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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.  

اين نشريه در ISC نمايه مى گردد.
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چكيده
زمينه و هدف: در اغلب برنامه هاى پس از سانحه سياست جابه جايى كل يا بخشى از سكونتگاه، به عنوان راه حلى مناسب به منظور كاهش خطرپذيرى يا تسهيل و تسريع 
در بازسازى مورد مالحظه قرار مى گيرد. اما تجارب مختلف حاكى از آن است كه جابه جايي  سكونتگاه ها معموالً به جاى حل مسائل بر مشكالت افزوده اند.  هدف از 
اين مقاله بررسى چالش هاى جابه جايى سكونتگاه ها با توجه به مطالعه موردى بازسازى روستاهاى استان اردبيل پس از زلزله 1375 است كه پيامدهاى مختلف آن و 
كارايى اقدامات كاهش  خطر از طريق جابه جايى سكونتگاه و ساخت مسكن مقاوم را بررسي نموده و راهكارهايى جهت افزايش موفقيت چنين سياست هايى ارائه مى دهد. 
روش: تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي-پيمايشي و با استفاده از روش تركيبي كمي و كيفي بوده كه در طول يك سال با انجام مطالعات گسترده كتابخانه اي 
و بررسي اسناد و متون تخصصى، همچنين بازديدهاى متعدد از منطقه و گردآورى داده هاى پرسشنامه، مصاحبه آزاد و عميق، گفتگو با روستاييان، مشاهده آزاد و تهيه 
عكس و كروكي از روستاها، برداشت نقشه برخي واحدهاي احداثى و بخش هاى الحاقى از طريق پيمايش و كار ميداني صورت گرفته است. قلمرو مكاني تحقيق، 10 روستاى 
جابه جا شده در محدوده تخريب شديد، اطراف شهر سرعين و روستاهاى گلستان و جوراب در مركز زمين  لرزه بوده و سه روستاى توسعه پيوسته نيز به  عنوان گروه 

شاهد مدنظر قرار گرفتند.  
يافته ها: تعجيل در بازسازى روستاهاى زلزله زده جهت مقابله با اقليم سرد منطقه موجب شده مكان يابى محل احداث روستاهاى جديد بدون انجام مطالعات جامع 
اقليمى، اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى صورت گيرد. لذا با گذشت زمان چالش هاى مختلفى بروز نموده كه مردم محلى گاه با استفاده از ظرفيت هاى خود تدابيرى 
انديشيده اند. اما به طور كلى جابه جايى سكونتگاه موجب كاهش آسيب پذيرى نشده، به طورى كه در روستاهاى توسعه پيوسته همچنان ساخت وساز در مكان قبل تداوم 

دارد و در برخى روستاهاى جابه جاشده نيز سكونتگاه قديم همچنان مورد استفاده قرار مى گيرد.
نتيجه گيرى: مهمترين راهكارهاى موفقيت در فرايند بازسازى پس از سوانح و به ويژه سياست جابه جايى سكونتگاه ها را مى توان «انجام برنامه ريزى بازتوانى پيش از 
سانحه براى مناطق خطرپذير كشور؛ انجام مطالعات جامع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى، زيست محيطى و كالبدي در پهنه هاى در معرض خطر؛ بهره گيرى از متخصصان 
حوزه هاى مختلف سوانح در فرايند بازسازى؛ بهره گيرى از مشاركت جامعه سانحه زده در فرايند بازسازى سكونتگاه اعم از مكان گزينى، انتخاب سايت و همسايگى ها؛ حل 

مساله مالكيت اراضى؛ استفاده از دانش بومى، و ارائه الگوهاى مختلف مسكن متناسب با الگوى معمارى منطقه و بعد خانوار» برشمرد.
واژه هاى كليدى: بازسازي پس از سانحه، مكان گزينى، جابه جايي سكونتگاه هاى روستايى، مسكن روستايي.
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Challenges and Solutions for relocation of rural settlements after disasters 
(Case Study: Reconstruction of villages in Ardebil province after the earthquake of 1996)
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ABSTRACT
Background and Objectives: In most post-disaster programs, the policy of relocating all or part of the settlement is considered as an ap-
propriate solution due to the risk reduction or facilitating and accelerating reconstruction. However, various experiences suggest that the 
displacement of habitats has usually added to, rather than solving problems. The purpose of the present paper is to investigate the challenges 
of displacement of settlements according to the case study of Ardabil villages’ reconstruction after the 1996 earthquake, study its various con-
sequences and the effectiveness of risk reduction measures through residential relocation and resistant housing reconstruction, and provide 
solutions to increase the success of such policies.
Method: The present study is descriptive-survey in terms of the nature that was conducted using a mixed quantitative and qualitative research 
method during one year through conducting extensive desk research, reviewing literature and documents, as well as visiting the region at sev-
eral times. Data was collected through questionnaire, and free and in-depth interview, interview with the villagers, free observation and taking 
photos and sketches from villages; a survey of housing units and extensions were done through survey and field study. The spatial domain of 
the research was consisted of 10 villages relocated in the area of   severe destruction, around the city of Sarein, Jurab and Golestan villages in 
the center of the earthquake, and three partially relocated villages were considered as the control group.
Findings: The urgency in reconstructing the earthquake affected villages to deal with the cold climate of the area caused the location of new 
villages to be selected without conducting comprehensive climate, economic, social and environmental studies. As time goes on, there are 
several challenges that local people sometimes think of using their capacities. But in general, the relocation of the habitats did not reduce the 
vulnerability, so that it continues to be built in the old part of villages at risk.
Conclusion: The most important strategies for success in the post-disaster reconstruction process and in particular, relocation of the settle-
ments which could be outlined are: “conducting pre-disaster recovery planning for the country’s most vulnerable areas, carrying out compre-
hensive economic, social, cultural, environmental and physical studies in the areas at risk, utilizing specialists from different areas of disaster 
studies in the reconstruction process, utilizing the participation of the disaster affected community in the process of reconstruction of the 
settlement including site selection and neighborhoods, solving the problem of land ownership, using indigenous knowledge, and providing 
different housing options according to the regional architectural patterns and family size.
Keywords: post-disaster reconstruction, site selection, relocation of rural settlement, rural housing.
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مقدمه
اساسى ترين  از  يكى  سوانح  از  پس  بازسازى  برنامه هاى  اغلب  در 
بازسازى  مكان گزينى  ريزان  برنامه  روى  پيش  در  اوليه  مسائل 
سكونتگاه است، به عبارتى تصميم گيرى در خصوص درجاسازى يا 
جابه جايى كل يا بخشى از سكونتگاه كه جهت كاهش خطرپذيرى 
كه  است  آن  از  حاكى  مختلف  تجارب  حال  اين  با  مى گردد.  اتخاذ 
جابه جايي سكونتگاه ها بيش از آن كه مشكالت را حل كند، مسائل 
متعددي به بار مى آورد و جوامعى كه جابه جا نشده اند، فرايند بازتوانى 
سريع ترى داشته اند. از طرفى در اغلب متون نظرى تخصصى سوانح 
شده  تأكيد  جوامع  و  سكونتگاه ها  جابه جايى  از  احتراز  بر  بارها  نيز 
سنا۶،  و  پيتت۵  فلپ۴،  برنستين٣،  جى ها٢،  است (ديكمن١، 2006؛ 

2010، ص77؛ ديويس٧ و الكساندر٨، 2016، ص166).
جابه جايى  رويكردهاى  و  چالش ها  بررسى  مقاله  اين  از  هدف 
سكونتگاههاى روستايى، پس از سوانح و با تكيه بر ارزيابي عوامل 
سكونتگاه هاى  بازسازى  موردى  مطالعه  در  جابه جايى  موفقيت 
كه  است   1375 اسفندماه  زلزله  از  پس  اردبيل  استان  روستايى 
نقاط قوت و ضعف آن را با توجه به رابطه ابعاد مختلف اقتصادى، 
كاهش  اقدامات  كارايى  نيز  و  روستا  كالبد  با  فرهنگى  و  اجتماعى 
مسكن  ساخت  و  طراحي  و  سكونتگاه  جابه جايى  طريق  از  خطر 

مقاوم،  بررسي مى نمايد. 
به  آكسفورد  انگليسي  واژه نامه  تعريف  طبق  «جابه جايى٩» 
معني «عمل مكان گزيني جديد و تخصيص مكان جديد» و اسكان 
«سكونت قانوني يا استقرار در يك ناحيه مشخص است كه ساكنان 
«اسكان  مفهوم  باشند».  دارا  را  بازتواني  و  امداد  دريافت  حق  آن 
واژه  فالحي  مي گردد.  نيز   « سكونتگاه  «جابه جايي  شامل  مجدد١٠» 
اسكان مجدد را براى افراد و واژه جابه جايي را در مورد ساختمان ها 

به كار برده است (فالحى، 1996،ص71).

1.  Dikmen
2.  Jha
3.  Barenstein
4.  Phelps
5.  Pittet
6.  Sena
7.  Davis
8.  Alexander
9.  Relocation
10.  Resettlement

درگيري هاي  و  جنگ  همچون  انسان ساز  سوانح  مورد  در 
تعريف  طبق  و  رفته  كار  به  افراد  مورد  در  جابه جايي  واژه  داخلي 
از  است  عبارت  متحد١١  ملل  عالي پناهندگان سازمان  كميسارياي 
اسكان پناهندگان١٢ در مكاني غير از مناطق اصلي و اوليه شان كه 
البته اين واژه براي آوارگان١٣ نيز به كار مي رود. كميساريا در اين 
خصوص به حداقل سه نوع جابه جايي خصمانه (شرايط تحميلى به 
افراد ضعيف)، جابه جايي غيرفعال (شرايط دورى از خانه به دليل 
موانع سياسي)  و جابه جايي فعال (شرايط انتخاب شده اختيارى خود 
افراد جهت اسكان در محلى ديگر) اشاره مي كند (كميسارياى عالى 
موضوع  به  مقاله  اين  در   .(2007 متحد،  ملل  سازمان  پناهندگان 

جابه جايى پس از سوانح طبيعى پرداخته مى شود.
مهمترين عوامل موثر در اتخاذ سياست جابه جايي روستاها در 
كشور ما به ترتيب وقوع سوانح زلزله، سيل، رانش زمين، پيشروي 
آب دريا يا توفان بوده اند، با اين حال عوامل ديگري از جمله جنگ، 
سياست هاي حفظ منابع طبيعي شامل جنگل ها و مراتع، پروژه هاي 
عمراني نظير سدسازي، حفظ حريم ميراث فرهنگي و آثار باستاني 

نيز ذكر شده اند. 
در بازسازى سكونتگاه هاى روستايى به طور معمول چهار سياست 
از  بخشى  (جابه جايى  پيوسته  توسعه  ادغام،  و  تجميع  درجاسازى، 
دست اندركاران  سوى  از  سكونتگاه،  كل  جابه جايى  و  سكونتگاه) 
و  انتقال  خصوص  در  حاضر  تحقيق  در  مى گردد.  اتخاذ  بازسازى 
بازسازى كل سكونتگاه  به مكان جديد واژه «جابه جايى»يا جابه جايى 
ناامن  مناطق  در  واقع  مسكونى  واحدهاى  و  سكونتگاه  از  بخشى 
«توسعه  آن  به  پيوسته  طور  به  و  اوليه  سكونتگاه  مجاور  مكانى  به 

پيوسته» استفاده شده است. 
مرورى بر مبانى نظرى جابه جايى سكونتگاه 

اغلب  سكونتگاه  جابه جايي  موضوع  جهان،  و  ايران  نظرى  متون  در 
مختلف  برنامه هاى  پيامدهاى  و  بوده  بحث  مورد  پيچيده  موضوع 
زيست محيطى،  اقتصادى،  مختلف  ابعاد  از  سكونتگاه ها  جابه جايى 
1382؛  ديويس،  و  (آيسان  است  شده  بررسى  فرهنگى  و  اجتماعى 
بركت، 2003؛ جى ها و ديگران، 2010،ص77؛ ديويس و الكساندر، 
11.  UNHCR
12.  Refugee
13.  DP: Displaced person
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در  «نارضايتي  به  اقتصادي،  نظر  از  مثال  براي  ص166).   ،2016
منابع  به  محدود  دسترسي  همجوار،  روستاهاي  منابع  و  زمين  مورد 
زمين در مقايسه با تراكم جمعيت، دسترسي محدود به آب و منابع 
بازدهي  با  فعاليت هاى  به  اقتصادي  فعاليت  تغيير  به  نياز  ديگر، 
نياز  بزرگتر،  روستاي  ايجاد  جهت  ديگر  روستاهاي  با  ادغام  بيشتر، 
و  برنامه ريزي»  حال  در  يا  موجود  ارتباطي  مسيرهاي  به  نزديكى  به 
از بعد اجتماعى به «رضايت جامعه آسيب ديده، موجود بودن زمين 
ايمن با قيمت مناسب براى جامعه، دسترسي به فرصت هاي شغلي 
امكانات  و  جامعه  سطح  در  امكانات  تأمين  اجتماعي،  خدمات  و 
مركز  2006؛  متحد،  ملل  (سازمان  شد  توجه  نيز  مسكن»  ساخت 

سرپناه، 2010).
عناصر  اساسي ترين  ملل١  سازمان  انساني  سكونتگاه هاي  برنامه 
زمين  بودن  مناسب  و  آب  و  زمين  را «وجود  جديد  مكان  در  الزم 
جنبه هاى  بر  و  مى شمارد  كشاورزى»  و  ساز  و  ساخت  جهت 
توجه  تصميم گيري،  فرايند  در  افراد  مشاركت  جامعه،  «سازماندهى 
به  نسبت  مسئوالن  بودن  حساس  اجتماعي،  و  فردي  نيازهاي  به 
نموده  تأكيد  شونده»  جابه جا  افراد  قومي  و  فرهنگي  پيش زمينه هاي 
مكان  انتخاب  در  «موفقيت  عامل  مهمترين  را  مردم  با  مشورت  و 
متحد،  ملل  (سازمان  مى داند  سكونتگاه»  مناسب  طراحى  و  صحيح 
2006؛ مركز سرپناه، 2010). همچنين تغيير مكان اجباري مردم 
پس از سانحه به دليل اثرات سوء آن بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي 
ساختار  و  خويشاوندي  روابط  رفتن  بين  از  مانند  خانوار  و  جامعه 
صحيح  سياست گذاري هاي  بر  و  بوده  مردود  گسترده،  خانواده هاي 
متناسب با ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه تاكيد شده است 

(جيگياسو٢، 2003، ص6).
در اين خصوص از اليور اسميت (1991) نقل شده كه «از نظر 
افراد جابه جا شده، جابه جايي اجباري همواره يك بحران بوده است» 
و ديويس (1989) نقل مي كند كه «شما نمي توانيد مردم را جابه جا 
كنيد، آنها بايد خودشان جابه جا شوند» (فالحى، 1996، ص 76). 
لذا با توجه به پيامدهاى منفى آن، تصميم به جابه جايي بايد كمترين 
اولويت را داشته باشد و در صورت ضرورت براى موفقيت بايد با 

1.  Habitat
2.  Jigyasu

بويد۴،  (شواب٣،  گيرد  صورت  محلى  جامعه  مشاركت  و  مشورت 
سازمان  برنامه  در   .(2014 تاپينگ٧،  و  ژوهانسون۶  هوكانسون۵، 
ملل نيز بر امكان سنجي بازسازي دائم در مكان قبلى و تا حد ممكن 
پرهيز از جابه جايى سكونتگاه تاكيد شده است و فرايند برنامه ريزي 
به  توجه  با  و  سانحه زده  مردم  و  محلي  دولت  مشاركت  با  بايد 
معيارهاي فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي انجام شود. همچنين 
مخصوصًا  خانواده ها  به  زمين  تخصيص  و  كالبدي  برنامه ريزي  در 
در مناطق روستايي، فضاهاي باز بايد با توجه به فرهنگ و سبك 

زندگي جامعه در نظر گرفته شود (سازمان ملل متحد، 2006).
مقامات  پاكستان،  كشمير  زلزله زده  مناطق  بازسازي  تجربه  در 
تاكيد  جابه جايي  انجام  حداقل  و  درجاسازي٨  سياست  بر  مسئول 
داشته اند و از مزاياي درجاسازي به مقوالت مالكيت افراد و موجود 
است.  شده  اشاره  جابه جايي  هزينه هاي  و  مشكالت  و  زمين  بودن 
خطرپذيري  داليل  به  و  لزوم  صورت  در  تنها  سكونتگاه  جابه جايي 
وضعيت  توپوگرافي،  زلزله،  لحاظ  از  سكونتگاه  محل  باالي  بسيار 
خاك و عوامل زيست محيطي ديگر توصيه مى شود. با توجه به اهميت 
مقوالت زمين و مالكيت افراد، جابه جايي بايد با رضايت داوطلبانه 
و مشورت جوامع آسيب ديده و توجه به حقوق افراد مختلف شامل 
مخصوصا  آسيب پذير  گروه هاي  و  بيوه شدگان  مستاجران،  مالكان، 

زنان صورت گيرد (اررا٩، 2006، ص17-3).
اهميت  و  جديد  سكونتگاه  مكان گزينى  مورد  در  سهل انگارى 
بارها  نيز  سكونتگاه  يك  در  موجود  سرمايه هاي  يا  زمين  مالكيت 
شواهد  است.  شده  جابه جايي  برنامه هاى  شكست  يا  ضعف  موجب 
قبيل  از  مكان  كيفيت هاي  برخي  به  اغلب  مسئوالن  مى دهد  نشان 
خطرپذيري كمتر، نزديكي به امكانات و زيرساخت ها، دسترسي ها و 
زمين هاي هموار به دليل تسريع در بازسازى، تسهيل تامين مصالح و 
ارائه راه حل هاي سريع بيشتر توجه دارند. اما چنين زمين هايي همواره 
الزامات زيست محيطي و اقتصادي افراد را تأمين نمي كنند و عوامل 
ديگرى مانند فاصله از منابع آب يا مراتع و عوامل اجتماعي مانند 
3.  Schwab
4.  Boyd
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8.  Rebuilding In-situ
9.  ERRA
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سكونتگاه  بافت  طراحي  و  قديم  روستاي  يا  خويشاوندان  از  فاصله 
و مسكن نيز در ميزان پذيرش مكان جديد موثر بوده اند (جى ها و 

ديگران، 2010، ص77).
با  جديد  سكونتگاه  براى  مكان گزينى  معيارهاى  مهمترين 
توجه به ابعاد مختلف جامعه عبارتند از (بركت، 2003، ص20): 
امكان  و  ارتباطى  جاده  اقتصادى،  خدماتى،  مراكز  (به  ”دسترسى 
استفاده از آن در مواقع مختلف سال) ؛ امنيت سكونتگاه؛ توپوگرافى 
و اقليم (خطرپذيرى در برابر سيل، بادهاى شديد و گسل لرزه اى، 
شيب زمين، فرسايش خاك، سطح آبهاى زيرزمينى، جهت بادهاى 
و  جديد  مكان  در  آن  تامين  (ميزان  زيرساخت ها  منطقه)؛  غالب 
و  عمومى  (مالكيت  مالكيت  آن)؛  نگهدارى  و  مديريت  مسئله 
و  جامعه  هدف،  گروه هاى  جانب  (از  پذيرش  زمين)؛  خصوصى 
فضاى  ساختمانى،  تراكم  با  متناسب  (فضاى  فضا  محلى)؛  رهبران 
محيط  آتى)؛  توسعه  و  شغلى  فرصت هاى  معيشت ها،  براى  كافى 
ارزش  ميزان  دسترس،  در  مصالح  جديد،  زمين  (كاربرى  زيست 
يا آسيب پذيرى محيط اطراف، تاثير افزايش جمعيت سكونتگاه بر 

كشاورزى و محصوالت، آلودگى هاى زيست محيطى)“.
اليور  سكونتگاه،  جابه جايي  برنامه هاي  پيامدهاي  ارزيابي  در 
اسميت معيارهايى مانند مكان١، طرح مايه بافت٢ و مسكن را مطرح 
به  شهري  متوسط  طبقه  ارزش هاي  تحميل  كه  دارد  تاكيد  و  كرده 
«مكان گزيني  مي نمايد  ايجاد  ريشه اي  مشكالت  روستايي،  جوامع 
ضعيف، طراحي نامناسب سكونتگاه و عدم رضايت بخشي مسكن 
ناشي از عدم مشورت با مردم است. تركيب اين مسائل با بكارگيري 
مانع  طرفي  از  سكونتگاه،  ساخت  جهت  غيربومي  كار  نيروهاي 
همچنين  و  مي شود  جديدشان  روستاي  در  افراد  مشاركت  احساس 
در  اقتصاد  مشاغل  و  جديد  مهارت هاي  تحصيل  فرصت  از  را  آنها 

حال توسعه محروم مي نمايد» (فالحى، 1996، ص75).
كتاب «معمارى و برنامه ريزى بازسازى» برخى داليل شكست 
سياست هاى جابه جايى را چنين بر مى شمارد: «ارزش هاى فرهنگى، 
زمين هاى  به  دسترسى  عدم  شده؛  تخريب  مكان  تاريخى  و  نمادين 
امن تر؛ وابستگى به مكان و الگوهاى همسايگى و روابط خويشاوندى؛ 
رابطه فعاليت هاى معيشتى جامعه با مكان؛ تاثيرات منفى بر تعادل 
1.  Site
2.  Layout

توزيع جمعيتى در سطوح ملى و منطقه اى؛ نياز به سرمايه گذارى هاى 
فراوان در زيرساخت ها» برشمرده است. جابه جايى تنها در موارد زير 
مى تواند مطلوب باشد: «جابه جايى به صورت توسعه پيوسته در كنار 
مكان قديم بدون وارد آمدن آسيب به الگوهاى معيشتى؛ تلفات زياد 
ناشى از خطرات زيست محيطى؛ هزينه زياد اقدامات كاهش خطر؛ 
روان شناختى؛  منفى  اثرات  مردم؛  براى  جابه جايى  بيشتر  مزاياى 
غيرقابل استفاده بودن مكان قديم به داليلى مانند فرسودگى محيط 
زيست، آلودگى و تغييرات اقتصادى» (آيسان و ديويس، 1382، 

ص53-52). 
گذشته  اقتصادي  فعاليت هاي  ادامه  به  تمايل  حال  اين  با 
(كشاورزي)، احساس هويت با مسكن و مكان اجدادي و پيوستگي 
ايجاد  قديم  مكان  با  را  روابطي  پدري،  زمين هاي  با  مسن تر  افراد 
مي ماند.  برجاي  همچنان  شديد  خسارات  وقوع  با  كه  مي كند 
صورت  اوليه  مكان  در  بازسازي  بايد  ممكن  حد  تا  حال  اين  با 
اجتماعي، اقتصادي  جابه جايى، ابعاد  ضرورت  صورت  در  و  گرفته 
ديگران،  و  ها  (جى  گيرند  قرار  نظر  مد  دقت  به  زيست محيطى  و 

2010، ص77-80؛ شواب و ديگران، 2014).
اردبيل، زلزله و بازسازى 

زمين  رخداد  سابقه  و  متعددي  گسل هاي  داراى  اردبيل  استان 
بين المللي  موسسه  مطالعات  اساس  بر  و  بوده  مخربى  لرزه هاى 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله، مستعد وقوع زمين لرزه هايي با بزرگي 
 10 در  ص26).   ،1376 (تيو،  است  ريشتر  مقياس  در   6/5 تا   6
اسفندماه 1375 نيز زمين لرزه اي به بزرگي 5/5 در مقياس ريشتر 
مناطق شمال غربي و غرب استان اردبيل را به شدت لرزاند كه مركز 
آن در جنوب بخش نير در حوالي روستاهاي گلستان و جوراب قرار 
تلفات  زلزله  اين  اثر  بر  ص53).   ،1376 ديگران،  و  (نيري  داشت 
انساني، خسارات كالبدي و اقتصادي فراواني ايجاد شد و در مجموع 
به 135 روستا و 19500 واحد مسكوني آسيب وارد گرديد كه 12500 

واحد آن بيش از 60٪ تخريب شدند.  
 86 خسارت ديده،  روستاي   135 از  بازسازي  برنامه ريزي  در 
روستا درجاسازي و 35 روستا به صورت ادغام و توسعه پيوسته و 
تنها 14 روستا جابه جا گرديدند كه معيارهاي انتخاب محل جديد 
احداث روستا بر اساس شيب و توپوگرافي مكان، نزديكي به گسل 
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و جنس خاك بود و با توجه به عدم فرصت كافي جهت مطالعات 
اساتيد  از  مركب  كارشناسي  گروه هاي  تشكيل  با  مكان يابي،  دقيق 
دانشگاه ها و مؤسسات محلي نسبت به شناخت خطرپذيري منطقه 
با   .(1376 مسكن،  (بنياد  گرديد  اقدام  روستاها  مكان  انتخاب  و 
اقدامات  موفقيت  در  مردم  نظر  اهميت  به  مسئوالن  توجه  و  تاكيد 
مالك  روستاها  ساكنان  نظر  مذكور  معيارهاي  بر  عالوه  بازسازي، 
اصلي قرار گرفت و سعي شد انتخاب محل جديد روستا و تصميم 
به جابه جايي مطابق با راي و نظر مردم انجام گيرد. به طوري كه در 
موارد معدودي كه اهالي روستا راضي به جابه جايي به مكان ديگر 
نبودند، عليرغم خطرپذيري مكان قديم در برابر زلزله و زمين لغزش، 

بازسازي به صورت درجاسازي سكونتگاه انجام شد. 
مطالعه حاضر ضمن تالش براى شناخت چالش ها در پى پاسخ 
به اين پرسش است كه در صورت ضرورت جابه جايى سكونتگاه، 
سانحه  از  پس  بازسازى  در  سياست  اين  موفقيت  راهكارهاى 
مقاوم  مسكن  احداث  و  سكونتگاه  جابه جايى  سياست هاى  كدامند؟ 
در بازسازى روستايى استان اردبيل در راستاى كاهش خطرپذيرى 

تا چه ميزان كارايى داشته اند؟

روش 
اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي - پيمايشي با 
استفاده از روش تركيبي كمي و كيفي بوده كه به توصيف و تحليل 
وضعيت فعلى سكونتگاه ها و جنبه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى 
و معيشتى بازسازى پرداخته شده و عوامل موثر بر ميزان موفقيت 
بازسازى  در  خطر  كاهش  اقدامات  و  سكونتگاه  جابه جايى  سياست 
روستاها و مسكن را ارزيابى مى نمايد. تحقيق حاضر در طول يك 
سكونتگاه  جابه جايى  اقدامات  ارزيابي  به  متعدد  مراجعات  و  سال 
تحقيق،  مكاني  قلمرو  است.  پرداخته  مسكن  و  روستا  بازسازى  و 
روستاهاى جابه جا شده غالبا در محدوده تخريب شديد، اطراف شهر 
سرعين و روستاهاى گلستان و جوراب به عنوان مركز زمين لرزه بوده 
و سه روستاى توسعه پيوسته نيز به  عنوان گروه شاهد مدنظر قرار 
گرفتند.  با توجه به ماهيت تحقيق، به منظور مرور مباني نظري و 
شناخت منطقه و زلزله و بازسازى، از روش هاي مطالعه كتابخانه اي 
و متون و اسناد و مدارك سازمان هاي مختلف و در مرحله پيمايش 

زير  شرح  به  داده ها  گردآوري  روش هاى  و  ابزارها  از  ميدانى،  كار  و 
استفاده شد:

و . 1 ملي  كارشناسان  و  مسئوالن  برخي  با  عميق  و  آزاد  مصاحبه 
محلي

پرسشنامه شناسنامه روستا و خانوار، شامل سواالت باز و بسته . 2
كه به زبان تركى (زبان منطقه) ترجمه و انجام شد.

ديگر . 3 و  پرسشنامه ها  پاسخگويان  از  اعم  روستاييان  با  گفتگو 
اهالى روستا 

مشاهده آزاد و تهيه عكس و كروكي از روستاها. 4
الحاقى . 5 بخش هاى  و  احداثى  واحدهاي  از  برخي  نقشه  برداشت 

آن
انجام  مرحله  چند  طي  فضايي  خوشه اي-  روش  با  نمونه گيري 
گرفت. ابتدا محدوده 80 تا 100 درصد تخريب و 7 روستا مورد 
 10 مجموع  در  تا  شد  فراهم  امكان  اين  عمل  در  ولى  بود،  نظر 
مطالعه  مورد  پيوسته،  توسعه  روستاى   3 و   شده  جابه جا  روستاى 
يكسان  به  توجه  با  و  تحقيق  محدوديت هاى  دليل  به  گيرند.  قرار 
روستاهاى  از  مختلف  روستاهاى  در  مسكن  بازسازى  برنامه  بودن 
در  ميدانى  مطالعات  تا  شد  سعى  و  شد  صرف نظر  شده  درجاسازى 
و  شده  جابه جا  مختلف  بخش هاى  در  پيوسته  توسعه  روستاهاى 
محدوده  شده  انجام  مطالعات  طبق  گيرد.  صورت  شده  درجاسازى 
لحاظ  از  كه   (1 (شكل  است  تقسيم  قابل  ناحيه  سه  به  پيمايش 
مشخص  و  متمايز  حوزه هاى  و  معيشتى  جغرافيايى،  ويژگى هاى 
بوده و اين ناحيه بندى بر حوزه ستادهاى معين مختلف بازسازى نيز 

منطبق است (بنياد مسكن، 1376).  
ناحيه 1 : ستاد معين استان آذربايجان شرقي در دهستان ارجستان 

جهت بازسازي منطقه مذكور
ناحيه 2 : ستاد معين استان آذربايجان غربي در شهر سرعين جهت 

بازسازي شهر سرعين و روستاهاي اطراف 
ناحيه 3 : ستاد معين استان زنجان در شهر نير جهت بازسازي شهر 

نير و روستاهاي اطراف
روستايى  سكونتگاه هاى  كل  مسكن،  بنياد  مدارك  براساس 
جابجاشده استان اردبيل شامل 14 روستا بوده ولى آمار دقيقى در 
مورد تعداد واحدهاى بازسازى شده در آنها يافت نگرديد. طبق آمار 
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در مجموع كل روستاهاى نمونه انتخابى، 1834 واحد مسكونى در 
 13 و  خانوار  پرسشنامه   71 عمل  در  بودندكه  ديده  آسيب  زلزله 

پرسشنامه شناسنامه روستا تكميل گرديد (جدول 1). 
روش تجزيه و تحليل داده هاى بخش پيمايش بدين صورت بود 
كه اكثر سواالت پرسشنامه به صورت بسته طراحي شدند و معدود 
سواالت باز نيز پس از كدگذاري با سواالت بسته هماهنگ گرديدند. 
جهت استخراج و تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار تخصصي آمار 
(SPSS) در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد. در 
بخش آمار توصيفي، جداول توزيع فراواني به تفكيك سياست هاي 

مكان گزيني شامل جابه جايي و توسعه پيوسته و همچنين در مجموع 
به  داده ها  فراواني  توزيع  براساس  و  شده  مشخص  نمونه،  جامعه 
توصيف متغيرها پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطي، جهت 
بررسي رابطه بين دو يا چند متغير و تعميم ويژگي هاي جامعه نمونه 
و  پارامتريك  آمار  روش هاي  از  اي  مجموعه  از  آماري  جامعه  به 
و  كاي  مربع  (آزمون  تفاوت ها  اندازه گيري  نظير  غيرپارامتريك 
رگرسيون)  پيشرفته  (آزمون  همبستگي  اندازه گيري  و  تي)  آزمون 
استفاده شد تا حتي االمكان به نتايج قابل اطميناني دست يافته شود.

شكل 1. محدوده پيمايش تخريب 80 تا 100 درصد و روستاهاى نمونه در حوزه ستادهاى معين مختلف (نگارنده)
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يافته ها 
در اين بخش با توجه به معيارهاى حاصل از مبانى نظرى و نتايج 
و  سكونتگاه  جابه جايى  چالش هاى  بررسى  به  ميدانى،  مطالعات 
ميزان  و  اردبيل  استان  روستايى  بازسازى  در  مقاوم  مسكن  احداث 
سياست  گونه  دو  در  خطرپذيرى  كاهش  راستاى  در  آنها  كارايى 

جابه جايى كامل و توسعه پيوسته پرداخته مى شود:
بررسى چالش ها و پيامدهاى جابه جايى كامل سكونتگاه 

بهبود  خطر،  كاهش  هدف  با  منطقه  در  روستا   14 زلزله  از  پس 
جابه جا  بازسازي  در  تسريع  و  شديد  تخريب  دليل  به  و  دسترسي 
ارتباطي  راه هاي  نزديك  هموار  زمين هاي  به  اغلب  كه  گرديدند 
ساخته  مهندسي  شده  ارائه  نقشه  و  هادي  طرح  اساس  بر  و  منتقل 
برخي  اظهارات  و  مسكن  بنياد  گزارش  به  توجه  با  البته  شدند. 
نظر  به  مكان گزيني،  سياست هاي  اتخاذ  معيارهاي  درباره  مسئوالن 
و  لرزه شناسي  دقيق  مطالعات  انجام  بدون  تصميمات  اين  مي رسد 

ژئوتكنيك، ارزيابي خطر زلزله و مطالعه عوامل اجتماعي، فرهنگي، 
يا  نزديكي  زمين شناسي،  معيارهاي  تنها  و  گرفته  صورت  اقتصادي 
دوري از گسل، توپوگرافي، مالك اصلي جابه جايي يا درجاسازي بوده 
و لذا اين كه مكان جديد تا چه حد بهتر و پايدارتر از مكان قبلي 

است چندان مشخص نيست (غفوري آشتياني، 1376، ص47). 
همين امر موجب شده در حال حاضر نيز اغلب افراد با وجود برخي 
مشكالت، از جابه جايي سكونتگاه خود اظهار رضايت نمايند. در مجموع 
مشورت با روستاييان درباره جابه جايي سكونتگاه و مشاركت آنها در 
انتخاب مكان جديد و ساخت مسكن از ويژگي هاي مثبت اين تجربه 
بازسازي بوده است. نكته مهم ديگر انتخاب همسايگى ها در سكونتگاه 
جديد است كه با انعطاف پذيرى و مشاركت خود اهالى صورت گرفته 
و همين امر موجب شده كه در اغلب موارد يا الگوى همسايگى گذشته 
حفظ شده و يا همسايگى جديد بر پايه روابط خويشاوندى بنا شده كه در 

مجموع رضايت ساكنان را در پى داشته است. 

جدول 1. مشخصات كلي جامعه آماري روستاهاي نمونه (نگارنده)
طبقه بندي روستاها
به تفكيك سياست

مكان گزيني در بازسازي
نام روستا تعداد خانوار ستاد معين بازسازي تعداد 

پرسشنامه
مجموع تعداد 
پرسشنامه درصد فراواني

A  گروه روستاهاي
جابه جا شده

بنمار 50 آذربايجان شرقي 5

54 76/1

كلور 40 آذربايجان شرقي 5

ويند كلخوران 60 آذربايجان غربي 5

آق قلعه 70 آذربايجان غربي 5

كنزق 175 آذربايجان غربي 7

كلخوران ويند 70 آذربايجان غربي 5

ديمان 95 زنجان 6

يامچي عليا 40 زنجان 5

گلستان 70 زنجان 5

جوراب 50 زنجان 6

B گروه روستاهاي
توسعه پيوسته

سئين 40 آذربايجان شرقي 7

17 بيله درق23/9 50 آذربايجان غربي 5

شيران 40 زنجان 5

مجموع 13 روستا 850 سه ستاد معين بازسازي 71 71 100
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با اين حال بى توجهى به مسائل اقليمى در مكان گزينى موجب 
شده كه در اكثر اين سكونتگاه هاى جديد، اقليم سرد منطقه و وزش 
بادهاي مزاحم مشكالت زيادي را براي ساكنان ايجاد كرده است. 
صورت  به  روستاها  اين  وضعيت  گرفته،  صورت  مشاهدات  طبق 
معابر  از  عمدتًا  كه  است  مانندي  شهرك  و  شطرنجي  بافت  الگوي 
عريض و پوشش معبر نسبتًا مناسب برخوردارند. با اين حال معابر 
سرد  بادهاي  بهتر  هرچه  نفوذ  موجب  شطرنجي  الگوي  با  عريض 
هويت  حفظ  لحاظ  از  طرفي  از  است.  شده  بافت  داخل  به  مزاحم 
روستا با توجه به ويژگي هاي مختلف روستاي جديد و پرسپكتيوهاي 
روستاها  اين  بافت  معماري  سنتي  و  بومي  الگوي  آن،  يكنواخت 
و  انسان  هماهنگ  و  تنگاتنگ  رابطه  برخالف  و  رفته  بين  از  كامال 
طبيعت در روستاي قديم، الگوى فعلى بافت بيشتر مبتنى بر رابطه 

انسان و محيط مصنوع است. 
پس از گذشت سال ها از اتمام بازسازى، در 10 روستاي جابه جا 
(مسگرى  مي خورد  چشم  به  مختلفي  پيامدهاي  مطالعه  مورد  شده 
هوشيار، 1387). در اكثر روستاهاي مذكور، وضعيت فعلي مكان 
قديم روستا به صورت آوار به جاي مانده كه طي ساليان مصالح قابل 
بازيافت آن استفاده و باقيمانده آن نيز فرسوده شده و از بين رفته 
است. در اين ميان در برخي از روستاها مثل كنزق و بنمار از برخي 
فضاهاي سالم در روستاي قديم به عنوان فضاي دام و انبار استفاده 
مي شود، ولي در برخي ديگر مانند جوراب، ديمان، ويند كلخوران و 

آق قلعه ظاهراً اهالي با مكان قديم ارتباطي ندارند. 
با اين حال در برخي ديگر از روستاهاي جابه جا شده، وضعيت 
فعلي مكان قديم متفاوت است. براي مثال در روستاي يامچي عليا 
كه به علت احداث سد يامچي جابه جا شده بود، مكان قديم روستا 
اكنون به زير آب سد يامچي فرو رفته است. در روستاي كلور نيز در 
همان هنگام بازسازي چند خانوار دامدار به دليل وجود مراتع مناسب 
درجاسازي  قديمي  بخش  همان  در  روستا،  قديم  مكان  اطراف  در 
نمودند كه همچنان در آن بخش زندگي مي نمايند و اهالي دو بخش 
با هم در ارتباط هستند. مكان قديم روستاي كلخوران ويند نيز كه 
در نزديكي شهر توريستي سرعين واقع شده، در سال هاي اخير در 
مجتمع  آن  در  و  شده  خريداري  روستاييان  از  شهر  اين  توسعه  اثر 
اقامتي و تفريحي احداث شده است. در مجموع مي توان روستاهاي 

جابه جا شده در منطقه را از لحاظ جغرافيايي به سه ناحيه تقسيم نمود 
كه با توجه به ويژگي هاي كلي هر گروه شرايط فعلي متفاوتي دارند:

مسير  محدوده  در  شرقى  آذربايجان  ستاد  ناحيه  روستاهاي 
دورافتاده تر  نسبتا  شهرها  از  دوري  دليل  به  ارجستان،  به  اردبيل 
بوده و دسترسي به مصالح جديد و نيروي ساخت در اين روستاها 
سابقه  و  مراتع  مناسب  پوشش  به  توجه  با  است.  مواجه  مشكل  با 
زندگي عشايري شغل غالب روستاييان در اين ناحيه دامداري و بعد 
كشاورزي بوده و بافت سكونتگاه ها نسبتًا پراكنده است. مهمترين 
و  دامداري  معيشت  كاهش  ناحيه  اين  روستاهاي  جابه جايي  اثرات 
افزايش تراكم و فشردگي بافت روستاي جديد مي باشد كه بر ديد و 

منظر روستا نيز تاثيرگذار بوده است. 
روستاهاي ناحيه ستاد آذربايجان غربى در اطراف شهر سرعين 
هستند كه به ويژه پس از بازسازي و جابه جايي، بيشتر تحت تاثير 
توسعه شهر سرعين قرار گرفته اند. اثرات اين شهر بر روند توسعه 
اين روستاها در سال هاي اخير تاثير بسزايي داشته است كه از آن 
جمله مي توان به تغيير كاربري اراضي، افزايش نرخ زمين، افزايش 
و  جديد  مصالح  تامين  گردشگري،  با  مرتبط  و  خدماتي  مشاغل 

دسترسي به نيروهاي ساخت غيربومي اشاره كرد.
روستاهاي ناحيه ستاد زنجان در اطراف اتوبان بين شهري اردبيل 
راه هاي  به  بهتر  دسترسي  و  جابه جايي  از  پس  كه  دارند  قرار  نير  و 
ارتباطي و شهرهاي اطراف روند تغييرات آنها از لحاظ بهره برداري 
از امكانات و خدمات عمومي، دسترسي به مصالح و فناورى ساخت 
جديد نسبتًا بيشتر شده است. البته روند توسعه اين روستاها به شدت 
پيش  متعادل تري  نسبتًا  سرعت  با  و  نيست  دوم  ناحيه  روستاهاي 
به  دسترسي  تاثيرات  دليل  به  ناحيه  اين  روستاهاي  اغلب  مي روند. 

جاده اصلي از امكانات و خدمات بيشتري برخوردارند.
اغلب  روستاها  اين  تمامي  در  مذكور،  تقسيم بندي  وجود  با 
ساكنان از تعلقات فرهنگي و محاسن طبيعي محيط روستاي قديم 
به منظور بهره مندي از مزاياي اجتماعي و اقتصادي سكونتگاه جديد 
چشم پوشي نموده اند و در اندك مواردى به طور موقت از امكانات 
مكان جديد برخوردار شده و پس از گذشت مدتي سعي در بهره برداري 
از هر دو مكان داشته اند. همچنين به نظر مي رسد عنصر اصلي زندگي 
روستايي كه رابطه انسان و طبيعت است به تدريج كمرنگ شده و 
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گرايش به مصنوعات زندگي مدرن جاي آن را گرفته است. در اين 
رابطه مي توان به عناصر مهم در سكونتگاه هاي قديم شامل رودخانه، 
باغات، ديد و منظر روستا به اطراف، حضور دام و انواع حيوانات 
معماري  و  همسايگي  و  اجتماعي  نزديك  روابط  روستا،  محيط  در 
هماهنگ با طبيعت اشاره كرد كه در روستاي جديد با بافت شهرك 
از  مجموعه اي  و  يكنواخت  پرسپكتيوهاي  شطرنجي،  هندسه  مانند، 
ناهمگون  و  نامناسب  تركيب  از  نامطلوب  سيماي  با  ساختمان هاي 
فرم ها و طرح ها و مصالح مختلف جايگزين شده است. شواهد نشان 
مي دهد نزديكي به جاده هاي ارتباطي و نظم شبكه بافت روستاهاى 
روستاها  اين  بهره مندي  ميزان  كه  است  شده  موجب  شده  جابه جا 
خطوط  گاز،  آب،  لوله كشي  مانند  عمومي  خدمات  و  امكانات  از 
تلفن و مراكز بهداشت و مدرسه تا مقطع راهنمايي و به طور كلي 
ميزان سرمايه گذاري در آنها نسبت به ديگر روستاهاي درجاسازي و 

توسعه پيوسته بيشتر بوده باشد.
بررسى چالش ها و پيامدهاى توسعه پيوسته و جابه جايى بخشى 

از سكونتگاه 
در روستاهاي توسعه پيوسته، تنها تعدادي از واحدهاي مسكوني كه در 
معرض خطر رانش زمين و بهمن قرار داشتند، هنگام بازسازي جابه جا 
و در مكاني جديد به طور پيوسته به كالبد روستاي اصلي بازسازي 
شدند. طبق مشاهدات در اغلب اين روستاها افراد دوباره به بخش قديم 
بازگشته اند و در آن واحدهاي جديدي ساخته شده يا در حال احداث 
است. جابه جايي بخشي از واحدهاي مسكوني در يك روستا موجب از 
بين رفتن ساختار اجتماعي و همسايگي و همچنين پراكندگي بافت 
در شرايط فعلي شده است كه با توجه به اقليم سرد منطقه و وزش 
بادهاي مزاحم، از نظر اقليمي نيز اثرات منفي دارد. تنها در روستاي 
بيله درق به دليل فشردگي و تراكم زياد بافت در گذشته، جابه جايي 

تعدادي از واحدهاي مسكوني مايه رضايت اهالي شده است.
از لحاظ كالبدي روستاهاي توسعه پيوسته در بخش هاي جديد 
داراي بافت نسبتا منظم و معابر عريض و آسفالت و در بخش هاي 
نامناسب  پوشش  با  و  خم  و  پيچ  پر  معابر  نامنظم،  بافتي  از  قديم 
عاملي  سمت  به  جديد  بخش  عمومًا  روستاها  اين  در  برخوردارند. 
براي مثال در دو روستاي سئين و شيران،  جاذب توسعه يافته كه 
عامل جاده و اتوبان بين شهري است و در روستاي بيله درق كه جاده 

از ميانه روستا مي گذرد، توسعه به سمت پايين دره (با توجه به اقليم 
طور  به  است.  بوده  توريستى)  بزرگ  (شهر  سرعين  شهر  و  سرد) 
كلى مهمترين يافته ها در خصوص سياست توسعه پيوسته را مى توان 
و  ناپايدارى  روستا،  بافت  و  همسايگى  الگوى  انسجام  در  اختالل 
و  ساخت  فناورى  به  بازگشت  قبلى،  بخش هاى  به  افراد  بازگشت 
مصالح گذشته، بى نظمى و نابسامانى در استقرار واحدها در مجموعه 

بافت روستا شمرد. 
بررسى چالش هاى احداث مسكن مقاوم روستايي 

و  منطقه  لرزه خيزي  به  توجه  با  مسكن  بازسازي  در  كه  آنجا  از 
محدوديت زماني در طراحي سازه هاي متناسب با منطقه دو نوع سازه 
اسكلت بتني با طاق ضربي و اسكلت فلزي با طاق ضربي انتخاب 
معماري  و  سازه  تيپ  انتخاب  در  آسيب ديدگان  اختيار  دامنه  شد، 
واحد مسكوني محدود بود. طرح هاي سرپناه شامل دو گونه ى دو اتاقه 
به مساحت 42 مترمربع و سه اتاقه به مساحت 60 مترمربع بودند كه 
در اجرا از پي سنگي، ديوار باربر آجري و مالت ماسه سيمان همراه با 
كالف بندي كامل افقي و عمودي و سقف طاق ضربي استفاده گرديد 

(عليزمانى، 1382، ص37). 
با توجه به آشنايي كم مردم با اين نوع سازه ها و كمبود بناهاي 
و  فني  اصول  رعايت  منظور  به  بازسازي  ستادهاي  منطقه،  در  ماهر 
عليرغم  و  بودند  روبرو  عديده اي  مشكالت  با  مهندسي  نظام  قانون 
سعي  و  اردبيل  شهر  در  بناها  براي  آموزشي  كالس هاي  نمودن  داير 
در تهيه مصالح مرغوب، به دليل محروميت بيش از حد منطقه و عدم 
به كارگيري نيروهاي متخصص و عدم مهارت كارگران، سازه هاي فوق 
به نحو مطلوب و مناسب اجرا نگرديد. زيرا اجراي صحيح و منطبق 
بر نقشه تنها توسط افراد آموزش ديده امكان پذير است و مشاركت 
مردم در بازسازي، بدون نمونه سازي، آموزش، نظارت دقيق و كسب 
مهارت هاي الزم موجب اشتباهات اجرايي، كاهش كيفيت و در نتيجه 

افزايش آسيب پذيري ساختمان ها در برابر زلزله هاي آتي مي گردد. 
شواهد نشان مي دهد اعطاي تسهيالت يكسان و دو گونه طرح 
محدود به خانوارهاي با شرايط متفاوت، موجب شده كه در عمل، 
آسيب ديدگان امكان انتخاب نداشته باشند و در مراحل اوليه بازتواني 
به دليل شرايط بحراني اغلب واحدهاي احداثي مورد پذيرش جامعه 
محلي قرار گيرند ولي پس از گذشت مدت زماني از دوره بحران و 
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بازتواني نسبي، افراد با استفاده از ظرفيت هاي موجود و در دسترس 
خود و با تدابير مختلف نسبت به رفع مشكالت و كاستي هاي مسكن 
اقدام نموده اند. بررسي نمونه واحدهاي مسكوني روستاهاي مختلف 
زلزله زده اردبيل حاكي از آن است كه در همه موارد غالبًا تغييرات 
و الحاقاتي در مسكن احداثي ايجاد شده تا با نيازهاي ساكنان آن 

انطباق يافته و با محيط هماهنگ شود.
و  اتاق  مانند  انساني  فضاهاي  متري   40 گونه هاي  در  اغلب 
مهمانخانه افزوده شده كه حاكي از عدم كفايت اين سطح زيربنا براي 
نوع زندگي و معيشت روستاييان منطقه است. موارد نادر بدون تغيير 
نيز اغلب ناشي از ضعف توان اقتصادي خانوار بوده است. با توجه به 
حتي  خويشاوندي،  قوي  روابط  وجود  و  مهمان نوازي  بومي  فرهنگ 
خانوارهاي كم جمعيت نيز از كوچكي مسكن خود جهت انجام مراسم 
مختلف ناراضي بودند و اين امر نه تنها از لحاظ پذيرايي از مهمانان 
و انجام فعاليت ها ايجاد مشكل نموده، بلكه از لحاظ فرهنگي نيز طبق 
گفته ساكنان به نوعي مايه ناراحتي صاحبخانه بوده است. لذا سطح 
زيربناي مسكن جهت فعاليت هاي مختلف خانوار و راحتي زندگي و 
معيشت آنها بسيار مهم است تا جايي كه به گفته اهالي، برخي افراد 
دام ها يا زيورآالت و اسباب خود را فروختند تا بتوانند فضاي بيشتري 

از طريق ايجاد تغييرات داخل بنا يا افزودن اتاق فراهم نمايند. 
طبق مشاهدات ميداني در مواردي از نمونه واحدهاي مسكوني 
روستاهاي جابه جا شده، در بخش هاي الحاقي و با اعمال تغيير در 
مسكن احداثي فرم L شكل در مهمانخانه و همچنين آشپزخانه اُپن 
محل  در  نحوي  به  واحدها  از  برخي  در  طرفي  از  است.  شده  ايجاد 
درب ورودي، فضاي دهليز به واحد مسكوني الحاق شده است. در 
برخي ديگر نيز با يك تيغه فضاي جديد ايجاد شده كه گاه به عنوان 
ورودي، يا فضاي تقسيم و گاه به صورت دهليز عمل مي نمايد. به 
مسكن  در  دهليز  فضاي  عملكرد  اهميت  به  توجه  با  ديگر  عبارت 
در  اقليمي  موثر  نقش  و  زندگي  فعاليت هاي  نظر  از  منطقه  بومي 
كاهش تبادل حرارتي فضاي داخل و خارج، اين فضا به صورت هاي 

مختلف در مسكن جديد ايجاد شده است. 
سرد  بادهاي  با  مقابله  جهت  منطقه  اقليم  به  توجه  با  طرفي  از 
مزاحم شرقي و غربي تدابير مختلفي از جمله كاشت درختان در اين 
بخش هاي الحاقي  جبهه ها، احداث دهليز يا پيش ورودي، گسترش 

به طوري كه مانعي در برابر نفوذ سرما به داخل قطعه زمين شوند 
(شكل 2) و در صورت عدم امكان هيچ يك از موارد فوق، نصب 
نايلون يا پتوي كلفت از داخل يا خارج بر روي درب و پنجره ها 
كارايي  عدم  از  حاكي  مذكور  موارد  مجموع  است.  گرفته  صورت 
طرح مسكن بازسازي شده از لحاظ اقليمي و فضايي و عدم تطابق 

آن با نيازهاي ساكنان است.
 

شكل2. افزودن پيش ورودي و دهليز به واحد مسكوني در روستاي 
يامچي عليا (نگارنده)

با گذشت زمان از نظر كاربرد مصالح در بخش هاي جديداالحداث 
واحدهاي مسكوني، در كل روستاهاي منطقه گرايش به استفاده از آجر 
به ويژه در روستاهاي نزديك به جاده هاي اصلي و روستاهاي نزديك به 
شهرها به دليل دسترسي آسان تر بيشتر شده است. با اين حال شواهد نشان 
مي دهد نوع مصالح مصرفي تابعي از توان اقتصادي خانوار و در مرحله 
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بعد اهميت عملكرد فضا است. به طوري كه در فضاهاي الحاقي مسكوني 
مانند اتاق و مهمانخانه اغلب از آجر استفاده شده ولي در فضاهاي دامي 
آجر اهميت دوم را دارد. البته در برخي خانوارهاي دامدار كه وضع مالي 
خوبي داشته و داراي چندين گاو بودند، به دليل اهميت گاو در معيشت 
خانوار، فضاي طويله نيز با آجر و حتي با استفاده از كالف بتني و سقف 
طاق ضربي ساخته شده است. در مورد فضاهاي خدماتي كه به صورت 
ناپيوسته از مسكن اصلي احداث شده اند مانند توالت و انبارهاي مختلف، 

غالبا مصالح سنتي به كار مي رود.
عالوه بر محدوديت در انتخاب گزينه هاى سرپناه، فرايند انجام امور 
ادارى و تسهيالت مالى بازسازى مسكن و سياست تامين يك واحد 
مسكونى براى هر خانوار موجب شد كه عليرغم ساختار غالب منطقه، 
اكثر خانواده هاي گسترده هنگام بازسازي جهت دريافت تسهيالت وام 
و مسكن به صورت خانواده هاي هسته اي مجزا اقدام نمودند و در نتيجه 
واحدهاي مسكوني به تعداد خانوارهاي هسته اي احداث شدند. با اين 
حال فرهنگ زندگي جمعي و ساختار خانواده گسترده تا حدي قوي 
بوده كه ساكنان به روش هاي مختلف جهت حل اين مسئله تدابيري 
انديشيده اند. براي مثال در مرحله ساخت، دو واحد مجاور هم ساخته 
شدند تا از داخل يا بيرون با هم رابطه داشته باشند يا در مواردي دو واحد 
مسكوني ابتدا با فاصله از هم احداث شدند و در مراحل بعد با افزودن 
فضاهاي خدماتي مشترك دو خانوار در فضاي مياني و ايجاد دسترسي 

ميان فضاها از داخل اين مسئله را حل نموده اند (شكل 3).

 

شكل 3. افزودن بخش الحاقي خدماتي در واحد مسكوني در روستاي 
آق قلعه جهت حفظ ساختار خانواده گسترده (مآخذ : نگارنده)

پيوسته  توسعه  و  شده  جابه جا  روستاهاى  مقايسه  كلى  طور  به 
جديد  مصالح  و  ساخت  فناورى  از  استفاده  كه  است  آن  از  حاكى 
در  و  بيشتر  شده  جابه جا  روستاهاي  در  دامي  فضاهاي  ساخت  در 
روستاهاي توسعه پيوسته، بازگشت به شيوه هاي سنتي ساخت و ساز 
افزون بوده است. در رابطه با پذيرش واحد مسكونى بازسازى شده 
مورد  احداثي  مسكن  جابه جاشده  روستاهاي  همه  در  گرچه  نيز، 
پذيرش ساكنان قرار گرفته، در روستاهاي توسعه پيوسته، در برخي 
موارد، خانوار تنها براي مدت كوتاهي در آن اسكان داشته اند و پس 
از بازتواني نسبي، خود فضاهاي مسكوني جديدي احداث كرده اند و 
از مسكن احداثي به دليل ناسازگاري با اقليم سرد منطقه يا كوچكي 
و عدم تناسب با نيازهاي ساكنان تنها جهت عملكردهاي جانبي و 

انبار استفاده مي شود.

بحث و نتيجه گيرى
از بررسى مبانى نظرى و يافته هاى مطالعات ميدانى مى توان نتيجه 
گرفت كه به طور كلى بايد از اتخاذ تصميم به جابه جايى سكونتگاه 
تا حد امكان  پرهيز نمود و تنها در صورت وجود برخى ضرورت ها اعم 
از خطرپذيرى شديد مكان قديم، چنين اقدامى انجام داد. اما پرسش 
اصلى تحقيق آن است كه در صورت ضرورت به جابه جايى سكونتگاه، 
راهكارهاى موفقيت اين سياست در بازسازى پس از سانحه كدامند؟ 

ميداني  مطالعات  و  آماري  تحليل هاي  به  توجه  با  كلي  به طور 
از  افراد  رضايت مندي  ميزان  كه  نمود  نتيجه گيري  چنين  مي توان 
جابه جايي با توجه به رابطه انسان و محيط، تابعي از عوامل مربوط به 
ويژگي هاي فردي مانند سن و شغل و عوامل مربوط به مكان قديم و 
جديد روستا مانند ميزان برخورداري از امكانات و خدمات عمومي 
برنامه هاي  بر  عوامل،  دسته  دو  اين  همچنين  است (شكل 4).  بوده 
و  است  تاثيرگذار  خود  قديم  مكان  در  زندگى  براي  ساكنان  آتي 
روستاهاي  گروه  دو  هر  در  كه  مي دهند  نشان  آمده  به دست  نتايج 
جابه جاشده و توسعه پيوسته، عوامل فردي تاثير بيشتري در ميزان 
داشته   روستا  قديم  بخش  در  سكونت  و  بازگشت  به  افراد  تمايل 
است.  البته در روستاهاي جابه جاشده، اين تاثير كمتر از روستاهاي 
توسعه پيوسته بوده و در آنها عوامل مربوط به وضعيت مكان قديم 

و امكانات مكان جديد اهميت يافته اند.
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به  توجه  با  نيز  جابه جايي  طريق  از  خطر  كاهش  خصوص  در 
دو  هر  در  جابه جاشده  سكونتگاه هاي  قديم  مكان  فعلي  وضعيت 
مي دهد  نشان  شواهد  پيوسته  توسعه  و  جابه جايي  روستاهاي  نمونه 
عدم برنامه ريزي جامع و بلندمدت و فقدان ضمانت هاي اجرايي و 
قوانين و مقررات الزم، موجب شده اقدامات كاهش خطر از طريق 
برخوردار  الزم  پايداري  و  كارايي  از  نيز  سكونتگاه ها  جابه جايي 
در  افراد  پيوسته  توسعه  روستاهاي  اغلب  در  كه  طوري  به  نباشد. 
مكان قديم ساخت وساز نموده و ساكن شده اند و در برخي روستاهاي 
البته  مي گيرد.  صورت  ساخت وساز  قديم  مكان  در  نيز  جابه جاشده 
بخشي  جابه جايي  برابر  در  سكونتگاه  كامل  جابه جايي  ميان  اين  در 
بيشتري  كارايي  و  پايداري  از  پيوسته  توسعه  روستاهاي  در  آن  از 

برخوردار بوده است. 
در مورد مسكن بازسازى شده نيز به داليل مختلف مانند ساخت 

كافي  نظارت  و  آموزش  بدون  غيرماهر  نيروهاي  توسط  اجرا  و 
نمى توان نسبت به مقاومت كامل آنها اطمينان داشت. از طرفي در 
مسكن  تطابق  عدم  مختلف،  روستاهاي  مسكوني  واحدهاي  اغلب 
و  معمارى  تغييرات  اعمال  به  منجر  ساكنان  نيازهاي  با  احداثي 
عدم  اجرا،  ضعف  دليل  به  كه  گرديده  اصلى  ساختمان  به  الحاقاتي 
و  جديد  مصالح  به  دسترسي  عدم  همچنين  فني،  اصول  رعايت 
بازگشت به فناورى ساخت بومي، به افزايش آسيب پذيري مسكن 
احداثي انجاميده است و لذا طرح مسكن مقاوم به دليل كاستي هاي 

مذكور از كارايي الزم برخوردار نبوده است.
اردبيل  روستاهاي  و  مسكن  بازسازي  اقدامات  در  نتيجه  در 
تسريع در فرايند بازسازى سكونتگاه ها با توجه به اقليم سرد منطقه 
و فقدان برنامه ريزى بازتوانى پيش از سانحه موجب شد كه نسبت 
و  معيشتي  اجتماعي،  فرهنگي،  عوامل  معماري،  بومي  الگوهاي  به 

شكل 4. عوامل موثر بر موفقيت جابه جايي سكونتگاه به تفكيك دو گونه روستاهاى جابه جا شده و توسعه پيوسته (نگارنده)
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برنامه هاي  نشود.  مبذول  كافي  توجه  ساكنان  بلندمدت  نيازهاي 
محلي  جامعه  در  سانحه  برابر  در  ايمني  فرهنگ  انتقال  و  آموزشي 
اجرا نگرديد و به دليل فقدان نظارت و ضمانت هاي اجرايي، اقدامات 
بر  تاكيد  البته  نبوده اند.  برخوردار  الزم  پايداري  از  خطر  كاهش 
مشاركت مردمى در مكان گزينى و جابه جايى سكونتگاه، نظر مردم 
در انتخاب قطعات زمين و همسايگى ها، حل موضوع مالكيت زمين 
و استفاده از منابع داخلى اعم از نيروى كار و مصالح، همه از نكات 
در  كه  بوده  اردبيل  زلزله  از  پس  بازسازى  سياست هاى  در  مثبت 

مجموع به تسريع در بازتوانى انجاميده است.
در  مطرح  مختلف  چالش هاى  به  توجه  با  مى توان  مجموع  در 
مهمترين  اردبيل،  روستاهاى  بازسازى  مطالعات  و  نظرى  مبانى 
ويژه  به  و  سوانح  از  پس  بازسازى  فرايند  در  موفقيت  راهكارهاى 

سياست جابه جايى سكونتگاه ها را مى توان چنين برشمرد: 
مناطق . 1 براى  سانحه  از  پيش  بازتوانى  برنامه ريزى هاى  انجام 

خطرپذير كشور
فرهنگى، . 2 اجتماعي،  اقتصادي،  جامع  مطالعات  انجام 

زيست محيطى و كالبدي در پهنه هاى در معرض خطر 
فرايند . 3 در  سوانح  مختلف  حوزه هاى  متخصصان  از  بهره گيرى 

بازسازى به منظور هماهنگى در روند بازتوانى و توسعه پايدار
بازسازى . 4 فرايند  در  سانحه زده  جامعه  مشاركت  از  بهره گيرى 

سكونتگاه اعم از مكان گزينى، انتخاب سايت و همسايگى ها
حل مساله مالكيت اراضى در مكان سكونتگاه جديد . 5
بهره گيرى از دانش بومى جهت مقابله با مشكالت محيطى مانند . 6

اقليم منطقه
ارائه الگوهاى مختلف مسكن متناسب با الگوى معمارى منطقه . 7

و بعد خانوار
بايد توجه داشت كه تنوع معمارى روستاها ناشي از تاثير عوامل 
شكل گيري  در  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  جغرافيايي،  مختلف 
كالبد مسكن و بافت سكونتگاه است كه هيچكدام به طور مستقل 
(زرگر،  دارند  يكديگر  با  متقابل  تاثر  و  تاثير  رابطه  و  نكرده  عمل 
1384: 240). از اين رو به نظر مى رسد عدم موفقيت بسيارى از 
برنامه هاى جابه جايى سكونتگاه هاى روستايى ناشى از فقدان شناخت 
كامل از پيچيدگى هاى روستا است كه شرايط بحرانى پس از سانحه 

نيز آن را تشديد مى نمايد. پس به منظور موفقيت در برنامه ريزى و 
طراحى بازسازى كالبد روستاها، بايد مالحظات همه جانبه اى نسبت 
قرار گيرد.  روستايى مد نظر  مختلف جامعه  متقابل ابعاد  روابط  به 
فرهنگى،  اجتماعي،  اقتصادي،  فرايندهاي  از  تركيبي  نيز  بازسازي 
رويكردهاي  ميان  هماهنگي  و  است  كالبدي  و  زيست محيطى 
مختلف ضروري است تا بدين ترتيب اقدامات مختلف بازسازي در 
جامعه از كارايي و پايداري الزم برخوردار بوده و در دراز مدت به 
توسعه پايدار جامعه و كاهش خطر آن در برابر سوانح آتي بينجامند. 
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