تصميمات فرصت. آينده موثر باشد هايي مناسب براي بهبود كارايي، عدالت، برابري

و هواتمر،(» امنيت است ).194:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

مي همانگونه كه از مطالب فوق آيد، فرآيند تكوين مطالعات بازسازي نسبتاً الذكر بر

و زمان زيادي از آن نمي مي جديد است و شروع آن را ده گذرد هفتاد با انتشارةتوان از اواخر

 ). 1369زرگر،(دانست"سرپناه اضطراري"كتاب 
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بااز طرفي بودهرو روبه) زلزلهوصخصهب(حوادث طبيعي بسياري اگرچه كشور ايران

بمطالعاتة است، اما حوز و مي،بازسازيه ويژهبالياي طبيعي آن باشد جديد و زمان زيادي از

مي. گذرد نمي :توان به چند پژوهش انجام گرفته در ساليان اخير اشاره داشت تنها

و بطور كالن هايي پژوهشمهمترين در زمينة راهكارهاي مقابله در برابر كه در اين زمينه

در مجموعه پژوهش؛زلزله وجود دارد و در قالب سوانح طبيعيمركز مقابله با هاي انجام گرفته

و با حمايت بنياد مسكن انقالب 1369طرح بسيج توان فني پس از زلزله سال و زنجان گيالن

و برنامه عمران ملل متحد مي . باشد اسالمي

 1372در سالكه"منجيل– تجربه زلزله رودبار شناسي فاجعه؛ جامعه"نام تحقيقي با

ازو ژاله شادي طلبتوسط مزبور، پژوهش.ده استشمنجيل انجامو رودبار 1369زلزلة بعد

مستوسطكه بالياي طبيعي استشناسي با موضوع جامعه شده كن انقالب اسالمي منتشربنياد

ب. است و زنجان در زلزله محقق، تجربه مطالعات مفصل طورهدر اين تحقيق دهشبيان گيالن

. است

سوانح تجربيات كشورهاي مختلف درحوزه مديريت كتاب ديگري كه به بيان همچنين

و باالخص مديريت بازسازي تجربه مديريت"كتابي است تحت عنوان،پردازدمي طبيعي

 1372در بنياد مسكن در سال طلب ژاله شاديكه توسط"كشورهاي درحال توسعه فاجعه در

.است شده منتشر

از، هاي انجام گرفته از ديگر پژوهش بررسي"عنوان بابمهدي طال كاري است

و زنجان زده بازسازي مناطق زلزله مشاركت روستاييان در كه توسط بنياد 1373سال در"گيالن

با همچنين مقاله. شده است منتشر مسكن و بررسي مشاركت"عنوان اي را در همين مورد

از"نامه علوم اجتماعي" در نشرية 1380در سال" بازسازي مناطق زلزله زده روستاييان در

و اين مقاله نگارشدر.شده است منتشر مهدي طالب از از اسناد ات مؤسسهقتحقي مدراكي كه

و از مطالعات و تحقيقات اجتماعي قبل  طرح بسيجبا نام UNDPمطالعات انقالب اسالمي

بادر توان فني و همچنين از نتايج) زير نظر خود او انجام گرفته( سوانح طبيعيمركز مقابله

گيالن در مورد زلزله مهدي طالباي كه در بنياد مسكن انقالب اسالمي تحت نظر خود مطالعه

. صورت گرفته بود، استفاده شده استو زنجان

تجربه بازسازي مسكن( از سوانح طبيعي مديريت بازسازي مناطق آسيب ديده"كتاب

و زنجان زدهمناطق زلزله و سيد كتابي است كه توسط") 1369-1371گيالن عباس آخوندي
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و زنجان در مورد مديريت بازسازي مناطق زلزله 1379در سال حسين بحريني زده گيالن

.باشد مي

و برنامه كه،ريزي بازسازي كتاب معماري آن 1382در سال فالحيعليرضا كتابي است

برنامه عمران ملل متحد–اين كتاب كه از انتشارات سازمان اسكان بشر. را ترجمه نموده است

و يان"Rehabilitation & Reconstruction"باشد تحت عنوان مي توسط ياسمين آيسان

.ديويس نوشته شده است

هايي از ديگر پژوهش"اجتماعي بم در فرآيند بازسازي-مطالعات اقتصادي"طرح

و به سفارش كارگروه تخصصيدر سودابه احمدزادهاست كه توسط  پژوهشكده سوانح طبيعي

ل و شد 1385هاي زمين در سال غزش اليهزلزله اين تحقيق به بررسي احياي.ه استانجام

.پرداخته است 1382حيات اجتماعي بم پس از زلزله سال 

م"طرح و تجاريمستندسازي بازسازي اماكن پژوهش"لرستان زده زلزله مناطق سكوني

و به كارفرمايي بنياد 1386و 1385ديگري است كه در سال  توسط پژوهشكده سوانح طبيعي

كهه استمسكن انجام گرفت نگارنده اين پايان نامه مجال همكاري در اين طرح را خوشبختانه،

.يافته است

پهمچنين با توجه به اينكه  امور فرصت آن يافته است كه در دفترايان نامه نگارنده اين

ب از؛ شود عنوان همكار مشغول به كاره بازسازي بنياد مسكن منابع، آمار توانسته است كه

و .هاي انجام شده در اين دفتر استفاده نمايد تحقيق موجود

 اهداف پژوهش)1-3
ك در تحقيق حاضر، اهدافي در نظر گرفته شده و اهداف اند كه در دو دسته هدف لي

: انداختصاصي به صورت زير تقسيم شده

 هدف كلي)1-3-1
بر فيزيكي بررسي مديريت بازسازي"هدف كلي اين پژوهش بم با نگرشي خاص

.باشدمي"مشاركت مردم 

 اهداف اختصاصي)1-3-2
:مورد نظر در تحقيق حاضر به شرح ذيل مي باشند اختصاصي اهداف

بممستندسازي.1 ؛زلزله
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درجديد مديريت بازسازي هاي شيوهشناسايي.2 بم اعمال شده ؛بازسازي شهر

بم سياست شناسايي.3 ؛هاي كالن بازسازي شهر

و مستدل در مورد زمينه بررسي.4 گيريهـا، هـا، تصـميم سـازي ها، تصـميم اطالعات مستند

و اقداماتي كـه بـراي بازسـازي هماهنگي منـاطق امـاكن مسـكوني ها، نحوه سازماندهي

بم زلزله  انجام شده است؛ زده شهرستان

بم سياست بررسي.5 درو نقـش آنهـا در هاي كالن بازسازي شهر ميـزان مشـاركت مـردم

.بازسازي

ب گذاري شيوه ميزان تاثير تعيين.6 كار گرفته شده در مديريت بازسازي بـم بـره هاي جديد

؛مشاركت مردم

ق شناسايي.7 و درونقاط ضعف ؛آتي بازسازيت بازسازي بم جهت استفاده

؛الي آتيسوانح احتمبهبود مديريت بازسازي راهكارهايي براي ارائه.8

 هاي پژوهش پرسش)1-4
مي تحليلي-به دليل ماهيت اكتشافي :گرددپژوهش، تنها به ذكر پرسشهاي تحقيق، بسنده

 هاي بكار گرفته شده در مديريت بازسازي بم چه بوده است؟ روش.1
بم.2  چه بوده است؟عوامل مؤثر بر مشاركت مردم در فرآيند بازسازي
و چه نقاط ضـعف نقش سياست.3 هاي كالن بازسازي بر ميزان مشاركت مردم چه بوده

 ها وجود داشته است؟و قوتي در اجراي اين سياست

 هاي پژوهش محدوده)1-5
و زماني انجام گرفته است . تحقيق حاضر به لحاظ قلمرو، در سه حيطه محتوايي، مكاني

مياين محدوده :دباشنها به قرار زير

 محدوده محتوايي يا موضوعي)1-5-1
بر تحقيق حاضر به لحاظ محتوايي، به بررسي مديريت بازسازي بم با نگرشي خاص

.پرداخته است مشاركت مردم

 محدوده مكاني)1-5-2
.باشدميبممحدوده مكاني تحقيق حاضر، شهر
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 محدوده زماني)1-5-3
وليكن( باشدمي 1385-1386در سال پس از زلزله بم اين تحقيق، انجام محدوده زماني

بم،محدوده زماني بررسي مديريت بازسازي دي– پس از زلزله تا بهمن ماه- 1382ماه پنجم

.)باشدمي 1386

 ساختار پژوهش)1-6
فصل اول به مقدمه پژوهش اختصاص. فصل انجام گرفته است هفت پژوهش حاضر در

و و ضرورت مسئله، اهداف سئواالت تحقيق، انواع يافته است كه شامل بيان مسئله، اهميت

و ساختار پژوهش مي باشد .قلمرو پژوهش

ن در فصل دوم، مباحث تئوريك ظري پژوهش، مرور ادبيات تحقيق مرتبط با چارچوب

و خارجيو بررسي بازسازي برخي از پروژه فصل. آورده شده استهاي مهم بازسازي داخلي

.به روش شناسي تحقيق اختصاص داده شده است سوم نيز

و تجاري همچنين در فصل چهارم جهت و تحليل بازسازي اماكن مسكوني شناخت

و اقدامات انجام گرفتهيبم، مرور جامعه آسيب ديده اجمالي بر وضعيت شهر بم قبل از زلزله

.پس از زلزله صورت گرفته است

ي بيان برنامه بازسازي بم، به تشريح ابعاد مختلف نظام بازساز ضمن پنجم نيز در فصل

و در فصل ششم در مناطق زلزله وزده محدوده تحقيق پرداخته است؛  بر اساس روش تحقيق

و آمار جمع مصاحبه همچنين آمده از پرسشنامه هاي بدست داده آوري شده هاي صورت گرفته

و سازمان ذي از بنياد مسكن انقالب اسالمي به تجزيه ربط در زمينه پيشرفت بازسازي بم، هاي

و م، خالصههفتاينكه در فصل نهايتاً. هاي تحقيق، پرداخته استتهو تحليل ياف اي از نتايج

و استنباطي يافته و پيشنهادها همراه با محدوديتو تحليلي هاي توصيفي ها آورده شده تحقيق

. است



:فصل دوم

 بررسي متون



 مقدمه)1-7
مروري بر تجارب(يات تجربيو ادبيات نظريفصل دوم مطالعه حاضر در دو بخش ادب

و جهان بازسازي زلزله ف بحران،يتعر،در گام نخست. انجام شده است) هاي گذشته ايران

و انو تعريف بازسازي، بازسازي همهاركان بحران، و اع بازسازيجانبه، عناصر بازسازي

و تعاريف آن، همچنين موضوع،در ادامه. گرديده استانيب مديريت بازسازي مشاركت

و در نهايت پيشو شناسي گونه و مردم در بازسازي پس از سوانح مشاركتنيازهاي مشاركت

عناصر اصلي در به بررسي بخش تجارب بازسازيدر. شده استارائه پژوهشيمدل نظر

و جهان پرداختههاي بازس پروژه پااًتينهاو ازي ايران شدهيجمع بندان فصل دوم، مطالبيدر

.است

 تعريف سانحه، فاجعه يا بحران)1-8
مي متخصصين علوم مختلف، به سوانح از ديدگاه از هاي متفاوتي نگاه و هر كدام كنند

و تعريف ويژه مي اين موضوع شناخت خاص تع اي را ارائه و آمنمايند كه تفكر نها بسيارق در

.ريزي جامع بايد به همة آنها با هم نگريست مفيد است، ليكن در برنامه

مي فاجعه را اين،متخصصين علوم اجتماعي :كنند گونه تعريف

را« و نهادهاي اجتماعي فاجعه يك پديدة ناگهاني طبيعي است كه كاركردها، ساخت

يك. ريزد براي يك دورة زماني به هم مي ب بنابراين فاجعه، ه پديدة اجتماعي است كه موجب

شود ولي باعث از بين رفتن اين نهادها هم ريختگي نهادهاي اجتماعي در يك دوره مي

و جامعه به زندگي خود ادامه مي به نقل از بحريني38: 1372شادي طلب،(»دهد نگرديده

1379(.

:گونه تعريف كرد توان سانحه را اين از ديدگاه عمومي مي

مي)ها جعهفا(سوانح« ها شمرد كه آنچنان توان حوادثي طبيعي يا حاصل دست انسان را

مي ناگهاني بروز مي و آنچنان ويران و رفع نمايند كه مردم سانحه كنند ديده، از عهدة دفع

مي خسارات آن برنمي و دست كمك به سوي غير دراز .)95: 1379آخوندي،( كنند آيند

د و يدگاهپرداختن به تعاريف سانحه از هاي مختلف از آن رو ضرورت دارد كه اصول

و بازسازي مناطق سانحه هاي برنامه پايه مشتق،ديده از اين تعاريف هاي مقابله با سوانح

همبين اين حقيقت است كه، تصور منطق) فاجعه(شناختي سانحه تعريف جامعه. شوند مي

صفهديده به مثاب سانحه حي بر روي آن وجود دارد سخت سفيد كه امكان هر نوع طراحهيك

همچنين. يابد اشتباه است، چون جامعة فاجعه ديده به سرعت كاركردهاي خود را باز مي



و برنامه ديدگاه جامعه از شناختي فاجعه، اين پيام را براي مسئولين ريزان بازسازي در بردارد كه

و برنامه طرح و توسعه ها و هاي بنيادين، در برنامه هاي دراز مدت بازسازي خودداري نمايند

.)98: 1375آخوندي،( آنها را به زمان ديگري موكول سازند

و اختالف نظر كه فجايع معتقدندشناسان فاجعه در اين امر، جامعههابا تمامي تفاوتها

و،در نتيجه. اجتماعي دارندةريش و در نهايت عامل فروپاشي  فاجعه را به عنوان مختل كننده

ميدر هم ريختن به روابط اجتماعي در نظر و پيدا كردن پاسخ و براي درك بيشتر آن گيرند

و در خارج از جامع،مشكالت به وجود آمده به دنبال راه محليةبه عوامل دروني توجه دارند

.)Qurantelli ،1994( گردنديحل نم

و تعريف عمومي از سانحه كه توجه تعريف جامعه عواقب ها را به سوي شناختي سانحه

)شناختي سانحههعتعريف جام( اولي. نمايد، مكمل يكديگرندو آثار ثانوي سوانح جلب مي

مي گذاري هدف و دومي ها را اصالح عواقب وخيم تصميمات)تعريف عمومي از سانحه( كند

و شتابزده را به مسئوالن گوشزد مي و انتقال فوري دهندة اين پيام است كه برنامة بازسازي نمايد

آنن و بايد در و فعاليت آثار درازمدت سياست،ياز به جامعيت دارد و ها ها، مورد سنجش

.)98: 1375آخوندي،( ارزيابي قرار گيرند

نگرش از ديدگاه مديريت بحران به سانحه، بازگو كنندة اين مطلب است كه براي كنترل

و رفع آن و الگوي تجربه شده جهت،بحران ريزي، سازماندهي، برنامهنياز به آمادگي از پيش

و گردش اطالعات بازسازي دارد هماهنگي، تصميم نداشتن اين الگو نه تنها موجب. گيري

مي كنترل بحران به وجود آمده نمي و شود، بلكه و گسترش بحران شده تواند موجب تعميق

. تري را ايجاد نمايد مشكالت پيچيده

ك در هر صورت يك صحنة سانحه را مي البدي در هم ريخته، مردماني توان با

و از حيث رواني در هم ريخته، مديراني بهت مصيبت و مجروح و اجتماعي زده و نگران، زده

و ماندگار  بدون كاركرد تصور نمود، ليكن نكتة مهم اين است كه خوشبختانه اين تصوير پايا

و گذراست ).98: 1375آخوندي،( نيست

مد)1-9 ت بحرانيرياركان اصلي
چهار ركن1)مديريت بحران(يمديريت در سوانح طبيع،يق تعاريف بين المللبر طب

ازياصل و همكاران( دارد كه عبارتند :)1385: فاطمي عقداء

�-Disaster management 



1يآمادگ

2و كاهش خسارتيپيشگير

3واكنش به هنگام وقوع

4يبازساز

م همه، با اين؛توان در مراحل ديگر ادغام نموديهرچند كه هريك از مراحل فوق را

ميهريك به نوبه خود هدف و چارچوب مديريت بحران را تشكيل .دهنديرا دنبال نموده

يمرحلة آمادگ)1-9-1
ميپيش از وقوع هر سانحة طبيعيمرحلة آمادگ و مجموعة تواناييهاي، صورت رايگيرد مديريت بحران

م يبرايو ايجاد تسهيالتياتاست، جهت افزايش توان عملييبه عبارت ديگر مجموعه اقدامات.دهديتشكيل

كه رخ خواهد داديواكنش مؤثر در برابر حادثة احتمال و همكاران(، .)1385: فاطمي عقداء

و مرحلة)1-9-2  كاهش اثرات سانحهپيشگيري

بر؛يكاهش يا از بين بردن ميزان خطر حوادث طبيعياست، برايشامل مجموعه اقدامات

م و مال مردم، كه مدست در كليةيبايجان طبيريمراحل به. در نظر گرفته شوديعيت سوانح

و هم در هنگام وقوع بحران،يعبارت هم در دوران قبل از سانحه، هم در دوران بعد از سانحه

و همكاران(بايد اعمال شود  .)1385: فاطمي عقداء

 واكنش به هنگام وقوع سانحه)1-9-3
پس از وقوع سانحه است كه درست پيش از وقوع، حين، يا درستيانجام اقدامات

م دهيپذيصورت و هدف آن هشدار و به حداقل رسانيدن خساراتيرد ، نجات جان مردم

ميو افزايش اثربخشيمال به. باشديمديريت بحران به عبارت ديگر هدف از اين مرحله

مانند اعالميبا انجام يك رشته اقدامات فوريو خسارات ماليحداقل رساندن تلفات جان

ت و نجات، ارائه خدمات پزشكيخليه مكانهاخطر، ، امداد ميخطرناك باشديو بسياري ديگر

و هواتمر،( :برخي از اين اقدامات عبارتند از).193:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

؛مناسب در زمان بحرانياطالع رسان•

؛1به موقعياعالم خطرها•

� - Preparedness 
� - prevention & mitigation 

� - Response 
٤ - Recovery 



و نجاتهدايت عمليات امديتشكيل ستاد بحران برا• ؛اد

؛مردم از رويدادهايآگاه ساز•

و امكانات موجود• ؛بسيج همه منابع

يمرحله بازساز)1-9-4
و ناحية فاجعهيبازگرداندن شرايط زيستيبرا،استيمجموعة اقدامات به مردم ديده،

از وضعيت و يا بهتر ازيدر حقيقت مرحله بازساز. قبل از سانحه وضعيتقبل بالفاصله پس

م وقوع سانحه، و زيرساختياعم از بازساز،تمام شرايطيشود يعنيبا نگرش جامع شروع ها

ويفرهنگ،ي، اجتماعياقتصاديساختمانها، بازساز  بايد در نظر گرفته شود..و زيست محيطي

و همكاران( در اين فرآيند تالش بر آن است كه حداقل خدمات مورد.)1385: فاطمي عقداء

و چه در بلند مدت تأمين گردد ديده، نياز ناحية سانحه در اقدامات بلند. چه در كوتاه مدت

و اجرايجامعه، از سرگيريو تجديد بنايمدت بازساز يبرايهاي برنامهيروند توسعه

مييآتيكاهش حوادث احتمال هدف بلندمدت اين فرآيند، به عبارت ديگر.شود در نظر گرفته

و بازگرداند بازسازي آسيب بازسازي.ن جامعه در مسير توسعه مجدد استهاي وارده

و كاهش اثرات سانحه، جزء مهارت خسارت و شامل ها در بلندمدت هاي استراتژيك هستند

و محدود ساختن ريزي، تنظيم طرح برنامه و اجراي آن به منظور كاهش خطر هاي مورد نياز

و هواتم(است) در آينده(هاي فاجعه احتمالي دامنه خسارت به نقل از پورخردمند، 1991ر، داربك

193:1383(.

ميدر اقدامات فوري بازسازي يه شود كه حداقل خدمات مورد نياز ناح تالش

ازكه برخي از اين اقدامات ديده محفوظ بماند فاجعه و: عبارتند ارزيابي خطر، پاكسازي نخاله

و تسهيالت مورد نياز با و( زماندگانضايعات بوجود آمده، حفظ روند تأمين سرپناه داربك

.)193:1383به نقل از پورخردمند، 1991هواتمر، 

كه بر همين اساس مي و دوبارهتوان گفت سازي فعال كردن تمامي خدمات، ترميم

و سازه و بازگ حيات هاي تخريب شده، احياء ساختارهاي زيربنايي هاي فعاليترداندن اقتصادي

و فرهنگي ن اجتماعي هاي بايست كامالً در برنامهمي بازسازي. مايندرا بازسازي تعريف مي

و ادغام شود :Aysan & Davis,1993( دراز مدت توسعه در نظر گرفته 48.(

�-Early warning 



و بازتواني)1-9-5  نگاهي كلي به فرآيند بازسازي
و گسست"بازسازي" ناپذير است كه تعيين نقطة در يك نگاه كالن فرآيندي پيوسته

فرآيند بازسازي پس از وقوع يك سانحه ممكن است.براي آن دشوار است پايانو آغاز

ده سال و چه بسا و هواتمر،( ها سال به درازا انجامد ها .)300:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

مي در برخي اوقات، بازسازي را در برش و مقاطعي از زمان تعريف كنند، گويي ها

و دوره(واكنش در برابر فاجعه  و نجات دوو بازسازي خسارت)يساماندهامداد هاي آن،

و بازسازي، يا  و مرز آشكاري ميان مراحل واكنش موضوع كامالً متمايزند، اما در عمل، حد

و بلندمدت، نمي دوره و هوا( توان تعيين كرد هاي كوتاه مدت به نقل از پورخردمند، 1991تمر، داربك

300:1383.(

فهاي دورهواقعيت اين است كه و توسعه با يكديگر امداد وري، ساماندهي، بازسازي

و نمي آن؛توان الگوي زماني معيني براي هر كدام تعيين كرد تداخل دارند  است ولي قدر مسلم

مي به طور معمولكه دوران بازسازي كه بهمي،شود چند ماه پس از فاجعه آغاز تواند سالها

(Alexandre, 2002:270).طول انجامد

مي1-2شكل شماره .دهد اين موضوع را نشان

 هاي زماني پس از سانحه دوره:1-2 شكل

)1385احمدزاده،: منبع(

و توان گفت كه در اين زمينه مي جامعه ممكن است در طول صدها سال شكل گرفته

آن اما پس از بروز فاجعه. تكامل يافته باشد اي هولناك، در فاصله چند سال موفق به بازسازي

هم. شويم مي نيبه گين منظور و بلندمدت در نظر .ميرياز است كه آن را به صورت همه جانبه

هاي اصلي بازسازي بلندمدت، عبارتند از تعمير يا بازسازي سريع برخي از مشخصه

و سازه ساختمان و ها، ارزيابي ضوابط ساختمان ها و تنظيم و مقررات كاربري اراضي سازي

).در آينده(اثر سانحه اجراي ضوابطي براي كاهش

سانحه ماه3 ����

امداد
بازسازي ساماندهي

توسعه مجدد

سال10



كه اين متفاوت است مختلف،، در مناطق به لحاظ اجراي پروژهالبته الگوي بازسازي

و بزرگي فاجعه، منابع  هاي گوناگون منطقه بازسازي بخش موجود هاي اولويتو الگو به نوع

و هواتمر،( ديده بستگي دارد آسيب ).196:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

درر اين خصوصد فهرست اجمالي برخي از اقدامات ذيل به آن اشاره شده استآنچه

و هواتمر،( شود بازسازي است كه در مورد بازگرداندن حيات همه جانبه جامعه اعمال مي داربك

.)301:1383به نقل از پورخردمند، 1991

و تجاريواحدهاي بازسازي)2-9-5-1 مسكوني
مي اي همه جعهدر بسياري از مناطقي كه دچار فا و وسيع به گير شوند، اولويت نخست،

و تجاري باالخص پايگاه بنابراين. هاي اقتصادي منطقه اختصاص دارد بازسازي اماكن مسكوني

و هتل هم كه به نوعي درآمدي براي) خارج از منطقه(هاي پذيراي ميهمانان مناطق توريستي

.واجد شرايط بازسازي قرار دارنداين منطقه به همراه دارد، در رديف نخست اماكن 

و بازسازي خانهبازسازي واحدهاي مسكوني شامل ها، تأمين دوبارة خسارت تعمير

بي مالي آسيب و و دايمي، تأمين نياز خانمان ديدگان، اسكان آوارگان و ها درمنازل موقت ها

مط هاي مالي خود را از شركت اي براي كساني كه زيان خدمات بيمه ميهاي بيمه -مي كنند البه
و هواتمر،( باشد .)301:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

و بازسازي مراكز تجاري شامل بازسازي مراكز تجاري، و تعمير كه از نظر ...صنعتي

و كسب  و عوارض فروش اقتصادي براي جامعه اهميت حياتي دارند، برقراري مجدد ماليات

و اش و دوبارة درآمدهاي مالياتي ا دست كم ماننديتغال به كار دوباره افراد، به حالت بهتر

و همكاران( باشدمي شرايط پيش ازسانحه .)1385: فاطمي عقداء

ز)2-9-5-2 شريبازسازي خدمات، :و تسهيالت همگانيياتيحيانهايرساختها،
و ديگر خدمات ضروري؛ آغاز به از سرگيري ارائة خدمات آب، فاضالب، برق، تلفن

و نقل همگاني، پارككار دوبار و بازسازي مدارس،ة شبكه حمل و مراكز تفريحي، تعمير ها

و آتش)كلينيك(هاي درماني ها، مجتمع ها، بيمارستان كتابخانه و ديگر، مراكز پليس نشاني

و تاسيسات شهري؛ ساختمان پ ادامه كار پروژهها ريزي يش از سانحه برنامههاي اجتماعي كه

و هواتمر،(اند نحه متوقف شدهشده يا به دليل سا .)301:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك



:جامعهيط اجتماعيشرايبازتوان)2-9-5-3
و مير، نرخ جرم وتخلف،(هاي ويژه اجتماعي بازگرداندن شاخص و ولد، مرگ مانند زاد

مي ميزان هزينه يا بهتر به حالت پيش از سانحه) شود هايي كه براي حفظ رفاه اجتماعي صرف

هايي براي بازگرداندن به وضعيت اوليه، يا بهبود كيفيت زندگي از آن شرايط؛ اجراي برنامه

ايو روانيروحياجتماعي ساكنان منطقه؛ بازتوان يريجاد مشاغل جهت از سرگيجامعه؛

و همكاران(دهيد جامعه سانحهيو اقتصاديات اجتماعيح .)1385: فاطمي عقداء

ت وجه است كه بروز زلزله در كشورهاي در حال توسعه، نظير ايران در مجموع، قابل

مي موجب بروز پديده ):1373طالب،(شود هاي زير

 هاي مسكوني؛ تخريب ساختمان

و مصدوم شدن همه يا برخي از اعضاي خانوار؛  فوت
و يا كاهش بالفاصله فعاليت تعطيل دايم يا موقت فعاليت .ها هاي جامعه

و ويژگي لذا، چهار بعد پس و آن هم متناسب با شدت زلزله و از زلزله هاي منطقه

بعد اول فيزيكي، دوم انساني، سوم: شوند مقاومت ساختمانهاي مربوط، دچار آسيب مي

و چهارم اقتصادي است و آسيب. اجتماعي و جبران خسارت هاي وارده عمدتاً از عهدة ترميم

و از همان ابتد خانوار آسيب ميديده بيرون است كمك. طلبد ا، كمك خارج از خانوار را

از كنندگان بيرون از جامعة آسيب هاي مردم، خيرين، سازمان: ديده در همان وهلة اول عبارتند

و سازمان  ). 1373طالب،(هاي غيردولتي دولتي

 انواع بازسازي)1-9-6
ادبا توجه به تعاريف موجود، مي امه توان از چندين جنبه به بازسازي نگريست؛ كه در

.به آن پرداخته خواهد شد

) غيرفيزيكي(و غيركالبدي) فيزيكي(بازسازي كالبدي)2-9-6-1
دو بنابراين براساس تعاريف قبلي مي توان به صورت كلي، از يك ديدگاه بازسازي را به

و غير بدين معنا كه اگر منظور از بازسازي، جايگزيني. بندي نمود فيزيكي تقسيم نوع فيزيكي

م و تجاري ويران شده، دوبارهكالبدي اماكن و شريان سازي زيرساخت سكوني هاي حياتي، ها

و حفظ محيط زيست باشد، همچنين از نو ساختن ساختمان و اماكن عمومي هاي دولتي

و مفهوم از بازسازي، بازگرداندن زندگي. بازسازي فيزيكي مد نظر است ولي اگر منظور

ك هايي براي يفيت زندگي اجتماعي؛ اجراي برنامهاجتماعي مردم به وضعيت اوليه يا بهبود



و بازگرداندن زندگي اجتماعي مردم به وضعيت اوليه يا بهبود كيفيت آن؛ بازسازي روحي

هاي جديد، از همچون ايجاد شغل(رواني جامعه، ايجاد شرايطي جهت بازسازي اقتصادي 

و و محلي جامعه...)سرگيري رونق اقتصادي جامعه سانحه ديده، تداوم؛ حفظ هويت ملي

و بسياري مسائل ديگر ها، حفظ فرهنگ سنت و ارزشهاي اخالقي؛ ثبات سياسي، ثبات اداري ها

 باشد كه اصطالحاً آن را بازتواني اجتماعي نامند باشد بازسازي غيرفيزيكي مي

(Aysan & Davis, 1993:17).

بردر اين بين، تحقيق حاضر به ويژه اماكن مسكوني،)فيزيكي(بازسازي كالبدي تاكيد

.نمايدمي

.خالصه نمود1-2مطالب فوق را مي توان در جدول

آن:1-2جدول و مصاديق  انواع بازسازي

 با مختصر تغيير Aysan & Davis, 1993:17: منبع

 مصاديق بازسازي شاملانواع بازسازي

ي
يك
يز
ف

)
ي
بد
كال

(

و مساكن شخصي افراد خانه اماكن مسكوني  ها

و هتل تجاري اماكن ها مراكز خريد، انبارها، بازارها

و شريان زيرساخت  هاي حياتي ها
و گاز، راه و خطوط ارتباطي، بندرها، فرودگاه تاسيسات آب، برق ها، خطوط ها

و  ...تلفن

 محيط زيست
و مرتع پاكسازي اراضي، جنگل زدايي از منابع آب زيرزميني زايي، آلودگي زايي،

 ...و

ع و ها، درمانگاه مدارس، بيمارستان مومياماكن  ...ها

و خانه مراكز تحت پوشش دولت همچون ادارات، بانكها، وزارت اماكن دولتي  ...ها

ي
يك
يز
رف

غي
)

ي
بد
كال
ير
غ

(

 بازتواني حيات اقتصادي
به ايجاد شغل و واردات محصوالت توليدي هاي جديد، از سرگيري صادرات

م ومنطقه، ايجاد جريان مالي در  ...نطقه

 بازتواني حيات اجتماعي

و جنايت، بازگرداندن شاخص هاي ويژه اجتماعي همچون كاهش رشد قتل

ايجاد يا بهبود ساختارهاي خانواده، از سرگيري خدمات اجتماعي همچون بيمه

.و قانون

و روانيو بازتواني جسمي، روحي و رواني افراد و سالمت جسماني  ...ارتقاء بهداشت عمومي

و حفظ هويت منطقه، تداوم سنت بازتواني فرهنگي ..هاي پيشين، فرهنگ سازي

و اداري منطقه توسط مديران منطقه بازتواني سياسي  قدرت اداره شرايط سياسي

 بازسازي در مديريت عناصر اصلي)1-9-7
از مديريتعناصر اصلي ، مصالح ساختماني،)اعتبارات(منابع مالي: بازسازي عبارتند

ف و ساز دانش ).1373،طالب(ني، مديريت اجرا يا مسئوليت ساخت



و از عوامل مهميو اعتبارات بازسازي بايد گفت كه تعيين نظام مال منابع ماليدر زمينه

ميدر ايجاد سرپناه پس از سانحه است، موثر كمتواند به صورت پرداخت وامكه و هاي بهره

بالعوض تنها در كوتاه مدت موثريماليهاكمك. ديدگان باشدهاي بالعوض به آسيبكمك

و ممكن است آسيب ديدگان را به گروهها مي هميهم از لحاظ فرد. كنديامداد متكيباشد و

ايجاد سرپناه خود، منابع ماليديدگان در تامين صالح در آن است كه آسيبياز لحاظ جمع

).95: 1371،هسرپناه پس از سانح(، شركت نماينديدائميبويژه در بازساز

و معايب كمك بالعوض كتاب سرپناه پس از سانحه در اين زمينه را به شرح ذيل مزايا

).98: 1371سرپناه پس از سانحه،(آورده است 

:مزاياي كمك بالعوض

و هدفهاي كار گروههاي امدادي كه مايل به اهداي• كمك بالعوض با مباني

.كمك هستند هماهنگ است

مينوادهكمك بالعوض، به خا• دهد كه پس انداز خود را هاي بازمانده امكان

.صرف موارد ضروري ديگر كنند

:معايب كمك بال عوض

.ممكن است از اين كمك استفاده صحيح نشود•

و خودياري سنتي آنان شود• .ممكن است سبب تضعيف روحيه بازماندگان

ميدست اهدا كنندگان را از سرمايه• ده نيز به كار توانست در طرحهاي آيناي كه

.نمايدميد، كوتاه رو

كهمي ترين نيازها در هر بازسازي از اصلي نياز به مصالح ساختمانيهمچنين باشد چرا

در صورت عدم تأمين بموقع مصالح ساختماني، عمليات بازسازي غالباً با اختالل مواجه 

مي. شود مي  ): 1373،زاده قاسم(هاي ذيل بروز نمايد از جمله تواند به صورت اين اختالل

و نيز امكان پذير نبودن تطبيق اصول فني.1 عدم توجه به اصول فني پيشنهاد شده

؛با واقعيت موجود در هنگام بازسازي

و يا محدود.2 و ساز بر اثر كمبود تغيير دادن نوع مصالح در نيمه كار ساخت

؛بودن مصالح ساختماني

؛نيبوجود آمدن بازار نا سالم عرضه مصالح ساختما.3

و غير استاندارد.4 ؛زمينه سازي براي بازار مصالح نا مرغوب



از.5 و طرح هاي در نظر گرفته شده به دليل استفاده مردم عدم رعايت الگوها

؛مصالحي كه در دسترس است

و ايجاد تغييرات دائمي در زمانبندي عمليات.6 طوالني شدن عمليات بازسازي

.بازسازي

با در نظر گرفتنو ورد ميزان مصالح مورد نيازمعموالً در هر بازسازي جهت برآ

و سازه فاكتورهايي مانند تيپ نقشه و موارد ديگر، حجم اي، زير بناي ساختمان هاي معماري ها

تر از مناطق برآورد كلي مصالح در مناطق روستايي، اندكي ساده. گردد مصالح مصرفي تعيين مي

و متراژ واحدهاالً تنوع تيپ نقشهوباشد چرا كه در مناطق روستايي معم شهري مي محدود ها

و با محاسبه ميزان مصالح مصرفي براي يك تيپ خانه، كل مصالح مورد نياز بدست  بوده

و تيپ مي تر از مناطق هاي ساختماني بسيار گسترده آيد ولي در مناطق شهري تنوع زير بناها

زاده، قاسم(باشد امكان پذير نميروستايي است، به همين دليل برآورد كل مصالح به سادگي 

1373(.

و تقاضاي مصالح ساختماني پس از وقوع هر شايان ذكر است، عوامل مختلفي در عرضه

مي اي تأثير گذار است كه اصلي سانحه :)1373زاده، قاسم(باشد ترين آنها سه عامل زير

.ميزان تقاضاي مصالح ساختماني در دوران بازسازي-1

ت-2 و عرضه مصالح ساختماني در منطقه آسيبنحوه . ديده أمين

. روند مصرف مصالح ساختماني در برنامه زمانبندي بازسازي-3

و تواند شامل كليه روشهاي دانش فني نيز مي فني باشد كه در بازسازي از آن علمي

ازو يا استفا هاي نوين مديريتي سازي، روش روشهاي نوين خانهگردد مانند استفاده مي  ده

 ....وي متخصصهانيرو

و ساز نيز يا بر،بر عهده دولت است صرفاً مديريت اجرا يا مسئوليت ساخت يا صرفاً

و يا با مشاركت هر دو صورت مي مي پذيرد عهده مردم ..شودكه در ادامه به آن بيشتر پرداخته

غ1يمشاركت(يبازسازانواع مديريت)2-9-7-1 )يرمشاركتيو

ميبازسازيمديريته شده در با مروري بر رويه تجرب گردد كه در هاي پيشين، مشخص

برخي از آنها، دولت به عنوان مجري بازسازي واحدهاي مسكوني، نقش مردم در فرآيند 

و ساز را ناديده . اندديدگان تماشاگر بازسازي بودهگرفته است؛ به عبارت ديگر آسيبساخت

١ Participatory Reconstruction 



و دولت در حد تماشاگر در برخي ديگر مردم خود رأساً اقدامات مربوط به بازسازي را انجام

و در مواردي نيز فرآيند بازسازي بصورت مشاركتي بوده است بوده  ). 1386عليزماني،(است،

ا ميدر ذ)يو تجارياماكن مسكون(يبازساز مديريت توانين نگاه ليرا به سه نوع

:نموديبنددسته

و بدون مشاركت مردميبازساز• ؛توسط دولت

و بدون مشاركت دولتيسازباز• ؛توسط مردم

؛يمشاركتيبازساز•

مي2-2تصوير .باشدگوياي مطلب فوق

 ديدگانانواع بازسازي از ديدگاه مشاركت آسيب:2-2شكل

و بازسازي، دولت به نظر مي ها به كمك مردم رسد در شرايط بحراني مانند بروز حادثه

مي در چنين شرايطي، معموالً دولت. كنند خويش نياز پيدا مي در. طلبند ها، مردم را به ياري اما

ها عالقه چنداني به مشاركت دادن مردم كشورهاي خاورميانه همواره ديده شده است كه دولت

و اجرا از خود نشان نمي در امور مربوط به بازسازي، به ويژه در مراحل تصميم . دهند گيري

يمشاركتبازسازي

مردممشاركتبدونودولتتوسط

دولتمشاركتبدونومردمتوسط



در بهانه ميهاي زيادي و گاهي، نياز به بهانه احساس نمي اين كار هميشه تراشيده . گردد شود

مي هايي كه دولت مهمترين بهانه كنند عبارتند هاي خاورميانه براي جلوگيري از مشاركت عنوان

:)33: 1379مطوف( از

ي تقسيم قدرت با مردم به بهانه مسائل امنيتي، برا عدم تمايل حزب يا گروه حاكم•

وعدم اطمين  ...ان به مردم
و بازسازي در مواقع اضطراري از طريق تمركز قدرت• و ضرورت تسريع در امداد

گيري ها باعث تاخير در تصميم مشاركت دادن مردم به زعم اين دولت.گيري تصميم

.شودو اجرا مي

.ها، بتواند كار عظيم بازسازي را بر عهده بگيرد ايمان به قدرت تمركز كه با تجمع توان•

و ناتوان بودن ديگرانا• و گاهاً متخصصان به توان باالي خود عتقاد بسياري از مسئوالن

و اجرا در تصميم .گيري

و شخصي نهفته• مي اي كه در پس اجراي برنامه منافع سياسي .كند هاي بازسازي بروز

و فلسفي به مسئوليت گسترده دولت در هنگام بروز حوادث•  اعتقاد عميق

)Barakat 1993:359 360 ،33: 1379به نقل از مطوف.(

از روابط ميان مسئوالن، در همه سطوح دولتايهاي پيچيده پس از وقوع فاجعه، رشته

مانند معماران(افزون بر اين، شهروندان، دارندگان مشاغل، مشاوران فني. گيرد شكل مي

و طراحان ازي مشاركت هاي بازس هاي غير دولتي نيز در برخي جنبهو سازمان) مهندسان

بيني بنابراين، مسئوالن بايد مشاركت كنندگان زيادي را در فرآيند بازسازي، پيش.نمايندمي

و در سطحي مشاركت. كنند و تخصص ايشان در يك جامعه، كنندگاني كه نوع نگرش

از. هاي چشمگيري دارند تر در ميان جوامع گوناگون با يكديگر تفاوت گسترده در نتيجه بايد

و همبستگيا  ها حداكثر استفاده را جهت هر چه بهتر شدن عمليات بازسازي برد ين روابط

و هواتمر،( ).393:1383به نقل از پورخردمند، 1991داربك

در،آنچه مسلم استكنيول در تسريعيتواند كمك شايانيميبازسازحضور مردم

و باعث گردديروند بازساز يفيزيكيكه دولت بتواند بازسازمناطق زلزله زده داشته باشد

. را با مشاركت خود آسيب ديدگان بهتر از پيش انجام دهديتجارويمسكون اماكن)يكالبد(

بمدر ادامه به شديبحث مشاركت .شتر پرداخته خواهد

 مفهوم مشاركت)1-10



و انبازي كردن در زبان فارسي، مشاركت از حيث لغوي به معناي شراكت، بهره برداري

و ). نامه دهخدا، فرهنگ فارسي معين لغت:رك(است  اين مفهوم بر وزن مفاعله به معناي كمك

و داوطلبانه افراد براي انجام يك فعاليت اجتماعي است و غيرمستقيم سوده(يا شركت مستقيم

داشتن به معناي كنش يا سهم» مشاركت«در فرهنگ انگليسي آكسفورد،).5، 1355:و ديگران

كه Partاز ريشه ) Participation(م اين مفهو. است و بخش گرفته شده است به معناي جزء

).World Bank, 1994:3(قسمتي از چيزي قرار گرفتن است به معني در 

، از باالترين»Ciries«گر، مفهوم مشاركت مردمي در قوانين روم تحت عنوانيدياز سو

و سياسي برخوردار بود يالدي، براي اولين مرتبه، حقوقم 214در سال. پايگاه اجتماعي

شدةمشاركت در مورد هم بنابراين، حق عمومي براي. ساكنين امپراطوري روم، تعميم داده

. مشاركت به وجود آمد

 1950ر براي اولين بار در اواخر دههياخيهادر دهه» مشاركتي«و» مشاركت«هاي واژه

ا. ظهور گذاشتةپا به عرص پ،ن واژهيرواج هاي طرحهاي بود كه بيشتر شكستآنيدر

شديبه فقدان مشاركت مردم در فرآ،توسعه و اجراي اين طرحها نسبت داده توسعه. ند طراحي

به 1980و اوايل 1970ةبر مبناي مشاركت مردمي از اواخر ده و به عنوان يك مفهوم كليدي

شد صورت گسترده اي در حال توسعه دولته 1970از شروع سال. اي در ادبيات توسعه مطرح

و توافق دارند كه مشاركت در  .هاي توسعه ضروري است ريزي برنامهبه اين مسأله واقف شده

و بدست آوردن و كنترل محيط خود بر اساس اين نظريات، مردم حق دارند در امور توسعه

ب ,World Bank(شتر مشاركت داشته باشنديرفاه 1994:4.(

را از مفهوم مشاركت، تعاريف متعدد -اين صورت گرفته است، بانك جهاني، مشاركت
و فرآيندي كه از طريق آن بهره: كند گونه تعريف مي و تصميمات برداران بر اقدامات توسعه

و در كنترل آنها سهيم شوند منابعي كه آنها را متاثر مي  ,World Bank( سازد تاثير گذاشته

1994:6.( 

و همكارانش، مشاركت لزوم مياز نظر هريسون كند آنهايياً فرآيندي است كه تضمين

 شوند كه در يك تصميم سهم يا منفعتي دارند، در اتخاذ آن تصميم نيز درگير مي

)Harrison & et al, 2001:2.( 

و معناي ديگري از مشاركت ارائه مي1هوئين گواتري در نظر او مشاركت: دهد، مفهوم

ميبه عنوان يك فرآيند اجتماعي، عام،  و چندفرهنگي است كه سعي كند چندجانبه، چندبعدي

 
�.Goatri 



و جزء مهمي از طرح. همه مردم را در مراحل توسعه مشاركت دهد مشاركت فرآيندي عام

گيري، اجراء، مديريت، نظارت، سياسي ملي است، براي دخالت دادن مردم در مرحله تصميم

و سهيم ارزيابي، تجديدنظر در برنامه و ديگران،( شدن در منافع ها، ابتكارهاي تازه -35: 1379گواتري

36(.

مي در باب مفهوم1رابرت چمبرز نويسد كه از اين واژه در سه جهت استفاده مشاركت

: شود مي

. تا هر نوع پيشنهادي را خوب جلوه دهند: استفاده تزييني

را به اين معنا كه از طريق بسيج نيروي كار محلي، هزينه: استفاده ابزاري كاهش ها

. دهند مي

مي: استفاده واقعي شود تا با فعاليت خود كنترل امور زماني است كه به مردم اختيار داده

و با اعتماد به نفس بيشتر تصميمات خود را اتخاذ كنند ).119: 1378چمبرز،(را به دست گيرند

و مارسدن و سازماندهي اقشار)1370(اوكلي ، مشاركت را به معناي سهيم شدن فعال

مي پذير جامعه در سطوح منطقه جامعه به ويژه اقشار خاص آسيب و(كنند اي تعريف اوكلي

).1370:68مارسدن،

و با استناد به تعار ميدر مجموع ذيف موجود، :ل را استنتاج كرديتوان تعريف

و ارادنگر، است توسعهينديمشاركت، فرآ سطوح مختلفةرنديكه دربرگيداوطلبانه

ويبوده كه موجبات توانمندسازيو بازنگريابي، اجرا، ارزيريگميتصم،يسازميتصم افراد

و در نها . شوديميافتگيتوسعهيهات منجر به ارتقا شاخصيجامعه را فراهم ساخته

 مشاركت2شناسي گونه)1-10-1

و گونه برايگونه كه همان هاي مختلف مفهوم مشاركت تعاريف متعدد وجود دارد، انواع

و مارسدن در يك دسته. اندي آن متصور شدهنيز برا به اوكلي بندي، سه شكل از مشاركت را

: شمارند قرار زير برمي

. هاي مختلف عمراني است بودن در پروژه منظور سهيم:3مشاركت به عنوان سهيم بودن

و نهاد تشكل منظور:4سازمانمشاركت به مثابه . در عمل است سازي ينهسازي

� Chambers 
� Typology 

�Contribution 
٤ Organization 



كنندگان با برخورداري از توانمندشدن مشاركت منظور1به تواناييمثامشاركت به

و قابليت از41: 1381غفاري(ي استيا هاي توسعه مهارت، دانش  ).Oakley…1999، به نقل
شدهاي مشاركت در جامعه گونهبه، ادامهدر :پرداخته خواهد

مراحل مشاركت)2-10-1-1
و همكاران نيز در گونه كت، هفت نوع مشاركت را از حيث شناسي خود از مشار ادنان

:)Harrison and et al., 2001:5( آمده است2-2كه در جدول اند دادهمراحل آن تشخيص 

و همكاران گونه:2-2جدول و ويژگيهاي آن از نگاه ادنان  شناسي مشاركت

(منبع :Harrison and et al., 2001:5 (با مختصر تعديل.

 ويژگيها شناسي گونه

 عاليمشاركت انف
و يا قبالً اتفاق افتاده است، مردم صرفاً با اطالع حاصل كردن از آنچه كه اتفاق خواهد افتاد

به. جويند مشاركت مي و آن هم از طرف مديريت پروژه در اينجا، آگاهي دادن يك جانبه

.مردم است

مشاركت از طريق دادن

 اطالعات

مي مردم با پاسخگويي به سؤاالتي كه محققان مطرح مي در اين نوع. كنند كنند، مشاركت

و يا حتي بازبيني صحت يافته تأثير مشاركت، مردم امكان اينكه بر پيشرفت كار، يافته ها

.بگذارند، را ندارند

 مشاركت از طريق مشاوره

و راه ميحل در اين نوع مشاركت، عوامل خارجي مسايل از ها را تعريف و در اين راه كنند

ميگ مردم مشاوره مي و به ديدگاههاي آنها گوش را. دهند يرند اين نوع مشاركت سهمي

و براي مردم در تصميم نيز الزامي ندارند كه ديدگاههاي اصلي متخصصين گيري قائل نيست

.مردم را در كار خود مدنظر قرار دهند

هاي مشاركت از طريق محرك

 مادي

مح مردم در عوض دريافت محرك و ساير هاي مادي، منابع الزم برايركهاي غذايي، نقدي

مي برنامه و يا فرآيند يادگيري نقشي ندارند،بينند ها را فراهم .اما آنها هنوز در تجربه

 مشاركت كاركردي
چنين مشاركتي.كنندمردم از طريق تشكيل گروههايي، اهداف از پيش تعيين شدة پروژه را برآورد مي

بل نه در مراحل اوليه چرخه پروژه مي كه در مراحل بعد از تصميمها، .گيرد گيري صورت

 مشاركت تعاملي

هاي عملي، تشكيل نهادهاي جديد محلي يا تقويت نهادهاي مردم در تحليل، تدوين برنامه

هاي ميان شناسي در اين نوع مشاركت، از روش. موجود به طور مشترك مشاركت دارند

و ساختار رشته مياي، ديدگاههاي چندگانه، سيستميك اين. شود مند يادگيري استفاده

و مردم در حفظ ساختارها يا شيوه .اند ها سهيم گروهها بر تصميمات محلي كنترل دارند

 خود بسيجي
ميبيروني، جهت تغييرات مردم مستقل از نهادهاي گرچه آنها با اين. شوند دست به كار

و راهنمايي ام نهادها جهت كسب منابع ا همچنان بر نحوة مصرف هاي فني تماس دارند،

.منابع كنترل دارند

١ Empowerment 



و همكاران نيز تقسيم و همكاران از مراحل مشاركت ارائه هريسون بندي مشابه با ادنان

و پروژه. دهند مي ها، شامل آنها معتقدند كه مشاركت از حيث مرحله دخالت مردم در برنامه

:است3-2جدول پنج قسم به شرح 

و همكارنمراحل مشارك:3-2جدول ت از نظر هريسون

(منبع :Harrison and et al., 2001:2 (با مختصر تعديل.

نوع

 مشاركت
 ويژگي

 رساني اطالع

كردن از آنچه كه تصميم گرفته شده يا قبالً اتفاق افتاده است، مشاركتمردم با اطالع حاصل

و تدبير آوري اطالعات از افراد دخيل يا اينكه از مشاركت براي جمع. جويند مي در توسعه

ميحل راه به هر روي، تصميمات توسط كساني اتخاذ. شود هاي مبتني بر دانش آنها استفاده

.اند شود كه آغازگر فرآيند مشاركت مي

 مشاوره

اين.جويندو يا با پاسخگويي به سئواالت، مشاركت ميرانيگميتصممردم از طريق مشاوره با

و حرفهم در تصميمفرآيند هيچ سهمي را براي مرد كهاي گيري قايل نيست ها هم الزامي ندارند

.ديدگاههاي اصلي مردم را مد نظر قرار دهند

 اجرا

بويژه(ابزاري جهت حصول به اهداف خودبه عنوانكنند، به آنمشاركت را آغاز ميآنهايي كه

دمي)ها كاهش هزينه و مردم نيز در راستاي رفع اهدافي، مشاركت ارند كه توسط آغازگران نگرند

.اند اين فرآيند تصميم گرفته شده

تصميمات

 مشترك

و توسعه برنامه مي مردم در تحليل مشترك موقعيتها يك. جويند هاي الزم براي اجرا مشاركت

.گيرد رساني يا تقويت گروهها يا نهادهاي محلي را دربرمي سازي، اطالع چنين فرآيندي، ظرفيت

 خودتعييني

شان با نهادهاي خارجي راگرچه آنها تماس.زنندتقالً جهت تغيير نظام دست به اقدام ميمردم مس

و راهنماييهاي الزم فني افزايش مي دهند، منتهي آنها همچنان بر چگونگي با هدف جلب منابع

.مصرف منابع كنترل دارند

مردمو مشاركت كيفيت همكاري)2-10-1-2
و كيفيت همكاري مردم ميبراساس نوع حضور توان اشكال در فعاليتهاي جمعي

:)1373طالب،(مشاركتي زير را نام برد

.مشاركت طبيعي•

.خودانگيخته مشاركت•

.مشاركت داوطلبانه، مشاركت برانگيخته•

.مشاركت تحميلي يا اجباري•



 اصول مشاركت)1-10-2
و چه روستايي، مستلزم و منطقه خاص، چه شهري تحقق مشاركت در يك جامعه

ي اصولي است، كه بدون رعايت اين اصول، نيل به مشاركت بويژه مشاركت پيروي از يك سر

و حتي غيرممكن جلوه خواهد نمود تواند در زمينه اجرايمياين اصول. پايدار امري دشوار

ازهاي بازسازي بسيار مفيد باشد كه پروژه :)Harrison and et al., 2001:16( عبارتند

و صداقت• بر اين است كه همواره كادر مديريت اين اصل مبتني:1صراحت

و دست و پروژه و صادق بوده و ذينفعان صريح اندركاران توسعه با گروه هدف

.سعي در برقراري ارتباطات دوسويه با آنها نمايند

و سازگاري• مركز ثقل اين اصل، اين است كه چون مشاركت:2قابليت انطباق

م و گاه تناقض با ساختار قبلي، ساختارو واردكردن فرآيندهاي مشاركتي نوين

و بعضاً ساختاري در بافت جديدي را مي هاي طلبد، از اين رو انجام تغييرات جزئي

و فرهنگي منطقه، قبل از واردكردن اين فرآيندهاي مشاركتي  اقتصادي، اجتماعي

.امري ضروري است

و• و واردكبر اساس اين:3ارتباطات برقراري پيوندها ردن اصل اعمال مشاركت

و  و روابط جديد فرآيندهاي مشاركتي در يك منطقه، مستلزم برقراري پيوندها

و سازمانها آوري مردم يا ذينفعان به شيوه گردهم اي نوين در گروهها، نهادها

ميبه. باشد مي يا عبارتي، مشاركت روابط جديدي را و طلبد كه ممكن است بعضاً

و پيوندهاي قبلي مغايرت .داشته باشد تماماً با روابط

مي:4اقدام• اصل اقدام به معناي. شود در اين اصل، مشاركت عمالً پياده

و ملموس پياده و هزينه كردن تصميمات با كمك مردم، اي است كردن نتايج زمان

. اند كه مردم در طي زمان مشخص متحمل شده

يمشاركت مردم در بازسازيازهاينشيپ)1-10-3
و اقدامات توسعه برنامهدر و يا طرحي اعم از برنامها ها جز هاي كالن ي در قالبئهاي

 شدههاي اقتصادي، تدابير متنوعي جهت جلب مشاركت مردم در سطوح مختلف طراحي طرح

در اندهبه اجرا درآمد-المللي هاي بين خصوصاً از سوي سازمان–هاي زيادي پروژه. است كه
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ماها آن و مادي طرحبر مشاركت مردم اعم از تأمين نيازهاي و تصميم لي گيري ها تا طراحي

ت و كارگزاران برنامهذاما آنچه بعد از مدتي براي سياستگ.ه استكيد داشتأدرباره آن، هاي اران

به همين دليل،.ه استها بود، پائين بودن ميزان مشاركت در اين قبيل طرحهتوسعه مطرح شد

هاي هدف تمايلي به مشاركت در طرح هاي چرا مردم يا گروه«كه شودمياين پرسش مطرح 

و چگونهؤمتر، چه عواملي بر ميزان مشاركت يا به تعبير دقيق» مربوط به خود ندارند؟ ثر است

 توان از طريق تغيير متغيرهاي مربوطه، سطح مشاركت را افزايش داد؟ مي

با توجه به مباحث مطرح شدهيمشاركت مردم در بازسازينيازها ترين پيش عمده

:عبارتند از

ب مشاركت مردم ضرورت پيدا كند،لجةنيپيش از آنكه انجام اقدامي در زم•

دريهاي افزا لذا زمينه.ل مشاركت بطور بالقوه فراهم استيپتانس ش مشاركت مردم

نيبازساز و تنها آنيبراييازمند راهكارهايقبل از اقدام وجود دارد بارور ساختن

.باشديم

هاي آن فزوني داشته بايد بر هزينهيكت مردم در بازسازفوايد احتمالي مشار•

.باشد

و چگونگ• و مورد عالقه افراد باشدينحوه در. مشاركت مردم، بايد مشخص

سريصورت، آنان به مشاركت همچون كار جبر غير اين و يا از نگاه خواهند كرد

.فرد پيوند دارد به هر حال پايداري مشاركت با عالقه. كنند اضطرار به آن اقدام مي

و توانايي• زم مهارتها ،يمشاركت مردم در بازسازيچگونگةنيهاي الزم در

.به آنها آموزش داده شود تا بتوانند در مشاركت، كارساز باشنديستيبا

و مسئول(يك از دو سوي مشاركت هيچ• كه)نيمردم نبايد احساس كند

و موقعيت آنها را تهديد خواهد كر مشاركت مردم در مديريت.دمشاركت، جايگاه

در واقع،. است»جو مشاركت«گيري، مستلزم وجود مديريتو تصميميبازساز

و آزادي اختيار داشته باشد .مشاركت هنگامي معنا دارد كه فرد امكان انتخاب

ميدر ادامه با توجه به پيش توان سه نيازهاي الزم براي مشاركت مردم در بازسازي،

را رويكرد تأثيرگذار :به ترتيب زير بيان نموددر مشاركت مردمي



رويكرد روانشناختي)2-10-3-1
بي در اين رويكرد بر عواملي نظير انگيزه و و ها، شخصيت، بيگانگي قدرتي اجتماعي

و به طور كلي نيروهاي دروني افراد تاكيد مي در صاحب. شود فرهنگ نظران اين رويكرد،

و و زمينه مشوق بررسي عوامل مشاركت، عوامل انگيزشي را هاي دروني و تربيتي هاي رواني

و مشاركت افراد مي و اعتماد به نفس، استعدادها، انگيزه. دانند عامل خالقيت هاي پيشرفت

و شخصيت، مهم خالقيت، و محيط پيرامون ترين متغيرهاي اين رويكرد نوع نگاه به دنيا

.هستند

)روانشناسي اجتماعي(رويكرد رفتاري)2-10-3-2
ر و رابطه ويكرد نيز عوامل مشاركت را عمدتاًاين آن در فرد هاي اجتماعي كوچك

اي معقول برقرار رابطه) شرايط(و محيط) درون(هاي فرد اين رويكرد بين نيت. جويند مي

و مدلل بودن كنش فرد هستند. كند مي و عناصر مورد نظر. از اين رو معتقد به عاقالنه عوامل

: در اينجا عبارتند از

و نيت•  هاي فرد قصدها

 از شرايط تفسير فرد•

 سابقه عمل در گذشته•

و منفعت هزينه•  ). پاداش- تنبيه(هاي حاكم بر انجام كنش ها

و عقالنيت فرد نيز بنابراين براي تبديل يك نيت مشاركتي به عمل مشاركتي، محاسبه

.مورد توجه است

)شناختي جامعه(رويكرد نهادين)2-10-3-3
مي اين رويكرد عمدتاً در به سطح روابط اجتماعي كالن توجه و عوامل مشاركت را كند

طبقه فراگردهاي اجتماعي نظير شهرنشيني، گسترش وسايل ارتباط جمعي، افزايش ميزان سود،

و مي... اجتماعي .كنند دنبال

رويكرد روانشناختي،(واقعيت اين است كه در فرآيند مشاركت، اين سه دسته عوامل

مي) شناختيو رويكرد جامعه رويكرد رفتاري جريان مشاركت. كنند همدوش يكديگر حركت

و همپاي اين سه دسته عناصر است مي. حاصل تعامل مثبت توان چنين استنباط از همين رو

و اين عوامل چندگانه به  نمود كه مشاركت مردم در بازسازي نيز از اين سه مقوله جدا نبوده

و هم به عنواتوعنوان محرك مشاركت مردمي مي ن مانع مشاركت انند هم جنبه جلوبرنده داشته



ميعواملي. محسوب شوند و به عنوان عوامل كه توانند در مشاركت مردم، اثرگذار تلقي شده

و يا بازدارنده محسوب شوند .ذكر شده است4-2در جدول جلوبرنده

ب عوامل، سازه:4-2جدول و متغيرهاي موثر بر مشاركت مردم در يازسازها

 عامل بازدارنده عامل جلوبرنده متغير/ سازه/ عامل

+نياعتماد به مسئول

+تقديرگرايي

و آرمانپايين +هابودن آرزوها

و قوم +گراييخانواده

+وابستگي به دولت

+همدلي باال

و ناتواني اقتصادي +منابع

+ارزيابي مثبت از پاداشهاي مشاركتي

+نسبت به نتايجاطمينان

و مهارت كافي +دانش

+هاي ارتباطيمهارت

+تجارب شغلي

+هاي سازمانيشبكه

و نگرش مثبت +آمادگي رواني

+خوداتكايي

+هاسازماندهي جمعيت

+شدن در قدرتسهيم

+يريپذتيمسئول

+هاي فرهنگي مناسبارزش

يةاراد +ا دولتمثبت در نظام سياسي

مي مذكورعوامل :نمايش داد)3-2شكل(توان در مدلي به شرح ذيل را



و متغيرهاي موثر بر مشاركت مردم در بازساز عوامل، سازه:3-2شكل يها

و همكاران،: منبع( )1385ويسي

و دانش فرد نسبت به قبل از هرچيز سطح آگاهي3-2در شكل در مدل ارائه شده

مي. مشاركت در بازسازي، واجد اهميت است . سازد اين دانش، فرد را به معناي عملش واقف

و تاثير نهادن بر و جامعه با اين دانش فرد عمل خود را نوعي دخالت در تعيين سرنوشت خود

ميةگيري دربار فرآيندهاي تصميم به مشاركت بنابراين اولين شرط گرايش. پذيرد امور عمومي

و در چه زمينه مي اطالع فرد از اين واقعيت است كه مشاركت چيست؟ تواند صورت هايي

 گيرد؟

–تحليل هزينه(، تصور فرد از پيامدهاي مشاركت در بازسازي دومين عنصر مشاركت
مي. است) فايده و عمل مشاركت چيست، بايستي در اين زمينه نيز انديشه فردي كه داند معنا

مي در بازسازي در اثر اقدام به مشاركتكند كه  گردد؟ برخي پيامد اصلي چه چيز حاصل

و خانوادگي در فرآيند تصميم مي گيري مشاركت را امكان دفاع از منافع فردي دانند هاي عمومي

ميو در واقع به آن به عنوان ابزاري مناس ).1385ويسي،(نگرندب براي دفاع از خويش

 مشاركت مردم

 در بازسازي
شرطهاي پيش

 مشاركت

: محيط اجتماعي

و ابزارها•  وسايل

)شهر يا روستا(وضعيت•

و نهادي• وضعيت قانوني

ل روانشناختي،عوام

و  رفتاري

 شناختيجامعه

و درك ذهني فرد از آگاهي

مشاركت

آموزش به عنوان عامل كليدي

هاها، فايدههزينه:تحليل پيامدها

تجربه قبلي اقدام به مشاركت

ها، باورهاتلقيها،گرايش



م مؤعامل و يا مانع را در ايجاد انگيزه براي تواند نقش تسهيليثر ديگري كه كننده

كنندمي تأييدمشاهدات،. بازي نمايد، تجربه فرد در زمينه مشاركت است در بازسازي مشاركت

و تجربه فعاليت مشاركتي معموالً براي تكرار آن اقدام از وضعيت،كه افراد داراي سابقه

ه اگر مشاركت افراد با پاداش اجتماعي مورد استقبال قرار البت. باشند مساعدتري برخوردار مي

و يا حتي با تنبيه مواجه گشته باشد، همين زمينه مساعد مي تواند به ضدخويش تبديل نگرفته

. گردد

ميدر بازسازي امكان مشاركت از يك سو امكان. گيرد، دو جنبه متفاوت را دربر

و نهاد در بازسازي مشاركت ميبه نظام قانوني سو. گرددي جامعه باز قوانين يك جامعه از يك

و رسميت مي چارچوبهاي قابل قبول و از سوي ديگر يافته كنشهاي اجتماعي را مشخص سازند

و وظايف مرتبط با اين حقوق را تعيين مي .نمايند حقوق متقابل افراد

فر عامل ديگر كه به عنوان منبع بسياري از نگرش و نهايتاً رفتارهاي د در جامعه عمل ها

و اعتقادات فرد نسبت به موضوع مشاركت است مي هاي مختلف نظريه. كند، نوع باورها

و تاكيد دارند و اعتقادات معموالً. مشاركت بر اين نكته تصريح آن دسته از فعاليتها كه باورها

و مداخله در آنها را ضروري پنداشته است، مشاركتي وتر فرد به صراحت، حضور افراد

مي عمومي .گيرند تر انجام

و باورهايي است كه در فرد و،منظور از آگاهيها، اطالعات، دانش حول موضوع حادثه

و تفسير اخبار يك فرآيند جمع،درواقع، آگاهي. مشاركت در آن وجود دارد و آوري، تعبير

از اطالعاتاي به اين اعتبار، دانش، مجموعه. اطالعاتي است كه راجع به موضوع وجود دارد

.)1385ويسي،( باشدمياست كه حول موضوع 

و گرايش هايي است كه در افراد راجع به يك موضوع منظور از طرز تلقي، همان نگرشها

در( و براي فرد آمادگي براي عمل ايجاد كرده است) بازسازيمشاركت به. وجود دارد

و تعهد فرد از نظر رواني در روي بيان و حوادث،ها ارويي با پديدهديگر، نوعي آمادگي مسائل

. است

در)1-10-4  زده مناطق زلزلهيبازساز مديريت مشاركت مردم
بهياست كه نياز به زمان كافيامر مردم در بازسازي فرآيند مشاركت و به سرعت دارد

دريهاو تحويل خانهيمسئوالن خواهان بازسازياز طرف. پيوندديوقوع نم ساخته شده

ميمردميهان هستند؛ به همين دليل در اكثر موارد پتانسيلحداقل زمان ممك -يناديده گرفته



با ناديده گرفتن مشاركت مردم، اگرچهينشان داده است كه بازسازيقبليهاتجربه زلزله. شود

بحث عدميآميز به نظر آيد؛ اما پس از مدتممكن است در مراحل اوليه كار ظاهراً موفقيت

بدگان از خانهديآسيبيمندرضايت ي، وجود نيروهايمردم در ادامه بازسازيتفاوتيهايشان،

ميو مشكالتيمخالف در بازساز شدنياز طرف ديگر، طوالن. گرددياز اين قبيل، نمايان

ميو بازتوانيبيش از حد مدت زمان الزم جهت انجام عمليات بازساز  گردد كه درجهيباعث

نمنطقه بحرانيپذيرآسيب آتيسبت به بحرانهازده دريمحتمل و يا ممكن است افزايش يابد

و نيز وقوع يك بحران عمدياثر طوالن وةشدن اين برنامه ديگر در كشور، باعث انتقال منابع

حتيبه بخش پاسخگوييبازسازيهااعتبارات از برنامه و و نجات بحران تازه گردد يو امداد

و در نتيجه توسعه آن ديده هيچآسيبكامل منطقهيباعث گردد كه بازساز گاه كامل نگردد

.)1382:54،يفالح( منطقه به شدت تحت تاثير قرار گيرد

مرحله را در نظر3توان با توجه به اين مطالب، در مورد مشاركت مردم در بازسازي مي

:گرفت كه عبارت است از

و تصميممرحله تصميم• )ريزيبرنامه(گيري سازي

امرحله اجر•

و بازنگر• هادر برنامهيمرحله نظارت، ارزيابي

ن مييلذا در هر يك از مراحل مختلف فوق وز توان جهت مشاركت، يكسري از وظايف

و تصميمدر گام نخست، يا همان مرحله تصميم. كاركردهايي را متصور شد  گيري سازي

و سمينارهاييمي و يا جلسات و ايجاد نشستها و توان از برگزاري و مسئولين محلي بين مردم

و نظرات مردم محلي به عنوان مصاديق عملي منطقه و جذب ديدگاهها اي به منظور جلب

در. زده نام بردمشاركت مردم در روند بازسازي مناطق زلزله در واقع زماني مشاركت مردم

و واقعي به خود مي و مشكالروند بازسازي، نمود عملي و گيرد كه مردم با مسائل ت آشنا شده

.)1385ويسي،( اطالع يابند

ن ميدر مرحله اجرا و به صور گوناگون نمايز مشاركت مردم انيتواند در مراحل مختلف

مين گونه كه در مرحله اجرا، مصاديبد. شود بهيتوان در مراحل بازسازيق مشاركت را

مس(مديران بازسازي اندركارانو تعامل با دستيصورت همكار و دستمانند اندركاران ئوالن

و در مناطق زلزله)ستادهاي معين بازسازي .جستجو كرد... زده



و ارزين مرحله، مردم در فرآيدر آخر ويبا مسئوليابيند نظارت  مديران بازسازين

و همكار و به بازنگريمستقيتعامل عميدقيم داشته و و مديران بازسازينيق مسئوليق

شاين بازسازيمعيستادها)معين بازسازي همچون مسئوالن ستادهاي( و قابليكمك ان

ايمصاد.ندينمايميتوجه ميق و همكارين نوع مشاركت مردم مردميتواند به صورت تعامل

فنيبه سئواالت ارزييدر پاسخگو و ناظران ).1385ويسي،( نمود داشته باشديبازسازيابان

ميدر مجموع چن رهين و مديريت مشاركتي بازسازي مردميركتافت مشايتوان گفت كه

اينيند بازسازيدر فرآ ويخودانگيان است كه مردم به گونهيازمند و خودجوش بهيخته ا

د و روند بازسازيفرآةگر، وارد عرصيطرق و در تصميند و تصميسازميشده بهيريگميها و ها

و نهايو وين مستق، خودشايو بازنگريابيتاً در مرحله ارزيژه در اجرا ايماً اقدام كرده نكهيا

و اقدامات صورت گرفته، حضور فعال داشته باشنديزيرحداقل در برنامه د. ها گريبه عبارت

و مطلوبتريبهتر مين نوع مشاركت در بازسازين مردميمشاركت مردم براتوان،يرا

.دانست



و ايران)1-11  تجربيات جهان
 مقدمه)1-11-1

و جهان اجرا هاي گذشته پروژهةدر طول چند ده بازسازي بسياري در اقصي نقاط ايران

و يا نتايج آنان مستند نشده  شده است كه تاكنون لزوماً ارزيابي همگي آنها صورت نگرفته

و جمع. است و در اختيار گذاشتن آنها امري ضروري تاكيد بر امر مستندسازي آوري اطالعات

مد. است و مديران بازسازي در چرا كه اين امر شرايط را براي درس آموزي يران بحران

ن كشورهاي مختلف فراهم مي و گيري از تجربياتز بدون چنين مستندسازي، درسيسازد

.پذير نيست امكان

هاي بازسازي صورت گرفته در نقاط مختلف بر همين اساس با بررسي در ميان پروژه

و با جمع آوري تجربيات گذشته  و جهان بروند بازسازي(ايران ر اساس تاريخ وقوع هر ها

و قوت) يك آورده شده است و مرتبط با موضوع تحقيق، سعي در بدست آوردن نقاط ضعف

.شده است)هايي براي آينده جهت گرفتن درس( هاي پيشين سازيباز

:هاي ذيل پرداخته شده استدر اين بخش به بررسي زلزله

 هاي خارجيبازسازي•

 گواتماال؛ 1976زلزله سال�

 مكزيكوسيتي؛ 1985سال زلزله�

 كوبه ژاپن؛ 1995زلزله سال�

 گجرات هندوستان؛ 2001زلزله سال�

 هاي داخليبازسازي•

و دشت بياض؛ 1347زلزله سال�  فردوس

و كارزين؛ 1351زلزله سال�  قير

 طبس؛ 1357زلزله سال�

 گلباف؛ 1360زلزله سال�

و زنجان؛ 1368زلزله سال�  گيالن

.لرستان 1385زلزله سال�



1لزله گواتماالز)1-11-2

را 1976دقيقه روز چهارم فوريه سال30و3در ساعت زمين لرزه شديدي گواتماال

بي4در اثر اين زلزله حدود. لرزاند از ميليون نفر و بيش هزار خانه نيز 250خانمان شدند

و23وسعت حادثه بقدري بود كه در همان ابتداي امر. ويران گشت هزار نفر كشته شدند

از60همچنين گستره زلزله به وسعت. نفر صدمه ديدند هزاران هزار 130هزار كيلومتر مربع

و كشورهاي همسايگانش احساس شد .كيلومتر مربع سرزمين گواتماال

ديدگاه مسئوالن،برنامه بازسازي اين زلزله به اين دليل اهميت دارد كه پس از زلزله

ر برنامة از امداد تا توسعه را به اجرا گذاشتند كه اي بود، به عبارت ديگ بازسازي ديدگاه توسعه

.بود آميزموفق بسيار

و غير دولتي كه در گواتماال به نام آلينزا شناخته2در اين زلزله سازماني غير انتفاعي

و بازسازي پس از زلزله را ايفا نمود–شد نقش اساسي در اجراي پروژه امداد مي اين. توسعه،

يي كه عضو اتحادية نجات كودكان بودند مانند آمريكا، دانمارك، سازمان توسط كشورها

و كانادا حمايت مالي مي .شد سوئيس، انگليس، اتريش

در 1974اين سازمان از سال كار خود را در زمينة ارتقاء سطح بهداشت عمومي

ي اي برا بيني شده، هيچ سازمان محلي پيش1976با وقوع زلزلة سال. گواتماال آغاز نمود

به.شد آلينزاها متوجه رساني وجود نداشت به همين علت همه نگاه امداد سازمان آلينزا نسبت

و ديگر سازمانهاي فعال در اين زمينه موفق تر بود چرا كه از ابتدا با ديدگاهي بلند مدت

.فعاليت خود را آغاز نمود،تر طوالني

ر اين سازمان مهمترين نياز آسيب ميديدگان پس از زلزله بها تأمين مسكن آنها دانست،

.نمود Joyabajهمين دليل با هماهنگي دولت گواتماال اقدام به بازسازي در منطقه 

سازي برنامة خانه)2-11-2-1
شد برنامة خانه . سازي طي دو فاز طراحي

شد) الف :فاز اول كه با توجه به سه ركن ذيل طراحي

.سازي مقاوم در برابر زلزله آموزش اصول خانه•

و ساز مسكن اخت خانهس• .هاي نمونه، براي ارائه الگوهاي ساخت

، تجربه مديريت فاجعه در كشورهاي در حال توسعه، بنياد مسكن انقالب اسالمي، چاپ اول،)1372(شادي طلب، ژاله: برگرفته از1

.26-45تهران، صص
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.دولتي توزيع مصالح ساختماني با سوبسيد•

و نظارت بر روند خانه)ب سازي، فاز دوم شامل مواردي چون ادامة آموزش، بازرسي

و اعتباري، ارزيابي عملكرد كميته كمك به خانواده هاي محلي هاي بيشتر، بازبيني مقررات مالي

.هاي توسعه بلند مدت بودو نيز ارزيابي نيازها براي برنامه

الگوي ساختمان سازي)2-11-2-2
شد در طراحي خانه در اين ميان، عوامل. هاي پس از زلزله عوامل متعددي در نظر گرفته

و برنامه ذيل نقش بسزايي در ساخت خانه كه ها ريزي در بازسازي پس از زلزله ايفا نمود

:عبارتند از

سازي قبل از زلزله بود، اين عامل نه بخاطر هاي خانه عامل، شكست برنامهنخستين•

.كمبود مصالح، بلكه به دليل استفاده نامناسب از مصالح بود

و سنگين براي نما، بجاي سقف نكته دوم استفاده از سقف• و هاي سفالي هاي سبك

و ريسك تخري اين سقف. شده از حصير بود سنتي ساخته ب هاي سنگين خطر

مي ساختمان تر مانند فلزات بكارگيري مصالح سبك وزن. داد ها را افزايش

.توانست از شدت خطر بكاهد مي

 از ديگر عواملو در نهايت در نظر نگرفتن الگوهاي ساختمان سازي قبل از زلزله•

.گذار بود تأثير

ها سازي برنامه يكپارچه)2-11-2-3
به طي سه ماه اول بازسازي توزيع مصالح، ساختن خانه و آموزش افراد هاي نمونه

از گونه مناسبي يكپارچه شده بود؛ چرا كه مسئوالن بازسازي با ساخت خانه هاي عنوان نمونه

و ساز استاندارد طرفي باعث شده بودند كه مردم با مشاهده اين گونه واحدها، به سمت ساخت

و از طرف ديگر واحدهاي مذكور مكان مناسبي جهت نمايش عم لي براي آموزش راغب شده

و سازندگان باشد و توزيع همچنين خانه. مروجين هاي نمونه به عنوان كانوني براي انبارداري

دار براي هاي فوالدي سبك وزن موج ورقه(هاي سقف برخي مصالح ساختماني از جمله ورقه

مي)ها سقف ساختمان .شد، نيز به كار گرفته

هم هاي فوالدي موج اينگونه ورقه و يا با دار و هم به صورت اعتباري به صورت نقدي

مي، توسط كميتهكمك مالي دولت و كاركنان آلينزا توزيع .گرديد هاي بازسازي محلي



و اصالح مسير بازسازيها بازنگري برنامه)2-11-2-4
و پس از يك سال با بازنگري كلي برنامه هاي در حال اجرا، برخي از مشكالت

و نيز مزاياي برنامه با ازنواقص :زسازي مشخص شد كه عبارت بودند

و درآمد محلي ناديده، تفاوت"مساكن امن"فرآيند آموزش طرح• ها را در سطح سواد

.گرفته بود

و مصالح كم برآورد شده بود هزينه• .هاي نيروي كار

.سازي مشخص نبود هاي سنتي خانه نقش•

و مهاجرت پيش• و كار ي فصلي را در نظرها بيني يكساله برنامه بازسازي، فصل كشت

) چه به صورت داوطلب يا غير داوطلب(نگرفته بود چرا كه بيشتر نيروي كار محلي

.جذب فصل كشت شدند

.سازي غيرواقعي برآورد شده بود زمان برآورد شده براي ساختمان•

و نيز تعداد دوره خانه• هاي آموزشي برگزار شده جهت متقاعد هاي نمونه ساخته شده،

.سازي كافي نبود هاي جديد خانهي انتخاب تكنيككردن مردم برا

و سبك• و تحليل نشده بود هاي خانه الگوها .سازي قبل از سانحه، به حد كافي بررسي

مشكالت فراواني در تأمين بخشي از مصالح كه تهيه آن به عهده مردم گذاشته شده•

.بود، وجود داشت

.سازي توسط مردمي مقاومدر پذيرش صد درصد معيارها مسئوالن انتظار نادرست•

و امن هزينه ساخت خانه• هاي هاي سنگيني را به همراه داشت؛ زيرا خانه هاي استاندارد

هاي سنتي هزينه كامالً منطبق با معيارهاي مقاوم در برابر زلزله، دو برابر ساخت خانه

.داشت

:اما امتيازات موجود در دوره يكساله اين پروژه عبارت بودند از

و محلي يك شبكه از سازمانتوسعة• .هاي جمعي

و اصول ساختمان• البته به دليل اينكه در اين(سازي مقاوم در برابر زلزله، انتقال دانش

و ساز نكرده بودند تاثير واقعي آن  دوره يكساله اكثر مردم هنوز شروع به ساخت

).مشخص نبود

و استخدام كاركنان بومي منطقه اشتغال• .زايي

.تم كارآمد توزيع مصالحايجاد يك سيس•



و اعضاي خانهدر اين زمينه. هاي نمونه تأثيرات فراوان ساخت خانه• سازان محلي

به هاي نمونه نيمه هاي فلزي بودند، خانه جامعه كه به دنبال دريافت ورقه ساز را كه

.شد، به عنوان بهترين وسيله آموزش اعالم نمودند عنوان انبار از آنها استفاده مي

ت قابل توجه در اين بازسازينكا)2-11-2-5
را� و مصالح در اين برنامه بلندمدت تمهيداتي در نظر گرفته شد كه افراد مواد

با با قيمت و يا .تهيه نمايند هاي دولتيكمكهاي مناسب

و طرح استفاده از نقشه� و طرح سازي، به جاي روش هاي محلي خانه ها هاي ها

و از پيش تعيين شده، يكي از  .علل موفقيت در اين بازسازي بودوارداتي

مي� و كارگران بومي باعث شد كه اوالً نيروي كار استفاده از نيروهاي محلي

و بحث و ثانياً پيشنهادات هاي دائمي نيروهاي بومي استخدام مورد نياز تأمين گردد

در مورد اينكه(شده در مورد پروژه، اطمينان خاطري هم به مسئوالن بازسازي 

و(و هم به مردم) ازي درست استمسير بازس در مورد داشتن احساسي از مالكيت

.بخشيدمي) شان تعلق خاطر از به كارگيري نظرات

و اهداف بلندمدت در اين بازسازي به وضوح تقويت نهادهاي افق برنامه� ها

و تعاوني هاي جمعي، فعاليت گيري محلي در تصميم ها هاي خودياري، اعتبارات

و تالش براي توسعه را بدست به طور فزاينده بود تا ساكنان اي قابليت خودگرداني

.آورند

هايشان مطابق با اصول اوليه تشويق مردم به مشاركت در بازسازي خانه�

اين. ها در برابر زلزله، از ديگر اقدامات اين بازسازي بود سازي ساختمان مقاوم

و مصالح بر اي كساني كه حاضر بودند هدف با اقداماتي چون در نظر گرفتن مواد

و فردي را جهت انجام كار بازسازي ارائه نمايند تقويت مي .شد ابتكارات جمعي

هاي از اين زلزله آموخته)2-11-2-6

و سازمان) الف در اين پروژه كه مبتني بر ايدة:هاي محلي را مشاركت دهيد مردم

آ مد، چرا كه استفاده مناسب خوداتكايي بود فرصت مناسبي براي اين امر پس از زلزله به وجود

و تمام عيار مردم تبديل  و به موقع از كاركنان محلي در كليه سطوح به يك مشاركت واقعي

مي. شد كردند كه تعداد در اين پروژه حتي با مشاركت باالي مردم محلي، باز هم مردم احساس



و اين امر فرصت بسيار مناسبي جهت استفاده شاغلين خارجي زياد مي هر چه بيشتر از باشد

.پتانسيل عظيم مردمي بود

و اجراي بخش البته گروه و اجتماعي محلي نقش ارزشمندي در طراحي هاي مهم هاي سياسي

.برنامه ايفا نمودند

از ناديده گرفتن چنين اموري مي و يا به حذف آن بيانجامد، توانست باعث كندي روند پروژه

.ها جهت دستيابي به موفقيت بسيار حياتي بود گيري طرفي همراهي مردم محلي در تصميم

و منطقه)ب و در اين پروژه، علي:اي عمل كنيم جهاني بنگريم رغم دريافت اعتبارات ملي

.المللي اما در سطح محلي اجرا گرديد بين

آموزش به كاركنان بومي كه آشنايي كافي با روند كار نداشتند:آموزش به كاركنان بومي)ج

مي واقع شد چرا كه استفاده از آنها بدون آموزش بسيار موثر توانست باعث بروز هاي مناسب،

.مشكالت متعدد گردد

)مكزيك(مكزيكوسيتي 1985زلزله سال)1-11-3
در1/8اي با بزرگاي زلزله 1985سپتامبر سال19دقيقة روز19و7در ساعت

و حدود 5000زلزله جان حدود. مقياس ريشتر شهر مكزيكوسيتي را لرزاند نفر را گرفت

و ديگر مدارس، بيمارستانوها بسياري از ساختمان. نفر را زخمي نمود 16000 و ادارات ها

و عمق سانحه به قدري بود كه حدود. مراكز را به شدت تخريب نمود درصد60حجم

دهنده نقشه كشور نشان4-2شكل ). Delgadillo: 2003(ها به شدت آسيب ديدند ساختمان

ميم .باشدكزيك

 نقشه كشور مكزيك:4-2شكل



بازسازي براي ريزي برنامه)2-11-3-1
و نوسازي مسكن پس از زلزله، دولت مكزيك اقدام به تشكيل سازمان بازسازي

به)RHP(سياست كالن آژانس بازسازي مسكن عمومي در اين زمينه.نمود)R.H.P)1عمومي 

:قرار ذيل بوده است

و نوساز• .ي منطقه به نحوي كه توسعه مجدد اجتماعي صورت پذيردبازسازي

و زمين• .خواري مبارزه با معامالت زمين

و سرمايه منطقي كردن بودجه•  ).Beasley(گذاري در بخش مسكن ها

شد ها را عهده اين آژانس با اختيارات دو ساله، وظيفة بازسازي خرابي با تشكيل اين. دار

از5يتي در آژانس برنامة بازسازي مكزيكوس :مرحله طراحي شد كه به ترتيب عبارتند

و طراحي ارزيابي خسارت، برنامه• .ريزي

و ساماندهي اجتماعي• و ساز سريع .ساخت

و• و مداركثبت و اسناد .ضبط اطالعات

.برنامهبنديو جمعاتمام•

و ارزيابي مجدد سانحه• .بررسي گزارشات در طول بازسازي

منطقة در اين ميان. هاي فقير نشين معطوف نمود محله اين برنامه توجه خود را به

مي فقيرنشيني مناطق جمله قديمي شهر از هاي فرسوده شد كه داراي ساختمان محسوب

و از طرفي به دليل پائين بودن كراية مسكن اكثر خانه ها از طرف مالكين به حال فراواني بوده

كه ها به تدريج خانه پائين بودن كرايه خود رها شده بودند، اين در حالي بود كه به دليل هايي

آن زماني محل سكونت يك خانوار بودند، تبديل به خانه هايي شده بود كه در هر اتاق

مي. كرد خانواري زندگي مي شد كه مورد توجه آژانس بازسازي اين منطقه از مناطقي محسوب

 ).Delgadillo: 2003(مسكن عمومي قرار گرفته بود 

درجقوانين)2-11-3-2 بازسازي ديد
پس از زلزله، دولت مكزيك تصميم بر آن گرفت كه در مكان جديدي شهر جديد

و مشروط به عدم اما بانك جهاني سرمايه. مكزيكوسيتي را بنا نمايد گذاري خود را منوط

جابجايي يا حداقل جابجايي شهر نمود؛ چرا كه در اين زمينه تجربيات منفي فراواني را پشت 

به. اين تصميم دولت را بر آن داشت تا درجاسازي را انتخاب كند. بودسر گذاشته  از طرفي

 
١ Renovation Habitational Popular 



هاي خصوصي ساخت مسكن عمومي بود، نياز بود كه زمين،دليل اينكه رويكرد بازسازي

اين. به تصويب رسيد"قانون مصادره"مصادره گردد؛ به همين علت، قانوني تحت عنوان 

بر قانون به دولت اجازه مي هاي اي رفع نيازهاي همگاني، در مناطق فقيرنشين، زمينداد كه

همچنين. هايشان توسط زلزله تخريب شده بودند به نفع عموم مصادره كند افرادي را كه خانه

سال سابقه سكونت در آن منطقه را داشتند، متناسب با ظرفيت10دولت به مالكاني كه بيش از 

اي. خزانه دولت خسارت پرداخت نمود ديدگان از نظر حقوقين تصميم همه آسيبپس از

و موافقاني نيز در برداشت. يكسان بودند كه. اين تصميم مخالفان موافقان بر اين باور بودند

و قدرت عمل دولت را افزايش خواهد داد، همچنين باعث اجراي عدالت  اين عمل توانمندي

عو. اجتماعي نيز خواهد شد و باعث نقضاماز سوي ديگر مخالفان اين عمل را فريبانه

مي مالكيت  ).Delgadillo: 2003(دانستند ها

و دولت خانه را اما در نهايت اين كار صورت پذيرفت و نوسازي شده هاي بازسازي

هاي در مواردي نيز افرادي كه توانايي خريد نداشتند با استفاده از كمك. به مردم فروخت

و بين سازمان ر هاي ملي  ).Delgadillo: 2003(ايگان خانه دريافت نمودند المللي به صورت

اجرايي در بازسازي مديريت)2-11-3-3
و در هر قسمت،14جهت بازسازي منطقه، محدوده شهر به قسمت تقسيم شد

و هدايت پروژه و ستادي تحت عنوان مركزي مستقل مشغول به بازسازي ستاد"ها شدند

 ).Delgadillo: 2003( بر عهده گرفترا كليه ستادهامسئوليت هدايت"ها مديريت پروژه

و كاهش بروكراسي ها جهت افزايش سرعت بازسازي ستاد مديريت پروژهدر ابتداي امر

از طرفي ستادهاي بازسازي. هاي مالي را به ستادهاي بازسازي محول نمودپرداخت، اداري

و دريافت اضافه6كه نمودندمينيروهايي را جذب  كاري نيز نداشته روز در هفته كار كرده

و پرداخت دستمزد شركت و نيز باشند؛ همچنين پرداخت حقوق اين كارگران هاي پيمانكار

مي،ستادهاي بازسازي نواحي توسطهزينة تأمين مصالح به صورت هفتگي  اين.شد پرداخت

 :Delgadillo(عمل خود باعث شده بود كه ستادها مبلغ هنگفت به عنوان تنخواه نداشته باشند 

2003.( 

و علي رغم كليه اين كارها اما همچنان بروكراسي اداري بين آژانس بازسازي مسكن

.ها موجود بود ديگر سازمان



مشاركت در بازسازي)2-11-3-4
ميتهية نقشه برايدر اين بازسازي كهشدنظرات مردم مد نظر قرار داده به طوري

نهمعماران براي تهية نقشه با مردم به مشورت نشست بهو در و6هايت الگوي توافقي رسيدند

.تنها يك طرح را براي اجرا در نظر گرفت RHP امااز ميان آنها سه طرح برگزيده شد 

تشكيل) شوراهاي مردمي نوسازي(هاي نوسازي اي از فرآيند بازسازي كميته در برهه

با. شد و نقطه نظر RHPتشكيل اين كميته باعث شد كه منتخبان هايشان را به به شور بنشينند

RHP و. منتقل نمايند اين عمل عالوه بر اعمال نظرات مردم، باعث شده بود كه مديران

.)Beasley( مردم انعكاس دهنداندركاران بازسازي مشكالت را به مردم دست

يكي از مشكالت موجود در اين بازسازي كه باعث شد تغييراتي در ميزان مشاركت

بود، چرا كه پس از ارزيابي خسارت، زيابي نامناسب خسارات مردم به وجود آيد فرآيند ار

صادر گرديد، اين عمل در مراحل بعدي باعث مدارك صادره بدون توجه به مالك ساختمان

بر همين اساس دولت مكزيك. مدارك به وجود آيدصدور شد كه مشكالتي همچون تقلب در 

و مدارك مو مشكل در اين مرحله. جود نموددر عمل مشابهي اقدام به صدور مجدد اسناد

از اصلي، كاهش اعتماد مردم به مسئوالن در زمينه آمارگيري مجدد نسبت به مرحله قبل بود،

در،طرفي در صدور مجدد اسناد، توافق كامل در مورد اندازه مسكن با مردم به وجود نيامد كه

 ).Delgadillo: 2003( ميزان مشاركت مردم تاثيرگذار بود

ميل تأمل ديگر در زمينه مشاركت اين بود كه؛ در برههنكته قاب شد اي از زمان احساس

و مردم نگران ناديده گرفتن خواست دولت در مسير بازسازي كند عمل مي هاي خود نمايد

و كوشش بودند در اين زمان تالش و ديگر دستوهاي رهبران ها كه معماران محلي اندركاراني

 مرتفع گرددتند باعث گرديد كه مشكل كاهش اطمينان مردم تا حدي مردم به آنها اعتماد داش

)Beasley(.

 شهر كوبه ژاپن 1995زلزله سال)1-11-4
در2/7اي به بزرگاي زلزله 1995ژانويه سال17 صبحةدقيق46و5در ساعت درجه

و جاني فراواني. مقياس ريشتر شهر كوبه ژاپن را تكان داد در اين زلزله باعث خسارت مالي

به2نفر كشته، 6400اين كشور گرديد، به طوري كه حدود  و نزديك نفر 14678نفر مفقود

و تلفات جاني بر اثر آتش ويران كننده. نيز مجروح شدند اي بود كه در اثر بيشتر خسارات مالي

.)Municipality of Kobe: 2005( منطقه را فرا گرفت،زلزله



ژاپ:5-2شكل و محدودنقشه كشور  زده زلزلهة منطقةن

,Municipality of Kobe):منبع 2005)

كه خود،باعث سردرگمي بيشتر شده بود،از طرفي ويراني زيرساختها بويژه شبكه راهها

هم بر وخامت اوضاع بحراني مي گان در اثر عدم ديد ين دليل تعداد زيادي از آسيبافزود به

در اكثر ساختمان. از دست دادندامداد رساني به موقع جان خود را  هاي موجود پيش از زلزله

بيشتر آنها پس از جنگ جهاني دوم توسط مردم به شيوه سنتي ساخته،شهر كوبه چوبي بودند

توان كاراييمي5-2شده بودند اين گونه ساختمانها داراي دو نوع سقف بودند كه در جدول 

.)Johnson: 2000( آنها را ديد

و آسيب واردهس:5-2جدول  در زلزله كوبه ژاپنبه آنها اختمانهاي چوبي

 عملكرد در زمان زلزله نوع ساختمانهاي چوبي

و خسارت شديد ساختمان چوبي با سقف سنگين آجري  متحمل آسيب جدي

.ديده بودند نسبت به نوع اول كمتر آسيب ساختمان چوبي با سقف سبك

شد ولي آنچه كه مسلم است، آتش و، چوبي هاييد ساختمانسوزي علت اصلي مرگ

.مير فراوان در شهر بود

و اسكان اضطراري پس از زلزله:6-2شكل  تصاويري از خسارات وارده در كوبه ژاپن

(http://www.city.kobe.jp/cityoffice/ 06/013 /report/index-e.htm) :منبع 



بازسازي)2-11-4-1
راو اقدامات سياستها،ديده آسيب جهت بازسازي مناطق دولت ژاپن پس از زلزله، ذيل

,Municipality of Kobe) تدوين نمود 2005):

و موقت جهت بوجود آوردن فرصت مناسب• در نظر گرفتن اسكان اضطراري

.براي بازسازي مسكن

و غير مالي براي حمايت• .ديدگان آسيباعطاي كمكهاي مالي

و افزايش آگاهي• .هاي عمومي اطالع رساني مناسب

كم كاهش اجاره• و نيز دادن سوبسيد جهت حمايت از اقشار بهاي مسكن

و آسيب .پذير جامعه درآمد

هاي ديده با استفاده از مالقات مشاركت دادن مردم در بازسازي مناطق آسيب•

و نظر خواهي از آنها مسئولين با گروه .هاي اجتماعي

آ ديدگان به دو گروه آسيب بندي آسيب تقسيم• و غير و) توانمند(پذير سيبپذير

. هاي بازسازي پذير در برنامه هاي آسيب اولويت دادن به گروه

آواربرداري)2-11-4-2
ارزيابي خسارات وارده از نخستين گامهايي كه جهت بازسازي شهر كوبه برداشته شد

و به تبع آن حمل آوار برجاي مانده از سانحه بود اين كار با ارزيابي ميزان.به بخش مسكن

شد هاي آسيبنهتخريب خا  برخي از داوطلبان به همراهكارشناساني از شهرداريوديده شروع

با پس از اين امر. موجود نمودندتاخساراقدام به ارزيابي آشنا با اين موضوع دولت محلي

كه هاي هايي، براي تخريب خانه پخش اطالعيه  توسط كارشناسان شهرداري غير قابل سكونت

و ميزان از يك طرف.ت قانوني تعيين نمودمشخص شده بودند، مهل اعتبارات كمكهاي دولتي

جهت الزم فرصت ديگر از طرفو در نظر گرفته شدهكمها سازي خانه جهت مقاومالزم 

گان ديد بيشتر آسيبكه باعث شد تعيين شده بود محدود بسيار هاي غير مقاوم تخريب خانه

د تمايل بيشتري به تخريب خانه از سبباين مهم. اشته باشندهاي خود شد پس از مدتي برخي

و دريافت اطالعات نادرست از كارشناسان مالكان ادعا نمايند كه تعيين مهلت هاي كوتاه مدت

را ارزيابي، باعث شده آنها خانه راسازي داشت كه امكان مقاوم هايشان  تخريب نماينده است

(Johnson: 2000).



يبراي بازسازريزي برنامه)2-11-4-3
شهر كوبه برايةاضطراري سه سالةطرحي تحت عنوان برنام 1995درجوالي سال

و برنامهسياست،در اين برنامه. بازسازي تدوين شد هاي هاي دولت ژاپن براي ساخت خانهها

:)Tanaka & Kimura: 2003( ديده، به شرح ذيل به اجرا درآمدآسيب

ا)غير خصوصي( هاي عمومي خانهساخت• دولت در دستور كارفراد كم درآمد براي

كهدولت محلي بود ها در اختيارمالكيت اين خانه. قرار گرفتمحلي  با حمايته

شد مالي دولت مركزي ژاپن به خانواده .هاي كم درآمد اجاره داده

با خانهدر اين برنامه به بازسازي• )سوبسيد دولتي(دولت حمايت ماليهايي كه

ميهااين خانه. شده است شدند نيز اشارهساخته شدند تقريباً نيمه دولتي محسوب

:نمودندو اهداف ذيل را دنبال مي

از� .اقشار با درآمد متوسط حمايت

و طرحيبراي افراد كم درآمد واحدهاي مسكونيساخت� كه در طرح توسعه شهري

دا هايشان نياز به جابجا جامع شهري خانه .شتيي

باهخانوادازحمايت مالي دولت� هاي، با استفاده از ساخت خانهدرآمد متوسط هاي

.اي خصوصي اجاره

بهو در نهايت• تاكيد واحدهاي مسكوني بخش خصوصيساخت در برنامه مذكور

و شخصي؛فراوان شده است چرا كه سياست بازسازي بر توسعه مسكن خصوصي

.متمركز شده بود

ببخش خصوص هاي مسكونيواحدجهت حمايت مالي از بازسازي دولت از طرفي ه ي،

و ساخت خانه و يا بدون بهره كم وامهاي،هاي خود بودند كساني كه مايل به بازسازي بهره

هاي خود بسيار مؤثر اين امر در تشويق مردم جهت ساخت خانه. نمود پرداخت مي

.)Tanaka & Kimura: 2003(بود

ت زيردر برنامه سه ساله اضطراري بازسازي موارد  وجه استقابل

(Municipality of Kobe, 2005):

از• اين افزايش.واحد افزايش يافت000/16به000/10تعداد واحدهاي عمومي

با افزايش در نظر گرفته شد بطوريكهپذير جهت برطرف نمودن نيازهاي قشر آسيب

ازةاين تعداد خان واحدهاي خصوصي استيجاري ساختعمومي به همين ميزان

.كم شد



درهپذير جامع لويت قرار دادن قشر آسيبوادر• و توجه نمودن به آنها

. هاي بازسازي گذاري سياست

.توجه به مشاركت مردم در ساخت واحدهاي مسكوني بخش خصوصي•

مردم مشاركت)2-11-4-4
شد با توجه به سياست در،هاي بازسازي كه در ابتدا ذكر مبحث مشاركت مردم در زلزله

هم.اولويت قرار گرفت ،هاي مختلف ين اساس جهت دخالت مردم در تصميم گيريبر

با محلهيها گروه و مالقاتهاي توجيهي اي تشكيل گرديد كه مسئوالن شهرداري طي جلسات

مي گيري مردم را در تصميم،ها اين گروه مي هاي مهم دخالت و از آنان نظرخواهي  نمودند دادند

)Johnson: 2000(.

و آواربرداري نيز براي همچنين درمرحله تخريب خانه اين حق انتخاب ديدگان آسيبها

وجود داشت كه از ميان پيمانكاران واجد شرايط كه توسط شهرداري معرفي شده بودند، يكي 

را نمودندرا انتخاب  وبو يا خود بدون انتخاب پيمانكار رأساً تقاضاي تخريب خانه خود دهند

و آواربرداري را دريافت نما .)Johnson: 2000( يندهزينه تخريب

 گجرات هند 2001زلزله سال)1-11-5
. در مقياس ريشتر رخ داد9/6با قدرت 2001ژانويه سال26زلزله گجرات هند در

در اينمركز  Jamnagarكيلومتري شمال 110و Bhachauشرقي كيلومتري شمال20زلزله

در. اعالم شد .)GSDMA: 2002( كيلومتري از زمين تعيين گرديد25عمق زلزله نيز

 زده هندنقشه منطقه زلزله:7-2شكل



در 200000نفر كشته، حدود 20000عمق سانحه به حدي بود كه حدود و نفر مجروح

بي2حدود  .)GSDMA: 2002( گذاشتخانمان برجاي ميليون

واحد 500000واحد مسكوني خسارت كامل، به حدود 290000در مجموع به حدود

و حدود مسكوني شد 120000در مناطق روستايي  واحد در مناطق شهري آسيب وارد

)GSDMA: 2002(.

ارزيابي ميزان خسارات)2-11-5-1
و ميزان شدپس از زلزله به منظور تعيين نوع به همين منظور. خسارت، ارزيابي آغاز

و افراد كارشناس اين امر دولت با همكاري سازمان و در بررسي خود را آغاز،هاي غيردولتي

.)Thiruppugazh Joint: 2001( زمان مقرر به اتمام رسانيد

بي در ارزيابي خسارات، موضوعترين اصلي بود كه در اين راستاآنميزان طرفانة تعيين

از دولت با وارد كردن يك شخص بي  يك سازمان غيردولتي اين كار را انجام داد سويطرف،

)Thiruppugazh Joint: 2001(.

د "هاي بازسازي روستا كميته"تحت عنوان هاييكميتهولت اقدام به تشكيل از طرفي
از اين كميته. نمود اهالي آن منطقه جهت پيگيري امور سويها متشكل از افراد محلي بودند كه

مكهها اين كميته. بازسازي انتخاب شدند و بودنددر رد تشكيل شدهاز تعداد مساوي زن

به ويژه در مرحله بازسازي فرآيند مديريت مراحل مختلفي در هاي دولت سازمان همكاري با

.)Thiruppugazh Joint: 2001(ندبسيار مفيد بود ارزيابي خسارت

و موقت)2-11-5-2 1تأمين سرپناه اضطراري

از آنجا كه تأمين. در اين زلزله بر عهده دولت بودو موقت تأمين سرپناه اضطراري

شد بنابراين دولت تصميم گرفت اي موسمي تكميل نميه هاي دائمي تا قبل از فصل بارش خانه

.هاي موقتي را در اختيار مردم قرار دهد ها مسكن NGOكه در شهرها با استفاده از 

از طرفي در شهرها از موادي كه قابليت استفاده مجدد در بازسازي را داشتند بيشتر

عن استفاده مي طرح هسته مركزي"وان شد همچنين دولت از طرح برخي از كارشناسان تحت

.نيز استقبال نمود"سازي خانه

ميمط1 :باشد الب اين بخش از سايت زير

• http://www.ndindia.nic.in 
 



موجباتي را فراهم آورد تا روستائيان،در روستاها نيز دولت با توزيع مصالح مورد نياز

.هاي موقتي را بسازند بتوانند با استفاده از قدرت خود خانه

را هند در اين خصوص دولتبطور كلي و روستاها دو سياست مختلف در شهرها

:رو قرار دادشپي

كه• قدرت ساخت سرپناه را داشتند، مصالح مورد نيازشان همچون مردمدر مناطقي

و برزنت، صفحه،چادر . دادديدگان قرارو در اختيار آسيب تأمين... هاي پالستيكي

يا توسط آسيبسرپناه در مناطقي نيز كه امكان ساخت• و دولت ديدگان وجود نداشت

ص و دد جابجايي قسمتي از ناحيه بود، به داليل مختلف در ها اقدام NGOبا كمك مردم

.به ساخت سرپناه موقت نمود

مسكوني شهريبازسازي واحدهاي)2-11-5-3
به. زده هند نياز بود كه در ابتدا آواربرداري صورت پذيرد جهت بازسازي مناطق زلزله

.)GSDMA: 2002(همين دليل دولت تصميم گرفت كه اين كار توسط مالكان صورت پذيرد

ها به مدت حدود ها، كاهش يا حذف ماليات در شهرها با تدابيري چون پشتيباني از شهرداري

دولت با ايجاد طرح توسعه شهري، با پشتيباني. يك سال، بازسازي را سرعت بخشيدند

و مشاوران فرصت را جهت توسعه مناسب شهري ايجاد نمود در اين بين خانه هايي كه باعث

ميهمانع برنام مي ريزي مناسب بودند در اين جابجايي خانوارهاي مالك. نمودند بايست جابجا

و قوانين زمين دريافت مي مي طبق ضوابط و ها هاي خود را در اين زمين توانستند خانه كردند

 ). Sultan Barakat, 2003( بسازند

و)2-11-5-4 نقش آن در مشاركت مردم جابجايي يا درجاسازي در روستاها
ميدر روست كه: گرفت اها معموالً بازسازي به دو حالت صورت بازسازي در روستاهايي

مي مي مي بايست درجاسازي و بازسازي در روستاهايي كه مي شدند  شدند بايست جابجا

)GSDMA: 2002(.

مي در روستاهايي كه درجاسازي صورت مي خورد گرفت مشاركت مردم بيشتر به چشم

وچرا كه اكثر كارهايي چون ته نيروهاي كارگري تامين يه مصالح، بستن قرارداد با پيمانكاران

بابود، دولت نيز با نظارت بر كارها) ديده آسيب(بر عهده مالك خانه  استخدام نيرويو

و مهندسان ناظر،  ميرا مردمكارشناس كم سابقه بودند كار اين مهندسان كه معموالً. نمود ياري



راآموزش به بنّ و مالكان آنو.نيز بر عهده داشتند اها كمك در برآورد مصالح را نيز،عالوه بر

.)GSDMA: 2002( دادند انجام مي

 زده گجرات مشاركت مردم در مناطق زلزله:8-2شكل

در ابتدا سعي بر آن بود كه كمترين جابجايي در روستاها صورت پذيرد ولي در مواردي

و اعمال نظر مردم، مكانيابيكه به ناچار اين كار صورت پذيرفت ها با استفاده از نظرخواهي

در تر تحت عنوان كميته هايي كه پيش توسط كميته شدهاي مشورتي ،بازسازي از آنها ياد

و مكان روستا. گرفت صورت مي و بازسازي،پس از تعيين سايت و ساز كليه كارهاي ساخت

و تنه و پيمانكاران بر عهده داشتند و مهم مشاركتي آسيبرا مشاوران ،ديدگانا نقش اساسي

.)Thiruppugazh Joint: 2001( همان تعيين مكان روستاها بود

و مقاوم)2-11-5-5 تعمير واحدهاي روستايي سازي
اي تعلق نديده بودند بودجهسازي، به واحدهايي كه آسيب در اين زلزله در مورد مقاوم

و دول نيز در مورد واحدهاي تعميري روستايي. نگرفت ت هند با استفاده از كارشناسان

و آموزش راهنمايي،مهندسان كم سابقه و ها هاي مورد نياز را اعم از برآورد هزينه، نظارت فني

و شدهزيو همچون بازسازي روستاهاي درجاساداد غيره را انجام مي و ساز ، كار ساخت

مي مديريت بازسازي خانه ب.شد ها به خود مالكان واگذار ا اقداماتي چون تهيه مصالح، مالكان

و مياقداماتي از اين قبيلبستن قرارداد و ساز را اداره البته دولت هند. كردند، مديريت ساخت

 :GSDMA( در مورد تعمير واحدهاي آسيب ديده دو گزينه ذيل را پيش روي مردم قرار داد

2002(:

.ديده را تعمير نمايد هاي آسيب به صورت معمول خانه•



ا• ، كار تعمير"اتاق امن"ضافه نمودن قسمتي ديگر به ساختمان تحت عنوان با

.ددهنواحدهاي آسيب ديده را انجام

اي كه قبالً توضيح آنها در هر يك از اين دو گزينه مالك با مشورت مهندسان كم تجربه

و فني(داده شد  مي)به لحاظ برآورد مالي .كردند، يكي را انتخاب

مردم در اين بازسازي نكات بارز مشاركت)2-11-5-6
هاي مشورتي روستاها كمك شاياني در سرعت بخشيدن به روند تشكيل كميته�

در بازسازي مردممندي بيشتر ايجاد حس مشاركت، همچنين رضايت،بازسازي

.)GSDMA: 2002( نمود

و همفكري مردم در مناطق زلزله:9-2شكل  زده گجرات مشاركت

ت� و برنامهبه دليل اينكه اكثر به صميمات هاي بازسازي از قبيل تخصيص منابع مالي

و توسط مراكز منطقه مي صورت متمركز ، در موارديگرديد، بنابراين اي تبيين

و در نتيجه حضور اين قدرت نفوذ كميته هاي مشورتي روستاها بسيار محدود شده

مي كميته و يا بسيار كمرنگ ديده د ها ناديده و اين مهم خود ميزان كاهشر شد

.مشاركت تاثيرگذار بود

كه همانگونه كه پيش� تر بيان شد، در مورد بازسازي روستاها، روستاهايي

و در نتيجه حضور شدند به دليل حضور كمرنگ درجاسازي مي تر پيمانكاران

و ساز نسبت به روستاهاي  و فرآيند ساخت آسيب ديدگان، مشاركت در مديريت

را در روستاهاي جابجا شده تنها نظرخواهي در موردچ؛جابجا شده بيشتر بود

و در مراحل بعدي، حضور انتخاب سايت از آسيب ديدگان به عمل مي آمد

.تر از مردم بود پيمانكاران ومشاوران بسيار پررنگ



و شفاف� سازي توسط كارشناسان كم سابقه به مردم جهت انتخاب آموزش

در روي، عامل مهمي در ايجاد هاي پيش گزينه و مشاركت حس مالكيت

.سازي، اين بازسازي بود خانه



و 1347زلزله سال)1-11-6  دشت بياض فردوس
3/7زلزله شديد 1347دقيقه روز شنبه نهم شهريور ماه سال17و14در ساعت

در اين زلزله بخش كاخك، روستاهاي دشت. ريشتري، منطقه شرقي استان خراسان را لرزاند

و به حدود بياض، بينا باج، سبك آباد و چرمه به كلي ويران شدند و سيم  200، خضري

هنوز كمتر از بيست ساعت از اين زلزله نگذشته بود كه صبح. روستاي ديگر آسيب وارد آمد

كه3/6زلزله مهيب ديگري با شدت 1347شهريور ماه10روز يكشنبه  ريشتر شهر فردوس را

).1347: اشرف(ان نمود ديده بود به كلي وير در اثر زلزله قبلي آسيب

و عمق كانوني زلزله. زلزله دوم در عمق خيلي كم صورت گرفت 13(سطحي بودن آن

و(كيلومتر مربع گرديد 4000باعث وسعت تخريب حدود) كيلومتري سطح زمين افتخارنژاد

 ). 1347: همكاران

و در زلزله دوم شهر نزديك فردوس ترين محل به كانون سطحي زلزله اول دشت بياض

و همكاران(گزارش شده است  .)1347: افتخارنژاد

و000/10حدود)زلزله دشت بياض( زلزله اول برجاي نفر بي خانمان 6000نفر كشته

به زلزله دشت بياض تلفات جانيتنسب) زلزله فردوس(ولي خوشبختانه زلزله دوم گذاشت، 

و در حدود  شد)نفر 900 در برخي منابع(نفر 300كمتري داشت و( اعالم افتخارنژاد

.)1347: همكاران

هاي خود وقوع زلزله دشت بياض، باعث شده بود كه اكثر مردم شب را خارج از خانه

و اين مهم خود باعث كاهش تلفات جاني در زلزله فردوس شده بود .سپري نمايند

اسكان موقت)2-11-6-1
و ارتش بر اسا و خورشيد س محل مسكوني پس از وقوع زلزله سازمانهايي چون شير

و نيز طبقه اجتماعي آنها، اهالي را به چهار گروه تقسيم يك كردهخانوارها و هر گروه را در

اين. اسكان دادند4اردوگاه مستقر نمودند، كه البته طبقه باالي شهر را در اردوگاه شماره

):1373: پرتوي(شد اردوگاه به داليل ذيل بهترين اردوگاه شهر محسوب مي

).بهترين چادرهاي اهدايي شهر بودند(هاي آمريكايي بود به چادرمجهز•

و تراكم رساني، سرويس بهداشتي، خيابان كشي، برق از نظر لوله•  كشي، نظافت

.در وضعيت بسيار عالي نسبت به سه اردوگاه ديگر بود جمعيت



بازسازي)2-11-6-2
ش و هرسازي در شهر فردوس طرح اوليه براي بازسازي عمدتاً توسط وزارت مسكن

و مسكن سابق( و در كنار اين سازمان، افراد يا سازمانهاي ديگر) وزارت آباداني ارائه گرديده

و پيمانكاران محلي به شكل چون وزارت كشور، مهندسين خارجي، شركت هاي خصوصي

و يا در طرح شكل : پرتوي(اند گيري اوليه شهر شركت داشته پراكنده اقدام به ساخت شهر كرده

1373.(

شد موجوديكي از مشكالت : بازسازي مسئله مالكيت زمين بود كه بصورت ذيل اقدام

از مهمترين شرايط واگذاري زمين به مردم،:نحوه تعيين حقوق ملكي شهروندان) الف

و براي خريد خانه و داشتن زمين قبل از زلزله بوده است هاي ساخته شده، بومي بودن افراد

ريال تعيين شده است كه پرداخت چنين پيش قسطي براي 40000تا 7000پيش قسطي از 

و  ).1373: پرتوي(تر بوده است بازاريان آسانكارمندان دولت

افرادي كه فاقد زمين بودند در اتاقهاي جمعي : برخورد با شهروندان فاقد زمين)ب

و يا كلبه وسوله و يا در چادر هاي دولتي هايو زاغههاي محقري كه خود بنا كرده بودند

و آنان كه وضعيت بهتري داشتند در شمال غربي شهر خانه زيرزميني زندگي مي هايي كردند

و افرادي كه از لحاظ مالي وضعيت كامالً مرفهي داشتند، توانستند  شبيه به بافت قديم بنا كردند

.هايي را كه دولت ساخته بود خريداري نمايند خانه

هايي كه براي توسعه آتي زمين: جهت توسعه آتي شهرهاي مورد نياز تأمين زمين)ج

و شرق شهر قرار داشته شهر در نظر گرفته شده و اكثر است در قسمت شمال شرقي است

مي زمين بدين ترتيب، دولت شبكه راههاي ارتباطي را ايجاد. باشند هاي باير با مالكيت دولتي،

و بعد از قطعه و كرده و تفكيك اراضي آنها را .)1373: پرتوي(اگذار نمود بندي

مشاركت مردم در بازسازي)2-11-6-3
و مكان جديد براي بازسازي، دو نظر متفاوت در اين زلزله در مرحله انتخاب سايت

از عده.وجود داشته است اي بر اين باور بودند كه مكان جديد، بهتر است چند كيلومتر باالتر

و باغات، يعني در نزديك و مقصود آباد شهر قديمي در كنار مزارع ي دو روستاي بهشت آباد

و كسبه بودند اين.، ساخته شود)اسالميه كنوني( از داليل عمده اين عده كه بيشتر خرده مالكان

:بود كه

و خاك محل مورد نظر بهتر است• .آب



.تر است به محل فعاليت مردم نزديك•

و هواتر است• .محل مورد نظر نسبت به محل قديمي خوش آب

كه اي از خانواده گر عدهاز طرف دي هاي با نفوذ شهر كه تعدادشان زياد نبود معتقد بودند

و يا در نزديكي محل سابق بنا شود برسر. شهر بايد در محل سابق انجام نظر گروه با نفوذ شهر

و بازسازي پس از  شد6نظر اكثريت غالب آمد الزم به ذكر است. ماه از رخ دادن زلزله شروع

منهاي طبقه(ورزان كه داراي زمين هاي كشاورزي در دو روستاي مذكور بودند كه غالب كشا

و مالكين زمين در) هاي اطراف شهر كارمندان دولت 4نهايتاً به محل مورد نظر خويش

و در آنجا شالوده شهر جديد اسالميه را پي در اين. ريزي نمودند كيلومتري فردوس قديم رفته

و بين برخي به كمك بنا دو كارگران به نوسازي خانهها و نمونه آن در هاي خويش اقدام كردند

و باغستان پايين در نزديكي . است قابل مشاهده فردوس) كيلومتري10(روستاي باغستان باال

در اين دو روستا وجود يك مرد روحاني كه مورد احترام همگان بود باعث شد كه اهالي توان

و خود به نوسازي .)1373: پرتوي(بپردازند خود را جمع كرده

و ساز نيز بايد گفت كه بيشتر نيروهاي محلي در مورد مشاركت مردم در مرحله ساخت

و يا كارگران ساختماني مورد  مياستفابه شكل بنا . گرفتند ده قرار

شايان ذكر است كه پيش از شروع بازسازي مطالعات مفصلي از طرف متخصصان

و برن و توصيه آنها بر اين بود كه فعاليت امهشهرسازي، جامعه شناسي ريزي صورت گرفت

و احياي اقتصادي در جهت تقويت مباني توليد مناطق زلزله بهتر است نوسازي در منطقه زده

بنحوي كه دولت بجاي صرف مستقيم بودجه در بازسازي منازل مردم، كوشش؛مردم باشد

و احياء زير اما بعد از بازسازي مشخص شد كه قسمت. ساختها بكار بندد خود را در توسعه

در اعظمي از هزينه و توان دولت و مسكن بوده خانه زمينهها در مواردي نيز. است سازي

و  .)1373: پرتوي(توسط مردم ساخته شد ... تعدادي بيمارستان، خيابان، مراكز آموزشي

ن بصورت خالصه مشاركت مردم در اين بازسازي را مي :مودتوان چنين بيان

.در مرحله شناخت وضع موجود از مردم كمكي گرفته نشد.1

و طراحي در مرحله برنامه.2 .مشاركت مردمي فعال صورت نگرفته است،ريزي

به در مرحله تصميم.3 و تصويب طرح از مردم نظر خواهي شد ولي عمالً گيري

و نهايتاً نظر متنفذين شهر كه تعداد كمي را نيز  اين نظر خواهي توجهي نشد

ميت شد شكيل در واقع اگرچه هدف اوليه استفاده از مشاركت. دادند غالب



مردمي در اين مرحله بوده است ولي در عمل چنين امري به طور صحيح

.صورت نگرفته است

و ساز واحدهاي مسكوني،در زمينه.4 و ساخت از مردم كمكي گرفته نشده

و به مردم واگذار نموده دولت راساً خانه .است ها را احداث

در مورد استفاده از نيروهاي كار محلي در بازسازي واحدهاي عمومي بايد.5

و معماران بومي تا  گفت كه در اين قسمت از بازسازي از نيروهاي محلي

.ه استحدود زيادي كمك گرفته شد

و كارزين 1351زلزله سال)1-11-7 1قير

9/6با بزرگاي زلزله مخربي 1351دقيقه صبح روز دهم فروردين ماه 5:38در ساعت

شدت. كارزين در جنوب استان فارس روي دارد-در مقياس ريشتر در منطقه كوهستاني قير

و حدود50زلزله به حدي بود كه حدود  و حدود 5300روستا خراب شدند  3200نفر كشته

و سنگي ويران گرديد و گلي .ساختمان آجري، خشت

و نجات از نظر ارسال كمك و امداد ، مجروحين فعاليت چشمگيري توسط هاي اوليه

.دولت صورت گرفت

سازي منطقهزبا)2-11-7-1
با به دليل رخ دادن زلزله در ابتداي فصل بهار دست اندركاران امر بر آن شدند كه

. داشتن فرصت كافي آسيب ديدگان را در چادرهاي موقتي حوالي دهكده اسكان دهند

ب نجات و مردم منطقه در طول مدت بازسازي ه مدت چند سال در اين چادرهاي موقتي يافتگان

و در اين مدت از كمك .هاي دولتي برخوردار بودند اقامت گزيدند

در اين بازسازي دولت كليه مراحل را بدون در نظر گرفتن نقش مردم به مرحله اجرا

و اين خود باعث بروز مشكالتي فراوان گرديد .در آورد

طرح بازسازي منطقه)2-11-7-2
م در برنامه در آن زمان وزارت تازه. روستا وجود داشت50زده حدود نطقه زلزلهريزي

و برنامه بلند  و امور روستاها از فرصت وقوع زلزله در اين منطقه استفاده نمود تاسيس تعاون

 
از-1 و كارزين در جنوب استان فارس پس از زلزله.1375.رازاني، رضا: برگرفته . 1351فروردين ماه سال10بررسي طرح بازسازي منطقه قير

با مجموعه مقاالت سمينار استان فارس، زلزله، كاهش آسيب و الگوهاي .زسازيپذيري



هاي در اين برنامه پيشنهاد شده بود كه مراكز روستايي به صورت تعاوني. مدتي را پيشنهاد نمود

و ها قرار همچنين اين تعاوني. روستائيان به اين مراكز كوچ داده شوند روستايي تشكيل شوند

.بود كه در آينده به عنوان مدلي در جنوب فارس به كار روند

و روستاها)2-11-7-3 انتخاب محل شهر
و ويران محل جديد شهرك قير در دامنه تپه اي به فاصله نسبتاً زيادي از شهرك قديمي

و كه بدون همفكري با مردم انتخاب شد قسمت شده قير انتخاب شد، در اين مكان هاي سنگي

و محوطه كشي، جدول هاي تسطيح، خيابان اي وجود داشت كه هزينه برجسته تا بندي سازي را

.ميليون دالر افزايش داده بود5/1حدود 

با بعضي از گزارش ها حاكي از آن بود كه محل شهر جديد طي بازديد هوايي منطقه

از گزارش.ط مسئولين رده باالي كشور انتخاب شده استكوپتر توس هلي هاي ديگر حاكي

در مطالعات منطقه توسط متخصصين داخلي. شناسي بود انتخاب آن توسط يك كارشناس زمين

از طرفي مردم بيشتر ترجيح.و خارجي هيچگونه گزارشي مبني بر ناپايداري سايت قديم نبود

به مي به اين امر در كاهش هزينه. زندگي ادامه دهنددادند كه در مكان قديم خود هاي مربوط

و ساز زيرساخت .ها نيز موثر بود ساخت

و بعضاً در محل در انتخاب روستاها نيز مكان هايي هاي جديد بدون كار كارشناسي

هاي عاري از درخت ايجاد شده بودند، كه با نارضايتي مردم مواجه شده بودند طرح شهرك

و شبيه به كمپايجاد شده بسي و فاقد خصوصيات سنتي ار يكنواخت، گسترده هاي موقتي بود

مي. روستا در ايران بود .نمودند به طوري كه ساكنين آن احساس غربت

و مزارع قبلي باعث شده بود كه كشاورزان ساعات دوري اين روستا ها از باغات

شده فقط به افراد عضو هاي بازسازي از طرفي خانه. زيادي را در مسير صرف نمايند

مي تعاوني و اين مهم خود باعث شده بود كه ساكنين هاي زراعي كه داراي زمين بودند داده شد

و يا به اصطالح خوش شهرك و دوستان خود كه فاقد زمين و هاي جديد از اقوام نشين بودند

مي كارهاي خدماتي را در روستا مشكالت به وجود اكثر. دادند دور بيافتند هاي قديمي انجام

.آمده ناشي از عدم به كارگيري مشاركت مردم در طرح بازسازي بود



هاي ساخته شده خانه)2-11-7-4
و تعدادي از ساختمان 1000براي ساخت و بعضي واحد مسكوني هاي عمومي در قير

اين. استفاده شد1اي گنبدي موسوم به دوم كريت هاي پوسته مراكز روستايي از سيستم ساختمان

ي ساختمان و ها توسط اوليه مخترع در صحراي نقب ايدهك شركت اسرائيلي اختراع شده بود

ريزي، مجري اين طرح مسئوليت اين قرارداد بزرگ را در كليه جوانب برنامه. اسرائيل اجرا شد

و ارزيابي يك سيستم ساختماني امتحان نشده بررسي عملي بودن طرح، محاسبه، نقشه را كشي،

و نظارتي تفويض نموده بودبه پيمان .كار خارجي خود، بدون هيچگونه كنترل

از اين تيپ سازه و اجراي مناسب، توانايي مقابله خوبي در مقابل زلزله ها به دليل فرم

در. دهند خود نشان مي و فرم نامانوس آن به خصوص و شكل ليكن به علت زيربناي كم

به طوري كه روستائيان بعضاً از اين. يه نگرديدمناطق روستايي استقبال چنداني از اين ابن

و حيوانات خود استفاده مي نمايند ولي در شهر قير مشكل واحدها جهت نگهداري احشام

و اكثر اهالي در كنار اين واحدها اساسي اين واحدها در زيربناي كم اين تيپ ساختمان ها بوده

و سازهاي جديد نمودند تا مشكالت خا اي خود را به لحاظ كمبود فضا نوادهاقدام به ساخت

در متاسفانه ساختمانوجبران نمايند،  و هاي اخير بدون هيچگونه نظارت فني ساخته شده

مي مقابل زلزله بسيار آسيب و هاشمي، هاشم(باشند پذير .)1375. امين، مهدي؛

مشاركت مردم)2-11-7-5
و كارزين اصوالً بازسازي دولتي به صورت هاي در اين سانحه توسط دستگاه قير

و بدون مشاركت مردم صورت گرفته است به دولت در اين بازسازي. مستقيم بدون توجه

و ساز در قالب سازه و نظرات عمومي مردم اقدام به ساخت و ساختمان فرهنگ هاي ها

و تحويل سانحه .است نمودهديدگان نامانوس كرده

و كارزين، مديريت بازسازي به نح و مناسبي از لحاظ مالي، مهندسي، در بازسازي قير

و اداري رهبري نشده بود صرف مبالغ زيادي منابع طرح حتي با وجود اصلي اهداف. اجرايي

و موجه بسياري گشت و باعث شكايات منطقي .مالي عملي نگرديد

جابجايي شهر قيرو هاي روستايي هاي جابجايي عدم استفاده از نظرات مردم در زمينه

و نارضايتي مردم شده بود فراوان هزينه باعث افزايش .ها

� DOME- CRETE 



با در تهيه نقشه و دولت هاي ساختماني نيز هيچگونه نظرخواهي از مردم به عمل نيامد

و بدون هيچگونه تغييري، طرح اين استفاده از خانه هاي گنبدي شكل در يك تيپ مشخص

آ اين ساختمان. ها را اجرا نمود سازه ينده براي مردم به وجود آورد، ها مشكالت فراواني را در

توان به فرم نامانوس آنها، همچنين فضاي كم، گرماي شديد آنها در تابستان به عنوان نمونه مي

.و بسياري ديگر اشاره نمود

و نتيجه اينو تمامي عوامل فوق دست به دست هم داده نارضايتي مردم از فرآيند

الذكر از عدم، اين است كه اكثر مشكالت فوقآنچه كه مسلم است. بازسازي را باعث شده بود

مي استفاده از پتانسيل مشاركت مردمي ناشي مي هاي بازسازي مدنظر بايست در برنامه شود، كه

.باشد

1طبس 1357زلزله سال)1-11-8

 1357شهريور ماه25شهرستان طبس در جنوب استان خراسان جنوبي قرار دارد كه در

در مقياس ريشتر اين شهرستان را به همراه روستاهاي درجه7/7اي با شدت زمين لرزه

و مشهد نيز آن را احساس كردند. اطرافش لرزاند . شدت زلزله به حدي بود كه شهرهاي تهران

و ارقام متفاوتي در اين زمينه اعالم شد، اما مركز آمار ايران تعداد كشته با وجود اينكه آمار

ت 6363شدگان را  در 3600عداد حدود نفر اعالم، كه از اين و مابقي نفر در شهر طبس

هاي صورت به دليل رخ دادن اين زلزله در ايام پيروزي انقالب اسالمي، فعاليت. روستاها بودند

مي. توان به دو قسم، تقسيم نمود گرفته در مورد بازسازي اين منطقه را مي توان در مجموع

م و وقت تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي گفت كه بخشي از فرآيند تأمين اسكان اضطراري

و بخش اعظم فرآيند مربوط به بازسازي پس از اين تاريخ صورت) بهمن همان سال22(

.پذيرفت

:از جمله اقدامات انجام شده قبل از پيروزي انقالب بدين قرارند

و اهداي كمك.1 كه بيشتر آنها توسط مردم ... هاي اوليه همچون خواربار، پوشاك

ش .ده بوداهدا

و پاك كردن حريم خيابان.2 .ها آواربرداري

.ساخت تعدادي سوله به منظور اسكان مردم.3

:برگرفته از�

. نشر بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران. پذيري آن در برابر زلزله زده ايران با تكيه بر تحليل آسيب ارزيابي بازسازي سه شهر زلزله



و شهرسازي.4 .احداث تعدادي مغازه توسط وزارت مسكن

برخي از اين اقدامات 1357تا بهمن ماه 1357 به هر حال، در فاصله زماني شهريور ماه

.انجام گرفت

را 1358پس از انقالب نيز در فروردين ماه دفتر مجري بازسازي در طبس كار خود

به دليل جو حاكم بر آن زمان اكثر نيروهاي به كار گرفته در اين بازسازي، داوطلب. آغاز كرد

طراحيو در آن زمان تصميم بر آن گرفته شد كه از تكنولوژي مدرن، مصالح مناسب. بودند

وا. هاي مناسب استفاده شود نقشه حدهاي پيش ساخته استفاده شد كه با اما در مواردي نيز از

و هوايي منطقه همخواني نداشت و شرايط آب .فرهنگ

ت بر اين بود كه، برنامه بازسازي به صورت جامع در نظر گرفته شوددكيأبا وجود آنكه

و جريانات حاكم، دولت موقت مجبور شد تنها به فعاليت در اما به دليل مشكالت هاي فيزيكي

.ا كندزمينه مسكن اكتف

كه 5334در نهايت حدود واحد آن مربوط به شهر 2436واحد در منطقه بازسازي شد

و  شد 2774طبس و24 كه از اين تعداد واحد در روستاها ساخته آن 103واحد مدرسه واحد

و بلوك. اداري بودند هاي بتني ساخته شدند بيشتر واحدهاي ساخته شده روستايي از اسكلت

.بدي در سقف بودندكه داراي فرم گن

مشاركت مردم)2-11-8-1
و مراحل از جمله اقدامات مثبت در اين بازسازي به كارگيري مشاركت مردم در سطوح

و سايت. مختلف بازسازي بود شهر جديد از آراي ) Site(به عنوان مثال در انتخاب مكان

داليل شكست يكي از جديد، چرا كه انتخاب نامناسب مكان. مردمي در اين زمينه استفاده شد

و خاك، هاي ريشه علقه،محل كاررا عواملي چون مجاورت. هاي بازسازي است پروژه اي آب

و ميل به تشكيل مجدد نظام مسائل ظريف روان و اقتصادي، علي شناختي رغم هاي اجتماعي

وقوف به خطرناك بودن محل شهر در صورت زلزله مجدد، مردم را به پافشاري در زمينه حفظ 

ق ميمكان .دارد بلي شهر وا

و حتي آشنا نمودن بعضي و به جا از نيروي عظيم مردمي از طرف ديگر استفاده مناسب

جهت اين امر ابتدا. بود بازسازيسازي از نكات مثبت اين هاي مقاوم معماران محلي با تكنيك

شد نفر از ديپلم80حدود  و به آنان آموزش داده آ. هاي بيكار منطقه استخدام موزش در اين

و ساير امور مربوط به ابنيه، در حد الزم براي ساختمان زمينه هاي مسكوني هاي معماري، سازه



قيم، توسطسمتبا اجراي اين برنامه بخش مهمي از نظار.و خدماتي كم وسعت، بوده است

.افراد بومي انجام گرديد

و استفاده از پيمانكار هاي ان محلي در پروژهارجاع كارهاي اجرايي به پيمانكاران محلي

و بازسازي تا سرحد امكان از ديگر نكات اين بازسازي بود مختلف خانه .سازي

بروز اين زلزله در دوران ابتدايي انقالب اسالمي بود كه اين،ترين نكته مشاركتي اصلي

و حميت مردمي در باالترين حد ممكن بود چرا كه اكثر مردم به  خود باعث بروز همبستگي

مي داوطلبانه در اين پروژهصورت  .نمودند ها شركت

1گلباف 1360زلزله سال)1-11-9

و45و10در ساعت اي با بزرگاي زلزله 1360خرداد ماه سال21ثانية روز27دقيقه

7/6=Ms به وقوع) گوك(كيلومتري جنوب شرقي كرمان در ناحيه گلباف80در فاصله

و حدودن 1071پيوست تلفات جاني اين زلزله حدود  نفر مجروح در اين بخش 4000فر كشته

شدو آبادي اين منطقه بر روي گسل گوك قرار داشت كه خود باعث. هاي اطراف گزارش

و علي. وقوع اين زلزله گرديد رغم شدت نسبي زلزله، به دليل پائين بودن تراكم جمعيتي

.مسكوني، داراي تلفات جاني كمي بود

د روز از وقوع زلزله زير نظر شوراي بازسازي مناطق بازسازي شهر گلباف پس از چن

شد زده كرمان با هدف اوليه ايجاد سرپناه براي آسيب زلزله .ديدگان شروع

اين مركز بدون هماهنگي كامل با برخي از نهادهاي دولتي همچون بنياد مسكن انقالب

و بدون برنامه و شهرسازي، جهاد سازندگي ق اسالمي، وزارت مسكن بل طراحي شده، اي از

.نمايد شروع به بازسازي شهر مي

2تنها ايجاد سرپناه براي اهالي بوده است به نحوي كه با واگذاري،در اين زمينه هدف

و اتاق در شهرك و يا به صورت تك واحدي پيش ساخته در داخل باغات هاي جديد االحداث

.مزارع اين كار صورت گرفت

ذي در اين بين سازمان درو گان نكردند ديد گونه كمك مالي به آسيب هيچربط هاي

و يا بوجود آوردن عوض با كمك هاي غير نقدي همچون فراهم نمودن مصالح ارزان قيمت

به در حين فرآيند بازسازي، سازمان. شرايط شغلي، مردم را ياري نمودند هاي مختلف اقدام

 
نشر. گلباف: جلد دوم. 1380.هپذيري آن در برابر زلزل زده ايران با تكيه بر تحليل آسيب ارزيابي بازسازي سه شهر زلزله: برگرفته از�

.چاپ اول. بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران



از احداث شهرك و هر يك ها بر اساس اين سازمان هاي جديدي در اطراف شهر نمودند

ترين شرايط از عمده. ديدگان واگذاري كردند هاي احداثي را به آسيب شرايط مد نظر خود خانه

و خانه قبل از زلزله بوده است در خانه.و معيارهاي واگذاري آنها بومي بودن داشتن زمين ها

در77ازاي پرداخت مبلغ  ساله15هاي قسطهزار تومان واگذار شده كه اين مبلغ بايد

.پرداخت گرددباز

و توسعه شهر نيز در جهت غرب شهر بازسازي شهر عمدتاً در محل قبلي انجام گرفته

و نظر خواهي از خود اهالي حدود طبق آمارگيري نمونه. انجام شده است درصد1/55اي

و ساخت شهركهاي جديد(خانوارها از تغيير مكان شهر  ن) درواقع توسعه جديد بودند راضي

و ايجاد دهنده اين نكته است كه اهالي در انتخاب محل كه اين نشان هاي جديد توسعه شهر

.اند هايي در غرب روستا دخالت نداشته شهرك

:ها به صورت ذيل بوددر اين بازسازي وضعيت مالكيت

در رابطه با اين مسئله بايستي اشاره نمود كه شهر گلباف به دليل بافت پراكنده•

در، با مشكل عمدهو نيز خانه باغ بودن اكثر واحدهامتراكم مسكونيو غير  اي

و حدود مالكيت ها چه به صورت عرصه يا اعياني  خصوص مالكيت مواجه نبوده

بهبازسازي مسئوالن. اند قابل تشخيص يا شناسايي بوده از خانوارهاي آسيب، ديده

و يا افراد مهاجر كه خانه در زلزله در داخل شهر گلباف و كاشانه خود را

و ده ملك از دست داده بودند ،روستاهاي اطراف مخصوصاً روستاي تيرگان

به شكل اقساط واگذار) هزار تومان80تقريباً(واحدهاي مسكوني ارزان قيمت

.ندكرد

در طرح بازسازي به شهرونداني كه فاقد زمين بوده ولي بومي منطقه محسوب•

هاي مجاورن قيمت به شكل اقساط در شهركشوند، واحدهاي مسكوني ارزا مي

.داده شده است) اند كه پس از وقوع زلزله احداث شده(شهر 

و حتي قبل• به طور كلي به دليل ارزان بودن زمينهاي شهر در زمان وقوع زلزله

و به تبع آن مالكيت و تمام خانوارهاي از آن، مسئله زمين ها، مشكل اساسي نبوده

ز يا مينشهر چه آنهايي كه و هايشان به كاربريهاي خدماتي اختصاص يافته است

هاي توسط سازمان(اند در واحدهاي مسكوني ساخته شده هاي ديگر، توانسته گروه

.استقرار يابند) مختلف



هاي آتي در نظر گرفته شده هايي كه در طرح بازسازي شهر، جهت توسعه زمين•

ها دراين منطقه شهرك(باشدمي هاي بخش غربي شهر گلباف عمدتاً زمينبودند، 

.اين اراضي اكثراً باير بوده ودر اختيار سازمانهاي دولتي قرار دارند). اند قرار گرفته

طرح)2-11-9-1 :مشاركت مردم در زمينه تهيه
و نه نظام يافته : مرحله شناخت وضع موجود• مسئوالن بازسازي به طور پراكنده

.شهر كسب اطالع نمودندنفوذ شهر در خصوص گذشتهو مدون از افراد ذي

و طراحي مرحله برنامه• و برنامه: ريزي و اهالي مشاركت نداشتند و مردم ريزي

.هاي دولتي آن هم به صورت ناهماهنگ انجام گرفت طراحي توسط سازمان

و تصويب طرح مرحله تصميم• و ارگان: گيري ذي از آنجا كه نهادها ربط هاي

و تصويب طرح نمودند خود نيز طرح را به بازسازي خود راساً اقدام به تهيه 

.اجرا درآوردند لذا در اين مرحله نيز، از مردم استفاده نشد

طرح)2-11-9-2 مشاركت مردم در زمينه اجراي
ابتدا با شروع : سپردن كار بازسازي واحدهاي خصوصي به خود مردم•

و ناتواني بازسازي به دليل حجم زياد خرابي نهادهاو مالي بسياري از خانوارها ها

و به شكل  و ساز واحدهاي مسكوني در مكان جديدي از شهر اقدام به ساخت

هاي شهرك نمودند كه در اين مرحله اين واحدهاي خصوصي توسط سازمان

و اهالي فقط به عنوان كارگر ساده در اين بخش مشغول بودند،  دولتي ساخته شده

، خانوارهايي كه توانايي مالي سال از اين قبيل اقدامات2تا1اما با گذشت تقريباً 

عمدتاً در داخل(بيشتري داشتند راساً اقدام به بازسازي واحدهاي خصوصي خود

و سازمان) بافت و نمودند هاي دولتي صرفاً در حد ارائه مصالح ارزان قيمت

.نمودند نظارت فني در اين امر مشاركت مي

از90در بازسازي واحدهاي عمومي قريب به• نيروي كار محلي درصد موارد

.استفاده شده است



 گيالن وزنجان 1369سال زلزله)1-11-10
به وقت محلي 1369خردادماه سال31شنبه دقيقه بامداد روز پنج30در حدود ساعت

و36اي در فالت ايران در محدوده جغرافيايي به مشخصات زلزله دقيقه عرض49درجه

و  و49جغرافيايي و23درجه باثا51دقيقه نيه طول جغرافيايي، در مجاورت شهرستان رودبار

و آخوندي(ريشتر رخ داد3/7بزرگي   ). 1379: بحريني
در 200شدت زلزله به حدي بود كه شهرهاي تهران در و تبريز  400كيلومتري

و كيلومتري از مركز حادثه به شدت به لرزه درآمده بر اساس گزارش هاي رسمي سازمان برنامه

د و نيز حدود 14000ر اثر زلزله، حدود بودجه، نفر نيز 8002نفر كشته يا مفقود االثر شدند

هاي بازسازي بنياد ديده ثبت شده در كارگاه تعداد واحدهاي مسكوني آسيب. مجروح گشتند

و جوديحق(واحد گزارش شده است 214000مسكن، حدود  .)1375: شناس

و اسكان اضطراري)2-11-10-1 امدادرساني
س ديدگان اعات وقوع سانحه، امكانات مورد نياز جهت امداد رساني به آسيباز اولين

و ديگر استان تيم. منطقه بسيج گرديد و نجات از سراسر استان ها به منطقه وارد هاي امداد

و اصولي مبني بر خارج. شدند نكته اساسي در اين مرحله عبارت بود از اتخاذ تصميم صحيح

بر ننمودن مردم از منطقه، چرا كه اين امر موجب گرديده بود كه محور اصلي بازسازي كه

و در صحنه بودن خود آسيب و مردم مشاركت مردم ديدگان استوار بود تقويت گردد

ديده حالت انفعالي پيدا نكنند ونقش خود را به عنوان بازوي اصلي بازسازي ايفا نمايند آسيب

و جوديحق( .)1375: شناس

اسكان موقت)2-11-10-2
و در اين و سرما باقي نمانده بود مرحله با توجه به اين كه مدت زماني تا فصل بارندگي

همچنين با توجه به شرايط خاص اقليمي منطقه، دولت اقدام به برپايي اسكان موقت براي 

متري؛ دراختيار35هاي كوچك در مواردي اتاق. هاي مختلف نمود ديدگان به روش آسيب

در آسيب و منجيل اتاقك ديدگان قرار گرفت، به12هاي شهرهاي رودبار متري به نام فابين

و برخي20طور امانت داده شد، در تعدادي از روستاها نيز مبلغي در حدود  مصالح هزار تومان

و آخوندي(به مردم داده شد تا خود به احداث اسكان موقت بپردازند ديگر ساختماني : بحريني

1379(.



بازسازي)2-11-10-3
له با توجه به تجارب پيشين، بنياد مسكن انقالب اسالمي به عنوان پس از وقوع زلز

.مجري بازسازي تعيين گرديد

در اين راستا از مهمترين اقداماتي كه توسط اين نهاد صورت گرفت تهيه برنامه جامع

و به تصويب هيأت دولت وقت  بازسازي مسكن بود، اين برنامه براي نخستين بار تهيه شده

و جوديحق(از نكات برجسته آن به قرار ذيل بود رسيد كه برخي  :)1375: شناس

.به حداقل رسانيدن سرمايه دولتي در بخش مسكن•

.محور قرار دادن مشاركت مردمي در امر بازسازي•

و همراه با آنها• .متكي بودن نظام طراحي بر مردم

ان• جام مساعدت مديريت دولتي بازسازي در اموري كه مردم به تنهايي قادر به

.آن نبودند

وام بازسازي)2-11-10-4
و روستايي بودن، همچنين بر اساس استان ميزان وام را با توجه به تعداد خانوار، شهري

در امر ارائه تسهيالت بازسازي سه ارگان نقش اصلي را ايفا.و ميزان خسارت تعيين نمودند

و جوديحق(كردند كه عبارت بودند از  :)1375: شناس

.منابع تأمين كننده اعتباربانكها به عنوان•

.بنياد مسكن به عنوان مجري برنامه بازسازي•

و هماهنگ كننده استانداري• .ها به عنوان ناظر

و. گرفت پرداخت وام در سه مرحله انجام مي مرحله اول بعد از تكميل پرونده

و مر و ديوار چيني حله سوم كارشناسي از واحد مسكوني، مرحله دوم بعد از اجراي شناژ پائين

و جوديحق(و شروع عمليات پوشش سقفيبعد از اتمام ديوار چين .)1375: شناس

و سازها)2-11-10-5 دانش فني در ساخت
و نيز اصل در اين زمينه سياست كالن بر دو محور ارتقاء كيفي واحدهاي مسكوني

و ملي استوار بود ا با توجه به اينكه منطقه آسيب. خودكفايي در سطح منطقه ستانهاي ديده شامل

و نيز محدوده خلخال بود بنابراين فرهنگ و الگوهاي متفاوتي جهت ساخت گيالن وزنجان ها



و نوسازي بايست هر كدام در بازسازيو ساز، موجود بود كه مي ها اعمال گردد، به همين ها

و جوديحق(منظور  ):1375: شناس

ب• ه عنوان مصالح در روستاهاي استان گيالن، به دليل استفاده رايج از چوب

اصلي قبل از زلزله، پيشنهاد گرديد كه از اسكلت چوبي با پوشش زيگالي كه

و مقاومت خود را در زلزله نشان داده بود استفاده گردد .توانايي

و غالب در ساخت• در مورد روستاهاي استان زنجان نيز به دليل اينكه تيپ آشنا

و گلي بو و اين سيستم در مقابل زلزلهو سازهاي منطقه ديوارهاي باربر خشت د

در. مقاومت چنداني از خود نشان نداده بود، بنابراين پيشنهاد به تغيير آن داده شد

و افقي،روش جديد و جهت تقويب آن شناژ قائم از ديوارهاي آجري استفاده شد

.بتني نيز استفاده گرديد

و در مناطق زلزله و سقف چوبيگ زده زنجان سنت رايج مردم استفاده از خشت ازل و

و ديوار آجري، بنابراين تفاوت سوي ديگر پيشنهاد مجري بازسازي استفاده از شناژهاي بتني

و پيشنهاد ارائه شده توسط مجري بازسازي  و ساز رايج در منطقه فاحشي مابين سنت ساخت

بر همين اساس به يك حركت فرهنگي نياز بود كه از روش هاي ذيل براي. وجود داشت

:آموزش روستائيان استفاده گرديد

ذي آموزش كالسيك در سازمان• .ربط هاي

و نقشه در محيط• هاي آموزش به وسيله نشان دادن ماكت، عكس، اساليد

.روستايي

 الگوسازي•

و آموزش هاي كالسيك انجام گرفته در اين مناطق با همكاري سازمان آموزش فني

گ حرفه و امور اجتماعي صورت و با اين روش، افراد آموزش داده شده اي وزارت كار رفت

براي ولي اين روش به داليلي چون معلوم نبودن نتيجه كار. شدند وارد طيف بازسازي مي

و نيز عدم امكانات، جهت داوطلبين، طوالني بودن دوره و عدم رضايت داوطلبين هاي آموزشي

.طرح فوق نتيجه بخش نبود،ساماندهي اين افراد

آ و عكس بودراه حل دوم با. موزش به وسيله نشان دادن ماكت، اساليد براي اين منظور

مي توجه به نبودن برق در اكثر روستاهاي آسيب از طرفي. آمد ديده، مشكالت فراواني بوجود

هاي دانشگاهي با قشر روستايي مزيد بر علت شده عدم وجود زباني مشترك بين تحصيلكرده

ر. بود .وش قبلي مؤثرتر بودالبته اين روش نسبت به



در اين روش با ). الگوسازي(هايي به عنوان الگو راه حل سوم عبارت بود از ساخت خانه

و سياست و جذب نيرو، توجه به كمبود نيروي فني در ستادهاي معين بازسازي عدم گسترش

و شكل دادن آنها نمودند ستادهاي معين اقدام به تشكيل گروه به اين گروه. هاي فني  ها

و با صحبت وتوافق با چند خانوار آسيب ديده شروع به ساختن روستاهاي مختلف اعزام شده

در بسياري از روستاها با توجه به اينكه احداث واحد. نمودند خانه هايي با سيستم جديد مي

بي،سرپرست به عهده مجري بازسازي بود مسكوني افراد بي به همين واحدهاي سرپرست

د ميعنوان الگوسازي درر روستا مطرح گرديد كه بهترين نتيجه را نسبت به دو روش قبلي

.آموزش روستائيان عايد نمود

توان به منطقه طارم سفلي از استان زنجان اشاره نمود كه در آن، ستاد به عنوان مثال مي

متري15معين اصفهان از همان ابتدا يعني در مرحله اسكان موقت اقدام به ساخت واحدهاي 

اس35و  و قائم كرده بود؛ به طوري كه همان افراد درمرحلهتمتري با فاده از شناژهاي افقي

در حقيقت اين واحدها هم به عنوان الگو. اسكان دائم اقدام به گسترش واحدهاي خود نمودند

و هم به عنوان اسكان موقت در نظر گرفته شد  و جوديحق(استفاده شد ).1375: شناس

انيهاي ساختم نقشه)2-11-10-6
و و اكثر روستاها از سه قشر كشاورزان، دامداران  خوش نشينان تشكيل شده بود

و نيازهايشان ساخته شود بايست براي هر سه قشر خانه مي اما به دليل اينكه. هايي با ساليق

ها را ناديده گرفته بودند، بنابراين اكثر قريب به اتفاق ستادهاي معين درك اين واقعيت

هاي ستادهاي معين كه توسط روستائيان احداث گرديده بود با نقشه واحدهاي مسكوني

بازسازي تفاوت داشت، چرا كه حرف اول در طراحي واحدهاي مسكوني روستائيان را 

مي معيشت زد؛ در حالي كه از ديدگاه طراحان واحدهاي مسكوني روستائيان صرفاً شان

و استراحت سكونت و جوديحق(گاه بود گاه .)1375: شناس

در مورد طراحي بافت روستاها نيز بايد اشاره نمود كه در طراحي بافت اكثر روستاها

و كوتاه  و در بسياري موارد صرفاً به دليل حجم آواربرداري كامالً نظر مردم اعمال نشده بود

و نيز در پيش بودن فصل سرما، اقدام به جابجايي روست بودند اها كرده بودن دوره اسكان موقت

و جوديحق( .)1375: شناس

. ريزي در مرحله اسكان موقت بود وجود برنامه علت اصلي در جابجايي روستاها،

و با توجه به جو بحراني اين مرحله و،درمرحله اسكان موقت اكثر تصميمات اتخاذ شده بود

ي شناسي، بلكه به دليل حجم آواربردار نه به دليل مشكل زمين(كه روستاها باعث گرديده بود



،جابجا شوند همچنين روستاهاي جابجا شده نيز بدون مطالعه مناسب)و زمان الزم اين كار

و به صورت شطرنجي طراحي شدند مكان چون ادغام برخي روستاها مسائليدر اين بين. يابي

و  و معيشت مردم بدون مطالعه مناسب، عدم وجود تناسب بين قطعات واگذار شده با زندگي

مشبسياري  و جوديحق( فراواني را سبب شودكالت ديگر .)1375: شناس

توانمندسازي كشور در برابر سوانح)2-11-10-7
از جمله مهمترين نتايجي كه پس از اين زلزله كشور جمهوري اسالمي ايران به آن

و مراكز دسازي در برابر سوانح آتي بود، بطوريكه پس از اين زلزله گروهندست يافت، توانم ها

و(مطالعاتي متعددي  و زلزله شناسي ...) همچون مركز مطالعات سوانح طبيعي، پژوهشگاه زلزله

و برنامه عمران ملل متحد با حمايت هاي مالي دولت جمهوري اسالمي ايران، بانك جهاني

)UNDP ( تشكيل شد)و آخوندي .)1379: بحريني

بر توان گفت كه ايران جهش چشمگيري جهت توانمند شدن در برا پس اين زلزله مي

.سوانح داشته است

1لرستان 1385زلزله سال)1-11-11

و47و4در ساعت 17و1ساعت(11/1/85ثانيه به وقت محلي روز جمعه43دقيقه

و در1/6اي با بزرگاي، زمين لرزه)2006مارس31ثانيه به وقت گرينويچ،1دقيقه درجه

د) ريشتر(مقياس امواج دروني زمين  و بروجرد را به لرزه دشت سيالخور، ما بين شهرهاي رود

شد14تا10درآورد، كه عمق كانوني زمين لرزه بين  موسسة ژئوفيزيك. كيلومتر برآورد

و87/48دانشگاه تهران مركز اين زلزله را در مختصات  درجة عرض52/33درجة طول شرقي

در USGSاما. شمالي اعالم نمود و58/33آن را م درجة شرقي اعال79/48درجة شمالي

در. نمود و45كيلومتري جنوب شرق بروجرد،5اين منطقه كيلومتري شمال شرقي خرم آباد

آستانه، لرزه در روستاهاي بزازنا، درب بيشترين شدت زمين. كيلومتري تهران است 335

و علي پهلوانكل، كلنگانه، باباپشمان، حيدرآباد، دره آباد اتفاق افتاد، بطوريكه با تخريب سر

اگر چه ميزان ). مشخص است10-2موقعيت آنها بر روي شكل(اند رو شدهي روبهدرصد100

و تاسيسات فراوان بود و30حدود( خسارات وارده به ساختمانها 16هزار واحد روستايي

اين طرح به كارفرمايي بنياد. شده است برگرفته 1385مطالب ذكر شده در مورد اين زلزله، از طرح مستندسازي زلزله لرستان در سال�

و توسط پژوهشكده سوانح طبيعي انجام شده است .پژوهشگر نيز در انجام بخشي از اين طرح سهيم بوده استكه مسكن انقالب اسالمي



هاي اخير كشور همچون زلزله سال ها در مقايسه با زلزله، اما ميزان كشته)1هزار واحد شهري

و زنجان 1369 و در حدود 1382و زلزله سال گيالن نفر اعالم گرديد، چرا64بم بسيار اندك

و سوانح غيرمترقبه وزارت كشور در اثر وقوع پيش  كه هشداردهي به موقع ستاد حوادث

هاي متعدد شب قبل از سانحه، باعث شده بود كه مردم شب را بيرون از منازل خود سپري لرزه

و اين مهم در كاهش تلفات انس .اني بسيار مؤثر بودكنند

. زده لرستان نشان داده شده استشمايي از منطقه زلزله10-2در شكل شماره

و كانون زلزله:10-2شكل  موقعيت منطقه زلزله زده لرستان

شد10در ابتدا� به اين تعداد نيز هزار واحد مسكوني ديگر6پس از يك سالليو،هزار واحد شهري جهت بازسازي در نظر گرفته

.گرديداضافه 



امداد ونجات)2-11-11-1
 بالفاصله پس از اعالم خبر وقوع زلزله، نهادهاي مسئول در اين زمينه وارد عمل شدند،

سازمانهاي عضو. البته بيشتر اين نهادها از شب قبل آمادگي مقابله با بحران احتمالي را داشتند

و آموزش  و سوانح غيرمترقبه كشور، مانند هالل احمر، وزارت بهداشت، درمان ستاد حوادث

و بسياري)ره(پزشكي، كميته امداد امام خميني  و انتظامي، استانداري لرستان ، نيروهاي نظامي

.هاي مرتبط با خود نمودند ديگر از سازمانهاي مسئول، شروع به فعاليت

اسكان اضطراري)2-11-11-2
در زلزله لرستان، مسئوليت توزيع چادر بر عهدة هالل احمر بود، اما بدليل توزيع

فروردين،12صبح روز شنبه5نامناسب چادر، مردم در برخي از روستاهاي منطقه تا ساعت 

از. پناه بودند فاقد سر يكي از داليل توزيع نامناسب چادر اين بود كه در روز اول تعداد كثيري

بر چادرهاي ارسالي در مركز هالل احمر بروجرد، قبل از تخليه از ماشين داشته ها، توسط مردم

و اين حادثه معموالً تنها بدليل نحوه ورود. شده بودند اين موضوع در زلزله بم هم رخ داده بود

ميچادرها به شه و تخليه در انبارها اتفاق اما در اين منطقه از روز دوم با كمك نيروهاي. افتدر

و نظامي، وضعيت توزيع چادرها بهبود يافت .انتظامي

از ديگر نكات قابل ذكر در خصوص توزيع چادرها، نقش مناسب شوراي اسالمي

كه. روستا بود اسدر چرا المي روستا ساماندهي روستاهايي كه توزيع چادر به كمك شوراهاي

.مردم رضايت بيشتري نسبت به نقاط ديگر داشتند،شده بود

 از ديگر نكات قابل توجه اين بود كه ميزان چادرهاي توزيع شده بيش از تعداد آسيب

همچنين از طرفي،شدديدگان بود چرا كه برخي از چادرها توسط افراد غير بومي دريافت مي

اي احتمالي اكثر افراد منطقه زلزله زده خانه هاي خود را ترك كردهه به دليل ترس از پس لرزه

. نمودند) چادر(و تقاضاي دريافت سرپناه اضطراري

اسكان موقت)2-11-11-3
 با در نظر گرفتن، مسئوالن امرموجب شد كه سانحه در ابتداي فصل بهار اين قوعو

و ميزان خرابي ايجاد شده، در ايجاد اسكان موقت قبلي،و نيز با توجه به تجربيات حجم حادثه

و با حركت به سوي اسكان دائم سعي نمايند كه مردم منطقه را به طور  تجديد نظر كرده

مي. مستقيم از چادرها به ساختمانهاي مسكوني دائم منتقل نمايند توان از جمله عوامل ذيل را

:داليل اين تصميم برشمرد



و به منظور افزايش مشاركت)بم 1382بويژه زلزله سال(تجارب قبلي اسكان موقت•

.مردم در فرآيند بازسازي

و داشتن فرصت• و مناسب براي بازسازي وقوع زلزله در ابتداي فصل بهار كافي

.قبل از فصل سرمامنطقه، 

و ايجاد انگيزه در امر بازسازي• . فراهم نمودن زمينه مشاركت مردمي

و سرعت بخشيدن به فرآيند باز كاهش هزينه• .سازيها

واحدهايي را كه صد در امر تأكيد نمودند كه با كمك مردم، بر همين اساس مسئوالن

اسكان موقت بدين ترتيب. اند را تا قبل از فرارسيدن فصل سرما تحويل دهند صد ويران شده

.حذف گرديد

و اعتبارت: بازسازي)2-11-11-4 وام
و اعتبار الزم در زلزله لرستان بر اساس برآورد اولية يك گروه كارشناسي نسبت بودجه

و از طرف هيات محترم دولت در اختيار به خرابي بنياد( مجري بازسازي ها تعيين گرديد

در سطح شهر.هاي بازسازي به نسبت تخريب با هم متفاوت بودند وام. قرار گرفت)مسكن

و تعميري(وامها سه نوع   ن، صرفاًو در روستاها به دليل تخريب فراوا) احداثي، مقاوم سازي

. احداثي بود

و براي واحدهاي احداثي در سه بودجه مربوط به واحدهاي تعميري، در يك قسط

و تأييد  و مشروط به انجام كار و سوم منوط قسط پرداخت مي شد كه پرداخت قسط دوم

ميجهت دريافت وام بازسازي. نكات فني كار توسط ستادهاي معين بازسازي بود - متقاضيان
و جهت تسريع در دريافت بايست اقدام به تشكيل پرونده درخواست وام نمايند در اين راستا

ها در ستادهاي معين مستقر گرديدند؛ اين مهم در افزايش نمايندگاني از بانكوام بازسازي، 

از. ها نقش بسزايي داشت سرعت تكميل پرونده اما مشكالتي نيز در اين بين وجود داشت كه

م آن جمله مي :وارد زير اشاره كردتوان به

:ناكافي بودن مبلغ وام•

كه در تمامي مصاحبه و مسئوالن، كراراً به اين نكته تأكيد شد هاي انجام گرفته با مردم

به همين دليل. باشد ميزان وامهاي اختصاص يافته جهت ساخت يك واحد مسكوني كافي نمي

ن به اين امر اختصاص داده در قدم بعدي با درخواست مردم، وامهاي تكميلي توسط مسئوال

هر. شد و دو ميليون تومان براي وام تكميلي حدود يك ميليون تومان براي هر واحد روستايي

و نه مانند وامهاي كم بهره(واحد شهري  .اختصاص يافت) با سود بانكي معمول



 هاي بازسازي طوالني بودن گردش كار اداري در تكميل پرونده•

و• و عدم هماهنگي مناسب بين احدهاي اجرايي مجري بازسازي اماكن مسكوني،

عبانكه .ملاي

 به عنوان مثال در پرداخت.قوانين داخلي هر بانك مشكل ساز بود برخي موارددر•

در. وامهاي تكميلي مشاهده شد كه برخي از بانكها در پرداخت اين وامها تأخير داشتند

اخت وام تكميلي را به سادگي پرداخت وام تكميلي، مقررات داخلي بانكها اجازه پرد

داد چرا كه در اين زمينه، بانك درخواست ضامن معتبر به متقاضيان نمي،وام اوليه

و مانند وامهاي پرداختي اوليه ضامن زنجيره مي .نمودند اي را قبول نمي نمود

دانش فني معماري: بازسازي)2-11-11-5
و ديوارچيني در مناطق روستايي براساس نقشه اي ارسالي از سوي ستاده پالن معماري

و سازها براساس اين.رفتگمي صورتبه ستادهاي معين بازسازي1هماهنگي رعايت ساخت

از تيپ نقشه ها اجباري شده بود، اما راههايي نيز وجود داشت تا كساني كه مايل به استفاده

سيدن به اينر. هاي ديگري را جايگزين نمايندنبودند؛ بتوانند نقشهمذكور هاي معماري تيپ

و زمانبر بود كه اكثر روستاييان از آن استقبال هزينهپري مند طي نمودن فرآيندهدف، نياز

و همان تيپ نمي و براساس نمودند، هاي معماري پيشنهادي از سوي ستادهاي معين را انتخاب

و ساز خود را انجام مي . دادند آن ساخت

م تهيه نقشه و مورد تأييد مجري بازسازي در هاي جديد، نيازمند حضور مشاور جرب

و ماهري نبودند. منطقه بود و تغيير اما مشاوراني كه در منطقه وجود داشتند، مشاوران با تجربه

و بوروكراسي پيچيده در نقشه معماري مستلزم طي اين فرآيند بدين شكل.بوداي فرآيند اداري

ابتدا به تأييد دفتر،ه نقشة تهيه شدهك نمايدبايست مشاوري انتخاب بود كه، فرد متقاضي مي

و سپس به تأييد ستاد هماهنگي  .برسدفني ستادهاي معين بازسازي

و شرايط فرهنگي حاكم بر در موارد بسياري، با توجه به نيازهاي مختلف روستاييان

از.شد روستاهاي منطقه، نياز به الگوهاي متفاوت معماري احساس مي در اين بين برخي

كهي معين بازسازي همچون ستاد معين بازسازي استانستادها فارس، با درك اين موضوع

هاي معماري ستاد هماهنگي در همه شرايط قادر به مرتفع نمودن نيازهاي متقاضيان تيپ

االمكان هاي مختلف معماري را طراحي نموده، كه حتي باشد؛ با مشاركت خود مردم، تيپ نمي

 
.ستاد هماهنگي، هماهنگ كننده ستادهاي معين بازسازي در استان لرستان بود1



از اين تيپ. قه در آن لحاظ شده باشدنيازهاي مردم روستايي منط و ها، مبناي كار قرار گرفته

.با شرايط، برخوردار بودند منطبقبراي تغييرات جزعي مناسبي پذيري انعطاف

شايان ذكر است كه در دفتر فني برخي از ستادهاي معين بازسازي، تيپهاي معماري

ميموجود، جهت سهولت دسترسي روستاهاييان، بر روي تابلوها در اكثر.شدي اعالنات نصب

ها از اين نوع تيپ هاي پرجمعيتبرخالف خانواده هاي با بعد خانوار پايين خانوادهموارد 

.رضايت داشتند

جهت ترويج الگوهاي معماري موردنظر، برخي از ستادها در روستاهاي تحت پوشش

كهخود، يك واحد مسكوني را  ، به عنوانه بودداشت مقيم همكاري بيشتري با ناظر براي مالكي

و ديوارچيني واحد و پالن معماري با رعايت نظرات صاحبخانه طراحي نمونه انتخاب

وميهمچنين مصالح نما به صورت رايگان در اختيار مالك اين واحدها قرار. گرديد مي گرفت

نه باعث گرديد تا به عنوان يك واحد نمو نماكاري ساختمان تحت نظر واحد معماري اجرا مي

.شود تشويق ساير متقاضيان 

اي دانش فني سازه: بازسازي)2-11-11-6
دوهاي مورد استفاده در روستاها غالباً اسكلت فلزي بود سيستم سازه ، كه خود شامل

و مهره: باشدميدسته و اسكلت فلزي پيچ همچنين به صورت.اي اسكلت فلزي جوشي

مياي اسكلت بتني نيز استفاد محدود از سيستم سازه .گرديده

و مهره،، مجري بازسازيپس از زلزله دلخراش بم اي استفاده از سازه اسكلت فلزي پيچ

اين سيستم به كارفرمايي كارگروه. متري را ترويج داده است43و60و85هاي در تيپ

هاي زمين در قالب يك پروژه تحقيقات كاربردي توسط تخصصي زلزله ولغزش اليه

هاي ازمزاياي سازه. طراحي شده است) مركز مطالعات سوانح طبيعي(يعي پژوهشكده سوانح طب

مي اسكلت پيچ ومهره :توان به موارد ذيل اشاره نمود اي

.تكميل سريع سازه خام•

ووتضمين كيفيت اتصاالت از طريق استفاده از جوشكاري كارگاهي،• استفاده از پيچ

.مهره در محل اجرا

باشد،و يا روستاهايي كه دسترسي به آنها آسان نميبيشتر در روستاهاي دور دست•

.گيرد مورد استفاده قرار مي

:توان ذكر نمودو از جمله مهمترين معايب اين نوع سازه موارد ذيل را مي



اي مشكلي قيمت تمام شده آن، همچنين در دسترس بودن اجزاء اين سيستم سازه•

با كمبود،اي از زمانن در برههاست كه مورد بحث است چرا كه در بازسازي لرستا

و مهره و حتي متوقف60اي واحدهاي اسكلت پيچ متري، روند بازسازي كند

مي بنابراين استفاده از اين سيستم سازه. گرديد يا اي زماني تواند كاراتر باشد كه

احتمال كمبود مصالح مورد نياز در زمان اجراي عمليات وجود نداشته باشد يا اينكه 

و مهره اسكلت،لاز قب اي انبار شده باشد تا در زمان اجراي عمليات هاي پيچ

. مشكلي بوجود نيايد

.پذيرد توسعه اين ساختمانها در آينده توسط مالكين به سادگي صورت نمي امكان•

اي كه در بازسازي روستاهاي استان لرستان رواج يافته بود، نوع ديگري از سيستم سازه

مي هاي اسكلت جوش سيستم و89باشد كه در چند تيپ در جا و70متري متري63متري

و شيبدار طراحي شده  و با سقف مسطح .بوديك طبقه، دو طبقه

مي مهمترين مشكل در سازه باشد كه با توجه هاي اسكلت فلزي جوشي كيفيت جوش

و مسلط در منطقه باعث شد كه از كيفيت مناسب آن كاسته  از. شودبه كمبود جوشكار ماهر

و مهره اي، اين بود كه در زمان كمبود مصالح طرفي مزيت اين سيستم نسبت به اسكلت پيچ

و مهره و ساز، سيستم اسكلت فلزي جوشي كاراتر به نظر پيچ و كند شدن روند ساخت اي

و مهره ساده آنهاهمچنين توسعه احتمالي. آمد مي مي تر از اسكلت پيچ الزم به توضيح. باشد اي

و مهره است  موجوداي در شرايطي كه مصالح به طور كامل سرعت كار اجراي اسكلت پيچ

.باشد از سيستم اسكلت فلزي جوشي باالتر است

سيستم ديوار باربر با كالف بتن مسلح از ديگر موارد مطرح در اين بازسازي استفاده از

.است كه به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفت

3dستم سيستم ديگر، سي wall هاي پيش ساخته است كه در شهر چاالن چوالن يا پانل

ستادو تحت نظرپيمانكاران مجرب توسطها اين ساختمان. مورد استفاده قرار گرفته است

ميزياهماهنگي بازس .شدندساخته

تأمين مصالح: بازسازي)2-11-11-7
مي از اصلي نياز به مصالح اوباشد ترين نيازها در هر بازسازي مر مستلزم تدوين يك اين

به چارچوب مطالعاتي مشخص جهت برآوردهاي الزم است كه اهم اين موارد را مي توان

:صورت زير خالصه نمود



بر همين اساس اولين:برآورد حجم كل مصالح ساختماني مورد نياز در بازسازي•

و  گام جهت تأمين مصالح، برآورد اوليه ميزان مصالح مصرفي جهت ساخت

واحد000/30(هاي بوجود آمدهد كه با توجه به حجم خرابيسازها بو

و حدود  همچنين با در نظر گرفتن الگوي) واحد شهري000/16روستايي

و ساز در قسمتهاي مختلف منطقه آسيب ديده در كنار سطوح زير بنايي ساخت

و نيز تعداد واحدهاي تعميري موجود در منطقه ميزان تقريبي مصالح  ساختمانها

. رفي تعيين گرديدمص

با توجه به اينكه قرار بود : بيني تقاضاي مصالح ساختماني در روند بازسازي پيش•

مي تعداد زيادي واحد مسكوني در زمان كوتاهي ساخته شود پيش كه بيني شد

و در ادامه عمليات بازسازي  در اوايل كار تقاضاي زيادي جهت مصالح نباشد؛

.درخواست وام اين تقاضا افزايش يابد هايو همزمان با تكميل پرونده

و ساز:بررسي امكانات موجود جهت تأمين مصالح• مسلم است كه جهت ساخت

و تجاري در مدت زمان كوتاه، مصالح فراواني  تعداد زيادي واحد مسكوني

كه امكانات موجود در مورد تهيه مصالح از نظر واردات يا توليد استمورد نياز 

.گرديد توزيع آنها بررسي مصالح همچنين نحوة 

در ابتداي بازسازي لرستان مشكل چنداني جهت تأمين مصالح ساختماني بر اساس

و ساز واحدهاي مسكوني كمبود برخي  موارد فوق وجود نداشت اما با اوج گرفتن كار ساخت

60ساخته واحدهاي هاي پيش اسكلتكمبود از مصالح مشكل ساز شده بود، به عنوان مثال 

از در برهه متري و سازها گرديد زماناي . باعث توقف ساخت

و ساز به ويژه، تقاضا جهت دريافت مصالح ساختمانيهابا پيشرفت فيزيكي ساخت

و از طرفي قرارداد آالتآهن و پيمانكاران افزايش يافت نسبت به ميانگين ماهانه از طرف مردم

و، مابين1ثابت تحويل مصالح مانند فوالد مباركه(ي توليدكنندهها شركت مجري بازسازي

و فوالد خوزستان از آهن، خود عامل مضاعفي در كمبود شديد)اصفهان مورد نياز بود كه

و در نهايت كند شدن عمليات پيامدهاي آن مي و كمياب شدن آهن آالت توان به گران شدن

 
و از جمله شركت(اين معني كه شركت سامان محيط به1 هاي وابسته به بنياد مسكن كه مسئوليت تهيه مصالح اصلي مانند آهن

و فوالد خوزستان(آالت هاي توليد كننده آهن قراردادي با شركت) سيمان را برعهده داشت آن) فوالد مباركه منعقد نمود كه در

مي شركت .ه ميزان ثابتي از توليدات خود را به شركت سامان محيط بفروشندبايست ماهان هاي توليد كننده



نيز در اين مسيرتآال البته شايان ذكر است كه گران شدن جهاني آهن. بازسازي اشاره كرد

.تأثير نبود بي

باعث گرديد كه برخي از ستادهاي معين مستقر در استان لرستان خود دست آهنكمبود

و اقدام به تهيه مايحتاج خود نمايند به. به كار شده به عنوان مثال ستاد معين اصفهان با توجه

توانستند آهن اصفهان رابطه مناسب بنياد مسكن استان اصفهان با مسئوالن كارخانجات ذوب

اين امر در مورد ستاد معين خوزستان نيز. مقداري از آهن آالت مورد نياز خود را تهيه نمايد

چرا كه مسئوالن بنياد مسكن خوزستان مقداري از نياز خود را از فوالد. نمود صدق مي

.خوزستان تهيه كردند

به متقاضيان موجباتي فراهم برخي از ستادهاي معين بازسازي نيز با پرداخت وجه نقدي

مي(جهت تهيه مصالح اقدام نمايند، راساًنمودند تا متقاضيان  توان به ستاد معين به عنوان مثال

، اين كار عالوه بر كاستن فشار مضاعف از مسئوالن ستاد)بازسازي استان تهران اشاره كرد

ر معين، باعث مي و تنگناهاي موجود در وند تأمين مصالح آشنا گردند شد كه مردم با مشكالت

.آنها نيز استفاده شودمشاركتازو 

و غيره به ستادهاي معين،جهت تهيه ساير مصالح ساختماني از جمله تيرچه، شن، آجر

استفاده زده از مصالح موجود در منطقه زلزله،اختيار داده شد كه جهت توانمندسازي منطقه

در اين. همجوار مصالح مورد نياز خود را تأمين نمايند، در غير اين صورت از استانهاي نمايند

تقويت با استفاده از ديده توانمندسازي منطقه آسيب، راستا سياست كالن مجري بازسازي

بهو كارگاههاي توليد شن  و راه اندازي كارگاههاي توليد بتن توسط شركتهاي وابسته ماسه

.بود) همچون شركت بنياد بتن(بنياد مسكن 

مشاركت مردم در بازسازي: زسازيبا)2-11-11-8
توان گفت مردم در سه مرحله مشاركت خود را به عرصه ظهور در زمينه مشاركت مي

: گذاشتند كه عبارتند از

و ساز•  مشاركت مردم در مرحله اول مديريت ساخت

و ساز مانند و تصميمريزي، تصميمبرنامه: در مراحل اوليه ساخت گيري؛ برخي از سازي

و اصفهان؛ از ابتداي ستادهاي معين بازسازي مانند ستادهاي معين بازسازي استانهاي فارس

و بعد از اينكه به پتانسيل عظيم مشاركت در مردم پي بردند؛ سعي بر آن  شروع بازسازي

و تصميمكه از برنامه(اند تا از مشاركت مردم در تمام مراحل بازسازي داشته و ريزي سازي



تتصميم و بازنگري ادامه يافته استگيري گرفته و ارزيابي و نهايتاً نظارت استفاده)ا اجرا

و به منظور كارشناسي. مطلوب را به عمل آورند هاي اوليه لذا قبل از تشكيل پرونده بازسازي

و شوراهاي روستايي برگزار  از واحدهاي مسكوني تخريب شده، چندين جلسه را با مردم

. اندكرده

و فارس بر اين باور بودند كه مشاركت هر چه بيشتر مسئولين ستادهاي استان اصفهان

و در واقع مردم به طور عملي خود را در فرآيند  مردم موجب افزايش تعهد كاري مردم شده

و ساز سهيم نموده و تخصص مردم منطقه با فرآيند. اندمديريت ساخت به دليل آشنايي

و ساز، ستادهاي فوق و اطالعات فني در مورد الذكر اقدام به ساخت و انتقال دانش آموزش

و ساز به مردم نموده و مديريت ساخت براي اين كار به انتشار بروشورهاي محلي. اندبازسازي

يا به عنوان مثال اقداماتي در زمينه فراخوان جذب پيمانكاران محلي در منطقه. انداقدام كرده

. اندزده انجام دادهزلزله

و تحقيق كارشناسان فني، مسئولين در مورد موضوع جابجايي روستاها نيز بعد از مطالعه

و حتي در ستادهاي فوق و نشستهايي با مردم منطقه نموده الذكر اقدام به برگزاري جلسات

و واگذاري اراضي مسكوني را به خود مردم داده بنابراين. اندبعضي از موارد، مديريت تقسيم

و اصفهان نيز مصاديق مشاركت مردم به صورت در اين مرحله در ستادهايي  مانند فارس

مشاركت در انتخاب پيمانكاران، انتخاب نوع مصالح، انتخاب نحوه توزيع مصالح، تشكيل 

و جابجايي روستاها صورت  جلسات مردمي در روستا، انتخاب نوع نقشه واحدهاي مسكوني

. عملي به خود گرفته است

و سازمشاركت• :مردم در مرحله دوم مديريت ساخت

و ساز مانند آواربرداري، پي زني، كني، ديوارچيني، سقفدر مرحله دوم مديريت ساخت

و نيز پيگيري پروندهنازك و مشاركت در كالسهاي آموزشي هاي اداري كاري، توزيع مصالح

ازي مشاركت واحدهاي مسكوني؛ مردم منطقه به طور موثري در كارهاي اجرايي بازس

و. اندداشته و كنترل ستادها در ايجاد كارگاه تيرچه و با هماهنگي به عنوان مثال مردم خودشان

و به گونه به. اندجويي داشتههايشان، صرفهاي در هزينهبلوك در روستاها مشاركت فعال داشته

س و قابل ذكر مردم در مرحله اجرايي مديريت و ساز؛ عبارت ديگر از مصاديق عملي اخت

و ماسه نام بردمي و شن و بلوك از سوي. توان از توليد مصالح در قالب ايجاد كارگاه تيرچه



پيي معينديگر مردم در روستاهاي تحت پوشش ستادها كني، گرفتن در مراحلي مانند

و تيرآهن مشاركت فعالي داشته اند . مصالحي مانند سيمان

و سازمشاركت مردم در مرحله سوم مديريت• :ساخت

و بازنگري به مشاركت مردم در مرحله آخر بازسازي يا همان مرحله نظارت، ارزيابي

و دست و ناظران اين صورت بوده است كه مردم در پاسخگويي به مسئولين اندركاران

و اطالعات الزم را در مورد ميزان رضايت خود از روند بازسازي  بازسازي؛ با آنها تعامل داشته

و كيفي. اندداده ارائه از سويي ديگر در بعضي از موارد حتي خود مردم به عنوان ناظر كمي

و پي هاي مسكوني خود گيري بسيار فعالي در زمينه پروندهواحد مسكوني خود عمل كرده

و. اندداشته به عنوان مثال در روستاي درب آستانه مردم پيوسته با شوراي روستا تعامل

و مسايل خود را در هر مرحله از فرآيند بازسازي به به گونه. همكاري داشته اند اي مشكالت

و ستاد  و شورا نيز با توجه به اينكه با ستاد معين استان اصفهان شوراي روستا انتقال داده

و مشكالت را به مقامات  و همكاري نزديكي داشته است؛ لذا مسايل هماهنگي بازسازي، تعامل

و مشكالت مردم روستا در فرآيند. مسئول انعكاس داده است و انفعال، مسايل در اين فعل

و در نتيجه بر سرعت كار بازسازي افزوده شده است و يا كمتر شده .بازسازي حل شده

تأمين نيروي انساني: بازسازي)2-11-11-9
مي با توجه به تجربه بازسازي و هاي پيشين، به نظر آيد كه استفاده از نيروي انساني ماهر

ا كه. مري ضروري استبا تجربه بنياد مسكن جهت بازسازي استان لرستان سعي بر آن داشت

هاي پيشين به همين دليل از مديران بازسازي كه در زلزله. از افراد با تجربه خود استفاده نمايد

آ در تأمين نيروي انساني، به ستادهاي معين ابالغ.دورنيز حضور فعال داشتند، دعوت به عمل

ا و در بازسازيگرديد، حتي هاي قبلي نيز المكان از نيروهاي خود كه با روند كار آشنا بوده

و سابقه آنها كمتر از  از. هاي كليدي ومهم استفاده كنند سال نباشد، در پست5حضور داشته

و غير بومي تقريباً سليقه اي عمل طرفي هر يك از ستادها به لحاظ بكارگيري نيروي بومي

اين. شوداين بود كه از نيروهاي بومي بيشتر استفاده اكثر ستادهاع سياست در مجمو.اند نموده

و از طرفي موجب توانمند مهم خود باعث مشاركت هر چه بيشتر مردم در بازسازي مي شد

و هم به لحاظ رواني سازي مردم آسيب در موارد معدودي نيز. گرديدميديده هم به لحاظ مالي



امشاهده شده است كه ميبرخي داشتندز ستادها در توجيه استفاده كمتر از نيروي بومي بيان

.كه، نيروهاي بومي سعي در استفاده از روابط به جاي ضوابط دارند



و جمع)1-12  گيري نتيجهبندي
و مروري بر تجارب آنچه كه در اين فصل به آن پرداخته شد شامل دو مبحث نظري

و آنچه به آن اشاره شد اين بود كه بازسازيدر مبحث نظري. هاي پيشين بوده است زلزله

. باشدميهبخشي از فرآيند مديريت سانح به عنوان بازتواني

و گسست"بازسازي" ناپذير است كه تعيين نقطة در يك نگاه كالن فرآيندي پيوسته

فرآيند بازسازي پس از وقوع يك سانحه ممكن است. براي آن دشوار است پايانو آغاز

چ سال و دهها .ها سال به درازا انجامده بسا

مي در برخي اوقات، بازسازي را در برش و مقاطعي از زمان تعريف كنند، گويي ها

و دوره سامانده(واكنش در برابر فاجعه  و نجات دوو بازسازي خسارت)يامداد هاي آن،

ب و و مرز آشكاري ميان مراحل واكنش ازسازي، يا موضوع كامالً متمايزند، اما در عمل، حد

و بلندمدت، نمي دوره .توان تعيين كرد هاي كوتاه مدت

به مفهوم فعال كردن تمامي خدمات، توان گفت كه بازسازي وليكن از يك نگاه مي

و دوباره و سازه ترميم و بازگشت سازي ساختارهاي زيربنايي هاي تخريب شده، احياء اقتصادي

مي فعاليت و فرهنگي مي نامهبر. باشد هاي اجتماعي هاي بايست كه كامالً در برنامه هاي بازسازي

و ادغام شوند ابعاد مختلفي چون بازسازي داراي بازسازي. درازمدت توسعه در نظر گرفته

و زيست  به بعد كالبدي فقط محيطي است كه در اين تحقيق اجتماعي، اقتصادي، كالبدي

هاي هاي تجاري، شريانن بخشنيز از ميا بخش كالبديدر. پرداخته شده است)فيزيكي(

و زيرساخت و ساختمان حياتي به بخش بازسازي اماكن مسكوني پرداخته هاي عمومي تنها ها

. شده است

و اجزاي آن سپس به بررسي مديريت بازسازي واحدهاي مسكوني آسيب ديده پرداخته

ب(مديريت بازسازي عبارتند از منابع اجزاي اصلي. توضيح داده شد ودجه، مصالح، اعم از

و ساير منابع و) نيروي انساني، تجهيزات در. مديريت اجرا يا مسئوليت ساخت دانش بازسازي

و اعتبارات بازسازي بايد گفت كه تعيين نظام مال از عوامل مهم در ايجاد سرپناهيزمينه بودجه

مييماليپس از سانحه است، كمكها و ممك بالعوض تنها در كوتاه مدت موثر ن است باشد

صالحيو هم از لحاظ جمعيهم از لحاظ فرد. كنديامداد متكيآسيب ديدگان را به گروهها

،يدائميديدگان در تامين بودجه ايجاد سرپناه خود، بويژه در بازساز در آن است كه آسيب

.شركت نمايند



چرمي ترين نيازها در هر بازسازي از اصلي نياز به مصالح ساختمانيهمچنين ا كه باشد

در صورت عدم تأمين بموقع مصالح ساختماني، عمليات بازسازي غالباً با اختالل مواجه

.شود مي

مورد استفاده در بازسازي باشد از آن تواند شامل كليه روشهاي فني دانش فني نيز مي

سازي، هاي ساختماني، روشهاي نوين خانه تهيه نقشه: توان به اين موارد اشاره نمودجمله مي

وشرو  ....هاي نوين مديريتي

و ساز نيز يا صرفاً بر عهده دولت است، يا صرفاً بر مديريت اجرا يا مسئوليت ساخت

و يا با مشاركت هر دو صورت مي  به عنوانمشاركت لذا با توجه به اينكه. پذيرد عهده مردم

مي عمدهركن اس در اين تحقيق گردد بازسازي محسوب .تبه آن بيشتر پرداخته شده

و انبازي كردن در زبان فارسي، مشاركت از حيث لغوي به معناي شراكت، بهره برداري

اين. داشتن است به معناي كنش يا سهم» مشاركت«در فرهنگ انگليسي آكسفورد،. است

در Partاز ريشه ) Participation(مفهوم  و بخش گرفته شده است كه به معني به معناي جزء

. گرفتن استقسمتي از چيزي قرار 

كه به جرأت مي و در نظر نگرفتن نقشيبدون مشاركت مردم در بازسازتوان گفت

ه سيمردم سويارذگ استيچ گونه الزم خود را نخواهديي، كارآدر زمينه بازسازي دولتياز

مييهادر واقع مشاركت از جمله مقوله. داشت و محركياست كه تواند به عنوان موتور

ك ايشورتوسعه در هر نممناطق زلزلهيند بازسازيلذا در فرآ.ديفا نماينقش ازيزده، توان

و اهم ميبرايند بازسازيرا فرآيز.ت مردم غافل ماندينقش و به خاطر مردم انجام -يمردم
اين كنشگران اصليبنابرا.رديگ و همكاريدر و بدون تعامل م آنهايمستقين روند، مردم بوده

دينم و عمق الزم برخوردار مناطق زلزلهيند بازسازياشت كه فرآتوان انتظار زده، از سرعت

.باشد

و مطلوبتريبنابراين بهتر مين نوع مشاركت در بازسازين يتوان، مشاركت مردم برايرا

.مردم دانست

و به به اختصار)11-2(آنچه كه تاكنون در اين فصل به آن پرداخته شده در شكل

و نيز.شان داده شده استنعنوان چارچوب نظري هاي خانهبه عبارت ديگر خطوط پر رنگ

و به  عنوان چارچوب نظري هاشور خورده، مسيري است كه در اين فصل پيموده شده است

.باشد پژوهش مي



 مدل نظري پژوهش:11-2شكل

 مديريت سوانح طبيعي
(Natural Disaster management) 

و بازتواني  بازسازي

)فيزيكي(كالبدي

 مسكوني

بازسازيمديريت

منابع شامل بودجه، مصالح،

نيروي انساني، تجهيزات

مديريت اجرا

يا مسئوليت ساخت

دانش بازسازي

و ...دانش فني، مديريتي

اركتيبازسازي مش

مباحث نظري پيرامون مشاركت

و بررسي عوامل مؤثر بر آن مشاركت مردم در بازسازي

و عوامل روانشناختي، رفتاري

شناسيجامعه

 هاي مشاركت شرط پيش محيط اجتماعي

 واكنش اضطراري آمادگي پيشگيري

و رواني اقتصادي اجتماعي  محيطي زيست

و شريانزيرساختتجاري هايها

 حياتي

و ساير خدمات عمومي

هاابنيه

 بازسازي صرفاً توسط مردم بازسازي صرفاً توسط دولت



و خارجي هاي همچنين در بخش مرور تجارب بازسازي به مهمترين پروژه بازسازي داخلي

و پرهيز از عدم تكرار نقاط ضعف پروژه - پرداخته شده است، چرا كه استفاده از نقاط موجود
ميهاي مختلف در موفقيت بازسازي و اين تجارب تواند به هاي آتي بسيار موثر خواهد بود

.عنوان بازوي كارآمد مديريت بازسازي سوانح احتمالي به كار رود

 شماره هايهاي بررسي شده در جدوله مهمترين نكات استخراج شده از پروژهدر اين زمين

.آورده شده است7-2و2-6

 هاي خارجيمهمترين نكات مستخرج از بازسازي:6-2جدول

نكات مهمعنوان پروژه بازسازي

 گواتماال 1976زلزله سال

و توسعه• ).تا توسعه از امداد(اي در نظر گرفتن برنامه بازسازي بلند مدت

و غير دولتي در بازسازيهاي بيناستفاده از سازمان• .المللي

و ارزيابي برنامه• .هاي بازسازي طي چند دوره زماني براي اصالح مسير بازسازيبازنگري

.هاي بازسازييكپارچه سازي برنامه•

و سازمان• .هاي محلي، در بازسازيمشاركت باالي مردم

و مسئوالن بازسازي براي استفاده از آموزش مناسب در سطوح مختلف• ، از جمله مردم، كاركنان

.پتانسيل آنها

.اطالع رساني مناسب در فرآيند بازسازي•

 1985زلزله سال

 مكزيكوسيتي

.RHPتشكيل ستاد بازسازي مكزيكوسيتي با عنوان•

.RHPتدوين برنامه كالن بازسازي توسط•

و يا تدوين قوانين خاص توسط• .دولت، در زمان بازسازيتغيير مقررات

و يا محله• .هاي فقيرنشين توسط دولتتوجه خاص به اقشار فقير

.استفاده از مشاركت مردم با تشكيل شوراهاي نوسازي مردمي•

.كمك گرفتن از معتمدين مردم جهت سرعت بخشيدن به روند بازسازي•

كوبه 1995زلزله سال

 ژاپن

از• .ايهاي محلهتشكيل كميتهاستفاده از مشاركت مردم با استفاده

و وام كم بهره از سوي دولت به مردماعطاي كمك• .هاي مالي

و غير آسيبهاي آسيببندي مردم به گروهتقسيم• .پذيرپذير

و موقت براي ايجاد فرصت مناسب بازسازي• .در نظر گرفتن اسكان اضطراري

و افزايش آگاهياطالع• .هاي عموميرساني

مدت بازسازي تحت عنوان برنامه سه ساله اضطراري بازسازي شهر كوبه براي تدوين برنامه كوتاه•

.ساماندهي مردم

گجرات 2001زلزله سال

 هند

را• تحويل مصالح مورد نياز براي ايجاد اسكان موقت به افرادي كه توانايي ساخت مسكن موقت

.داشتند

.نايي ساخت مسكن موقت را نداشتندايجاد اسكان موقت توسط دولت، براي افرادي كه به تنهايي توا•

.هاي بازسازي روستااستفاده از مشاركت مردم با استفاده از تشكيل كميته•

و كارشناسانارائه كمك• و هدايت مردم با استفاده از مهندسان .هاي فني

.در روستاهاي درجاسازي شده ميزان مشاركت مردم نسبت به روستاهاي جابجا شده بيشتر بود•

سا• .خت واحد مسكوني در روستاهاي درجاسازي شده با مردم بودمديريت



 هاي داخليمهمترين نكات استخراج شده از بازسازي:7-2جدول

نكات مهمعنوان پروژه بازسازي

و دشت 1347زلزله سال فردوس

 بياض

.ديدگان تبعيض وجود داشتدر مرحله اسكان موقت به لحاظ تخصيص امكانات در بين آسيب•

هاي الزم صرف بازسازي واحدهاي منابع تخصيص يافته براي اين بازسازي به جاي ايجاد زيرساخت بيشتر•

.مسكوني شد

.از نظرات مردم در اين بازسازي، بسيار كم استفاده شده است•

و كارگران ساختماني بوده است• .استفاده از مشاركت مردم، بيشتر به شكل بنا

و كارزين 1351زلزله سال  قير

و وجود فرصت مناسب براي بازسازيحذف• .اسكان موقت در روستاها به دليل رخ دادن زلزله در فصل بهار

و در مجموع عدم• و روستاها عدم نظر خواهي از مردم در زمينه تهيه نقشه ساختماني، انتخاب محل جديد شهر

.استفاده از مشاركت مردم در بازسازي

و نتيجه بازسازيهاي زياد مردم از فرآينوجود نارضايتي• .د

و سازها• و نظرات عمومي مردم در ساخت .ناديده گرفتن فرهنگ

و اداري• و رهبري نامناسب مديريت بازسازي از لحاظ مالي، مهندسي، اجرايي . عدم وجود هدايت

 طبس 1357زلزله سال

و بخش عمده آن• و بازسازي قبل از انقالب، و نجات پس از انقالب اسالميبخشي از اقدامات مربوط به امداد

.انجام گرفته است

.به دليل جو حاكم بر دوران ابتدايي انقالب اسالمي، مشاركت مردم بسيار باال بود•

و سازها• .استفاده حداكثري از نيروهاي محلي در ساخت

 هايتنها به فعاليت) دولت موقت پس از پيروزي انقالب(به دليل مشكالت موجود در اوايل انقالب، دولت•

. فيزيكي در بخش مسكن اكتفا نمود

 گلباف 1360زلزله سال

و وجود تداخل كاري نهادهاي درگير در بازسازي• .عدم هماهنگي

).نه در سطح كالن(استفاده از مشاركت مردم به صورت موردي•

.هاي خودعدم كمك مالي به مردم براي بازسازي خانه•

ذيهاي مسكوني توسط سازمانساخت شهرك• .ط بازسازيربهاي

.هاي نوساز به مردمواگذاري اقساطي خانه•

و زنجان 1369زلزله سال  گيالن

.تهيه نخستين برنامه جامع بازسازي مسكن•

و جلوگيري از ايجاد تشكيالت موازي از سوي) بنياد مسكن(واگذاري مسئوليت بازسازي به يك نهاد خاص•

.دولت

.محور قرار دادن مشاركت مردم در بازسازي•

.ه حداقل رساندن سرمايه دولتي در بخش مسكنب•

و ارائه هدايت• .هاي فني به مردم از سوي مجري بازسازيالگوسازي، آموزش مناسب

.توانمند نمودن كشور در برابر سوانح آتي•

.مشاركت دادن نهادهاي بين المللي در زمينه تحقيقات مرتبط با سوانح•

 لرستان 1385زلزله سال

ب• ).اسكان دائم(راي سرعت بخشيدن به فرآيند بازسازيحذف اسكان موقت

و كمك بالعوض به مردم براي توانمند نمودن مردم• .پرداخت وام كم بهره

و مهره• .ديدهاي براي استحكام بيشتر بناها، در روستاهاي آسيباستفاده از اسكلت فلزي پيچ

تواندازي كارگاهتوانمند نمودن منطقه با استفاده از راه• .ليد مصالح ساختماني در منطقههاي

. جهت هماهنگ نمودن ستادهاي معين بازسازي) ستادهماهنگي(استفاده از ستادي•

.استفاده از مشاركت مردم در مراحل مختلف بازسازي•

و تقويت اين روحيه توسط دولتجو، در سطح منطقه آسيبوجود فرهنگ مشاركت• .ديده

.ين بازسازياستفاده از نيروي بومي در ستادهاي مع•

و ساز واحدهاي مسكوني بر عهده مردم بود• . مديريت ساخت



:سومفصل

 شناسي تحقيق روش



 مقدمه)1-13
ميتحقيق شناسي مبحث روش شناسي، به واقع، روش. دهد، محتواي فصل حاضر را تشكيل

در. فصلي است كه به موضوع چگونگي حركت از مجهوالت به معلومات در حين تحقيق اشاره دارد

و روش اين فصل، به مواردي همچون نوع روش تحقيق، جا معه آماري، تعيين حجم نمونه

و نهايتاً آوري داده گيري، ابزار تحقيق، روشهاي جمع نمونه و پايايي ابزار تحقيق و اطالعات، روايي ها

و تحليل آماري داده و روشهاي تجزيه و اطالعات پرداخته شده است تكنيكها . ها

 تحقيق شناسيروش)1-13-1
و كيفي به روش پيمايشي تحليلي- پژوهش حاضر، ماهيتاً توصيفي و به شيوه كمي است

از. روش تحقيق از نوع تحقيقات اكتشافي است. صورت گرفته است به لحاظ معيار زمان اين پيمايش

و به لحاظ معيار ژرفايي از نوع پهنانگر است در اين نوع تحقيق به منظور توصيف. نوع مقطعي بوده

آوري اطالعات در مقطع زماني معيني از نمونه جمعاي كه نمونه از آن انتخاب شده است جامعه

و. شود مي همچنين، با توجه به موضوع مورد مطالعه كه نتايج آن بالفاصله جهت حل مسايل

.باشد مشكالت مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تحقيق حاضر از نوع مطالعات كاربردي مي

ا1-3مطالب مذكور به اختصار در شكل شمار .ستآورده شده

 شيوه پژوهش:1-3شكل

 تحقيق حاضر

قيتحقتيماه
پژوهششناسيروش

يليتحل-يفيصتو

قيتحق نوع

يفيك

يكاربرد

 كمي



 جامعه آماري تحقيق)1-13-2
اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت امعه آماري عبارت است از مجموعهج

معموالً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل. مشترك باشند

از است دربارة صفت يا صفتهاي واحدهاي آن به مطالعه بپردازد، يا به عبارت ديگر، به آن دسته

 ). 1381بازرگان،(شوند، جامعه آماري گويند افرادي كه به عنوان گروه هدف تحقيق انتخاب مي

:جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر سه دسته ذيل است

و آسيب)الف بممردم .ديدگان شهرستان

و مدي)ب مسئوالن دبيرخانه ستاد راهبري بم، مديران ارشد: ران بازسازي، شاملمسئوالن

و كاركنان ستاد كل  و مياني بازسازي در دفتر مركزي بنياد مسكن انقالب اسالمي، مديران

و نيز مسئوالن ستادهاي معين بازسازي مناطق زلزلهبازسازي مناطق زلزله زده زده بم

.شهرستان بم

و اساتيد دانشگاهينظو در نهايت صاحب)ج .ران

و روشجامعه:2-3شكل يكهاي آماري پژوهش حاضر  شناسي تحقيق در مورد هر

جامعه آماري پژوهش

و مسئوالن بازسازيمردم شهرستان بم و صاحبمديران نظراناساتيد

ك روش كيفي روش كيفي روش كيفي ميروش

و:در روش كمي• استفاده از پرسشنامه

).نفر 200: حجم نمونه(گيري نمونه

تكنيك استفاده از مشاهده،:در روش كيفي•

و گروه متمركز، مصاحبه، مستندسازي

.مطالعه اسنادي

:استفاده از

 مصاحبه؛•

 تكنيك گروه متمركز؛•

 مطالعه اسنادي؛•

.مستندسازي•



و نيز تكنيك)ج(و)ب(در مورد قسمت و گروهي، نظرخواهي اصوالً از مصاحبه موردي

ور از مشاهده هاي مذكعالوه بر روش) الف(وليكن در مورد قسمت. گروه متمركز استفاده شده است

و نيز از روش كمي  استفاده شده است كه توضيحات مرتبط با نمونه) مبتني بر پرسشنامه(مشاركتي

بم(گيري از اين جامعه آماري  .در ادامه آمده است) واقع در استان كرمان مردم شهرستان

و روش نمونه،شناسي كميروش)1-13-3  گيريحجم نمونه
رهمانگونه كه پيش شناسي كمي، در بخش جامعه آماري مردم شهرستانوشتر بيان شد از

تعداد خانوارهاي مورد بررسي به عنوان جامعه آماري در اين بخش. زده بم استفاده شده استزلزله

انفر بوده 25000بالغ بر  نفر به عنوان حجم نمونه تحقيق 200فرمول كوكران، تعدادزاند كه با استفاده

بم در قسمت جامعه آماري حاضر به(مطبق گيريبا استفاده از روش نمونه مردم شهرستان نسبت

در درون هر يك از ستادهاي( تصادفي ساده گيريو روش نمونه) شهري ستادهاي معين بازسازي

.اندانتخاب شده)شهري معين

:آمده در زير آمده است فرمول كوكران همراه با حجم نمونه بدست

)1(..
)1(..

22

2

pptdN
pptNn
−+

 رانرانككول كوول كوفرمفرم=−

n=حجم نمونه 

N=تعداد كل جامعه آماري 

t2=مقدارtاز استيودنت، موقعي كه سطح معني .كمتر باشد05/0داري

d2=با 207/0تقريب در برآورد پارامتر جامعه، كه برابر

P=احتمال وجود صفت 

)1-P =(صفت احتمال عدم 

از ارهاي شهريخانوتعداد(از اين رو، با احتساب ارقام مطالعه حاضر جذب شده جهت استفاده

-خـانوار مـي 25456بنياد مسكن انقالب اسالمي 162 هفتگي شماره تسهيالت احداثي طبق گزارش
:و با توجه به اين فرمول، حجم نمونه شامل) باشد

194
)5.01(5.096.107.025456

)5.01(5.096.125456
22

2

=
−×+×

−××=nرانرانككفرمول كوفرمول كو 

با. خواهد بود مي 194اگرچه حجم نمونه برابر به دليل افزايش سـطح اطمينـان يكنولباشد، نفر

و كاهش خطاي اندازه به نتايج .مورد افزايش يافته است 200گيري، اين تعداد نمونه



زده بم در هر ستاد معـين گيري در جامعه آماري مردم شهرستان زلزلهدر همين راستا حجم نمونه

.آمده است1-3بازسازي در جدول شماره 

ت:1-3جدول جامعه هايو نيز تعداد نمونه شهري حت پوشش ستادهاي معين بازسازيتعداد واحدهاي

 بازسازيمعين هر ستاد آماري مردم شهرستان بم به تفكيك 

ف
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2976246400362229 خراسان رضوي1

2934446830421034 اصفهان2

3424273740443735 تهران3

1607118299202416 گيالن4

127085150150514 كردستان5

2354205125268422 آذربايجان شرقي6

1910296377258321 آذربايجان غربي7

2996150402354829 مازندران8

در ايـن.آوري شـد نامه جمع با استفاده از پرسش جامعه آماري مردم همچنين اطالعات مورد نياز

و نيز تعداد واحدهاي خصوص از8/0، تحت پوشش هر ستاد معينبا توجه به فرمول كوكران درصد

و مزدوجين(تعداد كل واحدهاي احداثي  شد گرفتهبه عنوان نمونه در نظر) اصلي، فرعي، مستاجرين

در در مواردي با توجه به وضعيت منطقةكه و سطح دسترسي به پاسـخگويان، تحت پوشش هر ستاد

.مواردي اين تعداد اندكي تغير نموده است

و شـده در زلزلـه تخريـب كـه واحـدهايي هسـتند،صـلياالزم به توضيح است كه واحـدهاي

مي. بايست بازسازي شوند مي ك واحدهاي فرعي، شامل كساني ه در زمان زلزله بم دو خـانوار يـا شود



از كردند بيشتر در يك واحد مسكوني زندگي مي و پس از زلزله با تصويب هيات دولت به هـر يـك

و بـراي،همچنين بر اسـاس تصـميم دولـت. وام احداثي تعلق گرفت. آنان مـزدوجين پـس از زلزلـه

. مستاجرين نيز وام احداثي در نظر گرفته شد

�يا پاياييدماقابليت اعت)2-13-3-1

پذيري نتايج، به اين امر اشاره دارد كه چنانچه همان ابزار قابليت اعتماد با تكيه بر تعميم

و با پاسخگويان مشابه تكرار شود، نتايج مشابهي دارد يا خير اندازه بازرگان،( گيري در موقعيتها

مي).1381 مط قابليت اعتماد از چند روش قابل محاسبه العه، جهت تعيين ميزان اين باشد، كه در اين

و به و پايايي، و متغير تر همسازي دروني گويه عبارتي دقيق قابليت اعتماد ها جهت سنجش مفهوم

با.شده استتركيبي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده  در98/0مقدار آلفاي كل پرسشنامه برابر و

و: خصهاي پرسشنامه نيز به ترتيبعين حال براي هر يك از شا مصاديق مشاركت يا مشاركت

از، رضايت)97/0(، ويژگيهاي شخصيتي كاركنان ستادهاي معين)88/0(همكاري در بازسازي  مندي

و)91/0(روند بازسازي  . بدست آمده است)97/0(كيفيت بازسازيو سرعت

�روايي)2-13-3-2

گيري واقعاً بتواند خصيصه موردنظر را اندازه گيري مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه

و نه متغير ديگري را و با توجه. كند در تحقيق حاضر نيز، سئواالت پرسشنامه متناسب با مباني نظري

و جهت  و متغيرها، تنظيم شده است و عملياتي هر يك از شاخصها، مقياسها به كيفيت تعاريف نظري

و ديگر اساتيدي تعيين روايي آن نيز، از روش اعتبار و مشاور و مشاوره اساتيد محترم راهنما صوري

در ادامه پس از تأييد پرسشنامه توسط اساتيد.گرديده است، استفاده اندداشتهكه در اين زمينه آگاهي 

. شده استتكميل،در ميان نمونه آماري تحقيق،مورد نظر

 كيفي شناسيروش)1-13-4
و تقليل همه پديدهاز طرف ديگر، برخي محققان علوم اجتم و اعي اتكا به سنجش هاي انساني

و آن را روشي براي درك صحيح پديده اجتماعي به اعداد را نمي بر. دانند هاي اجتماعي نمي پسندند

.اساس جهت پوشش دادن به نقاط ضعف روش كمي از روش كيفي نيز استفاده شده استهمين

� . Reliability 
� . Validity 



و اساساً روش خ"شناختي كيفي، تحقيق كيفي و مرزهاي رشته"اي رشته صلتي بينً اي، دارد

و موضوعي را درمي حوزه .)1381:49ذكايي،(نوردد اي

فرآننقطه قوت تحقيق كيفي اين است كه در  يند،آهدف اصلي كشف يا شرح يك مكان، يك

رو پيچيدگي. يك گروه اجتماعي يا ارائه الگويي از روابط متقابل بين افراد است و ابط هاي متغيرها

و اين خود جزء يا بخشي از داده متقابل به صورت كامل تشريح مي يا شود هايي است كه از مكان

و نمي ميدان تحقيق به دست مي از54: 1385،احمدزاده(نباشد تواند روا آيد و به نقل مارشال

.)1381:196 راسمن،

در هـر سـه گـروه اي زيـرهـ شناختي، در مطالعه حاضر از تكنيكبه لحاظ روشدر اين زمينه

و صاحب(جامعه آماري  و مديران و اساتيدمردم، مسئوالن :استفاده شده است)نظران

و اسـنادي در زمينـه انجام مطالعات تكميلي كتابخانـه• مـديريت بازسـازي بـا تأكيـد بـر«اي

؛»زده مشاركت مردمي در بازسازي مناطق زلزله

و در طـول دوره سـتان بـم زده شهر از مناطق زلزلـه مشاهده مشاركتي• بـه صـورت متنـاوب

؛1386بازسازي از اوايل سال 

مي تمامي تحقيقات اجتماعي با مشاهده آغاز مي و با آن نيز پايان به بيان ديگر،. پذيرند شوند

مي اجتناب جزء،مشاهده مشاهده شخصي،. باشد ناپذير از هر مطالعه در باب هر پديده اجتماعي

ميمه. امري مستمر است كند مترين جنبه مثبت مشاهده اين است كه به طور مستقيم پديده را بررسي

مي،سازد كه رفتارو اين امكان را فراهم مي :1373ساروخاني،(ود، مشاهده شودش آن طور كه واقع

174(.

و• و گروهييا مصاحبه موردي و مديران اندركاران حوزه بازسازي دفتر مركزي دست با مردم

كن انقالب اسالمي، دبيرخانه ستاد راهبري بم، مسئولين ستاد كل بازسازي، ستادهاي بنياد مس

بم معين ، افراد خبره محلي در نظرانو صاحب، اساتيد دانشگاهبازسازي مستقر در شهرستان

 زده بم؛شهر زلزله

ت ميتواند به گونه هاي متفاوو مصاحبه يكي از تكنيك هاي اصلي تحقيقات اجتماعي است

و باز مصاحبه هايي هستند كه محقق با آنكه سواالت. رداستفاده قرار گيردمو مصاحبه هاي عميق

و مصاحبه در حول آن سواالت صورت مي گيرد، اما محقق با توجه به  اصلي را از قبل مشخص كرده

و اينكه تا چه حد پاسخ و عمق مسايل مي پردازد، از خود انعطاف پاسخ هاي داده شده  ها به ريشه



پيدا كردن پاسخ به سواالت،تدر عين هاي حضوري هدف از اين نوع مصاحبه. نشان مي دهد

حل ريشه و يا پيدا كردن راه .)56: 1385احمدزاده،( باشدميهاي ممكن، يابي

و نيـز، كه در آن طـي جلسـات متعـدد بـا�متمركز گروه تكنيكاستفاده از• مسـئوالن مـردم

بمستادهاي معين بازسازي شهرس مـديرانومسئوالن ستاد كل بازسازي اين شهرسـتان،تان

و در  بازسازي دفتر مركزي بنياد مسكن انقالب اسالمي، سواالت مربوطـه بـه شـور گذاشـته

مي نهايت نتيجه الزم به ذكر است كه غالب جلسات برگزار شده در راسـتاي ايـن.شد گيري

.تحقيق با استفاده از ضبط صدا مستند شده است

ميگرو خواهد از آنهاه متمركز، تكنيكي است كه در آن محقق گروهي از افرادي را كه

مي اطالعات به دست آورد، در مكاني گردهم مي و از ايشان نظر خواهد تا درباره مساله مورد آورد

.وي با يكديگر مباحثه كنند

و يادداشت در اين روش براي ثبت داده رداري يا تركيبيب ها معموالً از ضبط تصويري، صوتي

چرا كه اساساً. ها نيز روال خاصي تعريف نشده است براي استخراج داده. شود از اين سه استفاده مي

و با روش خاص خودش نيز داده را هر محققي از اين تكنيك انتظارات خاص خودش را دارد هايش

(كند استخراج مي .A.S.A. 1997:11(

از: مستندسازي اطالعات• اين تحقيق به دليل وجود خالءهاي اطالعاتي اقدام بـه در مراحلي

.مستندسازي اطالعات مورد نياز در زمينة مديريت بازسازي بم شده است

و تحليل داده)1-13-5 و اطالعات تجزيه  ها
افزار آماري وارد نرم،پس از تكميل توسط پاسخگويانپرسشنامه هاي در مطالعه حاضر، داده

SPSS و نمودارهاي آماري يق تحق هايو سپس سئوال شده و تحليل توصيفمورد در قالب جداول

و در عين حال مصاحبه.اندگرفته قرار و مشاهدات صورت گرفته نيز به صورت كيفي، مورد بحث ها

. تحليل قرار گرفته است

� Focus group  



:فصل چهارم

و؛بم  از زلزله بعدقبل



 مقدمه)1-14
و تحليل جامعه آسيب ديده، شناخت از ويژگيهاي آن جامعه قبل از يكي از مباني شناخت

مي. باشدفاجعه مي بايست ساختار قبل از زلزله شهر به منظور احياي مجدد در زمينه بازسازي فيزيكي،

و بررسي اجمالي قرار گيرد تا اينكه بت و خواستبم، مورد مطالعه  هاي جامعه وان بنا بر نيازها

و از ديدگاه مديريت بازسازي، ديده، فرآيند بازسازي بعد از زلزله را به گونهآسيب اي ساختارمند

و تحليل قرار داد . مورد تجزيه

 كليات)1-15
اين بخش از تحقيق، به اجمال به ويژگي هاي اجتماعي شهر بم قبل از زلزله، در قالب مباحث

و ساختار فضايي شهر پرداخته استعيتي، اقتصادي، اجتماعي، سازهجم تحقيقات اساسبر. اي

و كالبدي؛ تصويري هر چند گذرا، از شهر بم قبل از زلزله ارائه  جغرافيايي، تاريخي، جمعيتي، فضايي

و نيز اقدامات انجام گرفته. شده است در همچنين در ادامه به تشريح شرايط بحراني پس از زلزله

و دوره .هاي مختلف زماني بعد از زلزله بم پرداخته شده استمراحل

 جغرافياي شهر)1-15-1
كيلومتر از كرمان واقع 190شهر بم در دشت وسيعي در جنوب شرقي استان كرمان به فاصله

در. است آن. زاهدان واقع است- كرمان مسيراين شهر، مركز شهرستان بم، و58طول 21درجه

و آن42دقيقه و29ثانيه، عرض و5درجه شيب عمومي شهر از جنوب غربي. ثانيه است27دقيقه

و در حدود  آن2/1به شمال شرقي و از سطح دريا 19374درصد است، مساحت  1076كيلومتر مربع

و لوت. قرار دارد"آوردي"متر ارتفاع دارد، در شمال شهر رودخانه بم از شمال به شهرستان كرمان

و از غرب به شهرستان زنگي اح مد؛ از جنوب به كوهستان نمدادوشاه؛ از شرق به شهرستان زاهدان

و دامنه: اين شهرستان را به دو بخش مي توان تقسيم نمود. جيرفت محدود است و نواحي،جلگه

.)1382سازمان مديريت استان كرمان،(كوهستاني

تري قرار دارد عارضه طبيعي ديگريم60در شهر بم به غير از ارگ بم كه بر روي ارتفاع

، تعداد روزهاي. وجود ندارد جهت باد غالب در اين شهر از شمال غرب به جنوب شرقي است

و تعداد روزهاي باراني به طور متوسط 298خشك اين شهر به طور متوسط  و حداقل8روز 3روز

و حداكثر دماي هوا در تير ماه و حدا44روز است درجه-2قل دما در دي ماه درجه سانتيگراد

و متوسط درجه حرارت ساالنه هوا  .درجه سانتيگراد مي باشد23سانتيگراد



در جنوب شهر بم سفره آبهاي زيرزميني غني.ميليمتر است5/62ميزان بارندگي ساالنه

معيشت قالب مردم. در سطح شهرستان برداشت مي شود%5/51قراردارد كه بصورت قنوات به ميزان 

ميش و كشاورزي تامين و نخلستانهاي گردد،هرستان از باغداري اين شهر داراي باغات بزرگ مركبات

و نوع خرماي بم معروفيت جهاني دارد نفر 70000معادل 1375جمعيت شهر بم در سال. خرما است

و در دي ماه و روستائي بم معاد 1382بوده ل بر اساس اعالم مركز آمار ايران كل جمعيت شهري

بم( مي باشد1-4شماره نفر بشرح جدول 142376 و سياستگزاري : گزارش دبيرخانه ستاد راهبري

1383.(

و روستاهاي تابعه:1-4جدول و بروات ويژگيهاي جمعيتي شهر بم  

و زنتعداد خانوارنام محل تعداد زنتعداد مردجمع مرد

 43663 45482 89145 19087شهربم

 7470 7854 15324 3363شهر بروات

 18615 19292 37907 7973نقاط روستائي

 لرزه در ايرانبندي خطر زمينهاي پهنهجايگاه شهر بم در نقشه)1-15-2
هاي مختلف جهاني، بندي خطر زمين لرزه با توجه به هدف مطالعه، در مقياسمطالعات پهنه

و منطقه ميكشوري و در ايران نيز مطالعات پهنهاي انجام اين.ي صورت گرفته استبندي چندشود

و نتايج ارائه شده با توجه به اطالعات موجود گاه با هم  مطالعات توسط مراكز مختلف انجام گرفته

و گاه داراي اختالفاتي است و بروات با توجه به پهنه. شبيه هاي بنديدر ادامه موقعيت شهرهاي بم

.شودموجود بررسي مي

و مسكن–بندي نسبي خطر زلزله نقشه پهنه)4-2-2-1 )2800استاندارد(مركز تحقيقات ساختمان
و مسكن در سال را تحت عنوان 2800استاندارد 1378و 1366هاي مركز تحقيقات ساختمان

و منتشر نموده استطراحي ساختمان در اين مرجع كه معيار طراحي. ها در برابر زلزله تهيه

ميساختمان دي خطر زلزله در مقياس كشوري ارائه شده استبنباشد، پهنههاي مقاوم در برابر زلزله

و ساختمانبايست براي ساخت انواع سازهكه طبق مصوبات دولت، مي  هاي بجز ساختمان(ها ها

و نيروگاهها، سازهها اسكلهخاص مانند سدها، پل و استفاده)ايهاي هستههاي دريايي مورد استناد

كم. گيردقرار مي اي دائمي وظيفه بازنگري آن را به عهده دارد، كشور به چهار يتهدر اين آيين نامه، كه

و بسيار باال تقسيم شده است  ).1-4شكل شماره(پهنه با خطر پايين، متوسط، باال



و بروات در پهنه با خطر باال قرار دارند وشتاب افقي مبناي بر اساس اين پهنه بندي شهرهاي بم

و مسكنم( توصيه شده است g 0/3طراحي آنها  .)1382،ركز تحقيقات ساختمان

و مسكن–بندي نسبي خطر زلزله نقشه پهنه:1-4شكل  مركز تحقيقات ساختمان

و مهندسي زلزله–بندي خطر زمين لرزه پهنه)4-2-2-2 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي
و مهندسي زلزلدر اين پهنه و ارائه بندي كه توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ه تهيه

و خيلي باال تقسيم شده است بندي طبق اين پهنه. شده است، كشور به سه پهنه با خطر متوسط، باال

و شتاب افقي مبناي طراحي  و بروات در پهنه با خطر زلزله باال قرار دارند  است g 0/4شهرهاي بم

و مسكن( .)1382،مركز تحقيقات ساختمان

و مهندسي زلزله–ندي خطر زمين لرزهبپهنه:2-4شكل  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي



بم)1-15-3  مصالح ساختماني مصرفي در
 شيوهو است سنتي مصالح به محدود كشورقطمنا اغلب در مصرفيو توليدي ساختماني مصالح

 با صالحم اين. دارد بستگي اقتصادي مالحظاتياو ساختماني گونه بودن، در دسترس به آنها انتخاب

 ساختماني، مصالحدر. نيستند برخوردار خاصي پيچيدگي از هيچو شوندمي توليد ساده هايشيوه

 - خشتي نوع از بم هايساختمان اغلب.ندارند جايگاهي پليمري هايكامپوزيت مانند جديد مصالح

 در تقريباً نكهاي به علت آجرو خشت. باشندمي ساله هزار چند پيشينه دارايو هستند آجريو گلي

به.دارد را استفاده حداكثر سازو ساخت در دارد، مناسبي قيمتو بوده دسترسي قابل سهولت به شهر

 خوبي مقبوليتو شده آميخته مردم فرهنگ با آنها مصالحو ساختمانها اين گفت توانمي كه طوري

 كشور شهرهاي ساير عموماً در كه است مصالحي همان بم، شهر ساختماني لح مصا.است داشته

 عمدتاً نيز مصالح اين.ايمكرده درك بخوبي را آنها ويراني تجربه هاي گذشتهزلزلهدرو شودمي مصرف

 استفاده موردو تهيه آن مردمو شهر اقتصاديو محيطي، اقليمي شرايطو بودن دسترس در اساس بر

 موضوع اين اما. آنهاست نامعلوم كيفيت،اين مصالح مشكل ترينعمده فني، ديدگاهاز. اندگرفته قرار

 آوري عملو ساخت مانند نگهداري، آنها مصرف ضوابط با سازندگان كه يابدمي اهميت بيشتر هنگامي

 غيرمسلح مورد بنايي ساختمانهايدرو بخصوص نيستند آشنا نيز آنها مهندسي خواص همچنينو

 دنبالبهو ساختمانها پذيريآسيب افزايش شرايط، اين با مصالح مصرف حاصل. اند داده قرار استفاده

مركز تحقيقات( است ملي هايسرمايه رفتن هدر سبب كه بوده زلزله اين در تخريب ساختمانها آن

و مسكن .)1382،ساختمان

و اقليمي محيطي، شرايط از متاثر بم، شهر سازهايو ساخت در متداول ساختماني مصالح

و مسلح غير بناييو دار اسكلت ساختمانهاي از متفاوتي هايگونهكهويبه نح است، بوده اقتصادي

:خورد مي چشم به زيريساختمان سه دستهبمدر. است بوده موجود شهر در مسلح

؛آجريو خشتي شامل مسلح غير بنايي مصالح•

؛عموديو افقي كالفبا آجري مسلح بنايي مصالح•

.فلزيو بتني اسكلت دارايهاي ساختمان•

ديگر شهرهاي از قسمتيو شهر اطراف كوچك توليدي واحدهايدر،مصرفي مصالح از قسمتي

و مسكن( است شده تامين .)1382،مركز تحقيقات ساختمان

 هاي بم در برابر زلزلهعملكرد ساختمان)1-15-4
 مشاهده خرابيهاي به با توجه. كرد وارد شهر ساختمانهاي به توجهي قابل خسارات بم زمين لرزه

 كه شده است ارزيابي9 ميزان به بم شهر در شده اصالح مركالي مقياس زلزله در شدت حداكثره،شد



 قديم بافت هايساختمان عمده. يابدمي سريعي نسبتاً شدت كاهش اين زلزله، كانون از شدن دور با البته

 خسارات متحمل بي،جان بار برابر در سيستم مقاوم فقدان دليل به كه بوده گلي- خشتي نوع از بم شهر

 بدون هايبم شامل ساختمان شهر در موجود ساختمانهاي ديگر انواع. اندشده كامل ويرانيياو جدي

 هايساختمان. است بتني ساختمان معدودي تعداد نيزو فلزي اسكلت ساختمانهاي كالفدار، يا كالف

 آسيبي گونه هيچ بعضاً ويا اندندهما پابرجا همچنان اندشده بنا 2800 استاندارد با منطبق كه نوساز

خسارات برخي تحمل با ولو( ديوارهاياو سقف فروريزش عدمو ساختمان پابرجايي. اندنديده

 به را ساختمانو تخليه فرار فرصت كه باشد مي اهميت حائز جهتآناز)ايسازه غيروايسازه

 تشابه منطقه هاي سازه مختلف انواع در شده مشاهده هاي گسيختگي چه اگر.دهدمي خود ساكنان

 در نامه آيين رعايت به جدي توجه ضرورتو شودمي قبلي يادآور هايزلزله با را اي سازه خرابيهاي

 را موجود هايسازهايلرزه به بهسازي اهتمامو مصالح كيفيتو اجرا بر نظارت سازها،و ساخت

 لرزه زمين بودن كانون ژرفا كم جمله از بم زلزله خاص هايويژگي برخي لكن گردد،مي متذكر مكرراً

را نزديك ميداندرهاسازه عملكرد خصوص در تامل قابل نكاتي قائم شتاب بيشينه زياد مقدار نيزو

.آوردمي فراهم

و كالف بدون بنايي گلي، – خشتي نوعازايسازه نظر نقطه از بم شهر در موجود هايساختمان

و مسكن( باشندميو بتنييفلز كالف، با يا .)1382،مركز تحقيقات ساختمان

)دهندمي تشكيل را بم شهر قديمي بافت از زيادي بخش كه(گلي– خشتي ساختمانهاي عمده

ازو شده زلزله نيروي افزايش سبب ها،ساختمان اين هايسقف سنگيني. اندويران شده كامل طور به

 قابل خسارات موجب ساختمان اجزاي كافي انسجامو عدملگو خشت مقاومت بودن كم ديگر سوي

 چنين پايداري اما كندمي نيروها كمك بهتر توزيع به اي گهواره طاق شكل اگرچه. اندشده توجه

 بودن باالو نيز(سقفهاو ديوارها بين انسجام نبود.باشدمي آن باربر ديوارهاي حمايت مستلزم سقفهايي

.است گرديدههاساختمان اين كامل تخريب سبب)قائم شتاب

 ديوارهاي صفحه از خارج مقاومت كفايت عدم كالف بدون بنايي مصالح با ساختمانهاي در

 پشت يا كالف نبود دليل به ساختمان هاي گوشه در متقاطع ديوارهاي كافي بين انسجام عدم آجري،

 جملهازايلرزه تمهيدات عايتر بدون سنگين هاينيز سقفو ديوار در بزرگ بازشوهاي وجود بند،

.انددربرداشته را ها ساختمان اين فروريزش سقف متعاقباًو باربرايديواره تخريب كه هستند عواملي

بم)1-15-5  گسل
اين گسل. بوده است 1382دي ماه5گسل بم مسبب زمين لرزه در ابتدا گمان بر آن بود كه

ب–با راستاي شمال شمال باختر  كيلومتر از حد فاصل50ا طول بيش از جنوب جنوب خاور



و بروات مي و در مجاورت بالفصل خاور شهر بم قرار داردشهرهاي بم و كار. گذرد اين گسل با ساز

و اگرچه سابقه فعاليت لرزه اي از آن راستالغز راستاگرد با ايجاد گسيختگي در رسوبات كواترنر شده

بندي شده گسلهاي فعال دسته ساختي موجود جزءدر دست نيست، ولي با توجه به شواهد زمين 

عامل اصلي زمين لرزه مخرب، گسل شواهد موجود مؤيد آن است كه وليكن ). 1976،بربريان(است 

پنهاني بوده است كه هيچ ويژگي بارز زمين شناسي از آن وجود نداشته است، كما اينكه اولين گمان 

ب تمامي گروه ميهاي تحقيق كننده در زمين لرزه كه اين نكته. رفته گسل قديم بم اي مهم است چرا

و ساير كشورها زمين لرزه از هاي پنهاني روي داده هايي در اثر فعاليت گسل در كشور ما اند كه تا قبل

و مسكن،(شناسي به نمايش در نيامده بودند هاي زمين آن بر روي نقشه مركز تحقيقات ساختمان

1383.(

بم:3-4شكل  تصوير هوايي از شهر

و مسكن،: منبع( )1382مركز تحقيقات ساختمان

بم)1-16  زلزله
و26و5ساعت 2003دسامبر26، برابر با 1382دي ماه5در سحرگاه روز جمعه 57دقيقه

و بزرگي7اي ويرانگر به عمق كانوني ثانيه زلزله ر مقياس ريشتر،دwM=3/6كيلومتر از سطح زمين

و و خسارات مالي و باعث تلفات و روستاهاي اطراف را به شدت لرزاند و بروات شهر تاريخي بم

بم( ناپذيري گرديد جاني جبران و سياستگزاري ).1383: گزارش دبيرخانه ستاد راهبري



درصد17ها كامالً تخريب شدند، حدود درصد ساختمان80در اثر اين زمين لرزه مخرب

هاي ها آسيب درصد ساختمان8/2، حدود)برداري غيرقابل بهره(هاي اساسي به سازه ريب با آسيبتخ

و حدود غيرسازه .درصد نيز آسيب جزئي ديدند2/0اي

و بروات(در منطقه جنوب كشور 1382موقعيت زلزله سال:4-4 شكل )بم

و اساسي ديد، اكثر سك و ونتگاههمچنين ارگ تاريخي بم آسيب كلي و نيز قنوات هاي روستايي

و كليه نظامات وارتباطات درون شهري متالشي گرديد شبكه و مخابرات تخريب و برق اين. هاي آب

و زخمي شدن حدود 32000فاجعه ملي موجب كشته شدن قريب به  گزارش( نفر گرديد 25000نفر

و سياستگزاري بم ).1383: دبيرخانه ستاد راهبري

و منطقه زلزله5-4ه در شكل شمار .زده نشان داده شده است ميزان تخريب وارده به شهر بم

در:5-4شكل ، IKONOS، توسط ماهواره)يك روز پس از زلزله(دسامبر27عكس هوايي گرفته شده از شهر بم

به كه منطقه زلزله .سطح از نظر تخريب تقسيم بندي شده است4زده

بم شدت زمين لرزه)1-16-1
و روستاهاي برواتو بم شهرهايدرو باشد مي محدود نسبتاً لرزه زمين شدت بيشترينهگستر

 دليل به بروات شهر شمالو بم شهر خاوري شمالو خاوري بخشدر. شده است مشاهده بم اطراف



هاتخريب نقشه.است بوده بيشتر تخريب بم، درصد گسل به بيشتر نزديكيو سازو ساخت نوع

 تهيه كشور برداري نقشه سازمان توسط لرزه زمين از پس بالفاصله كه برواتوبمايشهره برگستره

 ميرا سريعا آن انرژي دهدمي نشان لرزه زمين خصوصيات. است شده داده نشان7-4شكلشده، در

 به توانمي ارتباط ايندر.يابد مي كاهش تخريب درصد لرزه زمين مركز از شدن دورباو شده

 ايندر. كرد اشاره است، شده واقع بم شهر باختر شمال كيلومتري 27 در فاصله كه زيندار روستاي

 شده برآورد VIشدتو بودهيئجز هايترك حد گلي در هايساختمان به وارده هايآسيب روستا

و بروات برابر بيشترين.است درجه در مقياس مركالي اصالح IXشدت زمين لرزه در شهرهاي بم

 از بسياري همچنينو خشتي هايساختمان اغلب بم لرزه زمين اثردر.د گرديده استشده، برآور

و نيز ديده آسيب جديياو ريخته فرو بكلي بود، اصولي غير آنها ساخت كه فلزي، هايساختمان اند

نداديده آسيب اند،شده اجراءو طراحي موجود ضوابط گرفتن نظردربااياندازه تا كه هاييساختمان

و آجري هاي ساختمانو بود زياد بسيار آسيب رود پشتو اسفيكان روستاهايدر. اندنريخته ولي فرو

لرزه زمين شدت روستا دو ايندر. شدند تخريب اسفيكان ابوالفضل مسجد حضرت جملهازو گلي

IX از برخيقفسو ديدهآسيب گلي هايخانه از تعداد زيادي آباد زيد روستاي در.گرديد آوردبر 

 ارگ شهردر. گرديد برآورد VIII منطقه اين در شدت؛بود ريخته فرو آجري ديوارهاي بر عالوه آنها

 روي ديوارها ديده بر هاييتركوهاكاريگچ از بخشي ريختن درحد ناچيزي هاي آسيب بم جديد

و شدت مي و مسكن( شد زده تخمين VII شد .)1382: مركز تحقيقات ساختمان

 به ولي ريخته، فرو گلي هايساختمان از بعضي سقف چمك باغو دانگ دو روستاهاي در

.است شده برآورد VII شدتو نرسيده چنداني آسيب آجري هاي ساختمان

و بروات:6-4 شكل  نقشه ميزان تخريب در شهرهاي بم

 برداري كشور سازمان نقشه:منبع



از)1-17  زلزلهاقدامات مسئوالن بالفاصله پس
و نجات)1-17-1  امداد

و رئيس وقت( عبدالواحد موسوي الري سيدآقاي هاي وزير كشور براساس گفته وزير كشور

و سوانح غير مترقبه كشور در)ستاد حوادث و امدادرساني زلزله بم جلسه مشترك ستاد،  راهبري

و نجات(؛ در مرحله اول 25/1/1383مورخ كم،)امداد از ظرف از14ساعت حدود24تر هزار نفر

وجوي قربانيان، پيدا جست در كنار اين امر،. به مناطق مختلف منتقل شدندبم مجروحان از فرودگاه 

مس،كردن اجساد و و اسكان آسيب الةانتقال مجروحان بازماندگان حادثه هم مطرح بود كه ديدگان

و ستاد حوادث هال .رساندنداين امور را به سرانجامو سوانح غير مترقبه،ل احمر

و آنهـا كـه نيز از روز دوم، شـهر تقسـيم براي توزيع امكانات« بنـدي شـد

و مردمـي كـه در شـهر توانايي بيشتري داشتند، امكانات بيشتري دريافت كردنـد

ماندند كه به تدريج ايـن مسـاله نيـز اي از موارد از امكانات محروم بودند در پاره

شد. رفع شد ،كننـد استفاده مـي از امكاناتكه سانيك تعداد در حين كار مشاهده

هالل احمـر در در اسفند سال گذشته. به مراتب بيشتر از مردم ساكن شهر هستند

كه حالي امكانات را توزيع مي كردنـد مي هزار نفر از جيره غذايي استفاده200كرد

و در حدود در حالي كه جمعيت واقعي آسيب  هزار نفر بـود90ديده خيلي كمتر

دهنده سكونت افراد هايي شد كه نشان حل اين مساله اقدام به توزيع دفترچهرايب

و ثبت احوال كار خود را براي شناسايي افرادي كه مـدعي سـكونت در بـم باشد

).به نقل از روزنامه همشهري28: 1385ظرالقائم،تمن(».بودند شروع كرد

و34همچنين از بين  500و هزار22، سكونتبمخانوار مدعي سكونت در شهر93هزار

و در نتيجه خانوار احراز بر، تعداد جمعيت شد اما هم اكنون، سال. بود هزار نفر78واجد كمك بالغ

مي 120، جمعيت بم حدود 1385 . شود هزار نفر برآورد

 اسكان موقت)1-17-2
بم طبق گفته هزار واحد30حدود،هاي مسئولين ساماندهي وضعيت منطقه آسيب ديده

و موقتيمسكون و بروات بود كه به گفته بيني شده روستايي بم پيشةمنطق چندبراي شهرهاي بم

، 13/3/1383رئيس جمهوري آن زمان، سيد محمد خاتمي، در جلسه ستاد بازسازي شهر بم در تاريخ 

و8حدود خانوار در هزار 26 بمي،ةشد هزار خانوار شناسايي27از و 500هزار  مهمانپذير

كهها خانوادهلبتها.يافته بودندهر اسكان مهمانش هاي قبلي محل خانهدري آسيب ديده عالقمند بودند

و اين موضوع روند تحويل كانكس اما در نهايت انداخت ها را به تعويق خود صاحب خانه شوند



شدتنوسك داده بودندافرادي كه پرونده تشكيل براي و استانداري. موقت فراهم وزارت كشور

به18-20هاي پيش ساخته تان كرمان ماموريت يافتند تا نسبت به تامين كانكساس مترمربعي مجهز

و سرويس بهداشتي آبگرم و حمام(كن، كولر، سينك آشپزخانه و استقرار آنها در محل) توالت

د.زندگاني افراد، در اردوگاهها براي اسكان موقت اقدام نمايند ر همچنين بنياد مسكن موظف شد كه

از طرفي به دليل خصوصيت.ديدگان فراهم آورد هايي براي سكونت آسيب نقاطي از شهر اردوگاه

و نيز عالقمندي مردم به داشتن اسكان موقت در محل سابق خانه هاي خود، بنياد خانه باغ بودن بم

و مهره مسكن موظف به ساخت اتاقك دمتري در محل زندگي مردم نمو20و18اي هاي كوچك پيچ

).29: 1385منتظرالقائم،(

 بازسازي)1-18
و اختالف نظرهاي فراوان پيرامون چگونگي بازسازي بم وجود داشت . در ابتداي امر ابهامات

: از طرفي سواالتي چون

 بم توسط چه كساني بايد ساخته شود؟•

 بم در كجا بايد ساخته شود؟•

 بم را چگونه بايد ساخت؟•

ميوو بسياري ديگر، اين اختالف نظرها .كرد ابهامات را تشديد

بسيار متفاوت بود"بم را چه كساني بايد بسازند"هاي اوليه مسئوالن پيرامون اينكه ديدگاه

بطوريكه پس از جلسه فوق العاده هيات وزيران كه پس از زلزله تشكيل شد، رئيس جمهور وقت 

:و خارجي در كرمان گفت به همراه جمعي از وزراء در جمع خبرنگاران داخلي) سيد محمد خاتمي(

بر اساس تصميم هيات دولت يك بنياد غير دولتي با عضويت رئيس جمهور«

و مردم ظرف  ايجاد خواهد شد تا بتواند با استفاده از كمكهاي خارجي دولت

».1مدت كوتاهي اقدام به ساخت بم نمايد

و لش ترين كري در ابتداييهمچنين به دليل عمق فاجعه بسياري از مسئوالن رده باالي كشوري

وجود اين مسئله خود يكي از علل اختالف نظرهاي فراوان. روزهاي زلزله در بم حاضر شدند

ب و نجات تمام نشده بود زمانآن نحوي كه حتي با وجوده پيرامون بازسازي بود كه دوران امداد

نماز سوي برخي از مسئوالن اعالم شده بوددقيق اتمام بازسازي  :ونه، به عنوان

و برنامه ريزي« در: رئيس سازمان مديريت مي18بم 2». شود ماه بازسازي

.3268، سال يازدهم شماره 1382دي ماه10مورخ روزنامه همشهري،�
س1382ماهدي11روزنامه همشهري، مورخ2 .3269ال يازدهم، شماره،



بم)1-18-1  سواالت اصلي بازسازي شهر
مياصلي شد ترين سواالت بازسازي بم كه در صورت پاسخ به آنها مسير بازسازي مشخص

:عبارت بودند از

.بم توسط چه كساني بايد ساخته شود•

.بم كجا بايد ساخته شود•

.بايد ساخته شودبم چگونه•

.كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

بم توسط چه كساني بايد ساخته شود؟)2-18-1-1
در باالخره پس از بررسي بنا به پيشنهاد رئيس 28/10/1382 تاريخهاي فراوان هيات وزيران

و 127و به استناداصل جمهور :تصميمات ذيل را اتخاذ نمود قانون اساسي تشكيل جلسه داده

بمتشك• و سياستگذاري بازسازي .يل ستاد راهبري

.تشكيل ستاد بازسازي استاني با تعيين وظايف از طريق ستاد راهبري•

و مقاوم• و واگذاري اجراي برنامه بازسازي، نوسازي، بهسازي سازي اماكن مسكوني

.تجاري به بنياد مسكن انقالب اسالمي

ار،بدين ترتيب با ايجاد اين ستاد ذيوظايف هريك از همچنين. ربط تعيين گرديد گانهاي

و كاري در سازمانموازي وجود اين ستاد باعث گرديد كه  هاي مرتبط با امر بازسازي بم بوجود نيايد

و پيگيري شود شرح وظايف هر يك از سازمان و مشخص به آنها ابالغ به عنوان. ها به صورت واضح

ت و و بازسازي اماكن مسكوني و يا نمونه مسئوليت ساخت جاري بر عهده بنياد مسكن نهاده شد

و شهرسازي" بر"سازمان مجري وزارت مسكن و بازسازي ساختمانهاي اداري را وظيفه ساخت

و مخابرات نيز به وزارتخانه. عهده داشت و فاضالب، برق و ادارات مربوطه بازسازي سيستم آب ها

و وزا هريك از نهادها، سازمان در نتيجه. واگذار شد ها، مسئوليتي را كه قبل از زلزله بر عهده رتخانهها

بر هاي مختلف مرتبط با بازسازيسازمانداشتند پس از زلزله نيز ادامه دادند، همچنين هماهنگي 

.عهده ستاد راهبري بم بود

و وزارتخانه دهي سازمان دهنده سازمان نشان7-4 شكل بم ها، نهادها ها، جهت بازسازي شهر

.باشدمي



بم:7-4 شكل و اوليه هدايت بازسازي  سازمان كلي

21نشريه ساخت شهر شماره: مأخذ

 هيات دولت

رياست ستادستاد راهبري بازسازي بم شوراي راهبري

و اجرا كنندهيمهاي تصميم ساز، تصمسازمان گير

و نهاد سياست و كنترل بازسازيستاد و شهرسازي،(گذاري، هدايت وزارت مسكن

)دبيرخانه رياست

)بنياد مسكن(نهاد اجرايي بازسازي

هاي سازمان

غيردولتي 

)NGO(

استانداري
و كرمان

هاي سازمان
تحت پوشش

و وزارتخانه ها

ساير نهادهاي 

 مرتبط

و مردم بم

 نهادهاي مردمي

 وابسته

بنياد مسكن

انقالب 

اسالمي

وزارت

 كشور

وزارت

و مسكن

 شهرسازي

 هاي طراحي، اجرا، نظارت نمونه فعاليت

و ارزيابي پيگيري

وريبهره

اجرا در

بازسازي دائم

وبرنامه و طراحي براي بازسازي كالبدي ريزي

غيركالبدي دائم

اسكان

موقت

و امداد

نجات

بر بازسازيهاي اجرائي ساخت شهر با تاكيدفعاليت

سازماندهي مالي نظارت اجــــرا طـــرح سازماندهي مقدماتي سازماندهي تشكيالتي

بنيــاد مســكن انقــالب-
 اسالمي

و- ــكن وزارت مســــ
 شهرسازي

و- ســـازمان مـــديريت
 ريزي كشور برنامه

 وزارت كشور-
 نهادهاي خير ايراني-
و- نهادهاي خير رسمي

الملليغير رسمي بين

سـازمانناظران-
ــي ــام مهندسـ نظـ

 استان كرمان
نــــــــــاظران-

 المللي بين
ــاد مســـكن- بنيـ

 انقالب اسالمي
ــاظر- ــاي ن نهاده

 متفرقه

پيمانكاران-
نيروهــــــاي-

 انفرادي
بم-  مردم
 خيران-
هــاي ســازمان-

 المللي خير بين

مشاوران-
ــخاص- اشـــــ

 حقيقي
0سازان تصميم-
-NGO ها

نيروي انتظامي-
 شهرداري-
 هالل احمر-
 شوراي شهر-
 ستادهاي معين-
ها NGOبرخي-

ــكن- ــاد مس بني
 انقالب اسالمي

شـــــــوراي-
و  ــاري معمـــــ

 شهرسازي
وزارت مسكن-

و شهرسازي
 وزارت كشور-



و سياست از ستاد راهبري و شهرسازي،«: گذاري بازسازي شهرستان بم متشكل وزيران مسكن

و ارشاد اسالمي، روساي سازما و دارايي، فرهنگ و كشور، دادگستري، امور اقتصادي ن مديريت

ج برنامه و گردشگري، عيت هالل احمر، بنياد مسكن انقالبمريزي كشور، سازمان ميراث فرهنگي

و استاندار كرمان بم جهت تدوين سياست» اسالمي ريزي، از قبيل برنامه( هاي كلي بازسازي شهرستان

و نظارت بر امر بازسازي شد)ساماندهي، هدايت عمليات اجرايي نمايندگان تصميمات. تشكيل

و الزم و هيات وزيران بوده . بود جرااال مذكور با اكثريت آراء در حكم تصميمات رئيس جمهور

بم ترتيب به منظور سياستگذاري بازسازي مناطق زلزله بدين ستاد راهبري به رياست،زده شهرستان

و شهرسازي تشكيل داده شد با)دي كيامهندس سعي(همچنين رئيس وقت بنياد مسكن. وزير مسكن

و مجري بازسازي بم منصوب گرديد .حكم رئيس جمهور به عنوان دبير ستاد راهبري

بم چگونه بايد ساخته شود؟)2-18-1-2
و تعيين وظايف دستگاه و تصويب اعتبارات در بخش سياستگذاري بازسازي از ها هاي مختلف

واگذاري مسئوليت،ترين تصميمات اين ستاد يكي از مهم. اولين اقدامات ستاد راهبري بم بود

و روستايي به بنياد  و تجاري شهري و مديريت اجرايي بازسازي واحدهاي مسكوني آواربرداري

و در همين راستا نيز پس از انجام كارشناسي و اين نهادهاي الزم توسط مسكن انقالب اسالمي بوده

ببا استفاده از تجربيات گذشته اين نهاد، برنامه بازسازي منطقه و شدتهيه .ه ستاد راهبري پيشنهاد

و به دستگاه19/12/82ستاد راهبري نيز در تاريخ ذي برنامه پيشنهادي را تصويب ربط ابالغ هاي

.نمود

و اساسي در اين برنامه، قرار شد مناطق آسيب :ديده از زلزله با توجه به سه اصل مهم

 مشاركت مردم•

 حفظ هويت بم•

و ساز•  استحكام در ساخت

ش و شهري به اجرا در آيدبازسازي و برنامه بازسازي در دو بخش روستايي .ود

و بررسي بدين و روستاهاي اطراف طبق مطالعات به ترتيب شهر بم، بروات هاي كارشناسان

و 13 و بنياد مسكن استان منطقه روستايي تقسيم9منطقه شهري هاي كشور هر كدام نسبت بندي شده

ا و در منطقه مورد نظر مستقر شدندبه تشكيل ستادهاي معين خود ستادهاي،بر همين اساس. قدام

معين يزد، خراسان، اصفهان، تهران، گيالن، كردستان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، مازندران، 



و بروات مستقر گرديدند و در شهرهاي بم و بلوچستان در مناطق تقسيم بندي شده و سيستان .بوشهر

.ندي اوليه شهر بم نشان داده شده استب تقسيم8-4در شكل

ل
شك

4-
8:

نقشه
اوليه

تقسيم
شهرستانبم

در
يمستقر

نبازساز
يمعي

ستادها
ي
بند



در هاي قبلي تفاوت بازسازي بم نسبت به ساير بازسازي هاي فراواني داشت چرا كه

مي بازسازي كرد امكانات الزم را براي مردم فراهم نمايد تا مردم هاي گذشته بنياد مسكن تالش

از،د، به عبارت ديگر سياست كالنخودشان بازسازي را انجام دهن توانمندسازي مردم جهت استفاده

و فرهنگي،اما در بم عالوه بر اين پارامتر، پارامتر هويت تاريخي. مشاركت آنان در بازسازي بود

و سه اصل مهم. معماري چند هزار ساله آن نيز مطرح بود : لذا الزم بود مدل خاصي طراحي شود

و معم و مشاركت مردمي مورد توجه قرار گيرد حفظ هويت تاريخي و ساز اري، استحكام در ساخت

و قابل توجهي بود با اين تصميم مردم كارفرماي ساخت.كه انجام هر يك كار بسيار مشكل، حساس

و مجريان اصلي بازسازي شناخته خانه و دولت نيز توسطميهاي خود به مجري بازسازيشدند

و هدايت كننده اقداماتي اساسي را به منظور،مردم در جهت توانمندسازي آنانعنوان حمايت

.سازي بستر بازسازي انجام دهد آماده

شدستاد راهبري بم تصميم گرفتدر بر همين اساس وه كه عالوه بر مشاركت مردم در ساخت

ب ها،ساز و معماران برجسته كشور اين مشاركت در جهت ساخت شهري ا با استفاده از حضور اساتيد

و تاريخي هدايت . شودهويت

به در اين روش نقش دولت زماني پر رنگ مي و نياز شد كه مردم توانايي انجام كار را نداشته

در. كمك دولت داشته باشند و مردم .آورده شده است9-4 شكلبه طور خالصه تعامل بين دولت

بم:9-4 شكل و مردم در بازسازي  نقش دولت

لتنقش دونقش مردم

 توانمند سازي مردم از طريق موارد ذيل

تعامل

مديريت ساخت-1

كـرد بر هزينـه نظارت-2

و ساز و پيگيري ساخت

 انتخاب-3

ــه-4 ــاركت در تهيـ مشـ

و تصميم طرح  گيري ها

و كم بهره-1 ارائه وام بالعوض

 هاي فني هدايت-2

 هاي الزم تهيه طرح-3

هــاي الزم از طريــق انجــام پشــتيباني-4

 تامين مصالح

 حمايت از اقشار آسيب پذير-5



از سوي ستاد راهبري، شورايي تحت عنوان شوراي عاليبمظ هويت پيشينجهت حف

و شهرسازي شهرستان بم با تركيب  شد نفر از برجسته5معماري ترين اساتيد معماري كشور تشكيل

و الزامات معماري شهر بم را مشخص كنند در اين راستا بهترين مشاوران كشور براي. تا ضوابط

و الزامات و ساز در كليه سطوح انتخاب شدند كنترل ضوابط و ساخت از طرفي جهت. معماري

و شهرسازي بم مقرر شد كه يك شركت  و شوراي عالي معماري ارتباط مناسب بين اين مشاوران

به عنوان پل ارتباطي بين اين) مشاوران نقش جهان پارس(مشاور، تحت عنوان مشاور مادريمهندس

و و شوراي عالي معماري .شهرسازي باشد مشاوران

و رعايت اصل استحكام بم، و سازها بمبراي نظارت بر ساخت با سازمان مجري بازسازي

بر نمودنظام مهندسي ساختمان استان كرمان، قراردادي منعقد  و سازها تا كار نظارت عهده ساخت

آن.سازمان نظام مهندسي قرار گيرد د بازسازي دفاتر فني ستادهاي معين،عالوه بر هفتر نظارت عاليو

و سازها را بر عهده در ستاد كل بازسازي بم در كنار سازمان نظام مهندسي كرمان نظارت بر ساخت

بر عالوه بر افزايش مشاركت داشتند تا و استاني به نظارت مستمر و افزايش بازسازيهاي محلي

و از اقدامات غيراصو هاي عوامل اجرايي جهت مقاوم مهارت در.لي آنها ممانعت نمايندسازي بپردازند

و هدايتي طراحي شده بود نه يك نظام كنترلي شديد؛ واقع براي دستگاه نظارت يك نظام ترويجي

و ارزيابي ستاد  همچنين كار كنترل كيفيت كليه مصالح ساختماني نيز به عهده معاونت فني، نظارت

و پيمانكاران كل بازسازي بم قرار گرفت تا از به كارگيري هر گونه مصالح نا مناسب توسط مردم

مستقر كردن اقدام به انعقاد قراردادهايي،بااز طرفي مديران بازسازي. آيد جلوگيري به عمل

و شركت معتبر ساخت آزمايشگاه و مكانيك خاك وزارت راه در هاي فني و مركز تحقيقات بتن آزما

و آزمايشات مربوط هاي الزم آموزش موضوع نيزو ستادهاي معين.دنمودن شهر بم براي پيمانكاران

و سازها را محقق ساخته تا از به كار بردن مصالح  به كنترل كيفيت مصالح ساختماني در ساخت

يكي ديگر از اقداماتي كه در خصوص. ها جلوگيري به عمل آورند ساختماني نامرغوب در ساختمان

و ترميم ساختمان مقاوم و معمار له انجام شد، بهرههاي باقيمانده از زلز سازي ناگيري از اساتيد دانشگاه

و صاحبنظران مقاوم ب. ها بود سازي سازه برجسته كشور تكهاين مشاوران تك بررسي دقيق

و آسيب ساختمان وها هاي ناشي از زلزله در سازه هاي باقيمانده هر پرداخته نسبت به تعيين تكليف

و با ارائه طرح بهسازي همراه با نقشه هاي تخريبي يا تعميري يك از ساختمان هاي اجرايي، اقدام

.هاي آسيب ديده را محقق سازند سازي ساختمان مقاوم



بم كجا ساخته شود؟)2-18-1-3
هاي ناموفق پيشين در ارتباط با مكان ساخت شهر، بايد گفت كه به دليل وجود تجربه بازسازي

در پيرامون جابجايي مناطق آسيب و نيز و ساخت خواست مردم بم مبني بر درجاديده از سوانح سازي

و پرهيز از جابجايي شهر، همچنين با تكيه بر مطالعات منازل آنان در محل هاي قبلي خود

و سياست زمين گذاري بازسازي بم تصميم گرفت شناسي صورت گرفته در اين زمينه، ستاد راهبري

ش شه.دوكه رويكرد درجاسازي در پيش گرفته ر بم در همان مكان قبلي بازسازي بدين معني كه

.گردد

بم)1-18-2  مراجع استصوابي بازسازي
و نوسازي مسكن مناطق آسيب و اجرايي برنامه بازسازي ديده از زلزله مراجع استصوابي

:عبارتند از

بم ستاد راهبري بازسازي مناطق زلزله. الف  زده شهرستان

بم•  كميته تخصصي بازسازي مسكن مناطق زلزله زده

بمستا.ب د بازسازي استاني مناطق زلزله زده شهرستان

:بنياد مسكن انقالب اسالمي شامل.ج

بم ستاد كل بازسازي مسكن مناطق زلزله•  زده شهرستان
 زده روستايي ستاد عملياتي بازسازي مسكن مناطق زلزله•

 ستاد عملياتي بازسازي مسكن مناطق زلزله زده شهري•

 ستادهاي معين•

 كارگاههاي بازسازي•

و ستاد بازسازي استاني)2-18-2-1 :شرح وظايف ستاد راهبري
و ستاد بازسازي استاني مناطق زلزله و بنياد مسكن انقالب شرح وظايف ستاد راهبري زده

ت محترم هيا7/11/82و مورخ 29954ت/62180مصوبه شماره6و5و3اسالمي براساس بندهاي 

:باشد وزيران تعيين گرديده است كه به شرح ذيل مي

و اساس اين مصوبه ستاد راهبري موظف است با تشكيل گردهبر هاي ذيل، نظارت بر منابع

:ريزي را ساماندهي نمايد طرح

و هدف• و مردمي گذاري كمك كميته تأمين .هاي داخلي اعم از دولتي

و هدف• .المللي هاي بين گذاري كمك كميته تأمين



بم كميته تدوين برنامه• .ريزي بازسازي

، رييس)بعنوان رييس(استاني بم نيز تحت نظر ستاد راهبري متشكل از استاندار ستاد بازسازي

و برنامه و شهرسازي استان، مدير كل بنياد سازمان مديريت ريزي سابق استان، رييس سازمان مسكن

و دارايي استان، مدير كل ميراث فرهنگي  مسكن انقالب اسالمي استان، رييس سازمان امور اقتصادي

و رييس شوراي اسالمي شهرستان بم استان،  .بودفرماندار، شهردار

.هاي اجرايي ابالغي توسط ستاد راهبري بم بود اين ستاد مكلف به اجراي دقيق برنامه

بمهمچنين در آمده است كه اجراي برنامه بازسازي، نوسازي، بهسازي مصوبات ستاد راهبري

و تجاري شامل آوارو مقاوم برداري، ارائه خدمات فني، معرفي متقاضيان به سازي اماكن مسكوني

و نظارت فني بانك و ساير(هاي عامل براي دريافت تسهيالت، هدايت از طريق سازمان نظام مهندسي

مي) هاي فني تشكل .باشدو تدارك مصالح ساختماني به عهدة بنياد مسكن انقالب اسالمي

بم مناطق زلزله وظايف عمده ستاد كل بازسازي)2-18-2-2 : زده
از اهم وظايف ستاد كل بازسازي مسكن مناطق زلزله :زده عبارتند

و انطباق با گزارش.1 و هاي زمين بررسي وضعيت عمومي مناطق ساختي، سازه، معماري

يائشهرسازي ضمن هماهنگي با دستگاههاي مس ول جهت تهيه پيشنهاد درجاسازي

و ارسال به مراجع قانوني ذيربط جابه .جايي

و ماشين تدوين بودجه.2 و تهيه تراز مصالح ساختماني .آالت مورد نياز عمليات بازسازي

و نظارت بر روند اجرايي.3 و پشتيباني همه جانبه ستادهاي عملياتي .تدارك

و دستورالعمل دريافت سياست.4 و ابالغ آن به ستادهاي عملياتي ها .هاي فني

و ابالغ مأموريت تعيين كليه گروه.5 .اهاي مختص آنه هاي معين

و ارسال آن به شوراي فني هاي هادي براي روستاهاي آسيب هماهنگي تهيه طرح.6 ديده

.ها استان جهت تصويب طرح

و ابالغ آن به ستادهاي عملياتي جهت اجرا دريافت كليه نقشه.7 و مدارك فني .ها

و كارخانه.8 .توليدمصالح ساختماني در سطح استان هاي جلب همكاري اصناف، كارگاهها

و.9 و مشكالت اجرايي احتمالي در انجام امر بازسازي مسكن رسيدگي .رفع موانع

.نظارت بر پيشرفت عمليات بازسازي.10

و توزيع آن بين ستادهاي معين.11 .تأمين تداركات كلي

.توزيع آن بين ستادهاي معينو نياز مورد آالت ماشين تأمين.12



و تدوين كليه سيستم.13 و دستورالعمل تهيه .هاي اجرائي ها

وو آموزش كليه دستورالعمل توجه.14  .....هاي اجرائي، تشكيالتي، مالي، تداركاتي
و تعيين اولويت مناطقي كه بايد كار بازسازي آنها آغاز شود.15 .بررسي

و راه.16 و مصالح ساختماني تشكيل .اندازي مجموعه ارائه خدمات فني

و بانكهاي عامل هماهنگي با دستگاههاي استاني نظير استانداري، ستاد بازسازي استاني.17

.جهت اجراي هر چه بهتر برنامه بازسازي

اين ستاد زير نظر. آورده شده است10-4 شكلنمودار تشكيالتي ستاد كل بازسازي بم در

و مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي فعاليت مي معاونت بازسازي . نمود هاي خود را دنبال



بم بازسازي هماهنگي بمشوراي بازسازي هماهنگي شوراي

روستايي مسكن و بازسازي امور روستاييمعاونت مسكن و بازسازي امور مسكنمعاونت مسكنبنياد بنياد

بم بازسازي كل بمستاد بازسازي كل فقيهستاد ولي نمايندگي فقيهدفتر ولي نمايندگي دفتر

حراستحراست

حقوقيحقوقي

ارزيابي و نظارت دفتر

عموميعموميروابط

مالي

اداري

تداركات

روستايي بازسازي امور اداريمعاونت و مالي معاونت شهري بازسازي امور معاونت

روستايي ريزي برنامه

نظارت و مهندسي و فني

ارزيابيو

پشتيباني و هماهنگي

روستايي

روستايي معين ستادهاي

شهرسازي

و هماهنگي

شهري پشتيباني

شهري ريزي برنامه

نظارت و مهندسي و ارزيابيوفني

شهري معين ستادهاي

بم:10-4شكل بازسازي كل ستاد تشكيالتي نمودار



:ستادهاي معين بازسازيفاهم وظاي)2-18-2-3
:خدماتي كه ستادهاي معين متولي ارائه آن بودند عبارت بود از

و تكميل فرم.1 .هاي آماري شناسايي خانوارها

.آواربرداري.2

و روستايي.3 .كدگذاري كليه اماكن شهري

و واحدهاي خصوصي.4 و شناسايي مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري تشكيل پرونده

.هاي عمومي با كاربري

و تعيين درصد تخريب ساختمان.5 و هايتشكيل پرونده واحدهاي تعميري تعميري

توسط مهندسين(هاي اجرايي سازي همراه با نقشه اقدامات كارشناسي جهت مقاوم

).سازي مشاور مقاوم

و قطعيت درخواست متقاضي.6 .بازديد محلي

و كروكي ملك از نماينده شهرداري جهت ارائه به مشاور.7 و بر .اناخذ كف

.معرفي مالكان به مشاوران طراح نقشه.8

هاي معماري آماده شده به مشاور هماهنگ كننده به منظور انطباق تحويل نقشه.9

و شهرسازي مصوب جهت حفظ طرح و الزامات معماري هاي معماري با احكام

.هويت شهر بم

ت ارسال نقشه.10 و و تائيد عيين ها به سازمان نظام مهندسي استان كرمان براي كنترل

.مهندس ناظر

و پرداخت عوارض ارسال نقشه.11 و اخذ پروانه ساختمان هاي تائيد شده به شهرداري

.مربوطه

و ساز انجام راهنمائي.12 .هاي الزم جهت آغاز به كار ساخت

شن، ماسه، سيمان، تيرآهن، آجر، سفال،(تحويل مصالح ساختماني مورد نياز شامل.13

و تيرچه د) ميلگرد، قوطي .رخواست متقاضيدر صورت

با.14 و معرفي به بانك جهت اخذ وام در سه مرحله تشكيل پرونده تسهيالت بانكي

.توجه به پيشرفت كار

و كليه عمليات اجرايي ساختمان برابر نقشه.15 هاي نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكاران

و كنترل كيفيت مصالح مصرفي از طريق آزمايشگاه و مكانيك خاك مصوب هاي فني

.قر در محلمست



و اخذ مجوز حصاركشي حتي قبل از دريافت پروانه.16 تشكيل پرونده حصاركشي

و مساعدت و نقشه هاي الزم براي آغاز كار حصاركشي براساس طرح ساختمان هاي ها

.اي مستحكم در برابر زلزله مصوب با الگوي سازه

ب.17 و خصوصي و تسهيالت به واحدهاي مسكوني، تجاري ا پرداخت كمك بالعوض

و حصاركشي براساس پيشرفت كار .كاربري عمومي

 فرآيند بازسازي)1-18-3
براي در ادامه به منظور آشنايي بيشتر با روند كار بازسازي بم، مروري بر فرآيند صورت گرفته

.بازسازي واحدهاي مسكوني در ادامه آمده است

و سازها)2-18-3-1 گردش كار ساخت
:به منظور) قه مربوطهمنط(مراجعه مالك به ستاد معين بنياد مسكن- الف

و ساز• .تشكيل پرونده ساخت

و اخذ برگه اتمام آواربرداري• .ارائه تقاضاي آواربرداري

كف• و .مراجعه به شهرداري جهت دريافت بر

.نامه براي مشاورين طراح نقشه اخذ معرفي•

و مهندسي به منظور-ب :مراجعه به مشاور مربوطه در پايگاه خدمات فني

و انتخاب نوع سازه برابر الگوي ارائه شده بازديد از خانه• .هاي ساخته شده در پايگاه

و ديدگاه ارائه خواسته• و هماهنگي براي بازديد از ملك ها .هاي خود به مشاور

:پس از صدور پروانه ساختمان-ج

و ساز• و آغاز عمليات ساخت و انعقاد قرارداد .اقدام براي انتخاب پيمانكار

اس• و نهايتاً اخذ معرفيتشكيل پرونده جهت .نامه به بانك تفاده از تسهيالت بانكي

.اقدام براي دريافت قسط اول وام با توجه به اجراي فونداسيون واحد مسكوني•

.آورده شده است11-4شماره شكلبطور كلي نمودار گردش كار مراجعات مردمي بم در



شهري واحدهاي آواربرداري اعتبارات* تخصيص
بالعوض( كمك و )وام
عامل* بانكهاي تعيين
تسهيالت* فردي سقف تعيين

راهبري ستاد توسط

بازسازي عمليات شروع

مالي منابع تامين

مهندسين به متقاضي مراجعه
نق تهيه شهمشاورجهت

نقشه تهيه

پيمانكار انتخاب

به بنيادمراجعه و شهرداري
پروانه صدور جهت مسكن

مسكن:روستا بنياد
شهــرداري:شهـر

تيم تعيين نقشه تاييد
نظارت

پروانه ساختمانيصدور

متقاضي دريافتمعرفي جهت
توسط بانك به وام اول مرحله

مسكن بنياد

ستادهاي حساب به وام از بخشي واريز
در مصالح تحويل جهت بازسازي

تمايل صورت

اجرايي عمليات شروع

كار پايان صدور

مراحل پيشرفتتاييد كارمختلف
بنياد به آن ابالغ و ناظر توسط

مسكن بنياد توسط پيشرفت تاييد
مراحل دريافت جهت معرفي و

وام مختلف

ست به متقاضي ادمراجعه
معين

دوره اتمام جهت بانك به معرفي
فروش دوره شروع و مدني مشاركت

ساله15اقساطي

مستقيمنظارت
اجراييعمليات

اعالم و كار نقص
اخطار

كار اصالح

كاراصالحعدم

بنياد به اعالم

وام قطع

خاتمه

مالكيت* تاييد
در* مالك حضور

آواربرداري محل
مصالح* بازيافت

معرفي و شناسايي
پيمانكاران و مشاوران

مصالح تامين

طر وابالغ ح
برنامه

برنامه و طرح ابالغ
بازسازي

بازسازي كل ستاد تشكيل

معينتشكيل ستادهاي

مناطق و معين ستادهاي تعداد
سانحه حجم اساس بر استقرار

مي .گرددتعيين

وتشكيل ديده آسيب واحدهاي پروندهكارشناسي

كارشناسي فرمهاي تكميل

بازسازي نوع )داثياح–تعميري(تعيين

بالعوض كمك و وام ميزان تعيين

مالكيت احراز فرم تاييد

متقاضي به كارشناسي نظر ابالغ

نظريهاعتراض به
از كارشناسي
متقاضي طرف

نظريه تاييد
از كارشناسي
متقاضي طرف

مجدد بازديد
كارشناسي

نهايي نظريه ابالغ
متقاضي به

زلزله وقوع

براساس مصالح ازتحويل كار پيشرفت
قسمتي واريزي و بالعوض كمك محل

وام از

كارنم:11-4شكل گردش بمبازسازيودار
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آواربرداري)2-18-3-2
ا و و نجات سكان اضطراري، كار آواربرداري به منظور تامين پس از عمليات امداد

و تجاري با مديريت بنياد مسكن انقالب اسالمي  بستر مناسب براي احداث واحدهاي مسكوني

با محل تخليه آوار بر اساس هماهنگي با مسئوالن ذيربط در شمال. آغاز گرديد شرقي شهر بم

شد20فاصله  .كيلومتر از شهر بم تعيين

بم عمليات:12-4لشك و نمايي از محل تخليه آوار، در خارج از شهر  آواربرداري

و احراز مالكيت ايشان به انجام مي براي.ديرس عمليات آواربرداري پس از حضور مالك

به بهره گيري از مصالح قابل استفاده از آوار، تمهيدات تشويقي انديشيده شده تا مالكين نسبت

و تيرآه و غيره، از آوار اقدام نمايندبازيافت آجر و وسايل چوبي 50بدين گونه كه، مبلغ.ن

ب و آواربردارياهزار تومان به هر خانوار جهت .پرداخت گرديدزيافت آوار

ت)2-18-3-3 و صدور پروانه ساختمانيفرآيند هيه نقشه
و تكميل پرونده، ستادهاي معين و احراز مالكيت به بازسازيپس از آواربرداري نسبت

و سپس متقاضي را براي تهيه اخ و بر ملك از نماينده شهرداري اقدام كرده ذ كروكي، كف

در نقشه به مشاوران طراح معرفي مي نمودند، همانگونه كه توضيح داده شد اين مشاوران

و به منظور تهيه نقشه و تجاري اجراي مصوبه ستاد راهبري هاي متنوع واحدهاي مسكوني

و طراحي شهري و بروات طي فراخوان مركز محورهاي اصلي خيابان براي مردم هاي شهر بم

و شهرسازي ايران از طريق جرايد كثيراالنتشار دعوت به همكاري شدند،  تحقيقات معماري

مشاور طراح براي همكاري بود كه پس از بررسي مدارك50نتيجه اين فراخوان اعالم آمادگي 

و مذاكره با آنان با سا و معتبرترين مشاوران طراح انتخاب شدند، بقهو سوابق متقاضيان ترين

شد41اي از زمان بازسازي، بيش از بطوريكه در برهه .ه بودندمشاور در شهرستان بم مستقر
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اين مشاوران پس از آشنايي با مناطق اختصاص يافته به آنها در شهرستان بم، بازديد از منازل

و فرهنگ اجتماعي دند تا ضمنمتقاضيان را در اولويت كارهاي خود قرار دا آشنايي با محيط

مشاور كه مسئوليت10همچنين. ها اعمال نمايند مردم، الگوي مورد نظر خود را در طرح

هاي شهر را بر عهده داشتند پس از آشنايي با محورهاي طراحي محورهاي اصلي خيابان

و برداشت ت مربوطه، مطالعات و نسبت به و كلي براي هاي خود را آغاز نموده عيين ضوابط عام

و واحدهاي تجاري اقدام نمودند تا طراحي واحدهاي تجاري برا طراحي بدنه ساس هاي شهري

و به يك همس سااضوابط صورت پذيرد و هماهنگي در بدنهن .هاي شهري دست يابند زي

و،در زمينه ساخت واحدهاي مسكوني و متقاضيان در انتخاب نوع معماري مالكان

و شهرسازي سازه  و توان مالي خود با رعايت دقيق مقررات معماري ساختمان براساس فرهنگ

و طرح نظرها،.بودندو اصول فني آزاد  بنابراين مالكان پس از معرفي به مشاور مربوطه

و ديدگاه ها، خواسته سليقه را ها هاي خود براي مشاورين طراح، طرح اوليه نقشه مورد نظر خود

و  مي وارد مرحله نهايي كردن نقشه،مشاورتائيد كرده ها، پس از آماده شدن نقشه.شد ها

ا نقشه و هاي معماري به مشاور هماهنگ كننده جهت انطباق با و الزامات معماري حكام

و پس از تائيد، نقشه شهرسازي، ها به ستاد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان، ارسال

و و تاسيساتي نقشه(تائيد مستقر در بم براي كنترل مي) هاي معماري، محاسباتي ؛گرديد ارسال

در مواردي نيز.شد پس از تائيد، پرونده براي صدور پروانه ساختمان، به شهرداري ارسال مي

مي نقشه .شد هاي معماري براي كنترل بيشتر به تهران فرستاده

.شده استفرآيند اين كار بصورت نمودار آورده13-4شماره شكلدر
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 فرآيند تهيه نقشه ساختماني:13-4 شكل

هم زمان با صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري، اقدامات الزم جهت معرفي به

براين اساس با توجه به عمليات ساختماني، معموالً.شد بانك براي دريافت تسهيالت آغاز مي

جهت پيگيري. نمودندمي ساختت پروانه ساختماني، شروع به متقاضيان به محض درياف

اعالم گرديد كساني كه تا دو ماه پس از تاريخ صدور پروانه 1384بيشتر مردم، از اوايل سال 

و ساز ننمايند از اولويت دريافت تسهيالت خارج مي .شوند ساختماني شروع به ساخت

م و متقاضيان براي اجراي نقشه پس از صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري، الكان

و ساز منازل خود -ميبايست با پيمانكاران داراي صالحيت طرف قراردادمي،و شروع ساخت
.نمودندشدند يا خود اقدام به ساخت مي

بازسازيمعرفي متقاضي به مهندسان مشاور از طريق ستادهاي معين

گرفتن نظرات متقاضي جهت تهيه نقشه از طريق مهندسان مشاور

و تاييد مالك تهيه نقشه توسط مهندسان مشاور

 ارسال نقشه به مهندسان مشاور هماهنگ كننده

رسال به نظام مهندسي ساختمانا

 ارسال به ستاد معين بازسازي

ارسال به نظام مهندسي جهت معرفي ناظر

ارسال به شهرداري جهت صدور پروانه

 ساختماني 

ك
مال

يد
تاي

دم
ع

عدم تاييد

عدم تاييد

 دستور نقشه شهرداري
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و كمبود پيمانكار در بم، و ساز طي مجري بازسازيبا توجه به حجم گسترده ساخت

و داراي رتبه فراخواني از كليه پيمانكاران واجد و برنامه شرايط ريزي بندي سازمان مديريت

 220، حدود 1384و اوايل 1383دعوت به همكاري نمود بطوريكه در مقطعي از زمان، اواخر 

از كليه پيمانكاران،84و اوايل سال83همچنين در اواخر سال. پيمانكار مشغول فعاليت بودند

و معماران تجربي شهرستان بم از  طرف ستاد كل بازسازي دعوت به همكاري شد تا با بناها

و شتاب بيشتري  و ايجاد اشتغال با سرعت و ساز و محلي كار ساخت مشاركت افراد بومي

هاي آموزشي مرتبط با صنعت با برگزاري دوره مجري بازسازيدر اين راستا. دنبال شود

و بنايان سازي،ساختمان و دانش معماران در اين. تجربي تالش نمود جهت ارتقاءسطح آگاهي

و معماران تجربي شهر بم مي هاي توانستند با شركت در دوره خصوص كليه پيمانكاران، بنايان

و حرفه و ساز واحدهاي آموزشي فني و در ساخت اي كارت مهارت فني دريافت نمايند

و تجاري فعال باشند بنابراين افرادي كه داراي حرفه ساختمان هاي مرتبط با صنعت مسكوني

و كپي  و ساز، با ارائه اصل و احراز توانايي انجام كار در امر ساخت بودند، جهت سازماندهي

و سايرمدارك مثبته كه در اختيار داشتند به واحد هماهنگي امور  و سابقه كار تجربي شناسنامه

بم(پيمانكاران  و ساز) مستقر در ستاد كل بازسازي شهرستان و در ساخت هاي مراجعه كرده

.نمودند شهر بم مشاركت مي

در اين مرحله مردم پس از انعقاد قرارداد با پيمانكاران براي استفاده از تسهيالت بانكي

و اخذ تائيديه از ناظرو كمك و شناژ كف توسط ستادهاي،هاي بالعوض پس از اجراي پي

و روستايي به با هاي عامل معرفينكمعين بنياد مسكن انقالب اسالمي مستقر در مناطق شهري

.شدند مي

تامين مصالح)2-18-3-4
در اين راستا. باشد يكي از مهمترين عناصر بازسازي، تامين مصالح ساختماني مي

و گسترده در دستور كار مسئوالن بازسازي  موضوع تامين مصالح ساختماني در حجمي وسيع

و ساز. قرار گرفت از طريق سازيمجري باز،هابه همين منظور براي پشتيباني كار ساخت

و بنياد بتن اقدام به تامين مصالح اصلي شركت  مانندهاي تابعه خود از جمله سامان محيط

و ماسه نمود و شن در مواردي نيز مردم بطور مستقل اقدام به تهيه مصالح. سيمان، آهن آالت

. نمودند مي
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زي كارگاههاي اندا در ابتداي كار بازسازي اقدام به راه در اين زمينه مجري بازسازي

و نياز به مصالح  و سازها و به تدريج با افزايش ميزان ساخت و بتن نمود و ماسه توليد شن

 تأمين مصالح بر اساس سياستهمچنين. بيشتر، بر تعداد كارگاههاي موجود منطقه افزوده شد

بخش هاي توليد مصالح اندازي كارگاه، كمك به راهكه در برنامه بازسازي بم قيد شده است

هاي به منظور توانمند نمودن منطقه سانحه ديده از جمله مهمترين اولويت خصوصي در منطقه

كارگاه توليد25تعداد 1384به عنوان نمونه در ابتداي سال رفت،مجري بازسازي به شمار مي

و حمايت تيرچه بلوك توسط مردم با تشويق و فعال راه مجري بازسازيهاي ها اندازي

و فروش مصالح ساختماني نيز طي فراخواني از كليه اصناف شهرستان.گرديدند جهت توزيع

و توزيع مصالح ساختماني را داشتند دعوت به عمل آمد كه  و ساير كساني كه آمادگي تهيه بم

و با مساعدت ستاد كل بازسازي  و اداره بازرگاني شهرستان بم با هماهنگي شوراي اصناف

وت به توزيع انواع مصالح ساختماني استاندارد بر اساس قيمتزده بم، نسب مناطق زلزله ها

.هاي مصوب اداره بازرگاني اقدام نمايند نرخ

و سازها در حال افزايش بود( 1384از طرفي در ابتداي سال مجري،)كه تقريباً ساخت

و مهندسي در شهر بم به مساحت تقر اقدام به راه بازسازي 7يبي اندازي پايگاه خدمات فني

و نمايش خانه. هكتار نمود به در اين پايگاه عالوه بر ساخت و الگو، مكاني نيز هاي نمونه

و داراي 3700مساحت  هاي عرضه كننده غرفه، براي ارائه محصوالت شركت72متر مربع

هاي مهندسي مشاور شركت،همچنين در همان محل. مصالح ساختماني در نظر گرفته شده بود

و معم .مستقر گرديدندهاي مورد نياز مردم نقشه جهت تهيهاري سازه
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فن:14-4 شكل و نمايشگاه و مهندسي  آوري ومصالح ساختماني مجموعه خدمات فني

مياندازي اين نمايشگاه بطور كلي موارد ذيل از اهداف راه :رودبه شمار

و واگذاري امر عينيت بخشيدن به اصل مهم مشار• كت مردم در بازسازي

و مصالح ساختماني تصميم .به مردم گيري براي انتخاب نوع ساختمان، نقشه

و دانشگاهي• .تامين بستر مناسب جهت همكاري مراجع علمي، تخصصي

.مشاركت توليد كنندگان مصالح ساختماني جهت ارائه مصالح به مردم•

الگوهاي ساختماني ساخته شدهنمايشگاه مصالح ساختماني

و مهند سيمجموعه خدمات فني
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در اين: فرصت انتخاب توسط مردمارائه فن آوريهاي ساختماني جهت ايجاد•

و تكنولوژي ساخت معيارهايي نظير؛زمينه براي انتخاب فناوري جديد

و مقاوم بودن  اقتصادي بودن فناوري كه متناسب با سرمايه مردم باشد

و هوايي سيستم و از نظر اقليمي سازگاري با شرايط آب هاي پيشنهادي،

گ و نيز عمر مفيد ساختمان در نظر شدمنطقه .ه استرفته

.ترغيب به راه اندازي كارگاههاي كوچك ساختماني•

تامين اعتبار مالي)2-18-3-5
و كمك دولت در راستاي حمايت از آسيب ديدگان اقدام به پرداخت وام كم بهره

و روستايي نمود و5با كارمزد،كليه تسهيالت بانكي شهري. بالعوض در مناطق شهري درصد

و4روستايي با كارمزد  و دوره مشاركت13بازپرداخت درصد در اين. ساله بوده است2ساله

نمود خصوص جهت دريافت وام، فرد متقاضي اقدام به بازكردن يك حساب قرض الحسنه مي

و با تأييد بنياد مسكن، مي توانست وام خود را كه به حسابش واريز شده بود،و از اين طريق

اي دريافت وام بود كه از روش ضامن زنجيره وجود ضامن از ديگر ضروريات. دريافت نمايد

.اين مسئله نيز حل شد

و تجاري به مردم بنابراين وام هايي كه دولت در زمينه ساخت واحدهاي مسكوني

:پرداخت نمود در قالب موارد ذيل بوده است

با كمك. الف و خصوصي هاي مالي دولت براي بازسازي واحدهاي مسكوني، تجاري

و :ها باغ-ديوار سازي خانه كاربري عمومي

و كمك 100وام بانكي• ميليون ريال براي واحدهاي مسكوني احداثي

و(ميليون ريال35بالعوض  كه البته اين مبلغ براي خانوارهاي شش نفره

).ميليون ريال بود45بيشتر 

ميليون ريال براي واحدهاي35وام بانكي متناسب با نياز تا سقف•

.ميليون ريال5و كمك بالعوض)اي سازهغير(مسكوني تعميري 

ميليون60هزار ريال تا سقف 500وام بانكي به ازاي هر مترمربع زير بنا•

5و كمك بالعوض)اي سازه(ريال براي واحدهاي مسكوني تعميري 

.ميليون ريال

:هاي مالي دولت براي واحدهاي مسكوني روستايي سقف فردي كمك.ب
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ر45وام بانكي• و كمك ميليون يال براي واحدهاي مسكوني احداثي

.ميليون ريال15بالعوض 

ميليون ريال براي واحدهاي15وام بانكي متناسب با نياز، تا سقف•

و كمك بالعوض  .ميليون ريال3مسكوني تعميري

شايان ذكر است جهت تعمير واحدهاي تجاري روستايي تسهيالت متناسب با نياز، تا

پ10سقف  .بيني شده بوديشميليون ريال

با سقف فردي كمك.ج و اماكن عمومي هاي مالي دولت براي واحدهاي تجاري

 مالكيت خصوصي

وام بانكي به ازاء هر مترمربع زيربنا مبلغ:واحدهاي تجاري احداثي شهري•

و كمك بالعوض60ريال تا سقف 1300000 ميليون10ميليون ريال

.ريال

25وام بانكي متناسب با نياز تا سقف:واحدهاي تجاري تعميري شهري•

.ميليون ريال

وام بانكي به ازاء هر مترمربع:اماكن عمومي با مالكيت خصوصي احداثي•

و كمك بالعوض به ازاء هر مترمربع 1100000 تا 500000ريال ريال

.ميليون ريال 400سقف 

مربع وام بانكي به ازاء هر متر:اماكن عمومي با مالكيت خصوصي تعميري•

و كمك بالعوض به ازاء هر مترمربع 900000 تا 300000ريال ريال

.ميليون ريال 250سقف 

و تعميرات اساسي تا سقف خاطر نشان مي دارد كه واحدهاي بيمارستاني براي مرمت

و براي بازسازي اساسي تا سقف 90 ميليون ريال كمك بالعوض دريافت 1500ميليون ريال

و تا حد همچنين وام. نمودند و بازسازي اساسي برابر مصوبه و تعميرات بانكي براي مرمت

و قابل پرداخت است .مساحت هر نوع واحدي محاسبه

و تجاري مي توانستند هم زمان نسبت شايان ذكر است كه مالكان چند واحد مسكوني

و محدوديتي نداشتند .به ساخت واحدهاي خود اقدام نمايند



١٢٤ 

مس)2-18-3-6 كوني شهريجابجايي واحدهاي
نپيرامون جابجايي مناز و تجاريل يز بايد اشاره نمود كه جابجايي واحدهاي مسكوني

:پذيرفت در دو حالت صورت مي

به عنوان مثال فرد متقاضي در مكان بهتري مالك(افرادي كه به داليل متعدد•

جا)زمين بود . بجايي واحد خويش را داشتند، تمايل به

و• تفافرادي كه به اجبار و طرح تعريض توسطصبه دليل وجود طرح يلي

مي شهرداري، مي در اين صورت زمين مالك به نرخ روز. شدند بايست جابجا

ميشدمي خريداري اقدام به خريد توانست در هر نقطه از شهر بم،و مالك

و شروع به ساخت واحد خويش زمين .نمايدنموده

و بروات به شرح زير بوددر اين زمينه، شرايط جابجايي واحدهاي مس :كوني شهري بم

.آواربرداري از واحد اوليه صورت گرفته باشد•

و ساز در واحد دوم از نظر مقررات شهرداري منعي نداشته باشد• .ساخت

مالك طي يك تعهدنامه رسمي اعالم نمايد كه در صورت جابجايي تقاضاي•

.شته باشدهيچ تسهيالتي براي ساخت اسكان دائم در واحد اوليه ندا

بودند به هيچ عنوان امكان شايان ذكر است كساني كه اقدام به گرفتن وام نموده

.جابجايي را نداشتند

بم)2-18-3-7 برنامه مالقات مردم با مسئولين بازسازي شهرستان
و ستادهاي معين مستقر در مناطق بازسازيمسئولين ستاد كل بازسازي شهرستان بم

و در مواردي نيز مسئوالن در شهري بازسازي كشور، با سياست مشاركت هرچه بيشتر مردم

و رفع  و تجاري شهرستان بم، جهت تسريع در امر بازسازي امر بازسازي واحدهاي مسكوني

و مالقات با مردم  و پاسخ و اشكاالت احتمالي، اقدام به برگزاري جلسات پرسش موانع

مر در اين نشست. نمودند مي و انتقادهاي و حتي در مواردي ها، به مشكالت دم رسيدگي شده

پس از بررسي پيشنهادهاي مردم، به پيشنهادهايي كه موجب مشاركت شهروندان بمي در 

مي ساخت خانه مي هاي خود .شد گرديد، جوايزي اهدا



:پنجمفصل

ديده مسكن مناطق آسيب برنامه بازسازي

 از زلزله شهرستان بم



 مقدمه)1-19
بم، بنياد مسكن 1382دي ماه5ديده از زلزله پس از تصويب برنامه بازسازي مناطق آسيب

. انقالب اسالمي مسئوليت اجراي برنامه بازسازي را بر عهده گرفت

ام بازسازي در مناطقنظابعاد مختلف مذكور، به تشريحدر اين فصل ضمن بيان برنامه

بم زلزله شدزده . پرداخته خواهد

و سياستاهدا)1-20 بمي برنامه بازسازي مسكن مناطق آسيبهاف  ديده از زلزله
 هدف)1-20-1

:در برنامه بازسازي هدف چنين بيان شده است

و تجاري آسيب و نوسازي واحدهاي مسكوني و بازسازي ديده شهرها

درأثروستاها، مت در راستاي برنامهر از زلزله بم و هاي توسعه منطقه

به چارچوب توانايي و متناسب با ظرفيتها، قابليتها، و مردمي هاي ملي

و روستاهاي شهرستان بم .منظور احياي حيات كالبد شهرها

:موارد ذيل لحاظ شده است مذبوردر هدف

و نوسازي واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري آسيب• و ديده عالوه بر بازسازي شهرها

از شده روستاها نيز مد نظر قرار داده  بهاست كه اين خود نشان به توجه و معيشت مردم

و روستاها دارد .جريان انداختن حيات اقتصادي آنها در كنار حيات كالبدي شهرها

مي گيري جهت• كه آسيبةبايست در راستاي توسعه منطق فرآيند بازسازي ديده باشد چرا

البته بايد اشاره. ايط منطقه را به حالت بهتر از وضعيت سابق برگرداندبازسازي بايد شر

و دور از دسترس  نمود كه رويكرد توسعه محوري در برنامه بازسازي نبايد بلند پروازانه

.در نظر گرفته شود"يك گام به جلو"طراحي گردد بلكه بهتر است رويكرد بازسازي 

و مردمي متناسب با ظرفيت واناييت"استفاده از بر هدف بازسازي كيد تأ• و هاي ملي ها

مي،"ها قابليت كه. شود موضوع مشاركت مردمي را يادآور در اين مشاركت همانگونه

مي برنامه و هم در سطح هم تواند آورده شده است مردم(محلي در سطح ملي

بم آسيب .در نظر گرفته شود)ديده از زلزله

و روس•  فيزيكيبازسازي تاهاي بم نشان از در نظر گرفتن احياي حيات كالبدي شهرها

و روستاها،)كالبدي( بم دارد كه البته بهتر بود عالوه بر احياي حيات كالبدي شهرها

و احياي بينش بازسازي را وسيع و كالبدي"تر نموده مد نظر"حيات اجتماعي، اقتصادي



د. گرفت قرار مي و به عبارت اماكن يگر با رويش چرا كه با احياي حيات كالبدي

تنوساز تجاريو مسكوني و اقتصادي نيز تحت و احياأ، حيات اجتماعي ثير قرار گرفته

و اقتصادي،از نگاه ديگر بازسازي كالبدي. گردد مي پيش زمينه احياي حيات اجتماعي

.باشد مي

و اصول بازسازي مسكن سياست)1-20-2  ها
و مشاركت مردم)2-20-2-1 سياست هاي مديريت ساخت

ديده اعم از مشورت يريت ساخت واحدهاي مسكوني آسيبمد–الف

و   تأمينبا مهندسين طراح براي انتخاب طرح، پيگيري الزم براي تهيه

و و نگهداري مصالح مورد نياز، نظارت عاليه بر چگونگي ساخت، حفظ

در مصرف بهينه مصالح، همكاري با دستگاه و عوامل نظارتي هاي نظارت

و صاحبخانه قرار دارد،مانيحين اجراي عمليات ساخت در. بر عهده مالك

و نيز ايفاي وظيفه دستگاه مس ولئجهت جلب مشاركت مردم در بازسازي

ربط به خود، بنياد مسكن انقالب اسالمي به عنوان مجري در امور ذي

و نماينده دولت اقدامات ذيل را به انجام مي :رساند بازسازي

.يب شده در اثر زلزلهآوار برداري واحد هاي مسكوني تخر•

.هاي زيستي روستايي هاي الزم براي مجتمع تهيه طرح•

و كار مناسب براي تهيه طرح• هاي معماري منطبق بر معماري ايجاد ساز

.بومي

و بسيج گروه•  تأمينهاي كار براي حضور در منطقه به منظور فراخوان

.نيروي انساني مورد نياز

و كار مناسب براي راه• و ايجاد ساز اندازي آزمايشگاه مكانيك خاك

.مصالح

از انجام كنترل• و نظارت بر حسن اجراي عمليات ساختماني هاي فني الزم

و نظام فني روستايي طريق هدايت تشكل .هاي فني محلي نظير نظام مهندسي

و كمك به راه تأمين• و سيمان اندازيو توزيع مصالح عمده نظير فوالد

.هاي توليدي كوچك كارگاه

سازي در نقاطي كه به داليلي نظير جابجايي مناطق مسكوني مديريت انبوه•

. سازي وجود دارد نا امن امكان انبوه



و شركتةايجاد زمين• و همكاري كليه متخصصان ها مناسب براي مشاركت

و آيين نامه و در بخش ساختمان با توجه به استانداردهاي ملي هاي مربوطه

و راهاجراي راهكارهايي نظير  و اندازي پايگاه ايجاد هاي ارائه خدمات فني

.مهندسي

و تشكيل پروند• هاي عامل برايو معرفي متقاضيان به بانكهآمارگيري

.دريافت تسهيالت بانكي

از:1تبصره و معلولين ناشي بازسازي مسكن خانوارهاي بي سرپرست

ه و تحت پوشش يچ يك از زلزله كه قادر به مشاركت در بازسازي نيستند

و)ره(نهادهاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني ...و سازمان بهزيستي

.باشند به عهده دولت خواهد بود نمي

را) بنياد مسكن(مجري برنامه–ب موظف است تشكيالت موجود خود

تاةزده طي برنام در مناطق زلزله و به صورت مستمر تقويت نمايد مشخص

ا و اين امر ضعف احتمالي دستگاه ستاني مجري در اين زمينه برطرف گردد

و اعزام ستادهاي معين زير نظر دستگاه مجري به استان زلزله زده با تشكيل

زده نيازي به ايجاد لذا در بازسازي مناطق زلزله. انجام خواهد شد

مي هاي غير رسمي كه در آينده معضلي براي استان زلزله دستگاه شوند، زده

. نخواهد بود

م هاي جلب مشاركتهاي موجود در برنامة بازسازي، همترين سياستبا توجه به اينكه يكي از

مي مردمي مي :باشدميشود شامل موارد زير باشد، لذا آنچه كه در اين بخش دريافت

و صاحب) الف(در بخش.1 ب شرح وظايف كلي مالك . شده است وضوح آوردهه خانه

و حق انتخابديكي از مهمترين وظايف مذكور، ادن حق مشورت با مهندسان طراح

ترين حقوق مالك، نظرخواهي پيرامون چرا كه يكي از اساسي است،طرح به مالك 

.اي نزديك در آن زندگي خواهد كرد مسكني است كه در آينده

:مصالح به دو بخش تقسيم شده است تأمين.2

بهآهن، مصالح اصلي شامل تأمين• و سيمان كه با توجه و نيز فوالد استراتژيك بودن آنها

قرار مجري بازسازيآن ممكن است از عهده مالك خارج باشد، بر عهدهة به دليل اينكه تهي

.داده شده است

و سيمانآهن،از غير(مصالح غير عمده تأمين• خانه قرار داده كه بر عهده صاحب)فوالد

اندازي موظف به راه ازيمجري بازساز طرف ديگر جهت توانمندسازي منطقه،؛شده است



را كارگاه  تأمينهاي كوچك توليد مصالح شده است تا مردم به سادگي بتوانند مصالح خود

و همچنين بازار مصالح را نيز كنترل نمايند .نموده

مي.3 از. رسد كه مديريت ساخت به مردم واگذار شده است به نظر اين كاركردها

مديريت بر تا نظارت عاليه گرفته مصالحو مصرف تأمينةنظرخواهي، انتخاب، نحو

مي استساخت  و صاحبو نقش دولت تنها در مواقعي پررنگ به گردد كه مالك خانه

.تنهايي نتواند از عهده آن برآيد

مي)1(از تبصره.4 ديدگان به دو دسته شود كه به صورت غير مستقيم آسيب برداشت

و اقشار توانمند تقسيم اقشار آسيب بي خانواده. اندشدهي بند پذير و هاي سرپرست

پذير قرار معلولين ناشي از زلزله كه تحت پوشش هيچ سازماني نيستند جزء اقشار آسيب

و بقيه جزء اقشار توانمند در نظر گرفته شدندگرفت كه.ه در اين زمينه بهتر بود

و مستقيم گروه آسيب و تقسيم ديدگان بصورت واضح مي بندي ي هريك براوشدند بندي

مي،)از جمله مالي(هاي مختلف در زمينه تري ريزي مناسب برنامه .شد در نظر گرفته

است كه سازمان مسئول بازسازي مسكن، بنياد اشاره به اين نكته شده)ب(در بند.5

هاي مختلف حضور سازمانكه جنبه اينمسكن انقالب اسالمي مي باشد لذا اين نكته از 

و فرآي در برنامه ميريزي تش ند كار بازسازي و تصميمتتتواند باعث و نظرات گردد، گيري آراء

هاي مختلف، همچنين حضور سازمان. تواند حائز اهميت باشد ميدساز نمايو اجراء را مشكل

با دادني مشاركت كنندهها تواند باعث گردد كه سازمان بدون وجود يك سازمان متولي مي

هم شوندز مشكالت ثانويه هاي غير عملي موجبات برو وعده و آهنگ موزون بازسازي را بر

.ندنز

و كارساز در بازسازي يعني.6 عدم در نظر گرفتن يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي

ميي غيردولتيها سازمان مي. شود در اين برنامه بوضوح مشاهده ناديده رسد به نظر

ب م يكي از مواردي است كه جاي گرفتن نقش سازمانهاي غير دولتي در برنامه بازسازي

به عبارت ديگر در مبحث مشاركت. شود خالي آن بشدت در برنامه احساس مي

و سازمانهاي غير مي در برنامه فوق نقش. دولتي ساخته شود بايست مثلث دولت، مردم

و مردم آورده شده است ليكن نقشي براي  . ها در نظر گرفته نشده استNGOدولت

و سازمانهاي غيرارتباط متقابل دول . نشان داده شده است 5-1 دولتي در شكل ت، مردم



و سازمانهاي غير:1-5شكل  دولتي در بازسازي ارتباط متقابل دولت، مردم

كه،در قسمت سياست مالي بازسازي مسكن :دستگاه مجري چنين پيشنهاد داده است

سياستهاي مالي)2-20-2-2
ديدگان به طرق زيـر كمـك مالي آسيبدولت جهت تقويت بنيه–الف

: خواهد كرد

تسهيالت وام بانكي با كارمزد كـم، بـه منظـور احـداث تأمين•

و در روسـتاها80مسكن مقاوم در شهرها به مساحت  متر مربع

.متر مربع60به مساحت 

و اعتبـارات مـالي بـه صـورت• در اختيار گـذاردن امكانـات

و توسعه كمك .ديده مسكن آسيبهاي بالعوض جهت تكميل

به1اعتبار الزم جهت بازسازي خانوارهاي مندرج در تبصره:2تبصره ،

و از محل كمك و گروه عنوان كمك بالعوض و يـا هاي مردمي هاي خيريه

شد تأمينساير منابع دولتي  .و تحت هدايت مجري بازسازي هزينه خواهد

مر سرمايه–ب بوط به مسكن، گذاري دولتي در آن دسته از خدمات فني

ديدگان توان انجام آن را ندارند نظير آواربرداري، مديريت تدارك كه آسيب

و  و سـاز، طراحـي و انتقال آن به پاي كار، نظارت فني بر سـاخت مصالح

. اعتبار ساخت مسكن اقشار خاص، صورت خواهد گرفت تأمين

ميريزدر اين رابطه ذكر موارد :رسد ضروري به نظر

فو.1 تصميم گرفته است كه بودجه الزم جهت بازسازي بازسازي مجري،قدر سياست

را از محل) كه توضيح آن در سياست مديريت ساخت آمد(پذير مسكن اقشار آسيب

دولت

هاي سازمانمردم

غيردولتي



ب كمك و به عنوان كمك بالعوض از البته،.ه آنها پرداخت نمايدهاي مردمي برخي

و گروه و ساخت تعدادبه هاي خيريه تمايل سازمانها هاي ويران شدهي از خانهبازسازي

پيشنهاد داده است كه هزينه آن را خودآنكرد مناسب را دارند كه مجري جهت هزينه

. هدايت نمايد

كه.2 و روستا طي سه مرحله الزم به توضيح است پرداخت وامهاي احداثي در شهر

و وام تعميري در يك مرحله پرداخت مي  با توجه به اينكه. گرديد صورت گرفته

بهها خسارت وارده به برخي از خانه و از طرفي تعمير آن نيز امري غير ممكن باال نبوده

براي.رسيد لذا پرداخت وام مقاوم سازي در دستور كار مسئوالن قرار گرفتنظر مي

و نيز با توجه به هزينه ترغيب متقاضيان هاي به عدم تخريب واحد خسارت ديده خويش

هم سازي را داشتندن اين وام براي واحدهايي كه قابليت مقاومميزا سازي،باالي مقاوم

.تراز احداثي در نظر گرفته شد

: هاي مربوط به انتخاب سطح زير بنا هم آورده شده است در بخش سياست

سياستهاي مربوط به انتخاب سطح زيربناي واحد مسكوني)2-20-2-3
و خدمات دولتي به هر واحد مسكوني روستايي به تسهيالت اعطايي

و به واحدهاي مسكوني شهري به ميزان60ميزان  متر مربع80متر مربع

و در صورت نياز متقاضيان به زيربناي بيشتر تدابير الزم  ارائه خواهد شد

براي گسترش واحد مسكوني در آينده به لحاظ فني در حد امكان صورت 

. خواهد گرفت

مي ظاهراً اين سياست نيازي به توضيح ندارد وليكن ذكر رسد كه با توجه اين نكته الزم به نظر

.به ميزان وام تخصيص يافته، زيربناي متناسب با آن نيز تعيين شده است

همچنين بيان شده است كه در صورتيكه متقاضيان بخواهند زير بناي واحد مسكوني خويش را

نيزو مجري بازسازيبايست صورت بگيرد افزايش دهند، با استفاده از توان مالي متقاضي اين كار مي

و مهندسي در حد توان .كمك خواهد نمودبه لحاظ فني

سياستهاي تكنولوژي ساخت)2-20-2-4
و بافت محيط زيست نسبت به ارتقاء–الف كيفي واحدهاي مسكوني

و آگاهيهاي  شرايط پيش از سانحه زلزله در قالب امكانات مادي دولت

و نظارت بر  مردم يكي از اصول مهمي است كه مجري در حين هدايت



امور بازسازي مد نظر قرار خواهد داد، چرا كه احياي صرف شرايط عادي

هاي به دست آمده در جهتن فرصتپيش از سانحه سبب از دست داد

و در نتيجه، عدم ارتقاء  و مسكن ايجاد دگرگوني نسبي الگوهاي ساختماني

و افزايش خطرات آينده خواهد شد، هرچند با توجه به ديگر  سطح زندگي

. ها بسيار اندك باشد اصول مطرح در بازسازي اين دگرگوني

با اصل خودكفايي هايي از تكنيك ساخت كه هماهنگ اتخاذ شيوه–ب

و يا قابل تبديل به فن آوري در سطح كشور باشد .در سطح ملي بوده

از–ج و همچنين و اجرايي و توصيه هاي طراحي مجري با تهيه ضوابط

و ارشاد مردم، زمينه را براي ارتقاء كيفي ساخت  و كنترل طريق الگوسازي

خو زده زلزلهمسكن در طي عمليات بازسازي مناطق  . اهد آوردفراهم

و ارائه روش–د هاي شناخت توانائيهاي فني كشور توسط مجري

اي كه صاحب خانه بتواند با استفاده ها، بگونه اجرائي منطبق با اين توانايي

از توان فني موجود در كشور بخش اعظمي از كار بازسازي را خود بعهده 

و مديريت نمايد . گرفته

و ارائه روش پيش-ه زشي مناسب جهت ارتقاء سطح هاي آمو بيني

.تكنولوژي ساخت در منطقه توسط مجري در طول عمليات بازسازي

به انبوه-و سازي با استفاده از فناوري نوين در نقاطي كه امكان توليد

(صورت انبوه وجود دارد هاي زيستي جابجا شده به دليل نظير مجتمع.

.)هاي نا امن استقرار در مكان

 بايستمي، بدين معنا كه بازسازي است در نظر گرفته شدهاي كردي توسعهروي"الف"در بند

.وضعيت جامعه را به حالتي بهتر از قبل برساند

سازي خورد اين است كه ارتقاي كيفي خانه نكته ديگري كه در اين سياست به چشم مي

آنةهمچون حلق و يكي از مهمترين و زنجيري است كه به عوامل متعددي وابسته است ها افزايش

باشد كه مجري بازسازي در قالب امكانات ماديمي) هاي عمومي آگاهي(هاي مردمي ارتقاي آگاهي

و هدايت بر امور بازسازي به آن خواهد پرداخت و در حين نظارت به عبارت ديگر جهت. دولت

و ساز ايمن و حركت بسوي ساخت و ساز با نياز به بسترسازي،دگرگوني الگوي نسبي ساخت

و آگاهي مي استفاده از ارتقاء دانش مي بيان سادهبه. باشد هاي عمومي يك تر توان گفت كه بازسازي



و قبل از همه، نگرش،گام به جلو است هايو آگاهيهاو اين گام بايد كليه شرايط را در بر گيرد

. بايست بازسازي گرددمي عمومي

ا)ه(و)ج(اين نكته در بند و ست كه مجري با استفاده از آموزشنيز اشاره شده هاي الزم

را،همچنين الگوسازي .در دستور كار خويش قرار دهدارتقاء كيفي ساخت مسكن

و تكنولوژي ساخت گفته شده است كه توانايي)د(و)ب(در بند ،هاي كشور در زمينه فني

و در پي آن شيوه و ساز منطبق با اين توان اتخا شناخته شود اين امر باعث.ذ گرددهاي ساخت

و پيش ببرد شود تا صاحب مي و ساز را بر عهده گرفته .خانه بتواند بخش اعظم مديريت ساخت

كه به نظر مي تاباين سياست)و(بند رسد يشتر مرتبط با سياست مديريت ساخت باشد

تر هاي زيستي از جمله اقداماتي است كه بيش سياست تكنولوژي ساخت؛ چرا كه ساخت مجتمع

ميخانه خارج است مراحل آن از عهده صاحب  از طرفيبايست وارد عمل شود؛و دولت

و ساز بايد استفاده شوند، نه فقط در مجتمع آوري فن .هاي زيستي هاي نوين، در كليه سطوح ساخت

و توليد آنها)2-20-2-5 سياستهاي مربوط به مصالح ساختماني
ا در سياست كههاي مربوط به مصالح ساختماني آمده : ست

در انتخاب مصالح ساختماني كه در بازسازي واحدهاي مسكوني–الف

: بكار گرفته مي شود، به نكات زير توجه خواهد گرديد ديده آسيب

.مواد اوليه الزم براي توليد مصالح قابل تهيه در محل باشد•

. از نقطه نظر اقتصادي با صرفه باشد•

و يا با آموزشكاربرد آن براي افراد فني منطقه ميسر بو• هاي ده

. مقدماتي ميسر گردد

و باعث وارد آمدن خسارت تأمين• آن هماهنگ با محيط زيست بوده

. به طبيعت نگردد

. آن اثر نامطلوب در توليد ساير مواد نداشته باشد تأمين•

به–ب و دخالت در مديريت توزيع آن افزايش توليد مصالح ساختماني

و جلوگير :ي از ايجاد بازار سياه از طريقمنظور كنترل بازار

.ديده كمك به راه اندازي صنايع توليد مصالح در منطقه آسيب•

.كمك به ايجاد واحدهاي جديد توليد مصالح در بخش مردمي•

و توزيع مصالح موجود در مناطق آسيب• ديده تقويت واحدهاي توليد

.و باال بردن ظرفيت توليدي آنها



.ايع توليد مصالح جديد در منطقهدر صورت ضرورت، ايجاد صن•

و كنترل قيمت مصالح در بازار منطقه• .قيمت گذاري

.كمك به ايجاد نمايشگاه عرضه مصالح استاندارد•

باالخص جهت تهيه مصالح(الزم ازي طي ساليان اخير، تجارب از آنجا كه مجري بازس

هاي توليد مصالح در منطقههتا با تجهيز كارگاه است را بدست آورده است، سعي نمود)ساختماني

.سازي منطقه نيز كمك نمايد زده به توانمند زلزله

به همچنين دولت از طريق شركت و بنياد شركت(بنياد مسكن هاي وابسته هاي سامان محيط

و توليد سازي مصالح اصلي ساختمان)بتن  تا قيمت خواهد آوردو شرايطي را فراهم نمايدميرا تهيه

آ كنترل،مصالح و تقاضاي مصالح،.ديو از ايجاد بازار سياه جلوگيري بعمل اين امر با توجه به نياز

.باشدميكاري بس دشوار 

و اراده ملي را مي و تهيه مصالح ساختماني از آنجا كه بازسازي بم عزم طلبيد، همچنين توليد

و يا يك ارگان  و خارج از حيطه كاري يك سازمان لذا اجراي اين سياستد،باشميفراتر از توان

ذي مستلزم مداخله سازمان و(ربط هاي و معادن، وزارت بازرگاني همچون استانداري، وزارت صنايع

.نبود آسانيبود، كه هماهنگي بين آنان كار) بسياري ديگر

مص راه،نكته ديگر جلب مشاركت كه اقدامي جهت باشدميالح ساختماني اندازي نمايشگاه

مي.ه استمصالح ساختماني بود مردم در انتخاب رسد، اگرچه اين اقدام داراي نقاط قوت به نظر

وكه مصالح ساختماني تأمين، ليكن بهتر بود بجاي نمايشگاه باشدميفراواني  به در سطح كالن

جز صورت در(تريئمتمركز برگزار گرديد، در سطوح و يا به عنوان نمونه در سطح محالت شهر بم

ميبرگ) روستاها .شد تا تاثيرات آن مضاعف گردد زار

و اداري بازسازي)2-20-2-6 سياستهاي نظام تشكيالتي
و روستايي توسط–الف و توزيع استقرار جمعيت، مكان يابي، طراحي شهري تنظيم

و بنياد مسكن انقالب اسالمي براي  و شهرسازي براي شهرها وزارت مسكن

.روستاها

ا–ب و ماشين بكارگيري امكانات ساير استانها آالت در بازسازي عم از نيروي انساني

.زده مناطق زلزله

و كاهش تعداد دستگاه-ج و سازمان پرهيز از بوروكراسي اداري هايي كه كار موازي ها

. انحام مي دهند

و كاهش از تعداد ارگان-د به انجام امور اداري مردم در اسرع وقت هايي كه بايد مردم

. آنها مراجعه نمايند



و وظيفه اي كه در اين سياست شايان ذكر است، مشخص نمودن كتهن وزارت مسكن

و بنياد مسكن انقالب اسالمي در روستاها جهت برنامه و طراحي شهرسازي در شهرها .دباشميريزي

و مشكالت كمتري از حيث عدم آهنگي در اجراي مناسب اين مهم خود باعث هم تر بازسازي گرديد

.ي پروژه عظيم بازسازي بم بوجود آورديكنواختي در اجرا

كه همچنين به نظر مي و ها با در نظر گرفتنتوزيع مناسب مسئوليترسد وظايف قانوني

و توزيع استقرار جمعيت، مكانها تر شدن فعاليتموجود، امكان عمليامكانات  يابي، در زمينه تنظيم

و روستايي  و سازمان بازسازي، برخي از نهاد چرا كه جو زمان.را فراهم آوردطراحي شهري را ها ها

مي بر همچون بازسازي بخشي از منطقه توسط يك سازمان(دارد تا با انجام اقداماتي موازي آن

.يكپارچگي اقدامات را بر هم زنند) خاص

ب و نيز كاهش اقداماتواز ديگر موارد قابل ذكر، اقدام جهت جلوگيري از روكراسي اداري

يا تدوين قوانين خاص در زمان هاست، اين تصميم مستلزم تغيير برخي از قوانين موازي سازمان

نمي بازسازي و يا حذف قوانين. آسانچندانه باشد كه كاري است در زمينه تدوين قوانين خاص

و اين اقدام نياز به مطالعات بيشتر  مشكل ساز در زمان بحران، تجربه چنداني در كشور وجود ندارد

.دارد

و برنامه ريزي استسي)2-20-2-7 هاي طراحي
و ريزي بازسازي مناطق زلزله برنامه–الف و داراي تحول زده، پويا

. تحرك خواهد بود

دستگاه مجري موظف است در مقاطع مختلف ضمن كنترل مسير،

و راه حلهاي مناسب را ارائه نمايد به عبارتي. مسائل مربوطه را بررسي

غ . يرقابل تغيير نخواهد بودبرنامه بازسازي به عنوان اصلي

كه نظام طراحي در مناطق آسيب–ب ديده براين اصل متكي است

و همراه با آنها انجام شود . طراحي بايد با مردم

و–ج نظام طراحي به آنچه مردم در طول تاريخ براي انطباق با طبيعت

مي فرهنگ اسالمي انجام داده و به ديده احترام .ردنگ اند بعنوان يك ارزش

و روش نظام طراحي سعي در راه اندازي سيستم-د هاي طراحي ها

و  و هر گونه تحول را متناسب با الزامات كنوني مناسب در گذشته را دارد

. در كنار آن جستجو مي كند

تحول در زمينه طراحي را در چارچوب اهداف ارزشي نظام طراحي،-ه

و برخاسته از نيازهاي مردم جستجو مي . كند اسالم



و ديده آسيبزده در روستاهاي ساكنان مناطق زلزله ، داراي فطرت پاك

و در و اقتصادي خود، چارچوبدست نخورده اند روابط اجتماعي

و طرح دارند، در طراحي  توقعات متفاوتي از سطح زيربنا، سطح زمين

.واحدهاي مسكوني آسيب ديدگان اين نكات بايد مورد نظر قرار گيرد

و بافت، بنابر اي و استخوان بندي چارچوبن در طراحي مسكن

و در كنار آن نظام طراحي طرحهاي قبلي بعنوان يك اصل پذيرفته مي شود

و دانش طراحي را در چارچوب  مي تواند يك دسته اصالحات تكنيكي

و در اختيار مردم قرار دهد . طراحي قبل مطرح

هاي تجميع، كه طرحتجربه بازسازي در ساير نقاط نشان داده است-و

و جابجايي، بدون داليل فني قوي،  . مردود مي باشد ادغام

و برنامه مي آنچه كه در سياست طراحي ،باشد، اين است كه دستگاه مجري ريزي عيان

و بازنگري را در مقاطع مختلفي،ريزي را غير قابل تغيير ندانسته است برنامه بطوريكه كنترل

درماز  نظر گرفته است، چرا كه بازسازي بم نقطة عطفي در بين سير بازسازي بم،

)بطوريكه تجربه بازسازي يك شهر همانند بم، قبل از آن رخ نداده بود(هاي پيشين بازسازي

و تجربهبوده است در اي در اين سطح، پيش از آن وجود نداشت،، بنابراين لزوم بازنگري

ميالي جهت برطرف نمودن نقاط ضعف احتممذكور برنامه .شد احساس

:و در نهايت در سياست نظام تشكيالتي مجري آمده است كه

بازسازي سياستهاي نظام تشكيالتي مجري برنامه)2-20-2-8
و مجري برنامه با تكيه بر تجربيات چندين ساله كشور در بازسازي

در نوسازي مناطق سانحه و همچنين با توجه به وظايف قانوني خود ديده

با زده زلزلهي براي بازسازي مناطق نظام تشكيالت چارچوب و اقدام

.هماهنگي ستاد بازسازي شهرستان بم زير نظر ستاد راهبري عمل نمايد

و دارد كه سياست سياست نظام تشكيالتي بيان مي هاي كالن، از سوي ستاد راهبري بم تعيين

ا.گرددمياجرا) بنياد مسكن(توسط دستگاه مجري بازسازي  ست كه ستاد كل الزم به توضيح

بمهب،بازسازي بم و ستاد راهبري .نمايدميفعاليت عنوان بازوي اجرايي دستگاه مجري بازسازي



:فصل ششم

و يافته  هاي تحقيقنتايج



 مقدمه)�

و يافته فصل ايندر مريرآو هاي جمع هاي پژوهش براساس داده به شرح نتايج حلاشده در

در گام نخست در بخش نتايج كمي، نتايج بنابراين.شده استشناسي تحقيق پرداخته قبلي يعني روش

و نمودارها؛ هاي توصيفي، با استفاده از فراواني، درصد، درصد تجمعي، ميانگين، جداودر قالب آمار ل

و در مرحله بعدي و توصيف شده به بررسي نحوه عمل)، در بخش كيفي2-6بخش( بررسي

مالي، مديريت ساخت، تامين مصالح،(هاي اصلي بازسازي مديريت بازسازي در اجراي سياست

و تشكيالت بازسازي و تاثير اين سياست) طراحي  ها در ميزان مشاركت مردم موردپرداخته شده است

.بررسي قرار گرفته است

 نتايج كمي)1-1
بم در اين بخش، براي به دست آوردن تصويري كلي از جامعة نمونة ، شمايي مردم شهرستان

. آورده شده است) سن، جنس، از دست دادن اعضاي خانواده(كلي از وضعيت عمومي پاسخگويان

.ه استدش در ادامه نيز وضعيت مشاركت پاسخگويان در فرآيند كار بازسازي بررسي

بم(ويژگيهاي شخصيتي پاسخگويان)1-1-1 )نمونه گرفته شده از مردم شهرستان
جنسيت)2-1-1-1

را زنان نفر51و را مردان نفر 149كه از اين تعداده استنفر بود 200تعداد كل پاسخگويان

و در مقابل) درصد 74.5(اند، به عبارت ديگر بيش از يك سوم پاسخگويان تشكيل داده را مردان

. انددرصد آنان را نيز، زنان تشكيل داده 25.5

 يانپاسخگومشخصات عمومي:1-6جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني

مرد 149 74.5 74.5 

زن 51 25.5 100 

جمع 200 100 

 يانپاسخگومشخصات عمومي:1-6نمودار

مرد

75%

زن 

25%



سن پاسخگويان)2-1-1-2
مي)2-6(همان گونه كه توزيع فراواني جدول با 131(بيش از دوسوم دهدنشان نفر برابر

از) درصد5/65 و45درصد از آنها نيز،5/34در مقابل. اندسال داشته45از پاسخگويان، كمتر سال

از6ضمن آنكه تنها. اندباالتر داشته . اندسال داشته54درصد از پاسخگويان، بيش

 توزيع فراواني سن پاسخگويان:2-6جدول

تعداد درصد د تجمعيدرص

سال34تا25از 55 27.5 27.5

سال44تا35از 76 38 65.5

سال54تا45از 57 28.5 94

سال54ازبيش 12 6 100

جمع كل 200 100

 طيف سني پاسخگويان:2-6نمودار

خانوادهيك از دست دادن اعضاي درجه)2-1-1-3
 وادهتوزيع فراواني از دست دادن اعضاي خان:3-6جدول

تعداددرصد

بلي 154 77

خير 46 23

جمع 200 100
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داد:3-6نمودار را از دست انددرصد پاسخگوياني كه اعضاي خانواده خود

ميتوجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق الذكر از) نفر 154(درصد77دهد كه نشان

رادرجه يك پاسخگويان حداقل يكي از اعضاي . اند از دست داده در اثر زلزله خانواده خود

محل سكونت فعلي)2-1-1-4
ازاز با توجه به نتايج بدست آمده محل سكونت فعلي پاسخگويان، مالحظه مي گردد كه بيش

با72(دو سوم  به) نفر 144درصد برابر از پاسخگويان در محل قبلي منزل خويش كه بازسازي آن

از. اندبودهاتمام رسيده يا نزديك به اتمام بوده ساكن  در) درصد2(نفر5در عين حال كمتر از آنها،

كه. اندحال زندگي در اردوگاه بوده درصد از پاسخگويان نيز، در مسكن موقت5/18قابل توجه است

. اند بوده

 وضعيت محل سكونت پاسخگويان:4-6جدول

محل سكونت تعداد درصد

در محل قبلي منزل خودم 144 72

م 37 18.5 سكن موقتدر

در اردوگاه24

در خانه نوساز غير از محل خانه قبلي 15 7.5

جمع 200 100

بلي

77%

خير

23%



 وضعيت محل سكونت پاسخگويان:4-6نمودار

 مصادق مشاركت)1-1-2
و در زمينه مصاديق مشاركت به مواردي چون همفكري در انتخاب پيمانكار، همفكري

و پيگيري مشاركت در انتخاب مصالح، مشا و نقشه واحد مسكوني، تشكيل ركت در انتخاب طرح

و مشاركت در مراحل مختلف ساخت بازسازي پرونده ، مشاركت در آواربرداري واحدهاي مسكوني

. استو ساز پرداخته شده

و همفكري در انتخاب پيمانكار)2-1-2-1 مشاركت
مي)5-6(همان گونه كه توزيع فراواني جدول چهدهد بيش از نشان ، برابر با نفر89( ارميك

و همفكري زيادي داشته،از پاسخگويان، در انتخاب پيمانكار) درصد 44.5 44در مقابل. اندمشاركت

. اندمشاركت كمي داشته نيز از آنها) درصد22(نفر

 وضعيت مشاركت پاسخگويان در انتخاب پيمانكار:5-6جدول

تعداددرصد

زياد 89 44.5

طمتوس 67 33.5

كم 44 22

جمع 200 100

 وضعيت مشاركت پاسخگويان در انتخاب پيمانكار:5-6نمودار

در محل قبلي

منزل خودم
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 مشاركت در انتخاب مصالح)2-1-2-2

مي)6-6(همانگونه كه در جدول با نفر 114(شود بيش از نيمي مشاهده از) درصد57برابر

ازديگر از سوي. اند پاسخگويان در انتخاب مصالح ساختماني تا حدودي مشاركت داشته يك بيش

و در مقابل تنها) درصد5/33(سوم ) نفر19(درصد5/9از پاسخگويان در اين زمينه مشاركت فعال

. اندمشاركت كمي داشتهاز آنان
 وضعيت مشاركت پاسخگويان در انتخاب مصالح:6-6جدول

تعداددرصد

زياد 67 33.5

متوسط 114 57

كم 19 9.5

جمع 200 100

 وضعيت مشاركت پاسخگويان در انتخاب مصالح:6-6ار نمود

و نقشه واحدهاي مسكونيدر انتخابو همفكري مشاركت)2-1-2-3  طرح
 وضعيت مشاركت پاسخگويان در زمينه انتخاب طرح مناسب:7-6جدول

تعداددرصد

زياد 90 45

متوسط 60 30

كم 50 25

جمع 200 100

ن در زمينه انتخاب طرح مناسبدرصد مشاركت پاسخگويا:7-6نمودار

و همفكري در انتخابب ا توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق الذكر در مورد مشاركت

و نقشه واحدهاي مسكوني پاسخگويان، مالحظه مي گردد كه از) درصد45(نفر90طرح

از) نفر50( درصد25در عين حال. اند پاسخگويان در زمينه انتخاب طرح مشاركت زيادي داشته

و همفكري پاييني در اين زمينه برخوردار بوده كه. اندآنان، از مشاركت از30قابل توجه است درصد

. اندپاسخگويان نيز، مشاركت متوسطي داشته

زياد

34%
متوسط

56%

كم

10%

زياد

متوسط45%

30%

كم

25%



و پيگيري پروندهدر مشاركت)2-1-2-4 واحدهاي مسكوني بازسازي تشكيل
مي)8-6(آنچه كه در جدول با5/36(باشد اينكه بيش از يك سوم عيان ) نفر73درصد برابر

و پيگيري پرونده و بااليي در مورد تشكيل واحدهاي بازسازي از پاسخگويان مشاركت مناسب

يك. اند مسكوني خود داشته از آنان در اين زمينه كمتر) درصد5/20( سوماز سوي ديگر كمتر از

حاند ضمن آنكه بيشتر پاسخگويان مشاركت مشاركت كرده .اندد متوسط دانستهخود را در
و پيگيري پرونده:8-6جدول  بازسازيمشاركت پاسخگويان در تشكيل

تعداددرصد

زياد 73 36.5

متوسط 86 43

كم 41 20.5

جمع 200 100

و پيگيري پرونده:8-6نمودار  بازسازيوضعيت مشاركت پاسخگويان در تشكيل

مشاركت در آواربرداري واحدهاي مسكوني)2-1-2-5
 مشاركت در آواربرداري:9-6ول جد

تعداددرصد

زياد 98 49

متوسط 69 34.5

كم 33 16.5

جمع 200 100

 درصد مشاركت در آواربرداري:9-6نمودار

مي جدول فوق دهد كه حدود نيمي از الذكر در خصوص آواربرداري واحدهاي مسكوني نشان

با49(پاسخگويان  و بازيافت مصالح در آوارب) نفر98درصد برابر رداري واحدهاي مسكوني خود

در اين زمينه كمياز آنها مشاركت درصد 16.5مشاركت اند، در مقابل باقيمانده مشاركت بااليي داشته

.كم بوده است

زياد

متوسط

كم

زياد

متوسط48%

35%

كم

17%



اجرا)2-1-2-6 مشاركت در مراحل
از)10-6(جدول بنابر نتايج دراهپاسخگويان اظهار نمود) درصد 36.5(سوميكبيش ند كه

صد19ست كه تنهاا اين در حالي. اندزمينه مشاركت فعالي داشته اين از آنان در مراحل) نفر38(در

از نهايتاًو اندمشاركت كمي داشتهاجراي كار  با 44.5(از آنان يك چهارماينكه بيش 89در صد برابر

.اندتا حدودي مشاركت داشته) نفر

 مشاركت در مراحل اجراي كار:10-6جدول

م:10-6نمودار  شاركت كنندگان در مراحل اجراي كاروضعيت

و مسئوالن ستادهاي معيننظرات مردم در مورد)1-1-3  ويژگيهاي كاركنان
و كاركنان را به دليل اينكه در زمينه مشاركت مردمي ستادهاي معين بازسازي آن نقش مهمي

از معين بازسازي نمايند بنابراين در اين بخش سواالتي در زمينه ويژگيهاي كاركنان ستادهايايفا مي

با.ه استمردم پرسيده شد و هماهنگي، برخورد مناسب در اين سواالت به مواردي چون نظم

و تجربه كاري  كاركنان ستادهاي معين مراجعين، سرعت در انجام كار، احساس مسئوليت، پارتي بازي

. پرداخته شده است

و هماهنگينظرات مردم در مورد)2-1-3-1 در نظم كارها كاركنان ستادهاي معين
مي)11-6(بر اساس نتايج بدست آمده از جدول از) نفر 166(درصد 43.5گردد كه مالحظه

و هماهنگي كاركنان ستادهاي معين مناسب يا نسبتاً مناسب دانسته و در مقابل پاسخگويان نظم اند

تعدادرصدد

زياد 73 36.5

متوسط 89 44.5

كم 38 19

جمع 200 100

زياد

متوسط

كم



با79( چهارمكمتر از يك را) درصد 39.5نفر برابر و هماهنگي كاركنان -دانسته متوسطاز آنان نظم
.اند

و هماهنگي كاركنان ستادهاي معين:11-6جدول  نظم

و هماهنگي كاركنان ستادهاي معين در زمينهپاسخگويان نظر:11-6نمودار  نظم

برخورد مناسب با مراجعيننظرات مردم در مورد)2-1-3-2
 برخورد مناسب كاركنان ستادهاي معين با مردم:12-6جدول

تعداددرصد

زياد 113 56.5

متوسط 63 31.5

كم 24 12

جمع 200 100

كنظرات مردم در مورد:12-6نمودار  اركنان ستادهاي معين برخورد مناسب

با 113( از نيمينشان از آن دارد كه بيش)12-6( نتايج جدول از) درصد 56.5نفر برابر

12اند در مقابل تنها پاسخگويان برخورد كاركنان ستادهاي معين با مردم را خوب ارزيابي نموده

.انددرصد از مردم برخورد كاركنان ستادهاي معين را مناسب ندانسته

در انجام كارها كاركنان ستادهاي معين سرعتظرات مردم در موردن)2-1-3-3
مي)13-6(با توجه به توزيع فراواني جدول نفر برابر76(گردد كه بيش از يك سوم مشاهده

اند كه معيار سرعت در ارائه خدمات در ستادهاي معين از پاسخگويان اظهار داشته) درصد38با 

.ت شده استبازسازي، به ميزان زيادي رعاي

تعداددرصد

زياد 87 43.5

متوسط 79 39.5

كم 34 17

جمع 200 100
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درصد از پاسخگويان، بر رعايت سرعت در ارائه خدمات در ستادهاي معين 43.5در عين حال

. انددر حد متوسطي تأكيد داشته

. انداز آنان سرعت كاركنان را به ميزان كمي ارزيابي نمودهدرصد 18.5از از سوي ديگر كمتر

 هاي معين در انجام كارهاسرعت ارائه خدمات كاركنان ستاد:13-6جدول

تعداددرصد

زياد 76 38

متوسط 87 43.5

كم 37 18.5

جمع 200 100

 وضعيت پاسخگويان به سرعت ارائه خدمات كاركنان ستادهاي معين در انجام كارها:13-6نمودار

و مسئوالن ستادهاي معين در انجام كارهانظرات مردم در مورد)2-1-3-4 احساس مسئوليت كاركنان
مي)14-6(ر اين خصوص آنچه كه در جدولد برابر(نفر 108باشد نشان از آن دارد كه عيان

را) درصد54با  و مسئوالن ستادهاي معين  در حد زيادياز پاسخگويان احساس مسئوليت كاركنان

اند كه احساس مسئوليت از آنان عنوان داشته) نفر31(درصد 15.5در مقابل.نداهارزيابي نمود

كه.استركنان ستادهاي معين در حد كمي بودهكا نيز از احساس درصد از آنها 30.5ضمن آن

.اندمسئوليت كاركنان ستادهاي معين بازسازي در حد متوسط سخن گفته

 احساس مسئوليت كاركنان ستادهاي معين در انجام كارها:14-6جدول

تعداددرصد

زياد 108 54

متوسط 61 30.5

كم 31 15.5

جمع 200 100

 پاسخگويان به سوال احساس مسئوليت كاركنان ستادهاي معين در انجام كارها وضعيت:14-6نمودار

زياد

53%
متوسط

31%

كم

16%

زياد

متوسط

كم



مسئوالن ستادهاي معين بازسازي تجربه كارينظرات مردم در زمينه)2-1-3-5
78(نفر پاسخگو 200نفر از مجموع 156)15-6( با توجه به نتايج بدست آمده از جدول

و يا متوسط بوده عقيده بوده بر اين) درصد و كاركنان ستادهاي معين زياد اند كه تجربه كاري مسئوالن

تجربه كاري كاركنان ستادهاي معين از آنها،) درصد22(نفر44ست كه به اعتقادا است اين در حالي

.استبازسازي در حد كمي بوده
كا:15-6جدول  رهاتجربه كاري كاركنان ستادهاي معين در انجام

تعداددرصد

زياد 72 36

متوسط 84 42

كم 44 22

جمع 200 100

 تجربه كاري كاركنان ستادهاي معين در انجام كارها:15-6نمودار

و اعتبارات بازسازي)1-1-4  وام
ميدر هاي اصلي يكي از پايه و اعتبارات اختصاص يافته به آن باشد هر بازسازي، ميزان وام

سواالتي شامل وظيفه دولت،ودن زواياي پنهان نظرات مردم در اين زمينهبنابراين جهت مشخص نم

ميدر قبال مردم آسيب ديده، ميزان هزينه و يا ميزان وام پرداختي اي كه دولت بايست پرداخت نمايد

.از مردم پرسيده شد

ديده دولت در قبال مردم آسيب مالي وظيفه)2-1-4-1
مي)16-6(در خصوص جدول كهنشان از پاسخگويان بر اين باور) نفر87(درصد 43.5 دهد

و همكاري بايستميبودند كه  و مردم با يكديگر از ابتدا تا انتهاي فرآيند بازسازي تعامل دولت

با درصد49(از سوي ديگر حدود نيمي از پاسخگويان. داشته باشند از مردم اعتقاد) نفر98برابر

ميداشته 54ل بازسازي را پرداخت نمايد بطوريكه از مجموع اين افراد، بايست هزينه كاماند كه دولت

و نجات تا بازگشت كامل اندبيان داشته) درصد27(نفر كه بايد كليه وظايف از ابتداي دوره امداد

و شرايط بر عهده دولت  اند كه بهتر است هزينه بازسازي از آنان بيان نموده) نفر44(درصد22باشد

ا و . جراي كار برعهده مردم باشدبرعهده دولت

اي را اند كه دولت هزينهاز مردم معتقد بوده) نفر15(درصد10اين در حاليست كه كمتر از

هاي بازسازي برعهده اند كه هزينهاظهار داشته) درصد 1.5(نفر3نبايد پرداخت نمايند، از اين تعداد 

زياد

متوسط

كم



و اجراي كار بايد بر عهده دولت باشد همچنين و اند كه بيان نموده) نفر8(درصد4 مردم فعاليتها

و در نهايت هزينه و پس از آن برعهده مردم است، و نجات وظيفه دولت از2هاي امداد درصد

و بايد همه فعاليتها بر عهده مردم پاسخگويان بر اينكه دولت هيچ وظيفه باشد باور راسخ اي نداشته

.اندداشته

دو:16-6جدول  ديده لت در قبال مردم آسيب وظيفه مالي

تعداددرصد

باشدو نجات تا بازگشت كامل شرايط به عهده دولتاز اول امدادهزينه كار 54 27

به عهده مردم 44 22 و كار به عهده دولت باشدهزينه هاي بازسازي

و اجراي كار توسط دولت3 1.5 باشدهزينه ها به عهده مردم

به عهده مردمو نجات بهامداد48 و پس از آن باشدعهده دولت

و دولت از ابتدا تا انتهاي فرآيند بازسازي 87 43.5 و همكاري مردم تعامل

به عهده مردم24 و همه كارها باشددولت هيچ وظيفه اي ندارد

جمع 200 100

در چگونگي پاسخگويان دربارهتعداد:16-6نمودار  ديده قبال مردم آسيب وظيفه مالي دولت

0 30 60 90

و نجات تا بازگشت كامل شرايط به عهده دولت است ازاول امداد

و كار به عهده مردم است هزينه هاي بازسازي به عهده دولت

و اجراي كار توسط دولت است هزينه ها به عهده مردم

و پس ازآن به عهده مردم است و نجات به عهده دولت امداد

و دولت ازابتدا تا انتهاي فرايند بازسازي و همكاري مردم تعامل

و همه كارها به عهده مردم است دولت هيچ وظيفه اي ندارد



هاي مالي بازسازيتامين هزينه)2-1-4-2
 هاي مالي بازسازيتامين هزينه:17-6جدول

تعداددرصد

تأمين كامل هزينه ها 36 18

بخش اعظم از هزينه ها 63 31.5

جبران كمبود مالي صاحبخانه 57 28.5

كه بودجه دولت اجازه دهد 42 21 كمك مالي تا حدي

هيچ وظيفه اي ندارددولت12

جمع 200 100

 هاي بازسازيتامين هزينه چگونگي در خصوصتعداد پاسخگويان:17-6نمودار
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هاي بازسازي، مالحظه با توجه به نتايج بدست آمده از جدول فوق الذكر در مورد تامين هزينه

با 49.5(مي گردد كه در حدود نيمي  اند كه تامين كامل پاسخگويان بيان داشتهاز) نفر99درصد برابر

با( نفر57در عين حال. ها بايد به عهده دولت باشدو يا بخش اعظمي از هزينه از) درصد 28.5برابر

مي آنها، بر اين باور بوده قابل توجه است.بايست كمبود مالي صاحبخانه را جبران نمايد اند كه دولت

. اند كه كمكهاي مالي بهتر است در حد توان دولت باشدر داشتهدرصد از پاسخگويان اظها21كه 

 اي در قبال كمبود اند كه دولت هيچگونه وظيفه درصد از آنان معتقد بوده2از اين بين تنها

.ديدگان نداردو مشكالت مالي آسيبهاهزينه

ميزان وام پرداختي)2-1-4-3
آنبهاي شفاهي فراوان مصاحبه مردم از ديگر مسائلي كه در ميه منمودند اشاره ميزان وضوع،

مي)18-6( نتايجي كه از اين موضوع در جدول. وام پرداختي بود دهد كه، بدست آمده است نشان

با 54.4( بيش از نيمي  از افراد پاسخگو بطور قاطع، ميزان وام اختصاص يافته) نفر 109درصد برابر

ا 10.5اند در مقابل تنها را كافي ندانسته و زياد درصد ز آنان ميزان وام اختصاص يافته را مكفي

با نفر70(شايان ذكر است كه بيش از يك سوم. اند دانسته از پاسخگويان ميزان وام) درصد35برابر

.اند متوسط ارزيابي نمودهدر حد اختصاص يافته را 

 ميزان وام اختصاص يافته نظر مردم در مورد:18-6جدول

 وضعيت پاسخگويان به سوال ميزان وام اختصاص يافته:18-6نمودار

 هاي بازسازي اطالعات مربوط به پرونده)1-1-5
و پيگ  توسط هاي بازسازي يري پروندهبه دليل آنكه يكي از معيارهاي مشاركت تشكيل

مي متقاضيان در ابتدايي و ترين مراحل بازسازي هاي تاخير در تشكيل پرونده ممكن استباشد

اي چون افزايش قيمت مصالح ساختماني نسبت به ابتداي بازسازي باعث بروز مشكالت عديده

تعداددرصد

زياد 21 10.5

متوسط 70 35

كم 109 54.5

جمع 200 100
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و پ"بنابراين در اين بخش سواالتي شامل شود... بازسازي يا"روندهزمان تشكيل به"و آيا پرونده

.است از مردم پرسيده شده"موقع تشكيل شده است يا خير؟

تشكيل به موقع پرونده بازسازي)2-1-5-1
مي)19-6(در اين خصوص جدول كه مشخص با( نفر78نمايد از) درصد39برابر

و در مقابل بيش نيمي از آنان پاسخگويان به موقع تشكيل پرونده نداده  122و برابر با درصد61(اند

.اند از آنان در تشكيل پرونده بازسازي خود اقدام به موقع انجام داده) نفر

به موقع پرونده بازسازيتشكيل:19-6جدول

تعداددرصد

بلي 122 61

خير 78 39

جمع 200 100

 درصد كساني كه به موقع تشكيل پرونده بازسازي دادند:19-6نمودار

يل پرونده بازسازيزمان تشك)2-1-5-2
كهمي)20-6(بر اساس نتايج بدست آمده از جدول درصد از متقاضيان15توان نتيجه گرفت

54(ست كه بيش از نيميا اند، اين در حالي اقدام به تشكيل پرونده خود نموده 1384قبل از سال 

پ 1384از آنان طي سال) درصد و چند ماه پس از زلزله رونده خود را تشكيل يعني تقريباً يكسال

بلي

61%

خير

39%



و پيگيري 1385پس از سال گوياناز پاسخ درصد31نكته قابل توجه اينكه. اند داده اقدام به تشكيل

.اند پرونده خود نموده

.بوده است 1383الزم به توضيح است كه شروع عمليات اجرايي بازسازي از مهرماه

 زمان تشكيل پرونده بازسازي:20-6جدول

تعداددرصد

83سال 30 15

84سال 108 54

85سال 62 31

جمع 200 100

به تفكيك سال:20-6نمودار  وضعيت تعداد افراد تشكيل دهنده پرونده بازسازي

و آگاهي از اخبار بازسازي اطالعات چگونگي دريافت)1-1-6
مي)21-6(جدول در نفر81( يك سومنفر فرد پاسخگو، بيش 200شود از مجموع مشاهده

و دريافت اخبار مربوط به بازسازي را مراجعه)درصد 40.5برابر  از آنان منبع كسب اطالعات

و پرسش  كها اين در حالي. اند، بيان نمودهاز كاركنان ستادهاي معين بازسازيحضوري و ست راديو

و تلويزيون استان كرمان، در مجموعو نيز تلويزيون سراسري ا%13 تنهاراديو -ز سهم اطالعدرصد
.اندداده رساني را به خود اختصاص
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و بروشورهايي كه در اين قابل مالحظه است كه روزنامه ها يا مجالت محلي در كنار جزوه ها

.استاز منابع دريافت اطالعات براي مردم بم بوده،است، كمتر از پنج درصدرابطه توزيع شده

اي اعالنات نصب شده در سطح شهر، محالت نفر از پاسخگويان نيز تابلوه32از سوي ديگر

.اندمنبع كسب خبر معرفي نموده به عنوانو ستادهاي معين بازسازي را 

هاي مسئوالن، كسب اطالع درصد از پاسخگويان، از طريق سخنراني 5.5شايان ذكر است كه

.اندنموده

با:21-6جدول و اطالعات در فرآيند و آگاهي از اخبار  زسازيچگونگي دريافت

و آگاهي از اخبار تعداد درصد  منابع دريافت

و تلو20 10  زيون سراسرييراديو

و تلو36  زيون استان كرمانيراديو

 يا مجالت محلي روزنامه ها24

و بروشورهايي كه در اين رابطه توزيع جزوه24  استشدهها

و محالت نصب شده اعالنات هايتابلو15 7.5  در سطح شهر

 بازسازي نصب شده در ستادهاي معين تابلو اعالنات17 8.5

 هاي مسئولين در اماكن عموميسخنراني11 5.5

به81 40.5 و پرسش ازافراد مربوطه ستادهاي معينمراجعه  بازسازي

و ساير مردم42 21 و همسايگان  اقوام

 جمع 200 100

و اطالعات در فرآيند بازسازيچگوضعيت پاسخگويان در مورد:21-6نمودار و آگاهي از اخبار  ونگي دريافت
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و تلويزيون سراسري راديو
و تلويزيون استان كرمان راديو
روزنامه ها يا مجالت محلي

و بروشورها جزوه ها
و محالت  تابلو اعالنات در سطح شهر

و اعالنات در مراكز بازسازي  تابلو
سخنرانيهاي مسئولين در اماكن عمومي

و پرسش مراجعه به مراكز بازسازي
و ساير مردم و همسايگان اقوام

 تعداد



 مندي از مراحل مختلف بازسازي رضايت)1-1-7
تواند به عنوان يكي از ابعاد مشاركت تلقي به دليل آنكه رضايت از مراحل مختلف بازسازي مي

ت،شود شكيل بنابراين در اين بخش سواالتي شامل رضايت از نحوه پرداخت وام، رضايت از روند

و كيفيت مصالح، رضايت از نحوه كار  پرونده، رضايت از روند تهيه نقشه، رضايت از نحوه توزيع

و اطالع رساني ستادهاي معين بازسازي، رضايت از نحوه اسكان  پيمانكاران، رضايت از نحوه عملكرد

.موقت در نظر گرفته شد كه به نتايج آن در ادامه پرداخته خواهد شد

از نحوه پرداخت تسهيالت بانكي ردمم ميزان رضايت)2-1-7-1
مي)22-6(جدولدركه نانآنچ با 125(بيش از نيمي گرددمالحظه از) درصد 62.5نفر برابر

و تسهيالت بانكي رضايت كافي نداشته و فرآيند دريافت وام و در مقابل مردم از نحوه پرداخت اند

با نفر75(بيش از يك سوم  ويان رضايت خود را از نحوه دريافت وام از پاسخگ) درصد 37.5برابر

.اند بانكي واحدهاي مسكوني خود اعالم نموده
 از نحوه پرداخت تسهيالت بانكي مردم ميزان رضايت:22-6جدول

تعداددرصد

بلي 75 37.5

خير 125 62.5

جمع 200 100

 مندي از نحوه پرداخت تسهيالت بانكيوضعيت رضايت:22-6نمودار

هاي بازسازي رضايت مردم از روند تشكيل پروندهميزان)2-1-7-2
درصد از آنها رضايت زيادي از روند تشكيل36در اين زمينه بر اساس نظرات پاسخگويان

نفر از مردم رضايت34درصد معادل17در مقابل. اند هاي واحدهاي مسكوني خود داشته پرونده

و خود را در اين زمينه كم بيان نموده .اند آنان، تا حدودي از اين فرآيند رضايت داشتهازدرصد47اند
 هاي بازسازي ميزان رضايت مردم از روند تشكيل پرونده:23-6جدول

ميزان رضايتتعداددرصد

زياد 72 36

متوسط 94 47

كم 34 17

جمع 200 100

 هاي بازسازي مندي مردم از روند تشكيل پروندهدرصد رضايت:23-6نمودار

بلي; 75

خير; 125
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هاي ساختمانين رضايت مردم از روند تهيه نقشهميزا)2-1-7-3
رضايت خود را از فرآيند تهيه پاسخگوياناز) درصد22(نفر44)24-6(بر طبق نتايج جدول

پاسخگويان عدم رضايت) درصد36(بيش از يك سومو اند ابراز نموده زياد هاي ساختماني نقشه

حا. خود را از اين فرآيند اظهار داشتند با نفر84(ل نزديك به نيمي در عين از آنان) درصد42برابر

. اندبيان نمودهرضايت خود را از اين فرآيند در حد متوسط 

 هاي ساختماني ميزان رضايت مردم از روند تهيه نقشه:24-6جدول
ميزان رضايتتعداددرصد

زياد 44 22

متوسط 84 42

كم 72 36

جمع 200 100

 هاي ساختماني مندي مردم از روند تهيه نقشهدرصد رضايت:24-6نمودار

از نحوه توزيع مصالح ساختماني مردم مندي ميزان رضايت)2-1-7-4
مي)25-6(جدول از نشان با 103(نيمي دهد كه بيش از پاسخگويان)درصد 51.7نفر برابر

حد رضايت خود را از نحوه توزيع مصالح ساختماني و در مقابل تنها اظهار نمودهيمتوسط در 17اند

دا) نفر34(درصد درصد نيز 31.5.دانشتهاز آنان رضايت كمي از نحوه توزيع مصالح ساختماني

.اندرضايت خود از نحوه توزيع مصالح زياد دانسته

زياد

22%

متوسط

42%

كم

36%



 از نحوه توزيع مصالح ساختمانيمردم مندي ميزان رضايت وضعيت:25-6جدول

ميزان رضايتتعداددرصد

زياد 63 31.5

متوسط 103 51.5

كم 34 17

جمع 200 100

 از نحوه توزيع مصالح ساختمانيمردم مندي درصد رضايت:25-6نمودار

از كيفيت مصالحمردم مندي ميزان رضايت)2-1-7-5
رضايت بااليي،از ميزان كيفيت مصالح ساختماني گوياندرصد از پاسخ 35.5در اين خصوص

حد از مردم)نفر33(درصد 16.5مندي حدود اند، در مقابل رضايت داشته  كميدر اين زمينه در

از پاسخگويان تا حدودي از كيفيت) درصد48(شايان ذكر است كه نزديك به نيمي. است بوده

. اند راضي بوده،مصالح ساختماني

 مندي از كيفيت مصالح ميزان رضايت:26-6جدول

تعداددرصد

زياد 71 35.5

طمتوس 96 48

كم 33 16.5

جمع 200 100

 از كيفيت مصالح مردم مندي وضعيت رضايت:26-6نمودار

نحوه كار پيمانكاراز مردم مندي ميزان رضايت)2-1-7-6
با 138(حاكي از آن است كه بيش از دو سوم)27-6(نتايج حاصله در جدول 69نفر برابر

ستا اند، اين در حاليي رضايت داشتهاز پاسخگويان از نحوه كار پيمانكاران در حد متوسط) درصد

با41( كه يك پنجم در) درصد 20.5نفر برابر و از آنان رضايت زيادي از نحوه كار پيمانكاران داشته

را) درصد 10.5(نفر21مقابل تنها  .اند اظهار نمودهكم رضايت خود

كم

17% زياد

32%

متوسط

51%

زياد ; 71

كم; 33

متوسط; 96



 از نحوه كار پيمانكار مردم مندي ميزان رضايت:27-6جدول
دادتعدرصد

زياد 41 20.5

متوسط 138 69

كم 21 10.5

جمع 200 100

 از نحوه كار پيمانكارمردم مندي درصد رضايت:27-6 نمودار

از عملكرد ستادهاي معين بازسازي مردم مندي ميزان رضايت)2-1-7-7
مي)28-6( آنچه كه در جدول رضايت،درصد از پاسخگويان 44.5كه است باشد اين عيان

با32(اند از اين تعداد عملكرد ستادهاي معين بازسازي داشتهاز زيادي در پاسخ) نفر64درصد برابر

و داشته متوسطياند كه، از عملكرد ستادهاي معين بازسازي رضايت خود به اين پرسش بيان نموده

. دارنددر اين خصوص كميرضايت اند كه بيان داشتهدرصد از پاسخگويان 23.5

 مندي از عملكرد ستادهاي معين بازسازي ميزان رضايت:28-6جدول

تعداددرصد

زياد 89 44.5

متوسط 64 32

كم 47 23.5

جمع 200 100

 از عملكرد ستادهاي معين بازسازي مردم مندي وضعيت رضايت:28-6نمودار

لف بازسازيرساني ستادهاي معين در مراحل مخت از نحوه اطالع مردم مندي ميزان رضايت)2-1-7-8

متوسط

68%

كم

11%
زياد

21%

متو.سط; 64

زياد; 89

كم; 47



مي)29-6( جدول از دهد نشان از46كه بيش رساني از نحوه اطالع پاسخگوياندرصد

با(درصد 34.5از سوي ديگر. اند داشتهاي معين بازسازي رضايت متوسطي ستاده از) نفر69برابر

. است بوده زيادرساني ستادهاي معين شان از نحوه اطالع آنان رضايت

ر:29-6جدول  رساني ستادهاي معين در مراحل مختلف بازسازي مندي مردم از نحوه اطالع ضايتميزان

تعداددرصد

زياد 69 34.5

متوسط 92 46

كم 39 19.5

جمع 200 100

 رساني ستادهاي معين در مراحل مختلف بازسازي مندي مردم از نحوه اطالع وضعيت رضايت:29-6 نمودار

از نحوه اسكان موقت مردمديمن ميزان رضايت)2-1-7-9
مي ميزان رضايت باشد كه، بيش از نيمي مندي پاسخگويان از نحوه اسكان موقت بدين قرار

با 112( . اند از آنان از نحوه اسكان موقت خود در حد متوسطي رضايت داشته) درصد56نفر برابر

ن27همچنين و نهايتاً مودهدرصد از پاسخگويان رضايت خود را در سطح بااليي بيان 17(نفر34اند

. اند، رضايت كمي در اين خصوص داشته)درصد

 مندي از نحوه اسكان موقت ميزان رضايت:30-6 جدول
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تعداددرصد

زياد 54 27

متوسط 112 56

كم 34 17

جمع 200 100

 از نحوه اسكان موقتمردم مندي درصد رضايت:30-6نمودار

 برخي از واحدهاي مسكوني بازسازي داليل پيشرفت كند)1-1-8
در اين بخش سواالتي چون داليل پيشرفت كند كار بازسازي برخي از واحدهاي مسكوني كه

پيمانكارن، كمبود فعاليتخود شامل مواردي چون نحوه كار مسئوالن، پيگيري نكردن خود مردم، 

و نبود پول كافي از؛مصالح )31-6(به شرح جدول از مردم نظرسنجي گرديد كه نتايج حاصل

.باشد مي

 برخي از واحدهاي مسكوني كند پيشرفتنداليل:31-6جدول

تعداددرصد

مسئولين خوب كار نمي كنند 32 16

خود مردم پيگيري نمي كنند 21 10.5

پيمانكاران خوب كار نمي كنند 25 12.5

كمبود مصالح 56 28

مردم پول كافي ندارند 66 33

جمع 200 100

به)31-6(بر اساس جدول با61(دو سوم نزديك و برابر از پاسخگويان) نفر 122درصد

و شدن علت كند  و كمبود منابع مالي مالك جهت ساخت كار ساخت مسكن خويش را كمبود مصالح

درصد بر اين باور بودند كه پيگيري ننمودن مالك مهمترين علت 10.5اند، از سوي ديگر ساز دانسته

كها اين در حالي. استن زمينه بودهدر اي در درصد 12.5ست و نحوه كار آنان را از مردم پيمانكارن



و نهايتاً اعم از مسئولين(درصد از پاسخگويان به نحوه كار مسئولين16اين خصوص موثر دانسته

و  . اند در اين زمينه اشاره نموده) ...شهرداري، ستادهاي معين

 داليل پيشرفت كند برخي از واحدهاي مسكوني:31-6نمودار

 سرعت بازسازيكلي ارزيابي)1-1-9
و تحليل قرار داد، ارزيابي از جمله روشهايي كه مي  كلي توان مديريت بازسازي را مورد بررسي

جي با استفاده از نظرسنبنابراين سواالتي همچون ارزيابي كلي سرعت بازسازي.است از نگاه مردمآن

شد مردمي كند يا خيلي كند به سوال سرعت بازسازي،و در صورتي كه پاسخ مردمه استپرسيده

نحوه كار مسئولين ستادهاي معين، امكانات: شامل مواردي چونوه است،دشبود علل آن نيز پرسيده 

و كمبود پولدولت، پيگيري مردم،  و گراني مصالح .ه استبود كمبود

و بر طب از)32-6(ق جدول برهمين اساس با51(از پاسخگويان نيميبيش و برابر درصد

و باالتر از آن بوده معتقد بوده) نفر 102 است، اند كه در مجموع سرعت بازسازي در حد متوسط

و درصد از آنها12وريكهطب در. اند بسيار سريع دانسته درصد 6.5در پاسخ خود، بازسازي را سريع

پ 15.5مقابل . اند اسخگويان سرعت بازسازي را كند ارزيابي نمودهدرصد از
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 ارزيابي كلي سرعت بازسازي:32-6جدول

تعداددرصد

بسيار سريع 13 6.5

سريع 24 12

متوسط 102 51

كند 31 15.5

بسيار كند 30 15

جمع 200 100

 ارزيابي كلي سرعت بازسازي:32-6نمودار

جهمانگونه كه مي)32-6(دول در از پاسخگويان سرعت)نفر61(درصد 30.5شود مشاهده

پرسيده)نفر61(از اين تعداد اند كه علل آن نيز دانسته كند يا خيلي كندبازسازي را درمجموع 

و در ادامه به آن پرداخته شده .شده استاست
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ر61از نگاه( سرعت پايين بازسازيدرموثر علل)2-1-9-1 :)اندا كند دانستهنفري كه اين سرعت
مسئوالن ستادهاي معين) الف

كه61(درصد 30.5از)33-6(بر اساس جدول ارزيابي كلي سرعت بازسازي را كند يا نفري

با28(، قريب به نيمي از اين تعداد)اندخيلي كند دانسته اند كه بر اين باور بوده) درصد46نفر برابر

بيش همچنين. اندداشته كميپايين بودن سرعت بازسازي نقش مسئوالن ستادهاي معين بازسازي در 

را،پاسخگوياناز) درصد33نفر معادل20( يك سوماز  در پايين بودن نقش مسئوالن ستادهاي معين

و سرعت بازسازي  .اندنيز اين نقش را زياد دانستهدرصد21متوسط

س:33-6جدول  رعت بازسازينقش مسئوالن ستادهاي معين در پايين بودن

 نقش مسئوالن ستادهاي معين در پايين بودن سرعت بازسازي:33-6نمودار

تعداددرصد

زياد 13 21

متوسط 20 33

كم 28 46

جمع 61 100

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

13

20

28 زياد

متوسط

كم

سرعت بازسازي



امكانات دولت)ب

ش نفر مذكور در زمينه علل پايين بودن سرعت بازسازي61از ديگر سواالتي كه از د، پرسيده

ازدر اين باره. امكانات دولتي در زمينه بازسازي بودبودنكمنقش  با نفر21(يك سوم بيش برابر

امكانات دولت را در خصوص پايين بودن سرعت كم بودن از پاسخگويان نقش) درصد 34.5

يك. اندباال دانسته بازسازي با16(سوم همچنين در حدود اين از آنان نقش)درصد 26.5نفر برابر

.اندكم ارزيابي نمودهدر پايين بودن سرعت بازسازيرا عامل

 نقش كم بودن امكانات دولتي در پايين بودن سرعت بازسازي:34-6جدول

پ:34-6نمودار  ايين بودن سرعت بازسازينقش كم بودن امكانات دولتي در

تعداددرصد

زياد 21 34.5

متوسط 24 39

كم 16 26.5

جمع 61 100

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

21

24

16
زياد

متوسط

كم

سرعت بازسازي



و ساز واحد خويش عدم پيگيري مردم)ج جهت ساخت

نفر مذكور در زمينه علل پايين بودن سرعت بازسازي پرسيده شد،61از ديگر سواالتي كه از

از پاسخگويان نقش)درصد 44.5نفر برابر27(يك چهارم كه بيش از بود؛ مردمنقش عدم پيگيري 

.انددانستهكمن بودن سرعت بازسازيرا در پايي عاملاين 

 نقش عدم پيگيري مردم در پايين بودن سرعت بازسازي:35-6جدول

 نقش عدم پيگيري مردم در پايين بودن سرعت بازسازي:35-6نمودار

تعداددرصد

زياد 13 21.5

متوسط 21 34

كم 27 44.5

جمع 61 100

13

21

27
زياد

متوسط

كم

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

سرعت بازسازي



بود مصالحكم)د

با43(، بيش از دو سوم پاسخگويان)36-6(بر طبق جدول تاثير كمبود) درصد 69.5نفر برابر

و يا زياد ارزيابي نموده .اندمصالح در پايين بودن سرعت بازسازي را در حد متوسط

ب)نفر مذكور61(اين در حالي بود كه اكثر پاسخگويان ه موقع اقدام به تشكيل پرونده ننموده،

و يا گراني مصالح شده بودندو دچار .مشكالتي چون كمبود

 نقش كمبود مصالح در پايين بودن سرعت بازسازي:36-6جدول

 نقش كمبود مصالح در پايين بودن سرعت بازسازي:36-6نمودار

تعداددرصد

زياد 23 38

متوسط 20 31.5

كم 18 30.5

جمع 61 100

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

23

20

18
زياد

متوسط

كم

سرعت بازسازي



گراني مصالح)ه

شدسوال ديگري كه نقش گراني مصالح در نقش گراني مصالحه استدر اين زمينه پرسيده

كل؛)37-6(كه بر اساس جدول باشدمي سرعت بازسازي كاهش نفر پاسخگويان به اين61از

صد 43.5نفر معادل27(سوال، قريب به نيمي  ، در مقابل انداز آنان تاثير اين عامل را باال دانسته) در

با22(يك سوم از پاسخگويان بيش از اند كه گراني مصالح بر اين باور بوده) درصد 35.5نفر برابر

.استنقش كمي در پايين بودن سرعت بازسازي داشته

س گرانينقش:37-6جدول  رعت بازسازيمصالح در پايين بودن

 نقش كمبود مصالح در پايين بودن سرعت بازسازي:37-6نمودار

تعداددرصد

زياد 27 43.5

متوسط 22 35.5

كم 12 21

جمع 61 100

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

27

22

12
زياد

متوسط

كم

سرعت بازسازي



بي پولي مردم)و

بي،پاسخگوياناز) درصد49نفر معادل30(در حدود نيمي)38-6(جدول بر اساس نقش

16ست كه تنهاا در حالياين.اندارزيابي نموده زيادپولي مردم را در پايين بودن سرعت بازسازي، 

.اندكم دانستهدر كاهش سرعت بازسازي درصد از آنان تاثيرگذاري اين عامل را

بي:38-6جدول  پولي مردم در پايين بودن سرعت بازسازينقش

بي:38-6نمودار  مردم در پايين بودن سرعت بازسازي پولينقش

تعداددرصد

زياد 30 49

متوسط 21 35

كم 10 16

جمع 61 100

بسيار سريع
سريع

متوسط

كند

بسيار كند

30

21

10

زياد

متوسط

كم

سرعت بازسازي



 استفاده از پيمانكار در بازسازي)1-1-10
در شامل مواردي چون اين بخش انجام تخصصي كارها، سرعت در انجام كار، نقش پيمانكار

شد راحت بودن كار، كاهش هزينه و ظرافت كار پرسيده .ه استها

انجام تخصصي كارها به منظوراستفاده از پيمانكار)2-1-10-1
كه معتقد بوده) درصد 43.5(نفر87تعداد،نفر فرد پاسخگو 200اين راستا از مجموع در اند

از آنان درصد20در مقابل. باشد استفاده از پيمانكار در انجام تخصصي كارها در حد زيادي موثر مي

ذكر است كه بيش قابل.ستا اند كه پيمانكاران در اين زمينه نقش كمي را ايفا نموده بر اين باور بوده

با73( از يك سوم از پاسخگويان . اند ارزيابي متوسطي را دراين زمينه داشته)درصد 36.5نفر برابر

 انجام تخصصي در كارها به منظوراستفاده از پيمانكار:39-6جدول

تعداددرصد

زياد 87 43.5

متوسط 73 36.5

كم 40 20

جمع 200 100

 انجام تخصصي در كارها به منظوروضعيت تعداد نفرات پاسخگو دراستفاده از پيمانكار:39-6نمودار

زياد; 87

متوسط; 73

كم; 40



استفاده از پيمانكار به منظور سرعت در انجام كار)2-1-10-2
مي)40-6(همانگونه كه در جدول گردد توزيع پاسخگويان در جواب به اين سوال مالحظه

را)درصد33( است بطوريكه يك سوم يكسان بودهتقريباً  از آنان سرعت انجام كار بوسيله پيمانكار

و در نهايت) درصد36(زياد، بيش از يك سوم ديگر  .اند دانستهكمنيز درصد31متوسط

 سرعت در انجام كار به منظوراستفاده از پيمانكار:40-6جدول

تعداددرصد

زياد 66 33

متوسط 72 36

كم 62 31

جمع 200 100

 سرعت در انجام كار به منظوراستفاده از پيمانكار:40-6ر نمودا

ها كاهش هزينهاستفاده از پيمانكار به منظور)2-1-10-3
ها كاهش هزينه به منظوراستفاده از پيمانكار:41-6جدول

تعداددرصد

كم 103 51.5

متوسط 65 32.5

زياد 32 16

جمع 200 100

33%

36%

31%

زياد
متوسط
كم



مي)41-6(با استناد به جدول و 51.5(كه بيش از نيمي از پاسخگويان گردد مشخص درصد

كم منظور كاهش هزينههبرا استفاده از پيمانكار) نفر 103برابر با  درصد16تنها،و در مقابل تأثيرها

را انتخاب متوسطنيز گزينه درصد 32.5همچنين. اند از پاسخگويان اين عامل را موثر دانسته

.اند نموده

ها كاهش هزينه به منظوركنندگان از پيمانكار ضعيت تعداد استفادهو:41-6نمودار

ب)2-1-10-4 منظور راحتي در كاره استفاده از پيمانكار
مي)42-6(جدول با 121( دهد كه نزديك به دو سوم از پاسخگويان نشان  60.5نفر برابر

در راحت بودن كار موثر اند كه استفاده از پيمانكار در حد متوسطي مي تواند بر اين باور بوده)درصد

كها اين در حالي. واقع گردد و در مقابل عاملدرصد از آنان اين26ست 27را در راحتي كار زياد

.اند كم دانسته) درصد 13.5(نفر
 راحتي در كار به منظوراستفاده از پيمانكار:42-6جدول

تعداددرصد

زياد 52 26

متوسط 121 60.5

كم 27 13.5

جمع 200 100

 راحتي در كار به منظوردرصد استفاده كنندگان از پيمانكار:42-6نمودار

زياد; 103

كم; 32

متوسط; 65

زياد

26%

متوسط

60%

كم

14%



ب)2-1-10-5 و ظرافت كاره استفاده از پيمانكار منظور زيبايي
مي)43-6( در اين خصوص جدول كه گوياي اين نكته از) درصد 22.5(نفر45باشد

و زيبايي كار زيا اين پاسخگويان و در مقابل نيز تقريباً به همين مقدار عامل را در افزايش ظرافت د

با 57.5(قابل توجه آنكه اكثر پاسخگويان. اند اين عامل را كم دانسته) درصد از آنان20( درصد برابر

و ظرافت در كار ساخت خانه عامل) نفر 115 ها در حد متوسطي ارزيابي مذكور را جهت زيبايي

.اند نموده

باستفاده از پيما:43-6جدول و ظرافت در كاره نكار  منظور زيبايي
تعداددرصد

زياد 45 22.5

متوسط 115 57.5

كم 40 20

جمع 200 100

و ظرافت در كار به منظوردرصد استفاده كنندگان از پيمانكار:43-6نمودار  زيبايي

زياد

23%

متوسط

57%

كم

20%



 نتايج كيفي)1-2
و اصلي شدهاين بخش سعي بر آن در انجام گرفته در فرآيند بازسازي، است كه اقدامات مهم

و قابل بررسي در فرآيند بازسازي بم از ابتداي مباحث،به عبارت ديگر.قرار گيردبررسي مورد اصلي

و تحليل قرار انجام اين تحقيق پايانشروع اقدامات بازسازي تا  به.گرفته است، مورد تجزيه همچنين

ردليل تفاوت و تنها فرآيند بازسازي شهر،)همچون نتايج كمي(،وستاهاي فراوان بين بازسازي شهر

هاي بيشتري بازسازي شهر بم از پيچيدگي،گوناگونچرا كه به داليل. است گرفتهمدنظر قرار؛بم

و از طرفي روستا كمتر بودهدر نسبت به بازسازي در شهرسرعت فرآيند بازسازي،برخوردار بوده

ببرخي از مهمترين تفاوت. است . آورده شده است)44-6(ازسازي در شهر با روستا در جدول هاي

آن:44-6جدول  برخي از تفاوتهاي بازسازي شهر بم با روستاهاي

بازسازي روستاهاي بمبازسازي شهر بمرديف

1

هاي ساخته شده در شهر بم در متراژهاي مختلف،خانه

هاي با سازهو هاي متنوع، تعداد طبقات متفاوتنقشه

و مختل  بازسازي كه پيچيدگي بوده است...و عواملف

.داينمرا بيشتر مي

"تيپ"هاي غالباً خانههاهاي ساخته شده در روستاخانه
.بودندمتراژ، نقشه وسازه معينو به لحاظبوده

2

وايبر اساس تنوع سازه ،ساختمانهامتراژنيز، معماري

بم(برآورد حجم مصالح در سطح يك شهر ركا) شهر

.اي نبودساده

برآورد حجم مصالح با توجه به تيپ بودن ساختمانها كار

.نسبتاً ساده تري بود

3

و از پيچيدگيتهيه طرح تفضيلي بم كاري زمان بر

هاي هادي روستايي برخوردار بيشتري نسبت به طرح

.بوده است

ه هاي هادي روستايي نياز به زمان زيادي نداشتتهيه طرح

.است

4

كهشهري بودهزي شهر بم اولين تجربه بازسازيبازسا

و خطاي فراواني طي فرآيند بازسازي آن مشاهده آزمون

. شده است

اي بود كه تجربه شده بازسازي روستاهاي بم رويه

.داردوجود تجارب فراواني در اين زمينه 

5
و بازيافت مصالح واحدهاي شهري زمان،آواربرداري

. خود اختصاص داده است نسبتاً طوالني را به

و بازيافت مصالح واحدهاي روستايي زمان آواربرداري

نسبتاً كوتاهتري را نسبت به واحدهاي شهري به خود

. اختصاص داده است

6

و نيز مشكالت و قانوني و مشكالت حقوقي مسائل

روند كار بازسازي ها،بوجود آمده در زمينه مالكيت

.ه استشهري را با كندي مواجه نمود

و قانوني كمتري در زمينه در روستاها مسائل حقوقي

كه سرعت كارهها نسبت به شهر بم وجود داشتمالكيت

. بازسازي را باالتر نموده است



بنابراين با در نظر گرفتن بازسازي شهر بم به عنوان محدوده مورد مطالعه موارد زير به عنوان

ذك،مهمترين مسائل مورد بررسي ميشايان : باشند كه به آنها پرداخته شده استر

و.1 و ستاد راهبري  گزاري سياستنحوه تعامل بين ستادهاي معين با ستاد كل بازسازي

 چگونه بوده است؟ بم
ي اتخاذ شده در بخش آواربرداري واحدهاي مسكوني شهري بر ميزانها سياست تأثير.2

ه است؟مشاركت مردمي چگونه بود

هاي بانكي بر ميزان مشاركت مردميذ شده جهت پرداخت وامي اتخاها سياست تأثير.3

ه است؟در فرآيند بازسازي چه بود

و همكاري بين.4 و اينو مهندسان مشاورمردم با نحوه تعامل مشاور مادر چگونه بوده

؟ي داشته استتأثيرارتباط بر فرآيند بازسازي چه 

چهها سياست.5 بر روند بازسازي گذاردهيتأثيري اتخاذ شده در نحوه تامين مصالح

 است؟
هاي مالي، مديريت ساخت، تامين مصالح، طراحي بر همين اساس موارد فوق كه بر گرفته از سياست

و به همين دليل موردو تشكيالت بازسازي مي باشد، در مديريت بازسازي بيشترين تاثير را داشته

.اندبررسي قرار گرفته

 آواربرداري)1-2-1
و مردم در نقش دولت بازسازي بم كه در فصل پيش به آن اشاره شد، بر اساس برنامه مصوب

مي"كه استاينگونه تعريف شده ديدهآواربرداري واحدهاي مسكوني آسيب بايست با فراهم دولت

و از طرفي بازيافت مصالح بر جاي مانده كمك نمايدديدگان ماشين آالت مورد نياز، به آسيب نمودن

".باشدمياري بر عهده مردمو نيز مديريت آواربرد
و در فصل چهارمهمانگونه كه بيان شد جهت تشويق مردم به مشاركت در آواربرداري

به هر خانوار هزار ريال 500مبلغ بازيافت مصالح، از طرف مديريت بازسازي تصميم گرفته شد كه

.دشوپرداخت،آواربرداري واحد خويش از محل كمك بالعوض براي

:سد اين تصميم به داليل ذيل اتخاذ گرديدربه نظر مي

و رواني مردم.1 با توجه به از دست دادن اعضاي( به دليل شرايط نامناسب روحي

و توانستمي، مشاركت آنها در اين عمليات)خانواده خود باعث بازتواني روحي

. شودرواني آنها 



و بهره.2 ؛گيري از مصالح قابل بازيافتبازيافت مصالح

از.3 در مشاركت استفاده  عمليات آواربرداري؛مردم
و وسايل قابل استفاده.4 و نيز بيرون آوردن اجناس  حضور مالك در زمان آواربرداري

ميباعث كاهش تنش،از زير آوار خود .گرديدهاي حقوقي

.خالصه نمود)1-6(شماره توان در شكل موارد فوق را مي

بمعمليات آواربرداريدرزيافت مصالحبابراي اهداف سياست تشويقي:1-6شكل .واحدهاي شهري

 بررسي روند بازسازي با استفاده از آمار)1-2-2
بررسي فرآيند بازسازي با استفاده از آمار،يكي از مهمترين شاخصهاي پيشرفت روند بازسازي

كه در اين. باشدو ارقام موجود مي از راستا كليه گزارشات پيشرفت هفتگي بازسازيبنياد مسكن بيش

با گزارشات در اين. باشد مورد بررسي قرار گرفته استمي)1386تا ارديبهشت ماه(گزارش 160

و نيز پروندهبررسي آمار پرونده هاي هاي معرفي شده توسط ستادهاي معين بازسازي به بانكهاي عامل

گ)46-6(و)45-6(،)44-6(شماره هاي جذب شده توسط اين بانكها، نمودار . رديدحاصل

 بازيافت مصالح

كمك به بازتواني

و رواني مردم روحي

به حداقل رساندن

هاي حقوقيتنش

جلب مشاركت مردم

در آواربرداري

سياست تشويقي در

آواربرداري واحدهاي

مسكوني شهري



جهت:44-6نمودار بانك به شهري شده معرفي هاي پرونده ازتعداد بانكياستفاده تسهيالت

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

82 سال 83 سال 84 سال سال85 ارديبهشت آخر تا 86 سال

زمان(سال)

ها
ده 
رون

د پ
دا
تع

احداثي معرفي تعداد



بانك:45-6نمودار توسط شهري شده جذب هاي پرونده جهتتعداد عامل ازهاي بانكياستفاده تسهيالت
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افزايشيقيتطبمقايسه:46-6مودارن نمودار جذبيمعرفي شهريو تسهمتقاضيان از استفاده جهت ياحداثالتي،
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بانكي ستهيالت از استفاده جهت متقاضي معرفي ماهانه تجمعي نمودار بــانكي تسهيالت از استفاده جهت متقاضي جذب ماهانه تجمعي بانكينمودار تسهيالت



و ارقام نمودار شماره هاي احداثي معرفي شده به بانكهاي تعداد پروندهنشانگر)44-6(آمار

هاي جذب شده پروندهدتعدا)45-6(باشد، همچنين نمودار شماره عامل توسط بنياد مسكن مي

مي 1386تا ارديبهشت ماه 1382ازاحداثي را واحدهاي  )46-6( تجمعي از طرفي نمودار. دهد نشان

و جذب احداثيتعداد پروندهبراي ماهانهافزايشي تعداد بيانگر مقايسه بين .باشدمي هاي معرفي

وها پيگيري پروندهةيكي از مصاديق مشاركت مردم در زمينتواندميالذكر نمودارهاي فوق

كهل مدارك مورد نياز تكمي و مهم مردم باشد، چرا و در يكي از وظايف عمده در برنامه بازسازي

و ساز واحد،مسكونيهاي قسمت سياست مديريت ساخت واحد پيگيري امور مربوط به ساخت

اقدام به تشكيل بايستمي فرد متقاضي،از آنجا كه پيش از معرفي به بانك.باشدمسكوني خويش مي

وةنقشةبازسازي، تكميل مدارك الزم، تهيپرونده  مي،نمايد... ساختماني، صدور پروانه تواند بنابراين

.سنجش مشاركت مردم قرار بگيردمناسب براي هاي مالكيكي از 

توسط بنياد،هاي معرفي شده باشد تعداد پرونده همانگونه كه در نمودارهاي مذكور عيان مي

و پرونده است، به حداكثر مقدار خود رسيده 1384در سال،ط بانكهاي عاملهاي جذبي توس مسكن

از 14505تا انتهاي اسفندماه همان سال تعداد 1384بطوريكه از فروردين  پرونده جهت استفاده

شد تسهيالت ت.نداهبه بانك معرفي ت گرفته نشأ 1383عداد پرونده نسبت به سال افزايش ناگهاني اين

ميب از عوامل متعددي مي :توان موارد ذيل را نام برد اشد كه از آن جمله

 كاهش تعلقات مادي مردم در اثر زلزله•

و رواني بازماندگان•  مشكالت روحي

 اسكان موقت•
و مشاركت مردموام•  هاي پرداختي

و مشاركت مردم•  تأمين مصالح

 هاي ساختمانيتهيه نقشه•

 تشكيالت بازسازي•

كاهش تعلقات مادي مردم در اثر زلزله)6-2-2-1
ازاكثر خانوارها،مهيبةدر اين زلزل . بودند يكي از اعضاي خانواده خود را از دست داده بيش

ب،اين مهم مسئوالن ستاد كل هاي صورت گرفته با مردم،ه مصاحبهباعث شده بود كه با استناد

و رغبت بازماندگان جهت پيگيري پرونده و ستادهاي معين بازسازي، از ميل خود در هاي بازسازي بم

مي44-6نمودار شماره. ابتداي بازسازي كاسته شود طي 1382كه مردم از اواخر سال دهدنشان و



و در اين مدت 1383سال و رواني خود پرداخته و رنجهاي آنان،به بازيافت روحي اندكي از آالم

و به تدريج كاسته شد وه است و نيز با فروكش نمودن فشارهاي روحي رواني،و با گذشت زمان

و به تبع آن پيگيري انگيزه هاي الزم پيرامون تشكيل هاي افراد جهت داشتن سرپناه افزايش يافته

.بگيردها قوت پرونده

و رواني بازماندگان)6-2-2-2 :مشكالت روحي
و روانياز ديگر نكات قابل تأمل پس از زلزله بم، چرا.بازماندگان بود وجود مشكالت روحي

س و رواني مهيبةانحكه معموالً پس از هر گير گريبان) PTSDمانند(، مشكالت مختلف روحي

ميبرخي از سانحه ميبعضاً تا سالآن شود كه تبعات ديدگان از. ماندها برجاي اين زلزله نيز مستثني

و با توجه به گفته و برخي از مسئوالن، اين امر نبوده داليلي كه در ابتداي بازسازي از ديگرهاي مردم

شده بود، وجود مشكالت جهت بازسازي خانه خويش حضور كمرنگ برخي از مردم بمي مسبب

و رواني آنان بود هاي مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان در اين زمينه بسياري از سازمان. روحي

را، تالش...و)WHO( سازمان بهداشت جهاني در ايراننمايندگيو آموزش پزشكي،  هاي فراواني

و رواني بازماندگان انجام دادندم جهت ترمي -با اين همه آنچه كه مسلم بود، اين كه فعاليت. روحي
.ه استبر بودهاي انجام شده در اين زمينه، اقداماتي زمان

اسكان موقت)6-2-2-3
ودركاهش تقاضاي متقاضيان ترين داليل عمده از هاي بازسازي خود، پروندهپيگيري تشكيل

حد.ه استشهر بم بودنحوه اسكان موقت مردم در  و تجهيزات مسئوالن پرداختن بيش از به امكانات

و در نتيجه  و شايد احساس اضطرار ننموده اسكان موقت باعث شده بود كه مردم آنچنان كه بايد

.هاي خويش را پيگيري ننمايند پرونده

و مسئوالن وقت آنچه كه بنظر مي ي حاكم بر جو روانبه دليل وجود رسيد اين بود كه دولت

و وجامعه پس از زلزله و؛اذهان عمومي توجه ويژه فشارهاي وارده از طرف مردم بصورت تمام

از.ندكمال به مرحله اسكان موقت پرداخت اسكان موقت در شهر بم به روشهاي متعددي چون استفاده

و نيز  .متري صورت گرفت18هاي حدود خانه ساختكانكس، اردوگاه

ه هاي اخير بي سابقه بود، در بين بازسازيدر اين سطحتجربه تشكيل اردوگاه توان گفت كه مي

و. است و بسياري ديگر از از طرفي وجود امكانات رفاهي مناسب همچون آب، برق، كولر آبگرمكن

را اسكانسطح رفاه، تجهيزات .در حد اسكان دائم رسانده بود،موقتي مردم



هاي را بهتر از خانهآنبم، باعث شده بود كه مردم پرداختن بيش از حد به مسكن موقت در

آ و در مواردي و جهت بازسازي واحد مسكوني پيشين خود دانسته ن را بر مسكن دائم ترجيح دهند

 شوندگان بميبرخي از مصاحبه هاي انجام شدهدر مصاحبهخويش اقدام الزم را انجام ندهند بطوريكه

مو«،داشتندبيان مي ».نيستقت مناسب، پيگيري جهت ساخت مسكن دائم نياز با وجود اسكان

بمميداني صورت گرفته هاياين در حالي بود كه در بازديد تعداد زيادي، همچناناز شهر

مي به عنوانخورد كه از اكثر آنان كانكس در شهر به چشم مي در گرديدواحد تجاري استفاده و

و فروش مختلفهاي جهت استفاده هاي موجود شد كه كانكس مواردي نيز مشاهده مي خريد

و نيم، همچنان داراي سكنه بود. گرديد مي وهاردوگاه بسطامي بم نيز پس از گذشت حدود سه سال

و برق بود ساكنان آن معاف از پرداخت هزينه .دشدننميو حاضر به تخليه اردوگاه مذكورندهاي آب

بم:2-6شكل  كاركردهاي اسكان موقت شهر

ت آنچه كه مسلم است اين ليكن،بود الزممين اسكان موقت امريأكه پس از زلزله بم لزوم

ميپرداختن بيش از حد به سطح رفاهي مسكن موقت  كه رود در بم از بزرگترين معايب آن به شمار

راات سوء تأثير .نشان دادالً كامدر ميزان مشاركت مردم در بازسازي خود

اسكان موقت در شهر بم

متري18هايخانهكانكس اردوگاه

اكثر مـوارد پـس ازدر

ــه ــازي خان ــاي بازس ه

ــوان  ــه عن ــكوني ب مس

بخشي از خانـه دائمـي 

)به عنوان مثال انبـاري(

.گرديد استفاده مي

ــد• ــوان واحـ ــراً بعنـ اكثـ

.گرديد تجاري استفاده مي

هـاي خانه پس از بازسازي•

ــاي  ــت كاركرده ــم، جه دائ

از جمله انبار، محـل0متنوع 

و غيـره  همچنـان) سكونت

و فروش مي .ندشد خريد

ل وجود مزايـاييبه دلي

ــت از ــون معافيــ چــ

آب پرداخت هزينه هاي

ــان  ــرق، همچن در(و ب

استفاده)86مرداد سال

.شد مي



و مشاركت مردم هاي پرداختيوام)6-2-2-4
و مطرح داليلديگر از هاي پروندهپيگيري در كاهش تقاضاي متقاضيان مبني بر تشكيل

ازو هاي متعددي بود كه در ابتداي كار وجود مصوبه يش،بازسازي خو بر اساس نيازهاي موجود

و هيات دولت مصوب   برايكه اكثراً،ها تعدد اين مصوبهوريكهبط. گرديدميطرف ستاد راهبري بم

و ، موجب گرديده بود كه در رسيدندميبه تصويب سقف تسهيالت بانكي افزايش افزايش اعتبار

هاي خود را به تعويق تشكيل پرونده،هاي بانكي واممجدد به اميد افزايش بازماندگان اوايل بازسازي،

ال،انداخته يا پس از تشكيل پرونده .زم را ننمايندپيگيري

تري با گذشت زمان روشننيازهاي بازسازو به تدريج رفته رفته،رسد اگرچه به نظر مي

ميو تصميمات جديدترو به تبع آن نياز به افزايش اعتبارات مالي جديد گرديد مي شد، احساس

را تعدد مصوباتوليكن  كم(ابالغي تاثير خود مردم براي در به تعويق انداختن پيگيري) هرچند

.دهدتشكيل بازسازي نشان مي

قريب 1385مشاهده شد كه پس از زلزله بم تا انتهاي سال،با بررسي در ميان مصوبات ابالغي

در20به  و تجاري ابالغ گرديده است زمينهمصوبه تنها . واحدهاي مسكوني

ترتصويري از مصوبه ستاد:3-6شكل  19/7/1384اريخ اهبري بم در
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سال:47-6نمودار تا تجاري و مسكوني اماكن مالي اعتبار تأمين خصوص در دولت مصوبات تعداد بانكي1386وضعيت تسهيالت از استفاده منحني با آن ارتباط و
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مهاي بعمبر اساس بررسي و نيز مرتبطصوباتل آمده در ميان و تجاري با اماكن مسكوني

يك تصويب تاريخ كهشمشاهده،هر در تصويب شده 1384بيشتر مصوبات تا اواسط سالد اند كه

مي همان.باشدميبخوبي نمايان)47-6(نمودار شماره  شود، تقريباً از اواسط سال گونه كه مشاهده

دهنده ارتباط بين شروع شده است كه اين خود نشانشيب منحني استفاده از تسهيالت بانكي 1384

و  و مصوبات مرتبط با اماكن مسكوني جذب متقاضيان، استفاده از تسهيالت بانكي توسط مردم

و. باشد تجاري مي در اين خصوص مصوباتي كه در آن اشاره مستقيمي به بازسازي اماكن مسكوني

.تجاري نشده، لحاظ نگرديده است

 مشاركت مردمو مين مصالحأت)6-2-3
و مهندسي 1384در اوايل سال مكاني،)ستاد كل بازسازي(در محل نمايشگاه خدمات فني

و جهت  شدعرضه ارائه تر بيان شد مديريت همانگونه كه پيش. مصالح ساختماني در نظر گرفته

،ت مردماندازي نمايشگاه عرضه مصالح ساختماني عالوه بر جلب مشارك بازسازي بر آن بود كه با راه

و به تبع آن ايجاد(بتواند در راستاي توانمندسازي منطقه بستري با استفاده از دعوت از توليدكنندگان

.نيز اقدام الزم را انجام دهد) هاي عرضه مصالح ساختماني نمايندگي ايجادمناسب جهت 

مي از طرفي نيز يكي ديگر از اهدافي كه در خالل راه شد آشنا شدن اندازي اين نمايشگاه دنبال

و آگاهي و نيز ارتقاء دانش هاي عمومي مردم بم با انواع مصالح ساختماني مورد نياز در ساخت بيشتر

.و سازها بود

و مصالح غير مرغوب و نيز جلوگيري از عرضه محصوالت همچنين بوجود آوردن بازار سالم

.ر اهداف اين طرح بودو يا گران با استفاده از ايجاد رقابت بين توليدكنندگان از ديگ

.بيان نمود)4-6(توان در شكل شماره بطور خالصه موارد مذكور را مي



راه:4-6شكل  اندازي نمايشگاه مصالح ساختماني مزاياي

با مشكالتي نيز در خالل مصاحبه با وجود تمامي مزايايي كه بر شمرده شد هاي انجام شده

ميمردم، مسئوال و نيز بازديدهاي ميداني در اين زمينه نمايان گرديد كه شايان ذكر .باشندن

و نيز مسئوالن ستادهاي معين بازسازي بم، رغم عليبه گفته مسئوالن ستاد كل بازسازي بم

و نمايشگاه مصالح به منظورجهت رفاه حال مردم آنكه و مهندسي استفاده از خدمات پايگاه فني

و ذهاب رايگان در مقابل ستادهاي معين ساختماني وسيل بنياد مسكن انقالب اسالمي بازسازيه اياب

وفراهم شده  جمي بميشهروندان بود از آنان استفاده بندي شده هت بازديد برابر برنامه زمانتوانستند

نگبازديد از اين نمايشگاه نمايند؛ وليكن  و شايد، مورد استقبال مردم قرار .رفتآنچنان كه بايد

كهيرسبنظر مي و اهداف اصليتأثيرد نمايشگاه مصالح ساختماني تا حدودي تحت االشعاع ات

بجاي برگزاري نمايشگاهي در چنين در اين زمينه. مصالح قرار گرفته بود متمركز بودن نمايشگاه

و با حضور شركت و بصورت متمركز در سطح و عرضه كننده مصالح ساختماني هاي متعدد توليد

راهامز اندازي نمايشگاه ياي

عرضه مصالح ساختماني

ونحوه عرضهتوليد

مصالح ساختماني

هايحضور شركت

 بزرگ در منطقه

جلب مشاركت مردم

ايجــاد رقابــت ســالم بــين.1

ــده ــد كنن ــركتهاي تولي ش

س .اختمانيمصالح

و.2 حــــذف محصــــوالت

مصـــالح ســـاختماني بـــا 

.كيفيت پايين

جلوگيري از بوجود آمـدن.3

بــازار ســياه بــا دعــوت از 

.توليدكنندگان مختلف

و آگاهي.1 هـايارتقاء دانش

ــنا ــه آش ــومي در زمين عم

ــالح  ــواع مص ــا ان ــدن ب ش

.ساختماني مورد نياز

انتخاب مصالح سـاختماني.2

ــاز توســط خــود  ــورد ني م

.مردم

راه انــدازي نماينــدگي هــاي.1

مصـالح سـاختماني جديد عرضه

توسط توليـد كننـدگان در منطقـه 

.ديده آسيب

و2. و استفاده از محصوالت ارائه

مصالح نوين در صنعت ساختمان 

 سازي



و در چندين نقطه بهتر بود يك مكان، مينمايشگاههاي كوچكتري در سطوح محلي و برگزار گرديد؛

اندازي مجدد فعاليت عاملين محلي توزيع مصالح به راه يا در كنار برپايي چنين نمايشگاهي، نسبت

و روستاهاي اطراف، بوسيله نوسازي اينساختماني  ري گونه اماكن تجاري اقدامات بيشتشهر بم

نصورت مي ادي بهتر است پيش از ظران معتقدند كه بازسازي اقتصگرفت چرا كه معموالً صاحب

مياين مهم عالوه بر اشتغال.ها صورت بگيردبازسازي خانه توانست به مشاركت هر چه زايي مناسب

.ديده بم كمك بيشتري نمايدجزعي از جامعه آسيب به عنوانمردم بيشتر 

ساتهيه نقشه)6-2-4  ختمانيهاي
پايگاه(در يك مكان هاي ساختمانياز خصوصيات ويژه زلزله بم، استقرار مهندسان طراح نقشه

و مهندسي و طراحي نقشه) خدمات فني هاي مورد درخواست متقاضيان جهت ارائه خدمات مهندسي

و، پس از زلزله بم در پيش گرف)تجميع مهندسان طراح در يك مكان(اين شيوه. بود ي برا ته شد

مي اولين بار بود كه در تاريخ بازسازي .شد هاي كشور تجربه

به آن پرداخته شد، بررسي نقاط هاي گذشته در همين راستا عالوه بر مزاياي كه در فصل

و يا مشكالت تهيه نقشه در بازسازي بم نيز مد نظر محقق قرار گرفت و قوت ه است كه در ضعف

. ادامه به آن پرداخته شده است

و مهندسي جهت خدمت طراحمهندسان تجميع و در سايت خدمات فني رساني به مردم

توان استفاده از اين مشاوران در فرآيند بازسازي داراي نكات مثبت فراواني بود كه از آن جمله مي

:موارد ذيل را نام برد

 سهولت در انتخاب مشاور؛•

و مهندسي كشور به عنوان بخش• غي استفاده از نيروي فني  ردولتي؛هاي

 مشاركت مردم در تهيه نقشه؛•

.هاي ساختماني تنوع نقشه•

سهولت در انتخاب مشاور)6-2-4-1
و مهمترين نكته اين بود كه كليه مهندسان مشاوري كه به بم آمده بودند در يك مكان اولين

و(ديدگان با حضور در اين مكان مشخص مستقر شدند، بطوريكه آسيب پايگاه خدمات فني

ستند به سادگي از ميان تعداد زيادي مشاور يكي را به انتخاب خويش برگزينند؛ كه توانمي) مهندسي

مي طراحهمان تجلي مشاركت مردم در انتخاب مشاور  .شد محسوب



و مهندسي كشور به عنوان بخش)6-2-4-2 هاي غيردولتي استفاده از نيروي فني
با دخيل نمودن شركت و مهندسي كشور، عث سرعت گرفتن هاي مشاور به عنوان نيروي فني

و نيز نزديك .هاي مردم گرديد هاي تهيه شده با خواسته تر شدن نقشه اين فرآيند

مي هاي مهندسي به عنوان بخش از سوي ديگر دخيل نمودن شركت گرديد هاي غيردولتي باعث

و بخش هاي ساختماني به صورت مناسبي بين نهاد كه مسئوليت تهيه نقشه هاي غيردولتي هاي دولتي

.سيم گرددتق

مشاركت مردم در تهيه نقشه)6-2-4-3
و مثبت استفاده از مشاوران و استفاده از مشاركت مردم طراحاز ديگر نكات بارز ، بكارگيري

و تهيه نمودن نقشه هاي خويش در اين روند مردم خواسته. هاي ساختماني بود در فرآيند آماده سازي

ب و مشاوران نيز هاي مطرح شده، اقدام به تهيهر اساس خواستهرا جهت تهيه نقشه ساختماني بيان

و به تأييد آنان هاي تهيه شده منطبق با خواست مردم بود در اين ميان چنانچه نقشه. نمودندمي نقشه ه

مي مي شده در غير رسيد به مشاور هماهنگ كننده جهت تطبيق با الزمات شهرسازي فرستاده

مي اين ميبايست مشاوران تغييرات الزم صورت .دادند تا به تأييد مالك برسد را انجام

و نظرات مردم را به نحوي با احكام موظف بودند كه خواسته طراحاز سوي ديگر مشاوران ها

و شهرسازي بم منطبق نمايند، تا عالوه بر حفظ  و الزامات صادر شده از سوي شوراي عالي معماري

در اين ميان جهت اجراي مناسب. جلب نمايندهويت شهر بم، مشاركت مردم در اين فرآيند را نيز

و شهرسازي بم، مشاوري تحت عنوان مشاور هماهنگ كننده، بر اقدامات  و الزمات معماري احكام

مي مشاوران معمار نظارت عاليه .نمود اي

و مشاور هماهنگ كننده در شكل شماره .آمده است)5-6(ارتباط بين مردم با مهندسان مشاور

و شهرسازي در اين شكل و تلفيق احكام شوراي عالي معماري مهندسان مشاور وظيفه تطبيق

.هاي مردم را بر عهده داشتندبا خواسته



و الزامات معماري مدل ارائه شده جهت تطبيق خواست مردم در تهيه نقشه:5-6شكل هاي ساختماني، با احكام

و شهرسازي بم

مانيهاي ساخت تنوع نقشه)6-2-4-4
، اين بود كه تعدد افكار مشاوران باعث طراحاز ديگر نكات مثبت استفاده از چندين مشاور

ميايجاد تنوع در نقشه گرديد؛ به عبارت ديگر تعداد زياد مشاوران باعث بوجود آمدن هاي ساختماني

و در نهايت رضايت بيشتر مردم در اعمال خواستهتنوع در نقشه ميها .شدهاي آنان

و:6-6شكل  آن با خواست مردم ارتباطتعداد مهندسان مشاور

و اجرا و عليرغم وجود نكات مثبت مذبور، نقائصي نيز در عمل اما با تمام اين اوصاف

.مشاهده شد كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد

و پس از شروع كار-84تا مهر83مهر–يكسال اول حدوداً(در اوايل كار بازسازي ساخت

.اني به تدريج خود را نمايان نمودهاي ساختممشكالت موجود در مسير تهية نقشه) ساز

و تلفيق خواسته و الزاماتتطبيق هاي مردم با احكام

و شهرسازي بم توسط مهندسان مشاور  معماري

و الزامات صادر شده از سوي احكام

بمشوراي عالي معما و شهرسازي  ري

هايهاي مردم در تهيه نقشهخواسته

 ساختماني

مشاور هماهنگ كننده

برآورده شدن بهتر

هاي مردمخواسته

هاي تنوع بيشتر نقشه

ساختماني

تعداد زياد مشاوران

طراح



ميها بررسي جهت تهيه،)84 مهرتا83از خرداد(كه طي چند ماه ابتدايي بازسازي دهدنشان

مينقشه نشهاي ساختماني مدت زمان زيادي سپري و متعددي بوده است أت گرفته از عوامل شد كه

:توان نام برداز آن جمله موارد ذيل را مي

؛ بطوريكه كم تجربه بودن مهندسان مشاور مستقر در دفتر محلي بم جهت رفع نياز متقاضيان.1

شدبعضاً به دليل كم تجربه بودن آنان نقشه يا با الزامات مطرح شده از سويههاي تهيه

و شهرسازي بم همخواني نداشت  سو(شوراي عالي معماري ي مشاور هماهنگ كنندهو از

و از سوي سازمان نظام(هاي نظام مهندسي ساختمان منطبق نبود نامهو يا با آيين)شدرد مي

مي).شدمهندسي ساختمان رد مي از سوي مشاور( گرديد كه اصالحات متعدداين امر باعث

و يا سازمان نظام مهندسي .ل نمايدها بيش از حد معموزمان تهيه نقشه،)هماهنگ كننده

اين مشكل.كم بودن تعداد مهندسان مشاور مستقر در دفتر محلي بم جهت رفع نياز متقاضيان.2

ازماه اول از شروع كار6(اوايل بازسازي در  بيشتر به چشم)84تا فروردين83مهر يعني

مردمي به حدي افزايش يافت كه نيروهاي خورد چرا كه در اين دوره حجم مراجعاتمي

از جوابگوي اين حجم توانستند بطور مناسب نميمشاوران، در دفاتر محلي بم موجود 

.باشندمردم مراجعه 

،ارسالي از سوي مهندسان مشاورهاي به طرح توسط مشاور مادر وارد نمودن ايرادات مكرر.3

).هاي مصوب قبليحتي وارد نمودن ايراد به طرح(

م هاي ساختماني هندسي بشدت در مورد نقشهاز طرف ديگر در اوايل بازسازي، سازمان نظام

مي سخت و حتي ضوابط پيشنهادي گيري درو توصيه نمود ساختمان 2800آيين نامه هاي موجود

هاي تهيه شده در همان آغاز كار توسط سازمان نظام همين دليل اكثر نقشهبه. كردرا الزامي 

و جهت اصالحات مجدد مه شدبه مشاوران بازگردانندسي رد شده اين مهم خود باعث شده. ده

ا،طراحانبود كه  مس(ساده حجاماز در طراحي خود بيشتر بهره) طيل يا مربعتهمچون مكعب

و كمتر به معماري بومي منطقه توجه نمايند هاي رد شدن مجدد، نقشه بيماز ضمن آنكه؛بگيرند

.طراحي نمايند) Over design(به اصطالح سنگين ساختماني را

و در اواخر سال پس از شد 1384گذشت حدوداً يك سال از سوي مديريت بازسازي بم اعالم

كه توانند در هر نقطه از ايران نقشه كه متقاضيان بمي مي و در صورتي هاي مورد نظر خود را تهيه

گيري هاي؛ از طرفي اندكي از سختتوانند نقشه را اجرايي نمايند به تأييد مشاور مادر برسد مي

و فرآيند تهيه نقشهبسيا بار شديد سازمان نظام مهندسي ساختمان كاسته شود هاي ساختماني

.مشكل كمتري روبه رو شود



مطرح گرديد اين بود كه به دليل حجم مراجعات مردمي 1384از ديگر مواردي كه در اواخر سال

و مشاوران  بم آلبوم نقشه، مديريت بازسازي اقدام به تهيهطراحبه ستادهاي معين بازسازي هاي

ه بودند را جهت كنترل كردهايي را كه تا آن زمان تهيه بدين صورت كه مشاوران كليه نقشه.نمود

د هايو مشاور هماهنگ كننده نيز آلبومي از نقشه ادهمجدد به مشاور هماهنگ كننده تحويل

د و به ستادهاي معين تحويل و جعه به ستادهاي معين تر مردم با مرا به زبان ساده.ادموجود تهيه

ميراه ميان،انتخاب نقشه مورد نظر هاي در اين خصوص مصاحبه. نمودندبر مناسبي انتخاب

اين اقدام. صورت گرفته تاكيد بر آن دارد كه اين روش چندان مورد استقبال مردم واقع نشد

مياز طرفيكنباعث شده بود كه سرعت بازسازي افزايش يابد ولي آنكهرغم علي گرديد باعث

مي كه خواست مردم به سمت نقشه بايست خواست هاي موجود هدايت شود، بدين معنا كه مردم

هاي موجود تطبيق دهند نه اين كه مشاوران بر اساس خواست آنان نقشه خويش را با نقشه

مي48-6اين موضوع در نمودار شماره.طراحي نمايند  دومماهه6كه طي دوره،باشد مشخص

به)84 مهرتا84 فروردين(زسازي با تعداد)84تا اسفند83مهر(ماهه اول بازسازي6نسبت

مي نقشه .باشد هاي تهيه شده بيشتر
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ميله:48-6نمودار طينمودار بازسازي روند پيشرفت بازسازي5اي عمليات شروع ابتداي از ماهه شش دوره

برنامه:منبع زلزلهواحد مناطق بازسازي كل ستاد پروژه كنترل و بمريزي زده



 تشكيالت بازسازي)6-2-5
هاي گذشته تفاوت چشمگيري زلزله بم از ديدگاه تشكيالت بازسازي، نيز نسبت به بازسازي

مهمتريمن تصميمات مثبتي بود كه جهت بازسازي اين تجربه تشكيل ستاد راهبري بم از جمله.داشت

مبه گونه در اين تصميم، تقسيم وظايف. شهر تاريخي گرفته شد ناسب جهت بازسازي شهر بم اي

و سازمانصورت گرفت بنحوي كه هر يك از ارگان ذيها و فعاليتهاي هاي مرتبط با ربط، اقدامات

و سياست خطخود را انجام دادند، و و سياستمشيگذاري بمزگدهي توسط ستاد راهبري اري

.گرفتصورت مي

در اين راستا در بخش مسكن، بنياد مسكن انقالب اسالمي نيز با تشكيل ستاد كل بازسازي

به عبارت ديگر ستاد كل بازسازي بم،. شهرستان بم نسبت به ايجاد تشكيالت بازسازي اقدام نمود

و نيز هاي ابالغي در زمينه بازسازيسياست و تجاري از سوي ستاد راهبري بم اماكن مسكوني

رابرنامه مي،هاي بنياد مسكن . نموداز طريق ستادهاي معين بازسازي وارد فاز اجرا

و نيز نحوه ارتباط اين ستاد در اين خصوص با بررسي عملكرد ستاد كل بازسازي شهرستان بم

نحوه مديريت ستادهاي معين بازسازي آزادي عمل شود كه در با ستادهاي معين بازسازي، دريافت مي

و تشابه عمل در اجرا، بين كليه ستادهاي معين كمي به چشم مي خورد، چرا كه نوعي يكنواختي

مي. شود كه از سوي ستاد كل بازسازي به آنها ابالغ شده بودمشاهده مي توان سياست به عنوان نمونه

حدهاي مسكوني را مثال زد كه غالب ستادهاي معين در تشويق مردم به مشاركت بيشتر در ساخت وا

و فشرده اقدام به برپايي جشن  جشن اولين"هاي مختلف تحت عناويني مانند يك دوره كوتاه

يا"كنيپي هاي برگزار شده جوايزي در اكثر جشن.و از اين قبيل، اشاره نمود"زنياولين سقف"و

يا،شدبه شركت كنندگان داده مي هاي مختلف بازسازي بين ستادهاي هايي كه در دوره ساير برنامهو

.معين متشابه بود

توان نتيجه گرفت كه در تشكيالت بازسازي بم، بنابراين با توجه به مطالب بيان شده مي

و قدرت  خطاستقالل عمل و و در عوض قدرت نفوذ دهي ستاد كل مشيمانور ستادهاي معين كم

ب ميباال بود، بطوريكه و يا اجراي برنامهه جرأت هاي توان گفت كه در مواردي شيوه مديريت

.گرديدعملياتي از سوي ستاد كل به ستادهاي معين ديكته مي

ميدر اين .بطور شماتيك نشان داد)7-6(توان در شكل باره آنچه كه بيان شد را



ستگزينه:7-6شكل و ستاد كل هاي مختلف ارتباط بين  بازسازياد معين

خط، محور افقي نشان)7-6(در شكل و محور عمودي ميزان دهنده ميزان دهي ستاد كل

و اجرايي ستاد مي در اين شكل محدوده. باشداستقالل ستادهاي معين بازسازي در شيوه مديريتي

ب و ستاد كل بازسازي را در ميشماره چهار نحوه ارتباط متقابل ستادهاي معين . دهدازسازي بم نشان

ميمشيدر اين محدوده خط و استقالل اجرايي ستادهاي معين پايين .باشددهي ستاد كل باال

و حمايت مالي رسد به دليل اينكه به نظر مي كل تادهاي معين از طريق ستادس پشتيباني

تع، اينبوده است بازسازي و همكاري ما بين آنان بوجود آمده بوداگونه لبته اين وضعيت چندا. مل

. تغيير نمود 1385ماه پس از تغيير رياست بنياد مسكن در اوايل سال 

جديد بنياد مسكن اينگونه بود كه، ستادهاي معين بازسازي هر استانتسارويكرد تازه ري

و حمايت  و حمايت مالي توسط ستاد كل، از سوي بنياد مسكن همان استان پشتيباني بجاي پشتيباني

ش ميها سياستدر اين روش ستادهاي معين. وندمالي نمودندي كلي بازسازي را از ستاد كل دريافت

ميمتنوعي شيوه خود ولي هر يك در مديريت امور محوله و بر اساس شرايط را انتخاب كردند

ميمختلف، روشي خاص را در  مي پيش و اين خود باعث حس گرفتند گرديد كه به دليل ايجاد

.سرعت بازسازي افزايش يابد،ستادهاي معينرقابت بين 

پايين آمدن كيفيت بازسازي نسبت به روش قبلي به دليل افزايش از طرفي از معايب اين شيوه

. سرعت بازسازي بود
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دهي ستاد كلمشيخط

:4محدوده شماره

و استقالل خط دهي ستاد كل باال

 ستادهاي معين پايين

:1همحدوده شمار

و خط دهي ستاد كل پايين

 باالاستقالل ستادهاي معين 

:2محدوده شماره

و استقالل خط دهي ستاد كل

 ستادهاي معين باال

:3محدوده شماره

و استقالل خط دهي ستاد كل

 ستادهاي معين پايين



:هفتمفصل

و پيشنهاد نتيجه  گيري



 مقدمه)1-3
ميبم 1382زلزله سال قريب به كه باعث كشته يا مجروح شدن باشداز جمله سوانح مخربي

به 50 و ويران شدن كامل نزديك و درصد مناطق80هزار نفر و بروات گرديد و روستايي بم شهري

.ر كار مسئوالن قرار گيردسبب شد كه بازسازي اين مناطق در دستو

مياز طرفي از آنجا كه بازسازي به عنوان يك تخصص بين رشته و گرايشاي شناخته هاي شود

و و مهندسي، مديريتي ها الزم ميباشد؛ جهت پيشبرد اين فعاليت... متنوعي اعم از علوم اجتماعي، فني

ميهاهاي بازسازي به لحاظ هزينه، پروژهو از نگاه ديگر پروژه و سنگيني ومحسوب شوندي عظيم

و چه به لحاظ هايي چه به لحاظ تنوع تخصصبنابراين مديريت چنين پروژه هاي بكار گرفته شده

و مياز اهميت ويژه.... منابع .باشنداي برخوردار

و مديريت بازسازي اين بر شداساس با توجه به اهميت بازسازي تا به بررسي الزم ديده

و. پرداخته شودزي پس از زلزله بم مديريت بازسا در همين راستا با استفاده از مطالعات اسنادي

و مروري بر تجارب مديريت بازسازي زلزله(اي كتابخانه هاي كه خود در دو بخشِ چارچوب مفهومي

و خارجي، مورد بررسي قرار گرفته است زده با حضور در شهر زلزله(و مطالعات ميداني)مهم داخلي

و و عوامل بم همچنين. است گرفتهاين تحقيق انجام،)و نيز مديران ارشد بازسازيمصاحبه با مردم

وبه شيوه بنابراين،تحليلي دارد–از آنجا كه تحقيق حاضر ماهيتي توصيفي  و كيفي از روش اي كمي

و مديريت هاي مورد استفاده در مطالعات علوم اجتماعي ترين روش تحقيق پيمايش كه از جمله رايج

. باشد استفاده شده است مي

و اصطالحات در اين تحقيق براي يكسانهمچنين برخي از در فصل دوم سازي تعاريف

و اصطالحات آورده شده كهميهاست كه بازسازي از جمله مراحل مديريت يك سانح تعاريف باشد

و دوباره سازي زيرساخت هاي تخريب شده،و سازهها به مفهوم فعال نمودن تمامي خدمات، ترميم

و بازگشت فعاليت به احياء اقتصادي و ساير شرايط زيستي يك جامعه و فرهنگي هاي اجتماعي

و يا حتي بهتر از آن حالت مي و سانحه به دليل اينكه بازسازي از طرفي. باشد حالت قبل از بحران

و كالن  و تنها به بخش كالبديهاي اصلي بازسازي از ميان جنبه باشدميداراي مفهومي كلي بازسازي

و بازسازي اماكن مسكوني  .پرداخته شده استدر اين زمينه نيز فقط به احياء مجدد

به دليل آنكه غايت اهداف در بازسازي اماكن مسكوني، ساخت مسكن براي از سوي ديگر

و مردم سانحه آسيب مي ديدگان شاركتم(باشد، الجرم بررسي مديريت بازسازي مشاركتي ديده

كه در نهايت نتايج آن در ادامه آورده در دستور كار تحقيق حاضر قرار گرفته است) ديدگان آسيب

.شده است



 نتايج تحقيق)1-4
و كيفي مي .باشد نتايج تحقيق حاضر مشتمل بر دو بخش كمي

و نيز با استفاده از مصاحبه با در بخش كيفي اين پژوهش با استفاده از مشاهدات ميداني

و مديران ارشد بازسازي به بررسي مديريت بازسازي بم با نگاهي خاص به مشاركت مردم مسئوال ن

هاي در پيش گرفته شده بازسازي در اين بخش به مطالبي چون تأثير سياست. پرداخته شده است

و ساير سياست( بر مشاركت مردم، بررسي) هاي بازسازي همچون سياست مالي، مديريت ساخت

.شده است

هاي در حال تعداد خانه(ديدگان هزار نفري آسيب25، جامعه حدود نيزش كمي در بخ

شد) بازسازي يا بازسازي شده جامعه آماري مردم( در شهر بم به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته

نفر محاسبه گرديد؛ كه از روش 200كه با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه)شهرستان بم

م نمونه و نمونهگيري  SPSSافزار آماري پس از آن به كمك نرم. گيري ساده استفاده شده است طبق

.گرديدتحليل

ميدر نهايت مي آنچه كه از اين تحقيق منتج دهد كه اكثر قريب به اتفاق شود نشان

از)درصد77( دهندگان به سواالت تحقيق پاسخ ، حداقل يكي از اعضاي درجه اول خانواده خويش را

از جملة مهمترين داليل كاهش مشاركت مردمي در)ها تعداد زياد كشته( بطوريكهاند دادهدست

به كاهش تعلقات مادي مردميك سو سببازاين مهم. رود ابتداي روند بازسازي به حساب مي و

و رغبت بازماندگان در پيگيتبع آن كاهش و ساز خود، ميل باعث سوي ديگرازو ري كار ساخت

و روانيمشبروز  .شده بودپس از زلزله كالت روحي

ميآنچه و رواني خويش پرداخته رسد اينكه به تدريج، كه به نظر و مردم به بازيافت روحي اند

و . مشاركت آنان با گذشت زمان افزايش يافته است اين موضوع در نمودار حاصل از بررسي آمار

در زمينه تعداد) گزارش هفتگي اين نهاد 160حدود(ارقام موجود در بنياد مسكن انقالب اسالمي 

و جذب شده بانك پرونده .)1-7نمودار شماره( باشدمي مشخصها كامالً هاي معرفي شده

وها پيگيري پروندهةيكي از مصاديق مشاركت مردم در زمينتواندميالذكر نمودارهاي فوق

و در باشد، چرا كه يكي از وظايف عمده تكميل مدارك مورد نياز و مهم مردم در برنامه بازسازي

و ساز واحد قسمت سياست مديريت ساخت واحدهاي مسكوني، پيگيري امور مربوط به ساخت

به است از آنجا كه پيش از معرفي به بانك، نياز. باشدمسكوني خويش مي تا فرد متقاضي اقدام

و تشكيل پرونده بازسازي، تكميل مدارك الزم، تهية نقشة ساختماني،  ، بنابراين نمايد... صدور پروانه

. هاي مناسب براي سنجش مشاركت مردم قرار بگيرد تواند يكي از مالكمي



 تسهيالت بانكياز مردم استفادههاي عامل جهت هاي جذب شده شهري توسط بانكتعداد پرونده:1-7نمودار

از مشاهده مي مطلب فوق مؤيدزلزله بوده است كه شود كه اوج بازسازي حدود دو سال پس

.است

كه سياست تأمين مصالحدر زمينه ازو نقش آن در جلب مشاركت مردم نيز بايد گفت بيش

از سوي. اند از پاسخگويان در انتخاب مصالح ساختماني تا حدودي مشاركت داشته) درصد57(نيمي 

ازديگر  و در مقابل تنها از پاسخگويان در اين زمي) درصد5/33(يك سوم بيش 5/9نه مشاركت فعال

مديريت 1384اين در حالي بود كه در اوايل سال. اندمشاركت كمي داشتهاز آنان) نفر19(درصد

و مهندسي نمود كه شامل نمايشگاه مصالح بازسازي اقدام به راه اندازي سايت خدمات فني

وساختماني تعدادي واحد ساختماني،  .بود طراحمحل تجميع مشاورانيزن نمونه جهت الگوسازي

در هدف از راه اندازي اين نمايشگاه عالوه بر عرضه مصالح ساختماني، جلب مشاركت مردم

و توانمندسازي منطقه  و به تبع آن ايجاد بستري(انتخاب مصالح با استفاده از دعوت از توليدكنندگان

.بوده است)نيهاي جديد عرضه مصالح ساختما مناسب جهت ايجاد نمايندگي

و آگاهي ، جلوگيري از مصالح ساختماني هاي عمومي مردم بم در زمينه از طرفي ارتقاء دانش

و يا گران نيز از جمله اهداف اين نمايشگاه به شمار و مصالح غير مرغوب عرضه محصوالت

.رفت مي
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ويعل و با وجود فراهم نمودن امكاناتي چون و رغم تمامي مزايايي كه بر شمرده شد سيله اياب

.استقبال نشدچندان مذكور از نمايشگاه،هاب جهت بازديد عمومذ

و اهداف اصلي نمايشگاه تا حدودي تحت به نظر مي و رسد كه تاثيرات الشعاع متمركز بودن

با. يكجا برگزار شدن آن قرار گرفته بود و در اين زمينه بجاي برگزاري نمايشگاهي در چنين سطحي

محضور شركت و بصورت متمركز در يك مكان، هاي و عرضه كننده مصالح ساختماني تعدد توليد

وبهتر بود كه  مي غير متمركز در سطوح محلي و يا حتي در كنار برپايي چنين برگزار گرديد؛

و نمايشگاهي، نسبت به راه اندازي مجدد فعاليت عاملين محلي توزيع مصالح ساختماني شهر بم

ازبا استروستاهاي اطراف،  )پيش از اماكن مسكوني( گونه اماكن تجارياينو بازسازي نوسازي فاده

چرا كه معموالً صاحب نظران معتقدند كه بازسازي اقتصادي بهتر؛گرفتاقدامات بيشتري صورت مي

مياين مهم عالوه بر اشتغال. ها صورت بگيرداست پيش از بازسازي خانه توانست به زايي مناسب

ب بمشاركت هر چه .ديده بم كمك بيشتري نمايدعنوان جزعي از جامعه آسيبه يشتر مردم

از سياست ماليدر خصوص نيز آنچه كه مشخص گرديد اين بود كه در حدود نيمي

مي)درصد 43.5(گويان پاسخ و مردم از ابتداي تا انتهاي با يكديگر بايست بر اين باور بودند كه دولت

و همكار اند كه اظهار نموده از آنان درصد27از سوي ديگر.ي داشته باشندفرآيند بازسازي تعامل

و نجات تا بازگشت كامل شرايط بر عهده دولت  و بايد كليه وظايف از ابتداي دوره امداد 22باشد

و اجراي كار برعهده مردم باشدبيان نموده نيزدرصد .اند كه بهتر است هزينه بازسازي برعهده دولت

 ديده وضعيت وظيفه مالي دولت در قبال مردم آسيب:2-7نمودار
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و نجات تا بازگشت كامل شرايط به عهده دولت است ازاول امداد

و كار به عهده مردم است هزينه هاي بازسازي به عهده دولت

و اجراي كار توسط دولت است هزينه ها به عهده مردم

و پس ازآن به عهده مردم است و نجات به عهده دولت امداد

و دولت ازابتدا تا انتهاي فرايند بازسازي و همكاري مردم تعامل

و همه كارها به عهده مردم است دولت هيچ وظيفه اي ندارد



درصد بطور قاطع ميزان وام بازسازي را كافي 54.4گويان همچنين بيش از نيمي از پاسخ

هاي انجام گرفته اين در حالي است كه دولت در اين بازسازي به نسبت ساير بازسازي. اند نداسته

كهمي. بودهزينه بسيار زيادي را متقبل شده  درهاي غير عملي برخي از مسئوالنوعدهتوان گفت

بانك جهانيو هاي فراوان كشورهاي خارجيشايعات مختلف در زمينه كمكابتداي بازسازي، 

از جمله داليلي بود كههاي بازسازياز ميزان هزينه رساني مناسبعدم اطالع،براي بازسازي بم

برتافزايش توقعات مردم را در پي داش و تبليغات فراوان جرايد مزيد و سيما ؛ در اين ميان صدا

.علت شده بود

در در اين خصوص با بررسي ، مشخص گرديد كه تسهيالت پرداختيمورد هاي صورت گرفته

جهت افزايش هاي متعدد وجود مصوبه(اين مهم. اين تسهيالت طي چندين مرحله افزايش يافته است

شد) تسهيالت بازسازي كهباعث هاي واممجدد در اوايل كار بازسازي، مردم به اميد افزايشه بود

.هاي خود را به تعويق انداخته يا پس از تشكيل پرونده پيگيري الزم را ننمايند تشكيل پرونده،بانكي

مي رسد كه اگرچه رفته رفته نيازهاي بازسازي با گذشت زمان روشن به نظر مي به تر و گرديد،

ب ميو تصميمات جديدتره افزايش اعتبارات مالي جديدتبع آن نياز تعدد شد، وليكن احساس

را مصوبات، سبب شده بود كه متقاضيان به اميد افزايش مجدد تسهيالت پيگيري پرونده هاي خويش

.به تعويق بياندازند

متقاضيان براياي مشكالت عديده بروزدر زمان مقرر سببها عدم تشكيل به موقع پرونده

ميگرديديم و اين توان اشاره كرد كه با گذشت زمان قيمت مصالح نيز؛ به عنوان مثال افزايش يافته

متقاضياني كه ديرتر اقدام به تشكيل پرونده كرده بودند نتوانند همانند ابتداي بازسازي، امر باعث شد 

و با كسري منابع ما و ساز واحد مسكوني خويش را به اتمام برسانند در. لي مواجه شوندكار ساخت

به تشكيل به موقع پرونده مورد به موقع درصد از متقاضيان40هاي بازسازي بايد گفت كه قريب

كه. اند اقدام الزم را انجام نداده گويان پس از سال درصد از پاسخ31در همين زمينه شايان ذكر است

و پيگيري آن نموده 1385 و مستأجريني بودهاند كه بيشتر اقدام به تشكيل پرونده كه آنان مزدوجين اند

مي1384در سال  مي بايست خانه به دستور رياست جمهور و(اين قشر. شدند دار مستأجرين

ب) مزدوجين و ساز مييدر خصوص كسري بودجه ساخت .شدند شترين افراد را شامل

حد. بوده است اسكان موقت مردمداليل كاهش مشاركت ديگر از مسئوالن پرداختن بيش از

و تجهيزات اسكان موقت بم در بين بازسازي . هاي گذشته كشور امري كم نظير بوده است به امكانات

در حد مسكن دائم در نظر پرداختن بيش از حد به مسكن موقت در بم، باعث شده بود كه مردم آن را



و جهت بازسازي واحد مسكوبگيرند ني خويش اقدامو در مواردي آن را بر مسكن دائم ترجيح دهند

با وجود اسكان موقت«شوندگان بمي، الزم را انجام ندهند بطوريكه به نقل از برخي از مصاحبه

».مناسب، پيگيري جهت ساخت مسكن دائم نياز نيست

از نحوه اسكان موقت خود رضايت متوسطي) درصد56(همچنين بيش از نيمي از مردم بم

و  .اند رضايت داشته درصد ديگر در سطح بااليي27داشته

ت آنچه كه مسلم است اين وليكن،مين اسكان موقت امري مبرهن بودأكه پس از زلزله بم لزوم

ميپرداختن بيش از حد به سطح رفاهي مسكن موقت  كه رود در بم از بزرگترين معايب آن به شمار

.بودهكامالً عيان گشتدر ميزان مشاركت مردم در دوران بازسازي ات سوء آن ثيرأت

و خبررساني اطالع مي رساني در اين.رود از اركان اصلي در جلب مشاركت مردم به شمار

به مردماز)درصد 40.5(يك سوماز بيشزمينه  و دريافت اخبار مربوط منبع كسب اطالعات

و پرسش  همچنين.اند، بيان نمودهاز كاركنان ستادهاي معين بازسازيبازسازي را مراجعه حضوري

را 21 و آشنايان .اندبه عنوان منبع كسب خبر معرفي نمودهدرصد ديگر پرسش از اقوام

مي3-7نمودار . دهد اين موضوع را كامالً نشان

و اطالعات در فرآيند بازسازي:3-7نمودار و آگاهي از اخبار  چگونگي دريافت

رساني ضعف چشمگيري ديده اطالع در زمينهشود، در فرآيند بازسازي بم، چنان كه ديده مي

كه مي و اين توان يك كانال اطالع را نمي» مراجعه به مراكز بازسازي«در واقع شود چرا رساني دانست

ني متقاضيان،نكته كه غالب  رااطالعات مورد ، با مراجعة حضوري به مراكز بازسازي كسب ازشان

باند به معناي آن است كرده مي مهم اين. رساني وجود نداشته است راي اطالعكه اصوالً مكانيزمي

: توان موارد ذيل را نام برد باعث مشكالت فراواني خواهد شد كه از آن جمله مي
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و تلويزيون سراسري راديو
و تلويزيون استان كرمان راديو
روزنامه ها يا مجالت محلي

و بروشورها جزوه ها
و محالت  تابلو اعالنات در سطح شهر

و اعالنات در مراكز بازسازي  تابلو
سخنرانيهاي مسئولين در اماكن عمومي

و پرسش مراجعه به مراكز بازسازي
و ساير مردم و همسايگان اقوام

تعداد



ميلوجود خطا در انتقا.1 كه اطالعات در اين روش باال ستاد معين كارمند باشد چرا

و بازسازي مي ممكن بايست براي هر مراجعه كننده توضيحات الزم را بيان نمايد

و يكسان به همگان ارائه كند است نتواند اطالعات را به صورت يك هنگام. دست

و رو در رو به تك تك افراد، امكان بروز سوءتفاهم، ارائة اطالعات به صورت شفاهي

و چه از سوي شنونده باال مي . رود چه از سوي گوينده

و براالزم رساني تنها به ارائة اطالعات اطالعدر اين روش.2 ي انجام عمليات اداري

شد تشكيل پرونده و به اين ترتيب، امكان انجام كارهاي. ها محدود خواهد آموزشي

مي فرهنگي و فرهنگي از ضروريات مهم براي آموزشيهاي فعاليت. رود از ميان

و برخي از مواردي كه فعاليت. اوضاعِ پس از حوادث طبيعي است هاي فرهنگي

از كند عبارت تبليغاتي را ضروري مي و مسايلي: اند كنترل انتظارات، تشريح مشكالت

و وقفه در كار شده باشد، تشريح اقدامات انجام  كه احياناً ممكن است موجب كندي

و همراهي در بهره هاي آينده، جلب گيران، تشريح برنامه شده به منظور ايجاد همدلي

و همكاري افراد، بازسازي رواني جامعه، جلوگي گيري شايعه، ري از شكلمشاركت

.ي الزمها ارائة آموزش

يا هاي اطالع بنابراين وجود راهكاري جهت استفاده از شبكه و و سيما رساني همچون صدا

مي حتي در يك گام بلندتر استفاده از شبكه و اتوماسيون نمودن مراحل بازسازي تواند اين اينترنت

.مشكل را در سوانح آتي بر طرف نمايد

شد هاي ساختماني مردم در تهيه نقشه مشاركت .نيز از جمله مواردي بود كه به آن پرداخته

و(از خصوصيات ويژه زلزله بم، استقرار مهندسان طراح نقشه در يك مكان پايگاه خدمات فني

و طراحي نقشه) مهندسي كه. متقاضيان بود نيازهاي مورد جهت ارائه خدمات مهندسي شيوه عملي

يعني تجميع مهندسان(هاي ساختماني، پس از زلزله بم در پيش گرفته شده بوده نقشهدر زمينه تهي

مي براي اولين بار بود كه در تاريخ بازسازي) در يك مكان طراحمشاور  .شد هاي كشور تجربه

و مهندسي جهت خدمت طراحتجميع مهندسان و در سايت خدمات فني رساني به مردم

د مياستفاده از اين مشاوران توانر فرآيند بازسازي داراي نكات مثبت فراواني بود كه از آن جمله

:موارد ذيل را نام برد

 سهولت در انتخاب مهندس مشاور؛.1

و مهندسي كشور به عنوان بخش.2  هاي غيردولتي؛ استفاده از نيروي فني

 مشاركت مردم در تهيه نقشه؛.3



 هاي ساختماني؛ تنوع نقشه.4

و مشاوران نيزها در اين روند مردم خواسته ي خويش را جهت تهيه نقشه ساختماني بيان نموده

.نمودندمي هاي مطرح شده، اقدام به تهيه نقشه بر اساس خواسته

و نظرات مردم را به نحوي با احكام از سوي ديگر مشاوران طراح موظف بودند كه خواسته ها

و شهرسازي بم منطبق نمايند، تا عالوه بر حفظو الزامات صادر شده از سوي شوراي عالي معماري

در اين ميان جهت اجراي مناسب. هويت شهر بم، مشاركت مردم در اين فرآيند را نيز جلب نمايند

و شهرسازي بم، مشاوري تحت عنوان مشاور هماهنگ كننده، بر اقدامات  و الزمات معماري احكام

مي مشاوران معمار نظارت عاليه .نمود اي

و مردم نشان داده شده است نحوه)1-7(در شكل .ارتباط بين مشاوران

و الزامات معماري مدل ارائه شده جهت تطبيق خواست مردم در تهيه نقشه:1-7شكل هاي ساختماني، با احكام

و شهرسازي بم

با گذشت زمان تهيه نقشه ساختماني معايبي نيز در زمينه وجود تمام مزاياي مذكور،وليكن با

.گرديد كه به تدريج مديران بازسازي نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام نمودند نمايان

شد تشكيالت بازسازي در.ه استنيز از جمله مواردي بود كه در اين تحقيق به آن پرداخته

و سياستگزاري بم تشكيل گرديدبراي نخستين بار اين زلزله به نظر. ستادي با نام ستاد راهبري

و تلفيق خواسته و الزاماتتطبيق هاي مردم با احكام

و شهرسازي بم توسط مهندسان مشاور  معماري

و الزامات صادر شده از سوي احكام

و شهرسازي بم  شوراي عالي معماري

هايهاي مردم در تهيه نقشهخواسته

 ساختماني

مشاور هماهنگ كننده



و كنترل مناسب وظايف بازسازي بين سازمان مي هاي رسد كه تشكيل اين ستاد گام مؤثري در توزيع

و برواتاين ستاد وظيفه. مختلف بوده است و تجاري بم به بنياد مسكنرا بازسازي اماكن مسكوني

بم. مودنانقالب اسالمي محول  و تجاري بنياد(در همين راستا، مجري بازسازي اماكن مسكوني

. نيز اقدام به تشكيل ستادي تحت عنوان ستاد كل بازسازي بم نمود)مسكن

و نيز نحوه ارتباط اين ستاد در اين خصوص با بررسي عملكرد ستاد كل بازسازي شهرستان بم

دبا ستادهاي معين بازسازي، دريافت مي ر نحوه مديريت ستادهاي معين بازسازي آزادي عمل شود كه

و تشابه عمل در اجرا، بين كليه ستادهاي معين كمي به چشم مي خورد، چرا كه نوعي يكنواختي

مي. شود كه از سوي ستاد كل بازسازي به آنها ابالغ شده بودمشاهده مي توان سياست به عنوان نمونه

واحدهاي مسكوني را مثال زد كه غالب ستادهاي معين در تشويق مردم به مشاركت بيشتر در ساخت 

و فشرده اقدام به برپايي جشن  جشن اولين"هاي مختلف تحت عناويني مانند يك دوره كوتاه

يا"كنيپي هاي برگزار شده جوايزي در اكثر جشن.و از اين قبيل، اشاره نمود"زنياولين سقف"و

و به شركت كنندگان داده مي هاي مختلف بازسازي بين ستادهاي هايي كه در دوره يا ساير برنامهشد،

.معين متشابه بود

توان نتيجه گرفت كه در تشكيالت بازسازي بم، بنابراين با توجه به مطالب بيان شده مي

و خط و در عوض قدرت نفوذ و قدرت مانور ستادهاي معين كم دهي ستاد كل مشياستقالل عمل

مي باال بود، بطوريكه و يا اجراي برنامهبه جرأت هاي توان گفت كه در مواردي شيوه مديريت

.گرديدعملياتي از سوي ستاد كل به ستادهاي معين ديكته مي

و حمايت ستادهاي معين بازسازي از ستاد و پشتيباني رويكرد مذكور پس از مدتي تغيير نمود

بر عملكرد ستادهاي كل وظيفه نظارت عاليه بطوريكه ستاد كل به بنياد مسكن همان استان سپرده شد

با اين رويكرد ستادهاي معين در شيوه مديريت خود با استقالل عمل بيشتري. را برعهده گرفتمعين 

و در بازسازي سال مواجه شوند  زده لرستان اين شيوه مناطق زلزله 1385بطوريكه پس از مدتي

و حتي در زلزله لرستان  ستاد هماهنگي بازسازي مناطق"اين ستاد به بصورت كامل استفاده شد

ستاد هماهنگي وظيفه نظارت عاليه بر كار ستادهاي معين، هماهنگي. تغيير نام داد"زده لرستان زلزله

و هماهنگي بين ستادهاي معين با دستگاه .هاي استاني را برعهده داشت بين ستادهاي معين بازسازي



و قوت مديريت بازسازي)1-5 بمنقاط ضعف
و ضعف در مديريت بازسازي بم را به شرح ذيل بيان در همين راستا مي توان اهم نقاط قوت

:نمود

ضعف)1-5-1  نقاط
كه در زمينه بازسازي يك شهر سانحه ديدهريزي مناسب عدم وجود برنامه• تجربه چرا

با براي بازسازي يك شهر مناسبي در كشور و كليه تجارب پيشين مرتبط وجود نداشت

.روستايي بوده استبازسازي 

از مي را توان يكي براي مناسب ريزيبرنامه، به عدم وجود نقاط ضعف مديريت بازسازي بم

و خطا در روشيك بازسازي  و اين نكته خود را به صورت فرآيند آزمون هاي شهري دانست

ا چرا كه تاكنون بازسازيه است؛مديريتي بازسازي در بم نشان داد ست در هايي كه صورت گرفته

. ارتباط با روستاهاي كشور بوده است

و كارآمد از مراحل مختلف بازسازي به مردم• از،نارسايي در مكانيزم اطالع رساني مناسب

.ديگر نقاط ضعف اين بازسازي بوده است

و استفاده رساني همچون اطالع براي هاي مختلف بازسازي بم عليرغم وجود برنامهدر از صدا

و و نشريه سيماي سراسري و سخنراني استاني، توزيع جزوه، بروشور و حتي حضور هاي محلي

و مسئوالن بازسازي در اماكن عمومي، همچنان مشاهده مي شد كه برخي از مردم از اخبار مديران

ميبي اطالعابراز بازسازي .نمودندي

د• و رواني بازماندگان جهت كاراتر نمودن مشاركت به ليل نگاه ضعف در بازتواني روحي

و رواني آسيب از،ديدگان ويژه مسئوالن به بازسازي كالبدي نسبت به بازتواني روحي

.رفت مهمترين نقاط ضعف اين بازسازي به شمار مي

هايي چون وزارت توان گفت كه اگر چه اقدامات مناسبي توسط سازمان در اين خصوص مي

و آموزش پزشكي، سازمان بهداشت جهاني، و ساير نهادهاي بهداشت، درمان سازمان بهزيستي

و رواني بازماندگان به شرايط عادي صورت گرفته است ذي ربط، جهت بازگرداندن شرايط روحي

و كالبدي شهر بم بسيار نا چيز وليكن اين اقدامات در مقابل فعاليت هاي مرتبط با بازسازي فيزيكي

.باشد مي

و• و سازمانهماهنگي مناسب بين مجري بازسازي كالبدي بم هاي مرتبط با بازتواني روحي

. وجود نداشت رواني جهت به فعل رساندن مشاركت بالقوه مردم



همانگونه كه بيان شد توجه خاص مسئوالن به بازسازي كالبدي سبب تحت الشعاع قرار گرفتن

و رواني مردم شده بودو كمرنگ مي اين مهم زماني وخيم. تر شدن بازتواني روحي كه تر شد

و سازمانه و رواني به حداقل مقدار ماهنگي مجري بازسازي كالبدي هاي مرتبط با بازتواني روحي

.رسيد خود مي

آن(تاثير سوء نحوه تأمين اسكان موقت• در) عليرغم نياز مبرم مردم به بر مشاركت مردم

از بازسازي آن كه نشأت گرفته  از جمله باشدمي نگاه غير كارشناسانه به شيوه تأمين

مي بازسازينقاط ضعف اين .رود به شمار

پس از زلزله بم امري كامالً مشخص بوده توان گفت كه نياز به مسكن موقت به جرأت مي

و شايد دلسوزي است و توجه بيش از حد هاي بيش از وليكن نكته مهم اين است كه نحوه تامين آن

و بر ميزان مشاركتحد مسئوالن در اين زمينه سبب شد كه مردم احساس اضطرار نن شان در مايند

.بازسازي تاثير سوء بگذارد

و كمك بالعوض، با در نظر گرفتن نرخ تورم ساالنه ميزانتخصيص زمينه در• توجهبا( وام

 ضعفنيز تا حدودي)طول بكشد به اينكه دوره بازسازي ممكن است بيش از يك سال

.شوداحساس مي

ياتهمانگونه كه در فصل پيش اشاره شد و  از زماناي افزايش سقف وام بازسازي در برههغيير

.ميزان مشاركت مردم اندكي مؤثر باشدكاهش شده بود عليرغم رفع مشكل مالي مردم، بر سبب

رسد كه اگر در ابتداي بازسازي جهت تخصيص منابع مالي، مواردي چون نرخ بنابراين به نظر مي

و نيز طول دوره بازسازي در نظر گرفته شود مشكالت كمتري در زمينه منابع مالي بوجود تورم ساالنه

.خواهد آمد

و راه• اندازي نمايشگاه مصالح ساختماني بم با صرف هزينه زياد، به صورت غير مستمر

ميمتمركز  .توان آن را به عنوان يك نقطه ضعف نام برداز ديگر مواردي بوده است كه

مي اندازي نمايشگاه مصالحاگرچه ايده راه تواند به عنوان يكي از نقاط ساختماني از يك سو

و به هاي كوچكتر قوت اين بازسازي به حساب آيد، وليكن بهتر بود كه اين نمايشگاه در مقياس

مي صورت مستمر برپا شود . يافتو تا پايان بازسازي ادامه

و انتظارات متقابل در• و مشاوران طراح نقشهنحوه هماهنگي ساختماني در هاي بين مردم

.شودابتداي بازسازي ضعف چشمگيري احساس مي



ميهاي صورت گرفته در زمينة طراحي نقشهاز بررسي شود كه هاي ساختماني اينگونه برداشت

و انتظارات متقابل در ابتداي بازسازي ضعف چشمگيري در نحوه  و مشاوران هماهنگي بين مردم

.طراح وجود دارد

 ساختماني در ابتداي بازسازي پيمانكارانو بين مردم انتظارات متقابل دررسد كه به نظر مي•

.دوجود دارضعف بطور نسبي

بازار كار مناسبي،نمودند كه اين بازسازيدر ابتداي بازسازي به دليل آنكه پيمانكاران تصور مي

و طرف قراردادشان براي آنان مي ول استدولت باشد و ساز گذاشتند يكن پس از پا به عرصه ساخت

و دولت از گذشت اندك زماني از بازسازي، مشخص شد كه طرف قرارداد پيمانكاران مردم مي باشند

دوبه عنوان شاهد قرارداد،طريق ستاد كل بازسازي مي اين نحوه اين ارتباط اگرچه. شودوارد عرصه

ميمناسبي مي و پيمانكاران در باشد وليكن بازسازي كامالً تداياببايست انتظارات متقابل مردم

و مناسب تعريف شود تا در مراحل آتي مشكالت احتمالي به وجود نيايد .مشخص

و• از ديگر نكات مهم اين بازسازي، ضعف در ارزيابي فرآيند بازسازي به صورت متناوب

ميمبتني بر روش .باشدهاي علمي همچون مستند سازي

و متنوعي در زمينة بازس و حتي به طور اگرچه مطالعات متعدد ازي بم صورت گرفته است

اخص جهت مستندسازي فرآيند بازسازي بم، از سوي هيات دولت اعتبار مناسبي تخصيص يافته 

.بازسازي بم انجام نشده استمديريت است وليكن تاكنون تحقيق مناسبي دال بر ارزيابي 

 نقاط قوت)1-5-2
:باشدمهمترين نقاط قوت موجود در اين بازسازي به قرار ذيل مي

بمتوجه خاص به موضوع مشاركت مردم در سياست• از جمله مهمترين،هاي برنامه بازسازي

.شودنقاط قوت در اين بازسازي محسوب مي

ميهاي مطرح شده در برنامه بازسازي مناطق زلزلهدر اغلب سياست شود زده شهرستان مشاهده

و توانمند نمودن آنان توجه  .اي شده استويژهكه به موضوع مشاركت مردم

و سياستگزاري بم• از ديگر استفاده از مديريت يكپارچه بازسازي با تشكيل ستاد راهبري

.بازسازي بم بوده استدر موارد مطرح

و سياستگزاري بازسازي بم در اين زلزله براي نخستين بار ستادي با عنوان ستاد راهبري

.هاي مرتبط با بازسازي بوده استي سازمانهاتوزيع مسئوليتو نقش آن هماهنگيتشكيل شد كه 

و مراجع دانشگاهي براي ارائه خدمات• ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از مهندسان مشاور

و مهندسي .فني



و مشاوران راه و مهندسي، فرصتي را جهت استفاده از متخصصان اندازي پايگاه خدمات فني

.براي ارائه خدمات بهتر به وجود آورده است

و الزامات طراحي،ت• و شهرسازي بم جهت صدور احكام شكيل شوراي عالي معماري

و شهرسازي .معماري

اگرچه در مورد برخي. تشكيل اين شورا ايده بسيار مناسبي براي حفظ هويت تاريخي بم بود

ميشود از الزامات صادره نقاط ضعفي ديده مي  بايست در تحقيق ديگريو ارزيابي اقدامات اين شورا

و نيز تشكيل چنين شورايي گام بسيار مناسبي در حفظ هويت تاريخي بررسي شود وليكن اين ايده

.رودشهرستان بم به شمار مي

هاي كنترل اندازي آزمايشگاهكنترل مناسب مصالح ساختماني به لحاظ كيفيت از طريق راه•

.كيفيت مصالح

ج مله مواردي بود كه به آن توجه همانگونه كه مطرح شد استحكام بم در مدل بازسازي از

و جهت تحقق اين مهم كنترل كيفيت مصالح در دستور كار مسئوالن ويژه اي شده بود در اين زمينه

. قرار گرفت

هاي محلي همچون سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان گيري مناسب از سازمانبهره•

.و شهرداري بم

.ن نظام مهندسي ساختمان استانهاي محلي همچوتوانمند نمودن سازمان•

و سازها از سازمان هاي محلي همچون نظام مديريت بازسازي بم جهت نظارت بر ساخت

هاي محلي نقش بسيار مهندسي ساختمان استفاده نمود كه اين مهم خود در توانمندسازي سازمان

.مناسبي را ايفا نمود

مساز ديگر نكات قابل توجه بيمه نمودن ساختمان• .پس از زلزله بوده استكوني هاي

هاي كشور اقدام به بيمه نمودن در اين زمينه دولت براي نخستين بار در تاريخ بازسازي

و روستايي بم نومد بطوريكه در سال ساختمان بر 1384هاي شهري ميليارد ريال10با اعتباري بالغ

و در سال ساختمان و در سال ساختمان ميليارد ريال22با اعتبار 1385هاي روستايي هاي شهري

. ها را در دستور كار خويش قرار دادميليارد ريال الباقي بيمه ساختمان6با اعتبار 1386

و در بخش 500در بخش شهري سهم مالك و سهم دولت يك ميليون ريال هزار ريال

و سهم دولت 200روستايي سهم مالك  س 400هزار ريال اختماني هزار ريال جهت بيمه هر واحد

.بوده است

و ناكارآمد• و پرهيز از تشكيل تشكيالت موازي و تخصصي .استفاده از نهادهاي موجود



هاي محلي همچون سازمانگيري مناسب از سازمانبهره•

بمنظام مهندسي ساختمان و شهرداري .استان كرمان

هاي محلي همچون نظام مهندسي توانمند نمودن سازمان•

.ساختمان استان

كنترل مناسب مصالح ساختماني به لحاظ كيفيت از طريق•

.هاي كنترل كيفيت مصالحاندازي آزمايشگاهراه

و شهرسازي بم جهت• تشكيل شوراي عالي معماري

و الزامات طراحي، معمار و شهرسازيصدور احكام .ي

و• ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از مهندسان مشاور

و مهندسي .مراجع دانشگاهي براي ارائه خدمات فني

استفاده از مديريت يكپارچه بازسازي با تشكيل ستاد•

و سياستگزاري بم از ديگر موارد مطرح بازسازي  راهبري

.بم بوده است

هاي توجه خاص به موضوع مشاركت مردم در سياست•

.برنامه بازسازي بم

.هااستفاده از بيمه ساختمان•

و پرهيز از تشكيل• و تخصصي استفاده از نهادهاي موجود

و ناكارآمد .تشكيالت موازي

و عدم وجود• .ديدهبازسازي يك شهر سانحه مناسبتجربه برنامه

و كارآمد از مراحل مختلف نارسايي در مكان• يزم اطالع رساني مناسب

.مردمبازسازي به 

و رواني بازماندگان جهت كاراتر نمودن• وجود ضعف در بازتواني روحي

مشاركت مردم در فرآيند بازسازي بم، به دليل نگاه ويژه مسئوالن به 

و رواني آسيب .ديدگان بازسازي كالبدي نسبت به بازتواني روحي

من• و سازمانهماهنگي با اسب بين مجري بازسازي كالبدي بم هاي مرتبط

و رواني جهت به فعل رساندن مشاركت بالقوه مردم  بازتواني روحي

. وجود نداشت

آن(تاثير سوء نحوه تأمين اسكان موقت• بر) عليرغم نياز مبرم مردم به

مشاركت مردم در بازسازي به دليل نگاه غير كارشناسانه به شيوه تأمين

.سكان موقتا

در• و كمك بالعوض، ضعف با در نظر گرفتن نرخ تخصيص مناسب وام

.ديدگانمتناسب با نياز واقعي آسيبتورم ساالنه 

اندازي نمايشگاه مصالح ساختماني بم با صرف هزينه زياد، به صورت راه•

و غير مستمر .متمركز

و مشاوران ضعف• و انتظارات متقابل بين مردم طراح در نحوه هماهنگي

.هاي ساختماني در ابتداي بازسازينقشه

پيمانكاران ساختماني در ابتدايو در انتظارات متقابل بين مردم ضعف•

.بازسازي

و مبتني بر روش• -ضعف در ارزيابي فرآيند بازسازي به صورت متناوب

.هاي علمي

.به مردم بازسازيبه منظور سرعت بخشيدن به فرآيند اطالع رساني نوين هايروشتدوين•

و بازسازي دائم از طريق يكپارچه سازي مديري• مسئول برپايي اسكان موقت(ت دو مرحله مذكورهماهنگ نمودن مرحله اسكان موقت

و بازسازي دائم بيناد مسكن مي ..)باشدوزارت كشور

و مداوم بازسازياستفاده از شيوه• .هاي علمي جهت ارزيابي مستمر

و•  ....بازتعريف مناسب نحوه ارتباط بين مردم با ستادهاي معين، مشاوران، پيمانكاران

دجامع بازسازي تهيه طرح-• و ابرشهرها جهت آمادگي بيشتربا .ر نظر گرفتن بازسازي شهرها

.ايجاد بسترهاي مناسب فرهنكي جهت استفاده از مشاركت حداكثري آنان در زمان بازسازي•

.ترويج نقش بيمه ساختماني قبل از وقوع حوادث•

و رواني به عنوان بازوي كارآمد بازسازي فيزيكي• .توجه ويژه به نقش بازتواني روحي

و(تفاده حداكثري از نهادهاي محلياس• و روستا ديده در مجلسو يا نمايندگان مردم منطقه آسيب...)همچون شوراي اسالمي شهر

نقاط قوت نقاط ضعف

ها
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و راهكارهاي بازسازي بم:2-7شكل و قوت نقاط ضعف



هاي بازسازي بم نقطه عطفي در بين بازسازيهاي انجام شده با توجه به بررسيو در نهايت

و در آن شيوه شد گذشته بوده در بازسازي حوادث به وقوع كه تا آن زمانهاي جديدي به كار گرفته

كه پيوسته در كشور از آنها مياز استفاده نشده بود  رود، از طرفي نكات مثبت اين بازسازي به شمار

به دليل مديريت مشاركتي بازسازي صورت گرفت وليكن هاي فراواني در به كارگيري اگرچه تالش

ب ميآن كه اولين تجربه بازسازي شهري در ايران ه استشد رفت، معايبي نيز در آن مشاهدهه شمار

و خطا برطرف اكثر آنان كه مياند شدهبا استفاده از آزمون توان اين بازسازي را مبنايي؛ در اين زمينه

بجهت بازساز ويژههي سوانح احتمالي آتي در نظر گرفت چرا كه در خصوص بازسازي شهري

مياي وجود ندارد بازسازي ابرشهرها، در ايران تجربه و بازسازي مردم توان از اين بازسازي جهت؛

.در سوانح آتي استفاده نمودبراي مردم 



�(

و مĤخذ  منابع



و بحريني، سيد حسين.1 تجربه بازسازي(مديريت بازسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي) 1379(آخوندي، عباس

و زنجانزدهمسكن مناطق زلزله و چاپ دانشگاه تهران)1369-1371گيالن .، موسسه انتشارات

حي–طرح مطالعات اجتماعي) 1385(احمدزاده، سودابه.2 ات اجتماعي بم در فرآيند اقتصادي بم، گزارش احياي

.بازسازي، پژوهشكده سوانح طبيعي ايران

و دربان آستانه، عليرضا.3 .، جلد اول، انتشارات كيهان، تهرانهاي كاربردي تحقيقروش) 1382(ازكيا، مصطفي

ش بحران) 1370(اسدي، علي.4 و جامعه شناسي بحران، مجلة علمي پژوهشي دانشنامه، تهران، سال دوم، .3شناسي

و بودجه) 1347(اشرف، احمد.5 و اقتصاد در سكونتگاه فردوس، تهران، سازمان برنامه .جامعه

و حقي.6 و داود افتخارنژاد، جمشيد گزارش مطالعاتي زلزله خراسان، سازمان) 1347(زاده، منير پور،عبدالعظيم

.شناسي زمين

علي.7 و بختياري، و ظفري، حسين و فاطمي عقداء، محمود بازسازي مردم محور، كاهش) 1385( اميدوار، بابك

و توسعه پايدار، دومين همايش بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه، تهران .ريسك

و ظفري، حسين.8 و قاسمي، رضا و راهكارهاي بومي در زلزله لرستان، نشريه) 1386(اميدوار، بابك اسكان موقت

و پژوهشي صفه .علمي

و هاشم.9 و بعد از انقالب اسالمي، مجموعه) 1375(ي، هاشم امين، مهدي روند بازسازي مسكن مناطق سانحه ديده قبل

و الگوهاي بازسازي مقاالت سمينار استان فارس؛ زلزله، كاهش آسيب .پذيري

و مارسدن،اوكلي.10 ترجمه منصور محمود نجات،رهيافتهاي مشاركتي در توسعه روستايي،)1370( ديويد،پيتر

و بررسي مسايل روستايي وزارت جهادكشاورزي،هرانت،حسيني .انتشارات مركز تحقيقات

و برنامه ريزي كشور،گزارش توسعه جهاني،مبارزه با فقر)1381( بانك جهاني.11 معاونت،ترجمه سازمان مديريت

.دفتر امور اجتماعي

و سرمد، زهره بازرگان،.12 و حجازي، الهه .رفتاري، انتشارات آگاه هاي تحقيق در علومروش) 1381(عباس

فردوس، طبس، گلباف، جلد اول: زده ايران ارزيابي تحليلي بازسازي سه شهر زلزله) 1373(پرتوي، پروين.13

با ارزيابي بازسازي شهر فردوس با تكيه بر تحليل آسيب پذيري آن در برابر زلزله، نشر مركز مطالعات مقابله

.سوانح طبيعي

وو بالياي طبيعي به عنوان يك معضل جهاني، مجموعه سخنراني سوانح) 1383(جزايري، عباس.14 هاي جامع

و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه، تهران ميزگردهاي علمي دومين كنگره بين .المللي بهداشت، درمان

و توسعه مشاركتي، ترجمه عبدالرسول مرتضوي،) 1378(چمبرز، رابرت.15 و شيوه كار پژوهش جابجايي الگوها

و توسعهگاه و بررسي مسايل روستايي وزارت جهادكشاورزي، شماره. نامه روستا ، سال4و3مركز تحقيقات

.سوم

و جودي، مجيدحق.16 و زنجان، مجموعه مروري بر تجربه بازسازي مناطق زلزله) 1375(شناس، جواد زده گيالن

و الگوهاي بازسازي مقاالت سمينار استان فارس؛ زلزله، كاهش آسيب .پذيري

جي.17 و هواتمر، جرالد و راهنماي عملي دولتهاي محلي،) 1383(داربك، توماس اي مديريت بحران، اصول

و برنامه و برنامه ترجمه رضا پورخردمند، نشر مركز مطالعات و شركت پردازش .ريزي شهري ريزي شهر تهران



و آيسان، ياسمين.18 و برنامه ريزي بازسازي، ترجم) 1382(ديويس، يان ه عليرضا فالحي، انتشارات معماري

. دانشگاه شهيد بهشتي، تهران

و روش در تحقيقات كيفي، فصلنامه علوم اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي، شماره) 1381(ذكايي، سعيد.19 نظريه

17.

و كارزين در جنوب استان فارس پس از زلزله) 1375(رازاني، رضا.20 فروردين10بررسي طرح بازسازي منطقه قير

و الگوهاي بازسازي، مجموعه مقاالت سمينار استان فارس؛ زلزله، كاهش آسيب1351ه سال ما .پذيري

و برنامه بازسازي مناطق آسيب.21 بم) 1383(ديده زلزله بم و سياستگزاري .گزارش دبيرخانه ستاد راهبري

ف،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي) 1373(ساروخاني، باقر.22 و جلدتهران، انتشارات علمي .1رهنگي،

و برنامه ريزي استان كرمان.23 بم) 1380(سازمان مديريت . نگاهي به شهرستان

م.24 و آزادي، ت و اجتماعي، تهران) 1376(سوده، .فرهنگ اصطالحات اقتصادي

.منجيل، بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران هاي اجتماعي تجربة زلزله بررسي زمينه) 1372(شادي طلب، ژاله.25

ژ.26 تجربه مديريت فاجعه در كشورهاي در حال توسعه، بنياد مسكن انقالب اسالمي، چاپ) 1372(اله شادي طلب،

.اول، تهران

.هاي فرهنگي، تهرانزاده، دفتر پژوهشمصاحبه پژوهشي، ترجمه محمود عبداهللا) 1385(گيلهام، بيل.27

و زمينه هاي همياري در ايران)1375( مهدي،طالب.28 در،تهران،شيوه ها .سي دانشگاه تهرانجزوه

مجموعه مقاالت هشتمين سمينار،زده مشاركت روستائيان در بازسازي مناطق زلزله)1373( طالب، مهدي.29

،مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي،هاي آينده بيني براي زلزله راهبردهاي مقابله با آثار زلزله المللي پيش بين

.تهران

و زنجان يان در بازسازي مناطق زلزلهمشاركت روستائ)1373( طالب، مهدي.30 بنياد مسكن انقالب،زده گيالن

.اسالمي ايران

.18شماره،نامه علوم اجتماعي،زده بررسي مشاركت روستاييان در بازسازي مناطق زلزله)1380( طالب، مهدي.31

نه مديريت ريسك در زمي (ECO)هاي اقتصادي المللي سازمان همكاريكنفرانس بين) 2007(عليزماني، محمد.32

. بالياي طبيعي، اسالم آباد پاكستان

، عوامل مؤثر بر مشاركت روستاييان در برنامه هاي توسعه، رساله دكتراي دانشكده)1381(غفاري، غالمرضا.33

.علوم اجتماعي دانشگاه تهران

علي.34 و بختياري، و ظفري، حسين و اميدوار، بابك و كاهش اثر) 1385(فاطمي عقداء، سيد محمود ات فاجعه

و سوانح غير مديريت در حوادث طبيعي، همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء مديريت بحران در حوادث

.مترقبه، زنجان

.40شماره،نشريه صفه،درآمدي بر مقوالت اساسي بازسازي،)1384( فالحي، عليرضا.35

و ظفري، حسين.36 و بختياري، علي بازيارزيابي اصول بازسا) 1386(فالحي، عليرضا در زلزله هاي گذشته ايران

و زلزله شناسي، پژوهشگاه  هدف آموختن درسهايي براي آينده، پنجمين همايش بين المللي مهندسي زلزله

و زلزله شناسي ايران . مهندسي زلزله



و) 1373(زاده، مسعود قاسم.37 تقاضاي مصالح ساختماني در شرايط بازسازي پس از زلزله، مجموعه مقاالت عرضه

با بيني براي زلزله راهبردهاي مقابله با آثار زلزله المللي پيش هشتمين سمينار بين هاي آينده، مركز مطالعات مقابله

.سوانح طبيعي، تهران

م هاي بين مديريت بحران) 1368(كاظمي، سيدعلي اصغر.38 و بينالمللي، دفتر .المللي طالعات سياسي

و ديگران،گائوتري.39 و داوود طباعي،مشاركت در توسعه)1379( هوئين .نشر روش،تهران،ترجمه هادي غبرايي

.زده بم، بنياد مسكن انقالب اسالميگزارشات هفتگي پيشرفت فيزيكي بازسازي مناطق زلزله.40

بم.41 اي) 1382(گزيده اطالعات آماري شهرستان .ران تهرانمركز آمار

و مسكن،.42 .1371سرپناه پس از سانحه رهنمودهايي در زمينه امداد، چاپ دوم، تابستان مركز تحقيقات ساختمان

و مسكن.43 بم مقدماتي زمين–گزارش فوري) 1382(مركز تحقيقات ساختمان .لرزه

و مسكن.44 و امداد) 1370(مركز تحقيقات ساختمان .سوانح، پيشگيري

.بم 1382دي ماه5لرزه نامه زمين ويژه) 1383(و مسكن مركز تحقيقات ساختمان.45

و تجاري مناطق زلزله.46 .ايران پژوهشكده سوانح طبيعي) 1385(زده لرستان مستندسازي بازسازي اماكن مسكوني

و مستندسازي تجربه) 1379(مطوف، شريف.47 هاي بازسازي مناطق جنگزدة روستايي ايران، بنياد طرح تدوين

.الميمسكن انقالب اس

.روش هاي آماري در علوم اجتماعي، انتشارات دانشگاه تهران) 1375(منصور فر، كريم.48

و روستاهاي تابعه در مورد گزارش بررسي نظرات ساكنان آسيب) 1385(منتظر قائم، مهدي.49 ديده شهر بم

ب اسالمي، دفتر، بنياد مسكن انقال1382هاي ناشي از زلزله پنجم ديماه هاي بازسازي خسارتمجموعه فعاليت

.امور بازسازي
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