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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  
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رنگى  تصاوير  به  دسترسى  جهت 
و جداول باكيفيت ، ميتوانيد فايل 
اصلى مقاالت را به صورت رايگان 

از سامانه نشريه به آدرس
 www.dpmk.ir 

دانلود فرماييد.
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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى ـ ترويجى براي فصلنامه 
«د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران»

فصلنامه «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» نشريه علمي ـ ترويجى سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه د          ر زمينه مد          يريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آماد          گي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير د          رآمد          ه باشد          ، منتشر مي كند          . هد          ف از 
انتشار فصلنامه، توليد          ، ترويج و ارتقاي سطح د          انش نظرى و تجربى د          ر حوزه مد          يريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مد          يريت بحران 
به منظور تباد          ل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد           اند          يشه د          ر سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربرد          ي و نظري مد          يريت بحران با تأكيد           بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد           بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران د          ر حوزه مد          يريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربرد          ي است. 
مقاالت ارايه شد          ه براي انتشار د          ر فصلنامة «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» بايد           د          اراي ويژگى هاي زير باشند          : 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد           قبًال د          ر نشرية د          يگرى به چاپ رسيد          ه و يا د          ر نوبت چاپ باشد          . همچنين مقاله ارسالي نبايد           د          ر همايش هاي د          اخلي و خارجي 
ارايه شد          ه باشد           يا د          ر كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شد          ه باشد          .

2. مقالة ارسالي د          ر قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شد          ه باشد          .
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شد          ه به عهد          ة نويسند          ة مسئول است و نشريه، مسئوليتي د          ر اين خصوص ند          ارد          .

4. سياست فصلنامه، د          رج مقاالت با رويكرد           علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي د          ر چرخه د          اوري قرار مي گيرند           كه ساختار مقاالت 
علمي را د          اشته باشند          .

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تد          وين مقاله است و پذيرش نهايي و د          رج آن د          ر فصلنامه، منوط به تأييد           هيات تحريريه و د          اوران است. نتيجه 
د          اوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسند          ه مقاله خواهد           رسيد          . لذا الزم است نويسند          ه مقاله آد          رس پست الكترونيك خود           

را همراه با مقاله د          ر اختيار د          فتر فصلنامه قرار د          هد          . 
6. مقاالت مي توانند           مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شد          ه يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي د          ر زمينه مد          يريت بحران باشند          .

7. فصلنامة «د          انش مد          يريت بحران» د          ر ويرايش مقاالت آزاد           است.
8. مقاالت ارسالي بايد           كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را د          ارا باشد          . بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند           از: عنوان، 
اسامى نويسند          ه (نويسند          گان)، چكيد          ه، مقد          مه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. د          ر ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرد          اخته شد          ه است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد           متناسب با موضوع، اهد          اف و نتايج پژوهش باشد           و بتواند           موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خوانند          ه ارايه كند          ، د          اراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد           و حتى المقد          ور از يك سطر بيشتر نباشد           و تا حد           امكان جامع و مانع باشد          . د          ر عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاد          ه نشود          . 

اسامى نويسند          ه (نويسند          گان) زير عنوان مقاله د          رج شود          . عنوان د          انشگاهى و رتبه علمى نويسند          ه به صورت زيرنويس نوشته شود          . 
چكيد          ه:

عصاره مقاله است كه با خواند          ن آن اطالعات اساسى د          ر خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شد          ه به خوانند          ه منتقل مى شود          . معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). د          ر چكيد          ه ابتد          ا موضوع يا هد          ف پژوهش يا پروژه د          ر د          وسطر توضيح د          اد          ه مى شود          . آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى د          اد          ه هاست مجموعًا د          ر حد          اكثر سه تا چهار سطر توضيح د          اد          ه مى شود           و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش د          ر د          و تا سه سطر انجام مى گيرد          . د          ر پايان چكيد          ه كليد          واژه ها (حد          اكثر د          ر 6 كلمه) ذكر مي شود          .
مقد          مه:

نكات اصلى و كليد          ى كه بايد           د          ر مقد          مه يك مقاله علمي مورد           توجه قرار بگيرد           عبارتند           از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هد          ف از انجام پژوهش 
كه بايد           به صورت ساد          ه و روشن ارايه شوند          . نويسند          ه بايد           د          ر مقد          مه به موارد           ذيل به صورت شفاف بپرد          ازد          :

1. هد          ف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف د          قيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته د          ر پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شد          ه قبلى د          ر زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود           و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گرد          د          ؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق د          ر پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح د          ر مورد           نوع تحقيق (هم از جهت هد          ف د          ر نظر گرفته شد          ه براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمود          ن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح د          ر خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

د          ر اين بخش نويسند          ه بايد           موارد           ذيل را به صورت د          قيق و خالصه تبيين كند          :
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى د          قيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بد          ست آمد          ه پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (د          ر صورت وجود           فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمود          ن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

د          ر تد          وين اين بخش از مقاله بايد           به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرد          اخته شود          . 
1. ذكر اهد          اف انجام پژوهش يا پروژه؛

2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهد          اف د          ر نظر گرفته شد          ه از انجام آن؛
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3. تعميم پذيرى يافته ها؛
4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر د          اليل احتمالى براى توافق يا عد          م توافق بين نتايج؛

5. محد          ود          يت هاى پژوهش يا پروژه؛
6. پيشنهاد           براى پژوهش ها يا پروژه هاى آيند          ه د          ر اين خصوص؛

7. نتيجه نهايى به د          ست آمد          ه از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد           و تنظيم منابع
شيوة استناد           د          اد          ن و منبع نويسى بايد           به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد          . براى اطالع بيشتر، از نشريه د          رخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود          . يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود          .

 نقل قول و استناد           د          اخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

د          ر صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد          :

د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387): 
مد          يريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس د          يرينه د          ارد          ، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مد          يريت بيان مى د          اريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مد          يريت و 
سازمان پا به عرصة وجود           نهاد          ند           و مد          يريت به صورت رشته اى علمى د          ر ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد          . بنابراين ذكر اين مطلب كه مد          يريت د          ر سال هاى پايانى قرن نوزد          هم ميالد          ى شكل گرفت، به معناى 

عد          م وجود           ان د          ر اعصار پيشين نيست؛...(ص 15).

د          ر اين شكل به متن نقل قول شد          ه تورفتگى د          اد          ه مى شود           و ترجيحا اند          ازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد           به  طورى كه د          ر متن مقاله متمايز باشد          . د          ر اين 
نوع نقل قول گيومه ها برد          اشته مى شود          .

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد          ، متن نقل قول شد          ه د          اخل گيومه قرار مى گيرد          :

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى د          ارد          : «وجود           ارتباطات مؤثر و صحيح د          ر سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم د          ر توفيق مد          يريت به شمار آمد          ه است. به تجربه ثابت شد          ه است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

د          ر سازمان برقرار نباشد          ، گرد          ش امور مختل و كارها آشفته مى شود          .» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برد          اشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

د          ر متن اولى:
د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387) كه مد          يريت يكى از قد          يمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مد          يريت بر مى گرد          د           به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شد          ند           
و مد          يريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى د          رآمد          . لذا اگر مى گوييم كه علم مد          يريت د          ر اواخر قرن نوزد          هم 

شكل مى گيرد           به اين معنا نيست كه مد          يريت قبل از اين تاريخ وجود           ند          اشته است (ص 15).
 استناد           د          اخل متن به شيوه APA: ارجاعات د          ر متن مقاله بايد           به شيوه د          اخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد          . د          ر جد          ول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد           د          اخل متن آمد          ه است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبد          اقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد           د          ر نگارش هاى علمى: رهنمود          هاى بين الملى (ويرايش د          وم). تهران: د          انشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جد          ول1. سبك هاى استناد          هاى ساد          ه*
نوع 
استناد          

اولين استناد           
د          ر متن

استناد           بعد          ى 
د          ر متن

اولين استناد           د          ر متن به شكل د          اخل 
پرانتز

استناد           بعد          ى د          ر متن
به شكل د          اخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسند          ه

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
د          و نويسند          ه

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسند          ه

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهد          ى و همكاران، 1379)(زاهد          ى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهد          ى و همكاران (1379)زاهد          ى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسند          ه

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و مجيد          ى و همكاران (1384)(1384)

(مجيد          ى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسند          ه

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد           و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد           و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسند          ه

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان د          اد          ه 

مى شوند          )

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى د          انشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب   
علوم انسانى د          انشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (بد          ون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله د          اراى استناد           به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، د          ر متن به صورت معاد          ل فارسى و د          ر پانويس انگليسى آن مى آيد          .

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز د          رماني د          ر شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد           خود           را حفظ مي نمايد          ، بايد           قاد          ر باشد           
تا خد          ماتي مضاعف را  ارايه نمايد          . د          ر مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد           و اسد          ي الري (2004)  انجام شد          ، عملكرد           سيستم بهد          اشت و د          رمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله د          ر شهرستان بم مورد           ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان د          اد           به د          ليل نابود           شد          ن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود          ... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) د          ر مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها د          ر 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران را مورد           ارزيابي قرار د          اد          ند          ... كوارى و كشتكاران (1385) د          ر مطالعه خود           
تحت عنوان بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مد          يريت بحران، مد          يران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود           انتخاب نمود          .... امروزه د          ر كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماند          هي حاد          ثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهاد          ينه شد          ه است كه بيمارستان ها د          ر اين گونه كشورها بد          ون وجود           چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند          . اين سيستم برگرفته 
از د          ستورالعمل استاند          ارد           معروف «سامانه فرماند          هي حاد          ثه» تشكيالت سازمان مد          يريت اضطرارى فد          رال(FEMA) (2008)  مي باشد          . طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهد          اشتي و د          رماني د          ر آمريكا، هر بيمارستان تائيد           شد          ه بايد           آماد          گي كامل ارايه خد          مات مراقبتي اورژانسي را د          ر حواد          ث غيرمترقبه 
د          اشته باشد           (آند          رسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد           فرآيند           و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي د          ر قالب برنامه آماد          گي د          ر برابر 
حواد          ث غيرمترقبه د          اشته باشند          . اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقد          اماتي است كه بيمارستان  را قاد          ر  مي سازد           د          ر شرايط اضطراري به صورتى كارآمد           
پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه د          هد           (د          انشكد          ه آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هد          ف اصلي طرح مد          يريت بحران بيمارستاني 
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ارايه بهترين و مناسب ترين خد          مات به بيشترين تعد          اد           مراجعين است، ايجاد           يك طرح مشخص با مد          يريت علمي و د          قيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حواد          ث غيرمترقبه را پوشش د          هد          ،  ضروري به نظر مي رسد          . اين طرح بايد           شامل انجام اقد          امات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي د          وره اي و نظارت بر اجراي د          قيق امور د          رماني د          ر زمان بحران (د          يو و پارمر، 2001)1  باشد          . 
البته بايد           توجه د          اشت كه تمامي اين برنامه ها بد          ون د          ر نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مد          يريت بحران شهري كه د          ر آن تمامي مسائل د          اخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد           بررسي قرار گرفته باشد          ، كمترين نتيجه اي نخواهد           د          اشت (د          يو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله د          ر تهران، د          ر صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود           تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حد          ود           36٪  از مجروحين را خواهند           

د          اشت (مركز پيشگيرى و مد          يريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد           استناد           د          ر متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد          ؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان و رابطه بين آن ها د          ر مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران). مد          يريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيد          حبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي مد          يريت جامع 

بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مد          يريت بحران شهر تهران گزارشات د          وره اي. تهران: مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران.

منابع انگليسى:
Akbari, M., Farshad, A., & Asadi-Lari, M. (2004). The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public 

Health, 118(6), 403-408. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.010
Dave, G., & Parmar, K. (2001). Emergency medical services and disaster management: A holistic approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd.
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 نحوه تنظيم فهرست منابع: نحوه تنظيم فهرست منابع به طور خالصه به شكل زير مى باشد          :
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One author: 
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 Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
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ارزيابى بازسازى مسكن روستاى بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار*١
فرشته اصالنى1، سميرا حسين زاده2 و فاطمه سادات موسويان3

 Fereshteh.aslani@gmail.com(نويسنده مسئول) 1. دانشجوى دكترى مهندسى عمران گرايش مهندسى زلزله، پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، تهران، ايران
2. كارشناس ارشد معمارى گرايش بازسازى، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران.
3. كارشناس ارشد معمارى گرايش بازسازى، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران.

چكيده
زمينه و هدف: زلزله ى 31 خرداد 1369 رودبار- منجيل، يكى از سوانح فجيع در تاريخ ايران است، كه منجر به خسارت هاى فراوان در اين مناطق شد. 
از جمله مناطق آسيب ديده، روستاى بره سر بود. پس از زلزله، بازسازى روستاى بره سر با اتخاذ رويكرد جابجايى انجام شد. اين مقاله به ارزيابى بازسازى 
روستاى بره سر، پس از زلزله پرداخت. ازاين رو، ضمن مقايسه روستاى بره سر قديم و بره سر بازسازى شده، نقد و بررسى بازسازى روستا، صورت گرفت.
روش: تحليل داده ها با رويكرد كيفى، روش اين پژوهش است. داده هاى مورد نياز، پس از بررسى متون تخصصى، از طريق مراجعه به بستر پژوهش در آبان 
ماه 1392 گردآورى شد. سفر به روستا، با هدف كار ميدانى شامل مصاحبه با اهالى، جمع آورى اطالعات از طريق برداشت عكس، اسكيس هاى دستى و ترسيم 

نقشه ها انجام شد. پس از گردآورى داده ها، جهت تحليل و تفسير آن ها، مجموعه منظمى از رويه ها از جمله بهره گيرى از تكنيك سوات به كار گرفته شد.
يافته ها: به نظر مى رسد در جابجايى و مكان يابى روستاى بره سر پس از زلزله، اين نكته مورد غفلت واقع شده است كه شبكه هاى زندگى، اجتماعى 
به خصوص در روستاها بسيار پيچيده بوده و عناصر بسيارى در اين خصوص تعيين كننده هستند. بنابراين اگرچه جابجايى بيشتر يكى از  راه حل هاى 
متداول دولت در مناطق آسيب ديده از سانحه به مكان جديدى كه كمتر در معرض خطر است، مى باشد؛ اما حساسيت هاى بيشترى در خصوص اين 

تصميم گيرى بايد به كار گرفته شود.
نتايج: در نهايت اين مقاله نتيجه مى گيرد پس از گذشت بيش از 20 سال از بازسازى بره سر، همچنان زندگى آن طور كه  بايد و انتظار مى رفت به 

جريان نيفتاده، و عليرغم تالش هاى انجام شده، بره سر بازسازى شده، همچنان با شرايط مطلوب فاصله دارد. 
واژه هاى كليدى:  بازسازى مسكن، روستاى بره سر، زلزله ى رودبار 

◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اصالنى، فرشته؛ حسين زاده، سميرا؛ موسويان، فاطمه سادات (تابستان، 1396)، ارزيابى بازسازى 
مسكن روستاى بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (2)،191-181.

Evaluation of Baresar Village Reconstruction after the 1990 Roudbar Earthquake
Fereshte Aslani1, Samira Hosseinzadeh2 & Fatemeh Sadat Mousavian3

1. Ph.D. student of Civil Engineering, Seismology Engineering, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran 
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2. Master of Science in Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3. Master of Science in Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract:
Background and objective: Because of the location of Iran in high-risk areas, this country is subjected to severe earthquakes. 
One of the most catastrophic disasters is Roudbar-Manjil earthquake on June 21, 1990 that was caused a lot of damages. The 
damage was not limited only in these areas and widely spread. One of these affected areas was Baresar village which is the 
subject of the present paper. After the earthquake, the reconstruction was done and the village was relocated. This paper tries 
to recognize the old and new Baresar after reconstruction. Also, it tries to identify the factors influencing the success of the 
village reconstruction in order to evaluate it. 
Method: Comparison of the old village and the reconstructed one, the old housing and the new one, the old construction and 
the new one is the aim of this paper. It tries to understand the views of the people about the reconstructed village in order to 
review the reconstruction. For this purpose, data analysis is done using a qualitative approach. The required data are collected 
through studying books, articles, essays and websites. Then, in order to complete the information, a trip was done to the vil-
lage on November 2013. This visit aimed to conduct fieldwork including interviews with residents and collecting information by 
photos, sketches and maps. After collecting data, SWOT technique was applied in order to analyze and interpret them. 
Findings: One of the most significant issues in Baresar village is the decision of relocation. Old experiences indicate that reloca-
tion is something beyond the physical movement of people and their buildings to a new place. It appears that a comprehensive 
analysis was not done on this village in order to relocate and select an appropriate site. In other words, merely the transfer of 
individuals, groups and properties had been considered in relocation while relocation is complete transfer of a community with 
all assets. Therefore, this decision should be reconsidered. 
Conclusion: This paper concludes that after 24 years from the village reconstruction, life is not going as it was expected. De-
spite efforts, the reconstructed Baresar is not in optimal conditions. Lack of respect to the social structure of old village, ne-
glecting the needs, wants and interests of the villagers, neglecting culture and their livelihood, a linear reconstruction, failure 
to comply with the old construction of village, inattention to the past and dissatisfaction all result in a relatively unsuccessful 
reconstruction that this paper presents them.
Keywords: Reconstruction, Baresar Village, the 1990 Roudbar Earthquake
Citation (APA 6th ed.): Aslani F, Hosseinzadeh S, Mousavian F.S.  (2017, Summer). Evaluation of Baresar Village Reconstruction 
after the 1990 Roudbar Earthquake. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 7(2),181-191.

*.  اين مقاله، برگرفته از پروژه درس روستا، دوره كارشناسى ارشد، به راهنمايى اساتيد بزرگوار، جناب آقاى مهندس ميرى و جناب آقاى دكتر سرتيپى پور، در گروه سوانح و 
بازسازى، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى مى باشد.
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مقدمه 
مناطق  در  گوناگون  سوانح  وقوع  با  مى دهد  نشان  موجود  تجارب 
روستايى كشور، تالش هاى بسيارى، به خصوص در چند دهه اخير، از 
سوى مديران و مسئولين در جهت بازسازى اين روستاها انجام گرديده 
است. اما فارغ از كميت اين تالش ها در بازسازى روستاها، به نظر 
مى رسد برخورد بنيادى و عميقى به معيارهاى فرهنگى، اجتماعى، 
معيشتى و اقتصادى روستاييان نم شود. (تقوايى و همكاران، 1388). 
حال آن كه عدم توجه به نحوه ى زندگى و آداب و رسوم مردم منطقه 
شده  بازسازى  برنامه   شكست  موجب  بسيارى  موارد  در   آسيب ديده 

است (فالحى و درخشان، 1386). 
زلزله اى به بزرگى 7/5 ريشتر در 31 خردادماه 1369 در بخش 
باخترى ناحيه رودبار- منجيل رخ داد كه حدود 35 هزار نفر كشته، 
60 هزار نفر مجروح و 500 هزار نفر بى خانمان در برداشت. (پايگاه 
شهرستان  توابع  از  بره سر،  روستاى  نيوز، 1392).  گيالن  اينترنتى 
مذكور  زلزله  در  است،   پژوهش  اين  مطالعه ى  مورد  كه  رودبار، 
خسارات و تلفات فراوانى داشت؛ و در بازسازى، سياست جابجايى١ 

براى آن اتخاذ شد. (ميرى و اميرى، بى تا). 
مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسى اجمالى بازسازى پس از 
زلزله 1369 رودبار در روستاى بره سر و همچنين مقايسه تحليلى 
روستاى قديم و روستاى بازسازى شده، به ارزيابى بازسازى روستا 
بپردازد. اين مقاله در نهايت تأكيد دارد كه بازسازى روستا بايد با 
توجه  با  روستاييان،  نيازهاى  داشتن  نظر  در  با  و  همه جانبه  نگاهى 
به منابع موجود و در نظر داشتن نكات كليدى در ارتباط با اهالى 

روستا انجام شود (فالحى و خورشيديان، 1385).

روش
 مقاله حاضر به منظور شناخت و ارزيابى بازسازى روستاى بره سر، با 
كمك رويكرد كيفى به تحليل داده ها مى پردازد. بدين منظور، پس از 
بررسى متون تخصصى از جمله كتب، مقاالت، رساالت، طرح هادى 
روستا، سايت هاى اينترنتى معتبر از جمله مركز آمار ايران، در آبان 
با  بره سر  روستاى  به  سفر  شد.  مراجعه  بره سر  روستاى  به  ماه 1392 
هدف تحقيق ميدانى شامل مصاحبه عميق با اقشار مختلف روستا، 

1.  relocation

به صورت پوشش عام، جمع آورى اطالعات از طريق برداشت عكس، 
كروكى هاى دستى، ترسيم نقشه ها، از جمله تيپ پالن هاى واحدهاى 
بره سر،  روستاى  بازسازى  نقد  جهت  سرانجام  شد.  انجام  مسكونى، 
پس از شناخت روستاى قديم، در گام ديگر به زلزله ى سال 1369 و 

شناخت و تحليل بازسازى هاى انجام شده،  پرداخته شده است.

يافته ها
شناخت ر  وستاى قديم بره سر:

بره سر، مركز دهستان خورگام واقع در بخش عمارلو، شهرستان رودبار 
مى باشد كه در استان گيالن قرار دارد. بره سر با ارتفاع متوسط 1200 
تا  1420 متر از سطح درياى خزر، شهرى٢ كوهستانى با آب وهواى 
اصلى  محله  چهار  از  بره سر  روستاى  مى باشد.  كوهستانى  معتدل 
پايين  و  محله  باال  محله،  على  نظر  محله،  كرد  است:  شده  تشكيل 
محله. همان گونه كه از اسامى محالت مشخص است،  تقسيم بندى 
گروه  يا  طايفه  سه  از  بره سر  روستاى  طايفه هاست.  اساس  بر  آن ها 

اجتماعى تشكيل مى شود: طايفه كرد، نظر على و شيخ.
 بر اساس سرشمارى سال 1385، جمعيت بره سر برابر با 446 
از  گيالن).  استان  (آمارنامه  است  بوده  نفر   1508 يعنى  خانوار 
دامدارى  است.  بوده  كشاورزى  بره سر  روستاييان  مهم  فعاليت هاى 
دام هاى  و  رفته  شمار  به  مردم  معيشتى  منابع  از  روستا  اين  در  نيز 
داشتى خود را در خانه هايشان و در ييالق ها نگهدارى مى كنند. در 
اين روستا معيشت تأثير خود را بر معمارى خانه ها نيز گذاشته است 
كه اين نشان دهنده اهميت وجود اين نوع فضاها در خانه هاى اهالى 

روستا مى باشد. (تصوير 1)

تصوير 1: تأثير معيشت بر شكل گيرى خانه هاى سنتى در منطقه 
بره سر. (نگارندگان)

2. طبق پايگاه اينترنتى بخش عمارلو، روستاى بره در سال 1382 به شهر بره سر تبديل شده است.
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شده  مشخص  ممتد  خط  با  قديم  بره سر  محدوده  تصوير 2،  در 
قديم،  بره سر  در  مى شود،  مشاهده  نقشه  در  كه  طور  همان  است. 
بافت به صورت پراكنده و ارگانيك در قطعات با ابعاد گوناگون و 

جهت گيرى مختلف استقرار يافته اند.

تصوير 2: محدوده بره سر قديم. (نگارندگان).

ويژگى هاى معمارى سنتى روستاى بره سر:
ايستايي ساختمان هاى منطقه را بيشتر چوب تأمين مى كند، چوب، 
همچنين در تمامي قسمت هاى خانه از كف، ديوارها تا بام و پوشش 
نهايي سقف مورد استفاده قرار مى گيرد. افزون بر آن خشت و الياف 
گياهي از محصوالت زراعي نيز در معماري منطقه بسيار مورد استفاده 
واقع مى گردد. روش ساخت زگالي كه نوعي روش ساخت بومي بنا با 
استفاده از چوب در منطقه مى باشد و در برپايي اسكان هاى موقت و 

گسترش هاى آن به كار رفت (خاكپور، 1385).
 تيپولوژي بنا از لحاظ رعايت نيازهاي خانواده، محرميت ها و 
تقسيم بندى ها و روابط اجتماعي، داراي مرزها و محدوده هاى نامرئي 
است. شرايط اقليمي حاكم و اجبارها، گونه ساخت خاص خود را 
تحميل مى نمايد.  در نتيجه عامل اصلي و مؤثر در شكل گيرى اين 

معماري اقليم بوده است. (برومبرژه . 1370).
خانه هاى  در  را  معماري  فضاي  نوع  سه  مي توان  كلي  به طور   
سنتي منطقه شناسايى كرد: فضاهاي بسته، نيمه باز و باز. به عنوان 
مثال، در معماري سنتي منطقه، حياط به اندازه ى ساير فضاهاي خانه 
خود  در  را  خانه  اجتماعي  فعاليت هاى  از  بسياري  و  داشته  اهميت 
حيوانات  از  نگهداري  ظروف،  شستشوي  آشپزي،  مي دهد.  شكل 
اهلي، تعمير و نگهداري از ادوات كشاورزي از جمله اموري هستند 

كه عمدتًا در حياط خانه ها صورت مي پذيرند. (خاكپور، 1385).

زلزله 1369 منجيل- رودبار:
در حدود ساعت 30 دقيقه بامداد روز پنجشنبه 31 خردادماه 1369 
به وقت محلي و همزمان با ساعت 21 چهارشنبه، 20ژوئن به وقت 
بين المللى، زلزله  اى با شدت 7,7 ريشتر استان هاى گيالن و زنجان 
را به لرزه درآورد.  شدت اين زلزله به حدي بود كه شهرهاي تهران و 
تبريز با فاصله 200 و 400 كيلومتر از مركز حادثه به شدت لرزيد 
و ويرانى هاى گسترده اى در پي آن برجاي ماند(بحرينى و آخوندى، 
را  زنجان  و  گيالن  استان  از  وسيعي  گستره  منجيل  زلزله   .(1379
در نورديد و در پهنه اي به وسعت تقريبي 20 هزار كيلومترمربع از 
بارزي  پيامدهاي  و  آثار  استان  دو  اين  مساحت  كيلومتر  هزار   51
از خرابي و ويراني برجاي گذارد. در زلزله گيالن و زنجان سه شهر 
ديگر  شهرهاي  به  و  ديد  آسيب  شدت  به  لوشان  و  منجيل  رودبار، 

آسيب هاى كمتري وارد گشت. 
ساخت كالبدى روستاى بازسازى شده (شهر بره سر١):

 3 تصوير  دارد  قرار  بره سر  قديم  بافت  جنوب  در  بره سر  شهر 
همسايگى هاى آن را نمايش مى دهد.

تصوير 3: همسايگى هاى بره سر پس از بازسازى. (گوگل ارتس، 1392)

قبل  زمين  رانشى  حركت  دليل  به  بره سر  روستاى  قديم  بافت 
جهت  در  زمين  لغزش  و  تا ٪80  تند ٪30  شيب  وجود  زلزله،  از 
شيب و همچنين وجود گسل هايى در جنوب و شمال روستا، پس از 
زلزله ى سال 1369به مكان فعلى شهر بره سر منتقل شد. بره سر در 
زمان وقوع زلزله سال 1369، يك روستا بود كه پس از جابجايى 
در سال 1382 به شهر تبديل شد. با اين وجود در بازديد از  بره سر 
(سال 1392)، به نظر مى رسد همچنان در مرحله ى گذار از زندگى 

1.   پس از بازسازى، روستاى بره سر به شهر بره سر تغيير نام داد.
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روستايى به زندگى شهرى است. زيرا هم نشانه هاى زندگى روستايى 
و هم نشانه هاى زندگى شهرى در بره سر به چشم مى خورد. به عنوان 
نمونه وجود شهردارى، آتش نشانى، كوچه ها و خيابان هاى شطرنجى 
در كنار گاوها و ماكيان در حال رفت  و آمد در خيابان هاى آسفالته 

مى توان نشانى از مرحله گذار را دريافت.
فرم، بافت و سيماى شهر بره سر:

هويت كالبدى، عاملى است كه بافت، ساختار و شكل شهر به آن 
وابسته است. عوامل تأثيرگذار بر فرم شهر بره سر را مى توان به دو 
دسته تقسيم نمود: نخست عوامل طبيعى و دوم، عوامل مصنوع يا 

فضاهاى ساخته شده. 
عوامل طبيعى شهر به طور كلى شامل مزارع، جنگل ها، ارتفاعات 
و فضاهاى سبز مى باشد. فضاهاى سبز و جنگل ها، حجم وسيعى از 
زمين هاى اطراف شهر را به خود اختصاص داده اند و به كمك جنگل 
ارتفاعات  داده اند.  جاى  خود  دل  در  را  بره سر  شهر  سبز،  فضاى  و 
و جنگل ها از مهم ترين عوامل شكل دهنده فرم شهر بره سر و عامل 
تقسيم  قسمت  دو  به  بره سر  بافت  است.  شهر  تراكم  و  فشردگى 
مى شود. نخست بافت قديمى يا پايين محله كه بعد از جابجايى شهر 
(پس از زلزله) به صورت مخروبه رها شده است و تنها 84 نفر از 
ساكنين شهر در آنجا زندگى مى كنند؛ و بافت جديد يا باال محله، به 
صورت فرم شطرنجى با تراكم پايين كه داراى ساختمان هاى يك 

طبقه است. (مهندسين مشاور آبادگران شهر و روستا، بى تا). 
سياست ها و روش هاى سرپناه موقت در بازسازى بره سر:

در تجربه ى بازسازى اين منطقه، در مقطع تأمين اسكان موقت، 
روش هاى برنامه ريزى متعددى از سوى ستادهاى معين بكار گرفته شد. 
در روستاى بره سر، بسيارى از بناهايى كه در يك طبقه و با استفاده از 
سازه چوبى زيگالى، كه نوعى سازه ى چوبى محلى مى باشد،ساخته شده 
بودند؛ به جهت عملكرد خوب و منعطف خود در برابر تكان هاى ناشى 
از زلزله بدون هيچ گونه تخريبى سالم ماندند. (گزارش فنى و مقدماتى 
برپايى  روش  زيگالى،  سازه  از  بازماندگان  استقبال  زلزله، 1369). 
ساده اين بنا، امكان تأمين مصالح آن در منطقه و آشنايى ساكنين به 
روش ساخت واحدهاى مسكونى با استفاده از اين روش و در مجموع 
امكان جلب مشاركت بازماندگان در برپايى واحدهاى اسكان موقت 
سبب گرديد كه در روستاى بره سر با استفاده از اتاق هايى كه با اسكلت 

چوبى برپا گرديده و ديوارهاى آن را با زگال و گل پوشش دادند، برپا 
گردند. (بحرينى و آخوندى، 1379). هزينه استقرار ستادها، تشكيل 
شناسايى  و  ماشين آالت  و  انسانى  نيروى  تأمين  فرعى،  كارگاه هاى 
خانوارهاى آسيب ديده، رقم بسيار زيادى را به خود اختصاص مى داد 
كه به دليل جدايى دستگاه مسئول اسكان موقت از دستگاه اجرايى 
مسئول بازسازى، مجدداً اين هزينه ها در محل بازسازى دائم، تكرار 

شدند. (شادى طلب، 1373: 20).
سياست هاى اتخاذ شده و برنامه هاى بازسازى:

سياست هايى كه در بازسازى مناطق زلزله زده در سال 1369 به كار 
آسيب ديده  نواحى  اين  بازسازى  در  نوينى  تفكر  حاصل  شد،  گرفته 
قرار  مدنظر  كشور  بازسازى  تجربيات  در  اين،  از  پيش  كه  بود، 
بهره گيرى  مردم،  مشاركت  به كارگيرى  همچون  مباحثى  بود.  نگرفته 
از مصالح و تكنولوژى هاى ساخت بومى و محلى، احترام به آنچه به 
عنوان سنت سكونت و معمارى منطقه، با توجه به شرايط محيطى 
و معيشتى آنان طى سال ها شكل گرفته و تغيير در ساختار و نظام 
دولت)،  طرف  از  كارمزد  با  بانكى  تسهيالت  بازسازى (ارائه ى  مالى 
همگى نشان دهنده ى تالشى در راستاى تحول در مديريت بازسازى 
مناطق آسيب ديده است. هر چند تحقق اين سياست ها در بازسازى 
ضعفى  نقاط  با  بازسازى  مى رسد  نظر  به  و  دارد  بسيار  تأمل  جاى 
همراه بوده، اما تدوين اين سياست گذارى ها مى تواند حركتى به سوى 
توسعه ى  اصول  به  توجه  مردم،  با  بازسازى  همانند  متعالى  اهدافى 
سكونتگاه هاى  در  حيات  دوباره ى  انداختن  جريان  به  و  پايدار 
الگوى  انگاشتن  ناديده  همچون  مسائلى  اگرچه  باشد.  آسيب ديده 
سكونت جامعه ى روستايى در اتخاذ سياست واگذارى قطعات 200 
الزم  كنترل هاى  و  نظارتى  جنبه هاى  در  ضعف  روستاييان،  به  مترى 
تمامى  واگذارى  در  افراط  كنار  در  مسكونى،  واحدهاى  ساخت  در 
مسئوليت هاى ساخت واحدهاى مسكونى به روستاييان، در مجموع 
باعث گرديد اين تجربه ى بازسازى نيز بى بهره از نقاط ضعف نباشد.

تحليل بافت شهر بره سر:
نقاط قوت بافت شهر بره سر:

بازسازى  قوت  نقاط  از  (تصوير4)  محالت  و  طايفه ها  تفكيك 
روستاى بره سر محسوب مى شود. به كارگيرى و پيروى از يك طرح 
منظم و هندسى در بره سر باعث افزايش سرعت در بازسازى شده است 



 185 فرشته اصالنى و همكاران/ ارزيابى بازسازى مسكن روستاى بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار

و بازسازى سريع در شرايط پس از وقوع سانحه، يك مزيت است.

تصوير 4: توجه به تفكيك محالت در بازسازى (منبع: نگارندگان)

نقاط ضعف بافت شهر بره سر در مقايسه با بره سر قديم:
بره سر قديم در يك گودى قرار گرفته بود كه اين موقعيت منجر 
به پناه گيرى روستا در برابر جريان باد مى شد (تصوير 5)؛ درحالى كه 
موقعيت جغرافيايى بره سر جديد، اين روستا را كامًال در معرض باد 
گياهى  پوشش  قديم،  بره سر  در  همچنين  مى دهد (تصوير 6)؛  قرار 
به عنوان مانعى در برابر باد مزاحم عمل مى كند؛ درحالى كه پوشش 

گياهى محدود در بره سر جديد يك نقطه  ضعف محسوب مى شود.

تصوير 5: استقرار روستاى بره سر قديم (نگارندگان)

تصوير 6: طرح شماتيك قرارگيرى بره سر پس از بازسازى 
(نگارندگان)

در روستاى جديد بره سر يكسان سازى و ايجاد الگوى هندسى و 
شطرنجى به بافت به وجود آمده است، درحالى كه در روستاى بره سر 

قديم بافت به صورت ارگانيك است. اين موضوع سبب يكنواختى 
در شهر بره سر جديد، در برابر تنوع موجود در بره سر قديم مى شود. 

(تصاوير 7 و 8)

تصوير 7: تنوع بافت بره سر قديم (گوگل ارث)

تصوير 8: يكنواختى بافت شهر بره سر (گوگل ارث)

خانوار  هر  به  مترى  مساوى 200  قطعات  تحويل  عكس:   توضيح 
بدون توجه به تعداد نفرات آن خانوار.

بره سر قديم نه تنها هيچ گونه تضادى با طبيعت پيرامونش ندارد، 
گرفته  قرار  اطرافش  طبيعى  محيط  در  هماهنگى  نهايت  در  بلكه 
در  ناهمگون،  وصله ى  يك  همچون  جديد،  بره سر  آنكه  حال  است، 
بافت  عرصه  بودن  گسترده  مى نمايد.  رخ  پيرامون  محيط  با  تضاد 
زندگى  و  معيشت  تركيب  نشان دهنده ى  قديم  بره سر  در  مسكونى 
عرصه  بره سر  شهر  مسكونى  بافت  در  حالى كه  در  است،  بوده  مردم 

معيشتى ديده نمى شود.
تحليل مسكن شهر بره سر:

امكان توسعه مسكن بازسازى شده: شهر جديد بره سر، خانه هاى بازسازى 
شده، بيشتر به صورت افقى گسترش يافته اند. توسعه افقى در بخش 
زيستى  در غالب اضافه شدن اتاق، آشپزخانه و ايوان و در بخش معيشتى 

در غالب افزودن تنور، انبار و باغچه صورت گرفته است. (تصوير 9)
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تصوير 9: توسعه افقى خانه در بره سر (نگارندگان)

سرعت بازسازى، كمبود بودجه و همچنين ترس از زلزله باعث 
شد تا خانه ها يك طبقه و با پى هاى ضعيف ساخته شوند و به توسعه 

عمودى آن ها در آينده توجهى نشود.
مقايسه مسكن بومى و مسكن بازسازى شده:

در  زيستى  فضاهاى  بومى  مسكن  در  زيستى:  فضاهاى  تركيب 
طبقه اول و فضاهاى معيشتى در همكف واقع  است؛ اما در مسكن 
بازسازى شده تفكيك فضاهاى زيستى و معيشتى در سطح اتفاق 

افتاده است. (تصاوير 10 و 11)

تصوير 10: نحوه ارتباط فضاهاى زيستى و معيشتى در مسكن بومى 
روستا (نگارندگان)

تصوير 11: نحوه ارتباط فضاهاى زيستى و معيشتى در مسكن بازسازى 
شده (نگارندگان)

عملكرد اتاق هاى خانه: اتاق، در مسكن بومى، محل فعاليت هاى 
روزمره بوده و اختصاصى نيست. نشيمن فضاى اصلى زندگى مردم 
است. اما در مسكن بازسازى شده اتاق ها خصوصى شده و كاركرد 
قبلى را ندارند، ولى نشيمن هنوز هم فضاى اصلى زندگى مردم است. 
نسبت بنا به محوطه: در مسكن بومى، بنا، به گونه اى در محوطه 
قرار گرفته است كه از چهار طرف با پيرامون در ارتباط باشد. اما در 
مسكن بازسازى شده، بنا در منتهى اليه زمين قرار دارد و از دو طرف 
و يا حداكثر از سه طرف (در خانه هايى كه در نبش قرار دارند) آزاد 

هستند. (تصوير 12)

تصوير 12: مقايسه نسبت بنا و محوطه در مسكن بومى (سمت راست) 
و مسكن بازسازى شده (سمت چپ) (نگارندگان)

فضاى نيم باز: در بافت بومى، ايوان جزو الينفك معمارى مسكن 
بومى محسوب مى شود و در طبقه دوم تمام خانه ها ايوان قرار داشته 
ايوان  و  مى گرفته  بر  در  را  خانه  طرف  تا 4  موارد  بعضى  در  است. 
محل اكثر فعاليت هاى روزانه در فصول تابستان و بهار در خانه به 
حساب مى آمد. در حالى كه در مسكن بازسازى شده به علت نياز 
فيزيكى و همچنين روانى به فضايى شبيه به ايوان، فضايى مشابه 
ايوان در خانه ها در طبقه همكف و بدون كرسى بلند وجود دارد. اين 
فضا كه به فضايى اوليه اضافه شده است. كيفيت و ديد ايوان هاى 

مسكن بومى را ندارد. (تصوير 13)

تصوير 13: مقايسه فضاى نيم باز در مسكن بومى (تصوير باال) و 
مسكن بازسازى شده (تصوير پايين) (نگارندگان)



 187 فرشته اصالنى و همكاران/ ارزيابى بازسازى مسكن روستاى بره سر پس از زلزله سال 1369 رودبار

از  واحد  يك  در  اگر  بومى،  مسكن  در  خانه:  تغيير  و  ش  گستر 
جديد  خانه  نياز،  صورت  در  نبود،  تغيير  و  گسترش  امكان  مسكن 
ساخته مى شد؛ در حالى كه در مسكن بازسازى شده امكان گسترش 
خانه ها در ارتفاع وجود ندارد، ولى امكان گسترش خانه در بعد افقى 
وجود دارد و مردم به فراخور نيازشان به تدريج از هسته اوليه خانه 

خود را شكل داده اند.
 سازه: در مسكن بومى و همچنين مسكن بازسازى شده پى خانه 
به صورت سنگى و ديوارها زگالى يا اورجنى بوده، و سقف خانه ها 

از شيروانى است.
و  ارگانيك  صورت  به  خانه ها  بومى  مسكن  در  خانه:  جهت گيرى 
با توجه به جهت زمين جهت گيرى شده اند؛ در حالى كه در مسكن 
گرفته  قرار  جنوب  سمت  به  و  زمين   شمال  در  خانه  شده  بازسازى 

است.
و  سرد  فصل  در  دما  افزايش  رطوبت،  كاهش  براى  روش هايى 

كاهش دما در فصول گرم:
جلوگيرى  آب  نفوذ  بومى از  مسكن  در  سنگى  چينى  كرسى  وجود 
مسكن  در  اما  مى شد.  ديوارها  گرفتن  رطوبت  از  مانع  و  مى نمود 
رعايت  خانه ها  برخى  در  فقط  سنگى  چينى  كرسى  شده  بازسازى 
شده است و اين امر موجب نم كشيدن برخى ديوارها و پوسيدگى 
بومى  مسكن  بودن  طبقه  دو  علت  به  است.  گشته  آن ها  چوب هاى 
دام  گرماى  پايين  قسمت  در  دام  وجود  همچنين  زمين  از  فاصله  و 
به طبقه اول انتقال پيدا مى كرد، همچنين به علت وجود سقف هاى 
محكم سرماى كمترى به داخل نفوذ مى كرد. در حالى كه عدم وجود 
در  سرما  افزايش  سبب  سبك  سقف هاى  و  پايين  قسمت  در  دام 

خانه هاى بازسازى شده گرديده است. (تصوير 14)

تصوير 14: كاهش رطوبت و افزايش دما در فصل سرد و كاهش دما 
در فصل گرم در مسكن بومى (نگارندگان)

چهار طرفه بودن خانه در مسكن بومى باعث شده تا هوا در اطراف 
آن جريان داشته و به دفع رطوبت كمك كند؛ همچنين در مسكن 
فاصله هايى(چك  خانه ها  رطوبت  كاهش  براى  نيز  شده  بازسازى 

انداز) در ميان خانه ها ايجاد كرده اند. (تصاوير 15 و 16)

تصوير 15: جريان هوا در مسكن بومى (نگارندگان)

تصوير 16: جريان هوا در مسكن بازسازى شده (نگارندگان)

در فصول گرم سال زندگى در مسكن بومى، در ايوان جريان 
تلطيف  گرم  هواى  و  شود  بهره بردارى  نيز   خنك  باد  از  تا  داشت 
را  گذشته  ويزگى  ايوان  فضاى  شده،  بازسازى  مسكن  در  اما  شود. 
نداشته و تنها فضاى نيمه بازى، بدون كيفيت گذشته، در كنار ديگر 

فضاها قرار دارد.

بحث 
ارزيابى بازسازى با تكنيك سوات:

در اين بخش از مقاله، با توجه به مطالعات انجام شده در محدوده 
و  دقيق تر  بررسى  و  تحليل  جهت  بره سر،  روستاى  در  نظر  مورد 
روستا  بازسازى  ارزيابى  منظور  به  سوات  ماتريس  نتايج،  به  رسيدن 
فنون  جمله  از  سوات  جدول   .(1 شماره  (جدول  است.  شده  تدوين 
برنامه ريزى است كه بر پايه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدات 
است. (گلكار، 1384). در واقع، با توجه به آن، عوامل تأثيرگذار در 
برنامه ريزى تنها وابسته به عوامل داخلى نيست بلكه عوامل ديگرى 



فصلنامه د      انش پيشگيرى و مد      يريت بحران / د      ورة هفتم، شمارة دوم، تابستان 1396   188

تحت تأثير ارتباط با محيط وجود دارند كه مى توانند تأثير بسزايى 
بين  ارتباط  به  توجه  با   .(771  :2006  ،Helms M) باشند.  داشته 
ذكر  قابل  بعد،  قسمت  در  حاصله  نتايج  و  شده  تهيه  سوات  جدول 
است كه در پژوهش حاضر، ماتريس سوات يك چارچوب مفهومى 
فراهم مى نمايد كه براى شناسايى و تحليل تهديدها و فرصت ها در 
روستا  داخل  در  ضعف ها  و  قوت ها  بررسى  و  روستا  خارجى  محيط 
كمك  با  سوات  تحليل  ديگر،  بيان  به  است.  شده  گرفته  كار  به 
از  را  خارجى  و  داخلى  عوامل  مهم ترين  نمودارهايى،  و  تكنيك ها 
و  كرده  شناسايى  روستا،  بازسازى  در  تأثيرگذار  عوامل  كليه  ميان 
مى تواند مبناى خوبى براى تحليل ها و نتايجى كه در ادامه به آنها 

اشاره خواهد شد،  باشد.
جدول 1

تهديدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت
برخوردارى از خدمات 
شهرى و اماكن عمومى 

مناسب

وجود مشكالت آب 
و فاضالب و دفع 
آب هاى سطحى

امكان توسعه شهرى و 
دريافت بودجه بيشتر

از بين رفتن معيشت 
كشاورزى

ايمن از رانش زمين 
در مقايسه با بره سر 

قديم

بافت بره سر جديد در 
معرض باد مزاحم به 
دليل پوشش گياهى 
محدود در بافت جديد

امكان توسعه 
گردشگرى و جذب 

توريست

از بين رفتن دامدارى 
به علت شهرى شدن

برخوردارى از طبيعت 
بكر و ديد و منظر 

مناسب

قابليت توسعه افقى و 
عمودى محدود

امكان تبديل بره سر 
پايين به بافت 
گردشگرى

از بين رفتن باغدارى 
به علت عدم رسيدگى

بازسازى سريع به 
دليل طرح منظم و 

هندسى بافت

نبود عدالت در 
بازسازى و وجود 
مشكالت ناشى از 
يكسان سازى در 

بازسازى

اضافه شدن و ادغام 
شدم بره سر جديد با 

پايين بره سر

آلوده شدن همه 
چشمه ها به علت عدم 

رسيدگى به مشكل 
فاضالب

وجود استخر زيباى 
ويستان در روستا

نبود وضوح و خوانايى 
در بافت به دليل بافت 
يكسان و شطرنجى

امكان بازگشت به 
بره سر پايين و داشتن 

خانه دوم

از بين رفتن شيوه 
معيشت گذشته و رها 

كردن آن

وجود امامزاده در 
روستا

تضاد و عدم هماهنگى 
با طبيعت و محيط 

پيرامون

امكان پيشرفت علمى 
و درسى افراد به علت 

شهرى شدن
مهاجرت از روستا

خودكفا بودن در 
مقياس خانوار

مشكالت جابجايى و 
حفظ نكردن الگوى 

بافت قديم

امكان دسترسى 
مناسب تر به شهرهاى 

ديگر و ارتباطات 
سياسى

بروز افسردگى هاى 
زياد به علت تغييرات 

زندگى

استقرار طوايف به 
صورت تفكيك شده 

در بافت

محيط نامأنوس و عدم 
هم پيوندى با گذشته

امكانى براى اين كه 
شهر بره سر طراحى 

شود

بى كار شدن خانم هاى 
خانه دار به علت تغيير 

زندگى

وجود دسترسى ها و 
معابر كافى و مناسب 

در بافت

عدم تناسب سطح 
زيربنا با تعداد 
استفاده كنندگان

سيستم زگالى معمارى 
سنتى كه در مرحله 
اسكان موقت استفاده 

شده بود

از بين رفتن تعلق 
نسبت به روستا به 
علت تغييرات معيشتى

استفاده از سازه زگالى 
و اورجنى مقاوم در 

برابر زلزله

به سبب بلند نبودن 
كرسى خانه، ديوارهاى 

خانه رطوبت را از 
زمين جذب كرده 
و اين باعث شده 

چوب هاى درون ديوار 
به مرور زمان پوسيده 

شود و آسيب پذير 
گردد.

بروز عوامل 
غيرفرهنگى در جامعه 
به علت بيكارى ناشى 
از بين رفتن معيشت ها

وجود جاده و دسترسى 
سواره مناسب

عدم توجه به عادات 
زندگى گذشته 

روستاييان
و بى توجهى به الگوى 
زندگى سابق آن ها

دانش ناكافى نجاران 
محلى از ساخت دو 
طبقه بنا با استفاده از 

سازه زگالى

نتيجه گيرى
درخصوص تحليل هاى صورت گرفته و نحوه دستيابى به نتايج كه 
ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  به  توجه  با  مى شود،  اشاره  آن  به  ادامه  در 
از  كليدى  پرسش هاى  سوات،  از  برگرفته  فرصت هاى  و  تهديدها 
بازسازى انجام شده مطرح شدند و بر اساس آن، تحليل هاى نهايى و 

نتايج، مطابق نمودار زير ارائه شده است:
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اتخاذ  بره سر،  روستاى  در  تأمل  قابل  نكات  از  يكى  بنابراين، 
تصميم جابجايى و همچنين مكان يابى در بازسازى است. همان گونه 
كه از متون استنتاج مى شود جابجايى امرى فراتر از انتقال فيزيكى 
مردم و واحدهاى مسكونى شان به محلى جديد است. به نظر مى رسد 
در روستاى بره سر، به منظور جابجايى و همچنين مكان يابى مناسب، 
انتقال  به  صرفًا  جابجايى  در  است.  نشده  انجام  جامعى  تحليل هاى 
افراد، گروه ها و دارايى هاى فيزيكى آن ها توجه شده است حال آنكه 
جابجايى انتقال كامل يك جامعه به محلى ديگر است، يك جامعه 
با تمام دارايى هاى مادى و معنوى اش از جمله محلى براى زندگى 
كه  ديگر  كاركردهاى  بسيارى  و  بچه ها  بازى  مردم،  كار  مردم، 
بخشى از زندگى اجتماعى يك جامعه ى روستايى محسوب مى شود. 

(تصوير شماره 17)

تصوير 17: جابجايى روستاى بره سر در بازسازى (نگارندگان)

پس  بره سر  روستاى  مكان يابى  و  جابجايى  در  مى رسد  نظر  به 
شبكه هاى  كه  است  شده  واقع  غفلت  مورد  نكته  اين  زلزله،  از 
زندگى اجتماعى مخصوصًا در روستاها بسيار پيچيده بوده و عناصر 
بسيارى تعيين كننده هستند. بنابراين اگرچه جابجايى غالبًا يكى از 
به  سانحه  از  آسيب ديده  مناطق  در  دولت  راه حل هاى  متداول ترين 

بايد  اما  مى باشد،  است،  خطر  معرض  در  كمتر  كه  جديدى  مكان 
گرفته  بكار  تصميم گيرى  اين  خصوص  در  بيشترى  حساسيت هاى 
بره سر،  بازسازى  از  سال   23 گذشت  از  پس  مجموع  در  شود. 
جريان  به  مى رفت  انتظار  و  مى بايست  كه  آن طور  زندگى  همچنان 
نيفتاده است و عليرغم تالش هاى انجام شده، بره سر جديد، همچنان 
با شرايط مطلوب فاصله دارد. عواملى مانند عدم احترام به ساختار 
اجتماعى روستاى بره سر، مورد غفلت واقع شدن نيازها، خواسته ها و 
عاليق روستاييان، تسليم نبودن در برابر شرايط فرهنگى و معيشتى 
آن ها، به خط كردن روستاييان در بازسازى، عدم تبعيت از بافت 
قبلى روستا، عدم هم پيوندى با گذشته و آنچه در طول ساليان در 
به  منجر  بازسازى،  از  مردم  نارضايتى  شده،  ثبت  روستاييان  ذهن 
يك بازسازى نسبتًا ناموفق شده است. (تصوير 18) به نظر مى رسد 
روستاييان،  زندگى  كيفى  ارتقاء  جهت  استراتژى  بهترين  هم اكنون 
و  تهديدات  رفع  جهت  شده  انجام  بازسازى  به  بازنگرى  استراتژى 

نقاط ضعف مى باشد.

تصوير 18: نقدى بر بازسازى روستاى بره سر (نگارندگان)

تجارب موجود نشان مى دهد هرگاه مسكن بازسازى شده منطبق 
نارضايتى  باعث  نباشد،  معيشت  شيوه ى  و  سكونت  روش هاى  بر 
ساكنين شده و در مدت زمانى نه چندان طوالنى دستخوش تغييراتى 
خواهد شد. نكته ى ديگر، عدم توجه به ارتباط مسكن بازسازى شده ى 
بره سر با محيط بالفصل آن است كه اغلب منجر به نارضايتى اهالى 
مى شود. آنچه در بازسازى بره سر تاحدودى مورد غفلت واقع شده، 
توجه به ويژگى هاى ذاتى معمارى سنتى روستاست. از شاخصه هاى 
برحسب  به نيازهاى روستاييان  منطقى  پاسخگويى  سنتى،  معمارى 
امكانات و شرايط محيطى آن هاست. اين معمارى به صورت آنى به 
وجود نيامده بلكه برحسب ضرورت ها، به تدريج در طول ساليان، 
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تغييرات الزم در آن ايجاد شده است. از اين رو، يك سازگارى و 
انطباق بين معمارى سنتى و خواسته هاى ساكنين روستا وجود دارد. 
لذا ايجاد تغييرات ناگهانى در بازسازى مسكن روستايى در بره سر، 

نهايتًا منجر به نارضايتى ساكنين گرديده است.
و  دانش  از  بره سر،  بازسازى  در  كه  است  ذكر  به  الزم  البته 
استفاده  بومى  مصالح  از  غالبًا  و  محلى  ساز  و  ساخت  مهارت هاى 
منجر  رويكرد  اين  است.  بازسازى  در  قوتى  نقطه ى  كه  است  شده 
به صرفه جويى در هزينه ها و افزايش مشاركت روستاييان و بنايان 
داشته  بيشترى  مقبوليت  بازسازى  جهت،  اين  از  است.  شده  محلى 
يك بازسازى موفق  بوده است.  با فرهنگ روستاييان سازگارتر  و 
روستايى بايد به ارزش هاى مسكن، توجه ويژه اى داشته باشد. به نظر 
مى رسد مسكن بازسازى شده در روستاى بره سر، انعطاف پذيرى الزم 
را جهت تطابق با نيازهاى بلندمدت ساكنين نداشته است. همچنين، 
توسعه ى  و  گسترش  قابليت  شده،  بازسازى  مسكونى  واحدهاى 

محدودى دارد كه يك نقطه ضعف محسوب مى شود.
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