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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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دانلود فرماييد.

اين شماره با همكارى گروه پژوهشى بازسازى پس از سانحه دانشكده 
معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، بويژه مساعدت هاى جناب آقاى 

دكتر عليرضا فالحى استاد و مدير محترم اين گروه منتشر شده است.
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چكيده
زمينه و هدف: تجارب، زمانى كه به هر روش نگاشته و مستند شوند، مى توانند در دست انديشمندان تبديل به دانش شده و بر معارف بشرى بيافزايند. 
بازسازى پس از سوانح نيز همچون ساير شاخه هاى علم به  شدت نيازمند ثبت و ضبط سوانح و اقدامات و عمليات صورت گرفته در راستاى بازسازى 
پس  از آن هاست. در شهريورماه 1357 زلزله اى به مقياس 7/4 ريشتر شهر طبس در استان خراسان جنوبى را ويران كرد. عمليات ساماندهى و بازسازى 
همزمان با اوج گيرى انقالب اسالمى و پس  از آن شكل گرفت و ادامه يافت. به دليل اين همزمانى، بخش هايى ازمراحل مختلف امداد و نجات و بازسازى 
توسط نيروهاى حكومت پهلوى صورت پذيرفت و بخش ديگر توسط نيروهاى داوطلب اعم از انقالبيون و روحانيون. توصيف و چگونگى اين بازسازى و 

فرآيند آن تا به  حال به  صورت علمى تدوين  نشده است. 
روش: اين تحقيق از نوع مستندسازى تحليلى است كه روش شناسى آن كيفى است. از مهم ترين روش هاى جمع آورى داده ها در اين پژوهش مشاهده 
مستقيم، مصاحبه با افرادى كه بازسازى را به ياد دارند و بررسى اسناد و مدارك است. اين داده ها از منابع مكتوب و غير مكتوب مانند روزنامه 

اطالعات، مجالت، مقاالت و مصاحبه ها جمع آورى شدند.
يافته ها: به دليل هم زمانى برنامه بازسازى با وقوع انقالب اسالمى و باال بودن روحيه جمعى، ميزان مشاركت مردم و اقشار مختلف در بازسازى زياد 
بوده است. همچنين عدم وابستگى كامل معيشت مردم به زمين موجب تداوم درآمد ايشان پس از زلزله شده است. هماهنگى تقريبى مسكن ساخته 
 شده پس از زلزله، با مسكن پيش از زلزله و همينطور همخوانى آن با نوع فرهنگ و معيشت مردم نيز در ميزان موفقيت برنامه بازسازى مؤثر بوده 
است. هر چند عدم توجه برنامه بازسازى به بافت شهرى پيش از وقوع سانحه و عدم توجه به اقليم منطقه در طراحى شهرى، ورود افراد غير بومى به 

طبس براى استفاده از تسهيالت و دريافت زمين و در نتيجه كاهش امنيت شهر از جمله كاستى هاى برنامه بازسازى شهر طبس است.
نتيجه گيرى: اكنون پس از گذشت 38 سال از زلزله ياد شده مشاهدات و مصاحبه هاى نگارنده حاكى از ماندگارى سكونتگاه هاى بازسازى  شده، هم در 
شهر طبس و هم در روستاهاى اطراف آن است. ميزان باالى مشاركت مردمى در امر بازسازى و همچنين توجه هر چند اندك به الگوى مسكن پيش 

از سانحه را مى توان از عوامل ماندگارى مسكن بازسازى شده دانست.
واژه هاى كليدى: بازسازى، زلزله، مسكن، طبس، مستند سازى
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Abstract
Background and Objectives: Experiences, when are written and documented, can turn into knowledge and expand human 
sciences. Reconstruction after disasters, like other science branches, needs documentation of disasters and reconstruction 
efforts after them. In September 1978, an earthquake hit the city of Tabas in South Khorasan, Iran. Reconstruction phase was 
simultaneous to 1979 Iran revolution. Therefore, on the one hand, old regime was trying for relief mission and on the other 
hand, revolutionaries and clergymen were trying to help the survivors. Unfortunately, information about the process of the 
reconstruction had not been formally collected.
Method: The research is an analytical documentation with the qualitative methodology. The main methods of data collection 
in this paper are direct observation, depth interviews with people who remember the reconstruction, and review of docu-
ments.
Findings:  according to the findings of the research, it seems that syndication between reconstruction program and 1979 Iran revolu-
tion caused high people participation in reconstruction. Income independence of inhabitants and housing harmony to pre-disaster 
situation was also other reasons to its success. However, lack of attention to the pre-disaster urban fabric, lack of attention the region 
climate in urban design, and entrance of non-natives for using reconstruction facilities were mentioned as its defects.
Conclusion: Almost forty years after the reconstruction, observations and interviews shows durability of reconstructed settle-
ments. High rate of people participation and paying attention to housing patterns before the earthquake are among the main 
reasons for durability of housing reconstruction. 
Keywords: Reconstruction, earthquake, Housing, Tabas, documentation
Citation (APA 6th ed.): Joudavi A. (2017, Fall). Documentation of Tabas reconstruction after the 1978 earthquake. Disaster Preven-
tion and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 7(3), 239-249.

1.  اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد نگارنده با عنوان (مستندسازى بازسازى زلزله 1357 طبس) به راهنمايى آقاى دكتر عليرضا فالحى است كه در خرداد ماه 1395 
در گروه بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى تهران از آن دفاع شده است.
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مقدمه
نشان  سوانح  وقوع  از  پس  روستاها  و  شهرها  بازسازى  تجربيات 
جامعه  پذيرش  مورد  نه تنها  بازسازى  نهايى  محصول  گاه  مى دهد 
محلى قرار نمى گيرد، بلكه آسيب پذيرى آنان در برابر وقوع سوانح 
آتى را افزايش مى دهد و گاه اين محصول طى سال ها پابرجا مانده و 

توسعه و گسترش  مى يابد.
با وجود سابقه طوالنى رخداد سوانح و بازسازى پس  از آن ها در 
اين مرز و بوم، اطالعات و مستندات كمى از آن ها تاكنون نگاشته 
شده است. در كتاب «معماري سكونتگاه هاى موقت پس از سوانح 
(1386)» نيز ضمن تأكيد بر ثبت و گردآورى اطالعات و تجربيات 
فقدان  از  بازسازى،  برنامه هاى  پايانى  و  ميانى  مختلف  مراحل  در 
اطالعات و تجربيات بازسازى هاى گذشته به  عنوان يكى از مهم ترين 

نقاط ضعف برنامه ها يادشده است(فالحى, 1386).
زلزله طبس با بزرگاى 7,4 ريشتر در ساعت 19:06، در هنگام 
غروب آفتاب 25 شهريورماه 1357 اتفاق افتاد. در پى اين حادثه 
شمار زيادى از ساكنان شهرستان طبس جان باختند و شهر به  كلى 
ويران گشت. دامنه خسارات اين زلزله از ديهوك در جنوب شرق 
بود  گسترده  گلشن  طبس  شهر  و  اصفهك  روستاى  تا  شهرستان 

(زارع، 1393).
مشاهدات و بررسى هاى اوليه نگارنده نشان مى دهد در بازسازى 
طبس شهر كامًال تغيير چهره داده و امروزه متأسفانه اثرى از ميراث 
تاريخى و فرهنگى گذشته اين شهر جز در عكس ها و يادهاى مردمان 
بازمانده از زلزله باقى نمانده است. با اين  وجود با گذشت 37 سال 
(خانه هاى  موقت  مسكن  از  اسكان  مختلف  مراحل  بازسازى،  از 

فيبرى) تا دائم همچنان مورد استفاده ساكنين است.
دولت  برقرارى  اسالمى،  انقالب  وقوع  با  طبس  شهر  بازسازى   
موقت و سپس رخداد جنگ تحميلى هم زمان شد. در چنين زمانى 
سال  تا  عمًال  شهر  كامل  بازسازى  موجود،  گزارش هاى  پايه  بر  و 
1361 و در زمانى كه كشور درگير جنگ تحميلى هم شده بود، به 
طول انجاميد. اين هم زمانى از يك سو موجب كمرنگ شدن مسئله 
بازسازى در اذهان عمومى و در اولويت نبودن آن نسبت به مسائل 
روز كشور شده بود و از سوى ديگر طبس را به ميدان گاهى براى 
گروه هاى سياسى مختلفى تبديل نموده بود كه در اوايل انقالب به 

دنبال كسب محبوبيت در جامعه بودند.
توصيف  با  مرتبط  مستندات  تاكنون  كه  است  حالى  در  اين 
چگونگى اين بازسازى و فرايند آن به صورت مدون گردآورى نشده 
طبقه بندى  و  شناخت  با  تا  است  آن  دنبال  به  مقاله  اين  لذا  است. 
مذكور  فرآيند  مستندسازى  به  بازسازى،  اين  از  حاصل  تجارب 
پرداخته و علل ماندگارى آن را با گذشت بيش از سه دهه از وقوع 

زلزله بررسى نمايد.
مسكن  بازسازى  فرآيند  شناخت  پژوهش،  اين  اصلى  هدف 
شهرستان تاريخى طبس و روستاهاى اطراف به روش مستندسازى 
تا   1357 شهريورماه  در  زلزله  وقوع  زمان  از  انجام  شده  اقدامات 
زمان حاضر است. مقاله حاضر تالش دارد به پرسش هاى زير پاسخ 
دهد؛ تغييرات حاصل از انقالب اسالمى 1357 چه تأثيرى بر روند 
مناطق  بازسازى  در  رويكردى  چه  است؟  داشته  طبس  بازسازى 
شهرى و روستايى طبس اتخاذ شد؟ مسكن بازسازى شده در گذر 
جهت  در  تالش  است؟  يافته  تحول  و  تغيير  چگونه  و  چرا  زمان، 
يافتن پاسخ اين پرسش ها، منجر به استخراج درس آموخته هايى از 

بازسازى طبس خواهد شد.

روش 
روش شناسى  كه  است  تحليلى  مستندسازى  نوع  از  تحقيق  اين 
به  مى توان  اطالعات  گردآورى  اصلى  ابزارهاى  از  است.  كيفى  آن 
مشاركت در تحقيق، مشاهده مستقيم، مصاحبه عميق با افرادى كه 
در زمان بازسازى ساكن و يا مجرى بوده اند، و همچنين بررسى اسناد 
و مدارك مانند روزنامه ها اشاره نمود و از ابزارهاى تكميلى مى توان 
داستان سرايى، تاريخچه زندگى، تجزيه  و تحليل تاريخى، فيلم، ويدئو 

و عكس را نام برد.

يافته ها
مقارن ساعت 19:06 بعدازظهر شنبه 25 شهريور 1357، زلزله شديدى 
وقوع  از  پس  درآورد.  لرزه  به  را  خراسان  جنوب  در  طبس  شهرستان 
به  جرايد  در  مجروحين  و  تلفات  تعداد  از  متعددى  آمارهاى  سانحه 
چاپ رسيد. بررسى اين گزارش ها نشان مى دهد كه تخمين هاى اوليه 
متفاوت و دور از واقعيت بودند كه با گذشت زمان و احاطه بيشتر 
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واقعى  آمار  به  و  كمتر  اعالم شده  تعداد  سانحه،  ابعاد  و  منطقه  بر 
نزديك تر شده است. آمارهاى متفاوت تلفات زلزله حدود 19000 تا 

25000 كشته را نشان مى دهند.
خسارات كالبدى

ماهيت گزارش هاى خسارات كالبدى نيز مانند آمار تلفات در ابتدا 
شدند.  نزديك تر  واقعيت  به  زمان  گذشت  با  و  بودند  مبالغه آميز 
روزنامه اطالعات نوشت تعداد 40 روستا از روستاهاى كوچك و بزرگ 
و اطراف طبس به سرنوشتى نظير طبس دچار شده اند و به كلى ويران 
گشته اند. زلزله در 60 روستاى ديگر مناطق جنوبى خراسان خرابى 
به بار آورد و از 260 روستاى طبس،100 روستا به كلى ويران شدند 
ازجمله  ديدند.  زيادى  آسيب  طبس،  حومه  در  ديگر  روستاى   60 و 
بناهايى كه خبر از خرابى آن ها داده شد، ارگ طبس و مسجد دو 
منار بودند. زمين لرزه وحشتناك، بناها و آثار تاريخى طبس را كه هر 
يك از نظر قدمت ارزش بسيارى داشت تخريب كرد. قسمت هاى 
وسيعى از «ارگ» طبس كه يادگار پانزده قرن پيش بود منهدم شد 
و از طاق نماهاى زيباى اين ارگ ديگر چيزى بجا نماند.»مسجد دو 
منار» نيز كه از بناهاى باارزش تاريخى طبس بود از گزند زلزله در 

امان نماند و قسمت هايى از آن ويران شد(دانش دوست، 1376).
به  را  شهر  اين  قديمى  آب انبار  واحد  همچنين 18  طبس  زلزله 
 كلى در هم كوبيد. در اثر اين زلزله، شعب بانك ها هم مصون نمانده 
و تخريب شدند. پس از زلزله براى بيرون آوردن گاوصندوق هاى 
اين بانك ها از زير خاك كارشناسان بانك ملى مركزى تحقيقات 

خود را آغاز كردند (روزنامه اطالعات، 29 شهريور 1357).
امداد و نجات

زلزله زده ى  مردم  به  كمك رسانى  جهت  اقداماتى  زلزله  وقوع  پى  در 
را  گروه ها  اين  گرفت.  صورت  مختلف  گروه هاى  طرف  از  منطقه، 
نمود.  تقسيم  محل  در  مستقر  و  غيرمستقر  گروه  دو  به  مى توان 
زلزله  وقوع  محل  به  نزديك  مناطق  افراد  از  غيرمستقر،  گروه هاى 
به شمار مى رفتند كه پس از مطلع شدن از وقوع فاجعه با وسايل و 
امكانات محدود، خود را سريعًا به محل رساندند و با رسيدن ديگر 
شامل  كه  دوم  گروه  گفتند.  ترك  را  محل  دورتر،  مناطق  از  گروه ها 
گروه هاى مستقر در محل مى شدند، خود دو گروه دولتى و غيردولتى 
را در برمى گرفتند. اقداماتى كه توسط دولت وقت صورت گرفت به 

كمك رسانى هاى اوليه به مجروحان، تعمير منابع آب رسانى، تعمير 
موتور برق شهر طبس و احداث بيمارستان صحرايى محدود شد. به 
 طوركلى دولت در مقابله با زلزله نه سرعت عمل كافى از خود نشان 
داد و نه آمادگى الزم را. از گروه هاى غيردولتى مى توان به گروه هاى 
وابسته به روحانيت، دانشجويان وابسته به گروه هاى سياسى مختلف 
و نيز سازمان ها و تشكالت ديگر سياسى اشاره كرد كه در اين ميان، 
كمك رسانى و اقدامات گروه وابسته به روحانيت پوشش وسيع ترى 

از منطقه را در برداشت (آصفى و ديگران، 1359).

طبس بعد از زلزله، دانشنامه طبس

ارتش و شير و خورشيد سرخ نيز به يارى زلزله زدگان شتافت. 
در جريان اين زلزله مردم، اصناف و بازاريان تهران و ساير شهرها، 
به  مجهز  اعزامى  گروه هاى  تشكيل  با  و  كردند  چشمگيرى  فعاليت 
يارى مردم شتافتند، به طورى كه اين كار از دست ارتش و شير و 
خورشيد خارج شد. پيام هاى روحانيون براى كمك به زلزله زدگان 
در مردم، وظيفه شرعى و دينى ايجاد كرد. درواقع مشاركت فعاالنه 
مردم نوعى دهن كجى و بى اعتنايى به دولتى بود كه مشروعيتش را 
در بين مردم از دست  داده و از حيثيت و اعتبار افتاده بود (شمس پور, 
سادات موسوى, ملك زاده, و حيدرى كلده, 1394). آب از مسائل 
مهم پس از زلزله بود، هم آب آشاميدنى براى آسيب ديدگان و هم 
ازجمله  تدابيرى  با  كه  زراعت  و  كشاورزى  نجات  براى  الزم  آب 
استفاده از موتور پمپ ها در چاه هاى قنوات اين مشكل برطرف شد 

(روزنامه اطالعات، 30 شهريور 1357، ص 30).
سازمان ها،  نهادها،  بازماندگان،  وضعيت  بهبود  به منظور 
ارگان هاى  و  معتبر  شركت هاى  مردمى،  و  سياسى  تشكل هاى 
بين المللى كمك هاى خود را به منطقه ارسال كردند. بامداد سه شنبه 
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يك  روستايى،  عمران  و  كشاورزى  وزير  دستور  به  شهريور   28
به  و  شدند  وارد  مشهد  به  كشاورزى  خدمات  كارشناسان  از  گروه 
طبس اعزام شدند. كار اين اكيپ بررسى اطالعات فورى در مورد 
آب رسانى به روستاها، بررسى نيازمندى هاى روستائيان نجات يافته، 
حفظ  و  رفته اند  بين  از  آن ها  صاحبان  كه  باغ هايى  و  مزارع  حفظ 
دام ها و تأمين علوفه براى آن ها بود. ضمنًا وسايل كافى و اعتبارات 
 29 اطالعات،  (روزنامه  شد  گذارده  گروه  اين  اختيار  در  نقدى 

شهريور 1357).
منطقه  اين  وارد  داشتند  شعبه  طبس  در  كه  بانك هايى  روساى 
شدند تا به وضع بانك ها و موجودى زلزله زدگان در بانك هاى خود 
و  فنى  كارشناسان  مهندسين،  از  تن   16 همچنين  كنند.  رسيدگى 
ارزيابى بانك كشاورزى ايران به منظور تعيين ميزان خسارت وارده 
اكيپ هاى  به صورت  زلزله زده،  نواحى  دامداران  و  كشاورزان  به 
زلزله  وقوع  از  پس  شدند.  منطقه  اين  رهسپار  نفرى   3 و  نفرى   2
خلق  فدايى  چريك هاى  از  متفاوت  افكار  با  مختلف  گروه هاى 
گرفته تا كنفدراسيون دانشجويان خارج از كشور،  اقدام به ايجاد 
پايگاه در طبس كردند. در آن ميان پايگاه هايى از سوى روحانيون 
برجسته شكل گرفت كه شاخص ترين آن ها پايگاهى بود كه به نام 
از  تصاويرى  آن  در  كه  پايگاهى  شد.  داير  طبس  در  خمينى  امام 
امام جلب  توجه مى كرد. روحانيونى مثل آيت اهللا خامنه اى، صدوقى 
مسئوليت امور آنجا را در دست داشتند. پايگاه امام  و هاشمى نژاد 
به شدت فعال و تأثيرگذار بود و رونقى قابل توجه داشت. ظاهراً خود 

نمايندگان حكومت در طبس هم به اين جايگاه معترف بودند.
باگذشت چند روز از سانحه هنوز كليه اجساد از زير آوار بيرون 
از  يكى  بود،  گرفته  فرا  را  شهر  همه  تعفن  بوى  بودند.  نشده  آورده 
شاهدان واقعه نقل مى كند كه شدت و بوى تعفن به حدى بود كه 
حتى با ماسك هم قابل  تحمل نبود. تنها راه حل خالصى از اين تعفن، 
گورهاى دسته جمعى بود. تا روز سوم بعد از سانحه با تالش پيگير 
طبقات  و  روحانيون  ارتش،  سرخ،  خورشيد  و  شير  امداد  مأموران 
به  كمك  براى  خراسان  تابعه  شهرستان هاى  از  كه  مردم  مختلف 
زلزله زدگان طبس آمده اند، 973 جسد از زير خروارها خاك بيرون 
كشيده شد و با تشريفات الزم دفن گرديد (روزنامه اطالعات،28 

شهريور 1357، ص 30).

گروه هاى  و  كميته ها  كشور  شهرهاى  كليه  در  كه  حالى   در 
آن  اطراف  روستاهاى  و  طبس  زلزله زدگان  به  كمك رسانى 
سرازير  طبس  به  سوى  كمك  سيل  حقيقت  در  و  بود  شكل گرفته 
از  آن  اطراف  روستاهاى  و  طبس  در  فاجعه  بازماندگان  بود،  شده 
بودند  معتقد  ايشان  بودند.  ناراضى  خدمات  و  كمك  توزيع  نحوه 
امدادگران تنها مسير خيابان اصلى طبس را مورد توجه قرار داده اند 
عليرغم  شود.  آماده  عالى رتبه  مقامات  بازديد  براى  محل  اين  تا 
فداكارى هايى كه از جانب ارتش و مردم صورت گرفته بود آنچه 
استنباط مى شد اين بود كه اين اقدامات به صورت هماهنگ به اجرا 

در نيامده و كارها تمركز و فرماندهى درستى نداشته است.
وجود  عرصه  به  پا  بزرگان  همت  به  تشكيالتى  بار  اولين  براى 
گذاشت كه هنوز قشر محروم جامعه از بركات آن استفاده مى كنند 
و آن تشكيل اولين گروه امداد امام خمينى (ره) در طبس بود كه 
امام  «امداد  گروه  نام  به  منسجمى  تشكيالت  اساس  آنان  تالش  با 
خمينى (ره)»ريخته شد و به قدرى گسترده و منظم عمل مى كرد كه 
حتى در آن روز كسانى كه از طرف رژيم به كمك آمده بودند، آن 
نظم الزم را نداشته و از اين گروه استمداد مى طلبيدند. اين تشكيالت 
در ابتدا با توجه به حساسيت رژيم نسبت به نام امام خمينى (ره) 
در شعارنوشته هاى خود مى نوشتند: گروه امداد امام و اين گونه بود 
كه اولين كميته امام خمينى (ره) در طبس و زير نظر روحانيون، در 

محل باغ گلشن تشكيل شد (شمس پور و همكاران، 1394).
روند تأمين سرپناه

اسكان اضطرارى و موقت
بيشتر فرآيند امداد و نجات توسط جمعيت شير و خورشيد انجام 
مى شد. چون سانحه دقيقًا در روزهاى انقالب به وقوع پيوست، تعدادى 
از روحانيون انقالبى هم از سمت يزد و مشهد براى امدادرسانى آمده 
بودند. براى زلزله زدگان در باغ گلشن طبس چادر بر پا مى كردند، البته 
چادرهايى كه توسط شير و خورشيد در اختيارشان قرار مى گرفت. غذا 
تا سه ماه به صورت رايگان بين مردم توزيع مى شد. تعدادى از مردم 
كه براى كمك به طبس آمده بودند هر روز و هر وعده  غذا مى پختند 
و محله به محله در سطح شهر توزيع مى كردند. مردم صف مى بستند و 
جيره روزانه را دريافت مى كردند. حدود سه ماه غذاى مردم طبس توسط 

دولت و تعدادى از تجار خّير شهر تأمين مى شد (كرمى، 1394).



 243 جودوى / مستندسازى بازسازى پس زلزله سال 1357 شهرستان طبس

از زمان وقوع زلزله در شهريور 57 تا سال 61 مردم ابتدا در 
چادرها و سپس در اردوگاه ها ساكن بودند. اماكن اقامت  بر مبناى 
تعداد خانوارها توزيع مى شد، هر چه جمعيت يك خانوار بيشتر  بود، 
اولويت تخصيص مسكن موقت با آن خانوار  بود. مسكن هاى موقت 
همگى داراى سرويس بهداشتى ولى فاقد آشپزخانه بودند. مردم با 
ورق هاى حلبى و مصالح در دسترس در پشت مسكن هاى موقتشان 

براى خود آشپزخانه مى ساختند (كرمى، 1394).
در رابطه با مسئله مالكيت بعد از زلزله، ريش سفيدان محل سه 
نفر را انتخاب مى كردند و جويا مى شدند كه بقاياى هر خانه مال چه 
كسى است. نتايج حاصل صورت جلسه مى شد و به تائيد معتمدين 

محل مى رسيد (برهمن، 1394).

خانه هاى موقت فيبرى كه هنوز بقاياى آن موجود است، مأخذ جودى

را  يكديگر  مردم  تقريبًا  و  بود  كوچك  شهر  ازآنجايى كه 
خانه  جايى  چه  در  كسى  چه  كه  بود  مشخص  اغلب  مى شناختند، 
خانه هايى  مثال  براى  نداشت،  بااليى  ارزش  زمين  چون  اما  دارد؛ 
زمين  از  متر  همسايه 2  مالكين،  توافق  با  داشتند،  كمى  عرض  كه 
خود را با توافق به همسايه ديگر مى فروخت و به اين ترتيب بخشى 
در  زلزله  وقوع  زمان  از  مى شد.  برطرف  قبلى  زمين هاى  نواقص  از 
شهريور 1357 تا سال 1359 زلزله زدگان در چادر ساكن بودند و 
داده  جاى  موقت  اسكان  در  سال 1361  اواسط  تا  سال 1359  از 
 شده بودند. هر مسكن كه در واقع همان كانكس امروزى است، دو 
قسمت داشت و به دو خانواده تعلق مى گرفت. هر يك از دو قسمت 
در حدود 18 مترمربع مساحت داشت (كرمى، 1394). يكى از اين 
كانكس ها هنوز در ميدان معلم و در انبار شهردارى موجود است. 
مسكن هاى موقت عمدتًا توسط خيرين تأمين  شده بودند. به  عنوان 

گلشن  باغ  در  شيرازى  آيت اهللا  نام  به  نيكوكار  روحانى  يك   مثال 
خانه هاى  بى سرپرست  بچه هاى  و  بيوه  زنان  براى  و  بود  زده  چادر 
كوچك فيبرى 50 و 70 مترى مى ساخت. براى دريافت كانكس ها 
خودشان  زمين  محدوده  در  بعد  و  مى كردند  اسم نويسى  شهر،  در 

استقرارش مى دادند (توسلى، 1394).
در مدتى كه دولت به بازسازى مشغول بود، مردم در اين كانكس ها 
و  شهر  باالى  در  هم  عده اى  مى كردند.  زندگى  خود  زمين هاى  در  و 
بعد از باغ گلشن چادر زدند كه كانكس ها برايشان در همان محل 
استقرار داده مى شد. بعدها خانه هايشان كه تحويل داده شد، كانكس 
را حمل نموده و در گوشه از حياط منزلشان جا دادند. يكى از شاهدان 
بازسازى عنوان مى كند كه: «كانكسى كه توسط كميته امداد به من 
داده شد، داراى حمام و دستشويى و آشپزخانه اى كوچك در داخل بود 
و اسكلت بيرونى اش آلومينيومى و حتى داراى آبگرم كن برقى بود. 
كانكس هايى كه توسط خيرين اهدا مى شد، در محل ساخته مى شد، 
مانند خانه هاى فيبرى، اسكلت هاى پيچ و مهره اى را برپا كرده و بيرون 

را ورق آلومينيوم و داخل را فيبرى مى نمودند».
اتاقك هايى كه از كشورهاى مختلف اهدا شده بود آماده به محل 
براى  بود.  اتاقك   15 تا   10 بين  روزانه  معموالً  كه  يافتند  انتقال 
با  كه  مى شد  ثبت نام  شهرى  زمين  سازمان  در  بايد  اتاقك  دريافت 
توجه به تعداد خانوار، نوع مسكن دريافتى متفاوت بود. به  منظور 
استحمام افرادى كه حمام خصوصى در اتاقك خود نداشتند، حمامى 
عمومى تحت عنوان حمام 60 دوش احداث شد(حسن پور، 1394).

اسكان دائم و بازسازى
پس از پيروزى انقالب اسالمى، دولت عمليات آواربردارى در سطح 
شهر و روستاهاى ويران شده را آغاز كرد و بالفاصله خانه سازى شروع 
شد. همچنين روحانيون و مردم هم در راه كمك رسانى به هم وطنان 
زلزله زده شان قدم گذاشتند. علما با انتشار اطالعيه هايى به همدردى 
از  شماره حساب هايى  اعالم  با  و  پرداختند  خراسان  جنوب  اهالى  با 
مردم خواستند تا كمك هاى خود را از اين طريق به دست نيازمندان 
آشتيانى  شريعتمدارى،  گلپايگانى،  شيرازى،  عظام  آيات  برسانند. 
خانه،  احداث  بودند.  زمينه  اين  در  فعال  علماى  از  نمونه اى  قمى  و 
حمام، مسجد به همت مرحوم آيت اهللا سيد عبداهللا شيرازى و شهيد 
جديد  ابتكارى  با  خمينى  امام  امداد  گروه  گرفت.  صورت  صدوقى 
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شروع به ساختن بازار و ايجاد تعداد زيادى مغازه كرد تا مردم مشغول 
كسب و تجارت شوند (شمس پور و همكاران، 1394).

بازسازى شهر طبس
و  شد  شروع   1358 سال  اوايل  از  طبس  ساختمانى  عمليات 
پيش بينى شده بود كه تا پايان سال حدود 900 خانه توسط پيمانكاران 
از  بيش  پيمانكاران  اين  تعداد  گردد.  تحويل  و  ساخته  تعيين شده 

30 پيمانكار بود كه متأسفانه فاقد تجربه عملى در اين نوع مناطق 
اولين  و  گرديد  آغاز  منطقه  از  نقشه بردارى  بدون  خانه سازى  بودند. 
حركت تعريض كوچه ها و خيابان ها و احداث خيابان هاى عريض تر 
از ميان زمين هاى كشاورزى و باغات بود. تنها به اين دليل كه مردم از 

كوچه هاى تنگ و كم عرض ترسيده  بودند (آصفى و ديگران، 1359).
در رابطه با بازسازى شهر ميان مجريان و مردم اختالف نظر بود. 

نقشه شهر طبس پس از بازسازى
مجريان با توجه به حجم باالى آواربردارى ترجيح مى دادند كه شهر 
مرحله  در  را  خانه ها  و  ساخته  ويرانى ها  شمالى  بخش  در  را  جديد 
سفت كارى با ساير امكانات به مردم تحويل دهند؛ اما در نقطه مقابل 
مردم خواهان ساخت در مكان فعلى بوده و به دليل نبود درخت و 
قبلى  مكان  در  ساخت  بر  مجريان،  موردنظر  مكان  در  سبزى كارى 

پافشارى داشتند١ (كرمى، 1394).
در ابتدا دستور احداث خيابان ها و شريان هاى اصلى به صورتى 
عريض تر از گذشته به  منظور كاهش مخاطرات احتمالى آتى شهر 
داده شد. مجريان معتقد بودند طبس شهرى است كه بايد وسيع تر از 

1.  به نقل از مهندس هاديان مجرى وقت بازسازى

آنچه امروز است، باشد. نهايتًا تصميم بر آن شد كه در شهر در همان 
با  داشت  كه  را  زمينى  هركس  شود.  درجاسازى  پيشين  محله هاى 
اعمال اصالحاتى در آن كامل كرد و اگر كسى زمين نداشت، زمينى 
به او واگذار شد. يكى از بزرگ ترين معضالت بازسازى، كودكانى 
بودند  داده  ازدست   را  خود  خانواده هاى  زلزله  جريان  در  كه  بودند 
و بى سرپرست شده بودند كه تعدادى به پرورشگاه ها سپرده شدند، 
و  شدند  گرفته  سرپرستى  به  خود  خويشان  و  اقوام  توسط  تعدادى 
تعدادى هم توسط افراد خير و امدادگران به سرپرستى گرفته شدند 
(كرمى، 1394).در بازسازى شهر طبس دو نوع سيستم ساختمانى 
بكار برده شد، يكى واحدهاى ساخته شده توسط مسكن و شهرسازى 



 245 جودوى / مستندسازى بازسازى پس زلزله سال 1357 شهرستان طبس

به صورت ديوار باربر و ديگرى واحدهاى ساخته شده توسط نهادهاى 
مردمى (ازجمله شهيد شهرك صدوقى، شهيد هاشمى نژاد و...) كه 
با توجه به كوچك بودن واحدها، اسكلت فلزى در ساخت شان، به 
كار گرفته شد (ايزدى، 1395). شهرك هاى شهيد صدوقى، آستان 
قدس و رسالت نيز بعد از زلزله ساخته و واگذار شدند. در دو شهرك 
واگذار  مشخص  ابعاد  با  زمين هايى  فقط  رسالت،  و  قدس  آستان 
واگذارى  زمين هاى  بر  عالوه  صدوقى  شهيد  شهرك  در  اما  گرديد 

شده، طرح و ساخت آن نيز بر عهده بنياد بود (مردانى، 1394).

نمونه اى از مسكن برداشت  شده در شهر طبس، مأخذ : جودوى

شهرك ها
شهرك صدوقى از جمله شهرك هاى احداثى بعد از زلزله است. در شهرك 
شهيد صدوقى حدود 600 قطعه از زمين شهرى توسط اداره مسكن و 
شهرسازى به افراد واجد شرايط واگذار و نقشه تعيين شده و هماهنگ به  
منظور ساخت در اختيارشان قرار گرفت. قطعات شامل قطعه هاى 360 
مترى و 380 مترى بود. بخشى از زمين هاى شهرك، توسط دولت براى 
ساكنين شهر در نظر گرفته شد، اما باقى زمين هاى اين شهرك به افرادى 
كه قبل از زلزله خانه يا زمينى نداشتند با تسهيالت ويژه تعلق مى گرفت. 
از جمله شرايط اعطاى زمين داشتن سابقه اقامت 5 ساله متقاضى در شهر 

و نداشتن زمين و يا مسكن بود (حسن پور، 1394).

نمونه اى از خانه هاى شهرك صدوقى، ماخذ: جودوى

و  ورودى  قسمت  در  بزرگ  ايوان هايى  شامل  خانه ها  نقشه ى 
نماهايى آجرى و يكسان بودند؛ اما بخش هاى داخلى بنا منعطف تر 
بود و امكان تغيير آن تا حدودى ميسر بود. اگرچه در طراحى اين 
ايوان ها به الگوى بافت سنتى توجه شده بود، اما اين موضوع ناديده 
گرفته شده بود كه ايوان هاى خشت و گل در يك منطقه گرمسير به  
ايوان هاى  درحالى كه  دارند،  كارايى  شب  در  خنك  فضايى  عنوان 
آجرى طراحى  شده نمى توانستند اين عملكرد را داشته باشند چون 
در مجاورت آفتاب به شدت گرم مى شدند. از ديگر ضوابط اجبارى 
توسط شهردارى، داشتن سه متر حياط پشتى در تمام قطعات بود. 
بعد از ورود به حياط، ايوانى بزرگ و بعد حال و پذيرايى در وسط، 
و  چپ  سمت  در  آشپزخانه  و  اتاق  يك  راست،  سمت  در  اتاق  دو 
حمام و دستشويى در حياط پشتى قرار داشتند. حياط هاى پشتى به 
عرض سه متر و پشت  به  پشت هم قرار مى گرفتند، يعنى قطعات به 
شكلى در كنار هم قرار مى گرفتند تا دو حياط پشتى در مجاورت 
هم قرار گيرند و فضاى خالى بزرگ ترى به عرض 6 متر به وجود 
آورند. اين امر به اجبار جهت جلوگيرى از تلفات احتمالى به دنبال 
حوادث لرزه اى آتى توصيه شد، چون در جريان زلزله سال 1357 
بيشترين تعداد تلفات به دليل عدم دسترسى افراد به فضاى باز بود. 
مالى  توان  كه  افرادى  بود.  تعيين شده  مترى  و 160  زيربناها 140 
داشتند، بنا را دو طبقه و با زيرزمين ساختند و باقى يك طبقه ساخته 
 شده است. بعدها هر خانواده به فراخور نياز خود تغييراتى در طرح 

اوليه ايجاد نمود (حسن پور، 1394).
شهرك رسالت نيز پس از زلزله ساخته شد. زمين شهرك قبل از 
زلزله بازار بود. بعد از زلزله مردم به سمت قسمت شمال شهر آمدند 
و براى رفع مايحتاج خود بازار را دوباره فعال نمودند. بعد از اينكه 
خانه ها بازسازى شد و مردم به محالت قبلى خود بازگشتند، بازار از 
رونق افتاد و چند سال بعد زمين آن، به همراه بخش هاى ديگرى از 
زمين هاى اطراف، با عنوان شهرك رسالت و 200 قطعه مسكونى به 

مردم واگذار شد (حسن پور، 1394).
شهرك وليعصر؛ ساكنين واجد شرايط شهرك وليعصر عبارت 
زمينى  مالك  زلزله  وقوع  از  پيش  كه  طبس  شهر  ساكنين  از  بودند 
نبوده اند و يا اينكه زمين ملكشان در جريان بازسازى شهر و تعريض 
معابر و ايجاد كاربرى هاى عمومى از بين رفته بود. اين امر باعث 
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شهرهاى  به  زلزله  از  بعد  كه  طبس  شهر  اهالى  از  بخشى  بازگشت 
مهاجرت  كشور  بزرگ  شهرهاى  ساير  و  اصفهان  و  تهران  و  مشهد 
كرده بودند به طبس شد. بخشى از اين افراد به صورت دائم ساكن 
سند  دريافت  و  مسكونى  واحد  دريافت  از  بعد  هم  گروهى  و  شده 
ملك مجدداً شهر را به مقصد شهرهاى بزرگ ترك كردند (ايزدى، 
مبناى  بر  وليعصر  شهرك  در  مسكونى  واحدهاى  متراژ   .(1395

جمعيت خانوار به سه تيپ واحد تقسيم بندى مى  شد.
تيپ اول: واحدهايى براى خانوارهاى 3 نفره
تيپ دوم: خانه هايى براى خانوارهاى 5 نفره
تيپ سوم: خانه هايى براى خانوارهاى 7 نفره

روحانيون  حمايت  با  كمتر  و  نفره  دو  خانوارهاى  براى  اما  و 
واحدهايى 45 مترى ساخته شد. زمين هاى مورد نياز اين واحدها، 
زمين هاى بدون مالك در سطح شهر يا باقى مانده امالكى بودند كه 
بخش وسيع آن جهت اصالح عرض معابر و فضاهاى عمومى شهر 
مورد استفاده قرارگرفته بود كه از محل وجوهات اهدايى روحانيون 
عرصه  (ايزدى، 1395).  شد  ساخته  و  خريدارى  پروژه  اين  حامى 
اما  مشابه  پالن هاى  با  تيپ  سه  اين  و  بود  مربع  متر  زمين ها 200 
پنج  زير  خانوارهاى  براى  گرديد.  احداث  اعيان  متفاوت  زيربناى 
نفر واحدهاى سه خوابه با راهرويى در وسط و نشيمنى 3*3 ساخته 
مى شد و براى خانوارهاى با جمعيت باالى 5 نفر به ازاى هر دو نفر 

يك اتاق به اعيان بنا اضافه مى گرديد.

نمونه اى از خانه هاى شهرك وليعصر، مأخذ جودوى

 بازسازى روستاهاى طبس
پيمانكار  كه  بود  صورت  اين  به  روستاها  بازسازى  فرآيند 
به صورت اختيارى تعدادى روستا را به  منظور بازسازى انتخاب كرده 
و با شوراى روستاهاى مربوطه عقد قرارداد مى نمود و اعتبارات خود را 

از محل شورايى كه در شهر به  منظور بازسازى طبس تأسيس گرديده 
بود و كمك هاى مالى دولتى و خصوصى را در اختيار داشت، تأمين 
مى نمود (حقانى، 1395). اما در اين ميان روستاهايى كه هنوز براى 
عمليات بازسازى انتخاب نشده بودند، از سال 1359 به بعد در اختيار 
بنياد مسكن انقالب اسالمى قرار گرفتند و بنياد نيز با تخصيص وام 
50000 تومانى بدون سود، روستا را بازسازى و در اختيار مردم قرار 
داد. عده اى در همان زمان تحويل اقدام به پرداخت وام خود نمودند و 
عده اى هم كه در راستاى پرداخت وام اقدام نكرده بودند تا سال 1392 
اخطاريه هايى از جانب دولت دريافت مى نمودند و با امتناع مردم از 
پرداخت وام، باوجود گذشت 33 سال از زمان تحويل خانه ها، بنياد از 

دريافت بازپرداخت وام صرف نظر نمود (حقانى، 1395).
روستاى اصفهك

جنوب  كيلومترى  در 38  ديهوك   بخش  توابع  از  اصفهك  روستاى 
شرقى طبس قرارگرفته است. روستاى اصفهك از روستاهاى قديمى 
گردشگرى  وجه  زيباترين  شايد  مى رود.  شمار  به  طبس  شهرستان 
جديد  روستاى  كنار  در  كه  باشد  تخريب شده اى  روستاى  اصفهك، 
قرار دارد و در زلزله سال 1357 از بين رفت. بعدازاين زلزله، مردم 
روستا تغيير مكان دادند و در كنار محل قديمى خانه هايشان را بنا 
كردند؛ بنابراين يك بافت مسكونى جديد در كنار بافت قديمى بنا 
شد تا گردشگران فرصت مقايسه اصفهك ديروز و امروز را در كنار 

هم داشته باشند (مالزاده، 1394).

تصوير هوايى از روستاى اصفهك، گوگل ارث
تمايل  به  توجه  با  و  آوار  زياد  حجم  زياد،  خرابى هاى  علت  به 
روستاييان در خصوص اين روستا تصميم به جابجايى گرفته شد. سايت 
جديد در شمال غربى روستاى قديمى و با فاصله كمى از باغات و مزارع 
روستاييان جانمايى شد. به منظور اسكان مردم در مدت بازسازى روستاى 
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جديد خانه هاى فيبرى در اختيارشان قرار گرفت (نجفى، 1393).
خانه هاى فيبرى دو سال پس از زلزله به مردم اصفهك تحويل 
كه  كشور  شمال  خّيرين  از  يكى  وجود  واسطه  به  امر  اين  گرديد. 
كارگاه بزرگ چوب داشت، انجام شد. شاهدان عينى اعالم مى داشتند 
كه كارشناسان سايت اين روستا را پس از زلزله ناامن اعالم نموده 
بودند و لذا خانه فيبرى ها را باالتر از روستاى قبلى مستقر نمودند و 
بعد هم بنياد مسكن روستاى جديد و خانه هايش را در همان محل 
روستا  در  خانوار   80 تعداد  مردم  گفته  به  بنا  ساخت.  مردم  براى 
وجود داشت، اما بنياد براى 120 خانوار خانه ساخت و به سرپرست 
هر خانوار يك زمين و خانه داد. خانه هاى اضافه را هم به افرادى كه 

تازه تشكيل خانواده داده بودند هديه نمود (نجفى، 1393).

نقشه روستاى اصفهك پس از بازسازى، مأخذ جودوى

خانه هاى فيبرى، مأخذ: جودوى

نمونه اى از خانه هاى شهرك وليعصر، مأخذ جودوى

روستاى ُكريت
كريت قديم كه سابقه اى بيش از 1500 سال دارد در زلزله سال  1357 
هجرى – شمسى  ويران شد ولى سعى شد به بافت تخريب شده آن 
دست زده نشود و اكنون اين سايت به عنوان يك مجموعه توريستى 
مورد بازديد و استقبال گردشگران قرار مى گيرد. روستاى فعلى جزء 
طبس  شهرستان  مركزى  بخش  دهستان هاى  از  نخلستان  دهستان 
راه  سر  طبس،  جنوب  كيلومترى   20 در  واقع  روستا  اين  مى باشد، 
حدود  روستا  اين  جمعيت  است.  واقع شده  ديهوك   – طبس  جاده 
5000 نفر است و جزء پرجمعيت ترين روستاهاى دهستان نخلستان 
مى باشد. بخش وسيعى از بازسازى روستاى كريت به نام كريت باال 
بازسازى  شرعى  وجوهات  محل  از  و  شريعتمدارى  آيت اهللا  همت  به 
شد. بخش كوچكى از روستاى كريت در حدود 14 واحد مسكونى به 
نام كريت دنباله توسط گروهى از دانشجويان چپ گرا مورد بازسازى 
قرار گرفت و باقى روستا به نام كريت پايين به همت بنياد مسكن 

به اتمام رسيد.

تصوير هوايى از روستاى كريت، گوگل ارث

يك سال بعد از زلزله، خانه هايى موقت براى اسكان زلزله زدگان 
روستا در حاشيه بااليى كريت قديم مستقر و عده اى از مردم از چادر 
به اين خانه ها انتقال داده شدند. دركريت دنباله بعد از ساخته شدن 8 
واحد با تجمع مردم منجر به اخراج دانشجويان از روستا شد. تعدادى 
از روستاييان فهالنج و كريت به كمك روحانيون روستا بر عليه اين 
به  افراد  اين  رفتن  بيرون  خواهان  و  كردند  تجمع  دانشجويى  گروه 

تعبيرى كافر از روستايشان شدند (نجفى، 1393).
به گفته اهالى، روستا ارزش درجاسازى شدن را نداشت، با حجم 
آوار باال و فضاى متراكم و كوچك روستا، امكان اصالح و تعريض 
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معابر در چنين بافت متراكمى مهيا نبود. همچنين تهيه طرح جامع با توجه 
به ضوابط استاندارد ساخت روستا را از محدوده مسكونى روستا خارج 
و باغات و مزارع روستاييان را نيز به زير ساخت وساز مسكن مى برد. 
به همين دليل با حكم حاكم شهر بخشى از زمين هاى بكر منابع طبيعى 
در فاصله كمى از روستاى پيشين و در كنار مزارع روستاييان به منظور 
احداث روستاى جديد در اختيار پيمانكاران و در ساير موارد در اختيار 
بنياد مسكن انقالب قرار گرفت. بعد از اتمام كار ساخت وساز، شوراى 
بازسازى طبس كه زير نظر سازمان مسكن و شهرسازى فعاليت مى نمود 
كار واگذارى واحدها به افراد را به انجام رسانيد. فرآيند تحويل به اين 
صورت بود كه افراد با مراجعه به شورا و پر كردن برگه هاى مربوطه و 
اعالم تعداد افراد تحت سرپرستى خانوار و ارائه گواهى مبنى بر مالكيت 
زمين و سكونت در روستاى قديم كريت براى دريافت واحدى مسكونى 
متناسب با جمعيت خانوار در روستاى جديد كريت ثبت نام مى نمودند. 
متعاقبًا بعد از انجام مراحل بازسازى و آماده شدن واحدهاى مربوطه 
به منظور دريافت واحد به شوراى بازسازى مراجعه نموده و پس از طى 

مراحل قانونى واحد را دريافت مى كردند (نجفى، 1393).

نقشه روستاى كرپت باال؛ (مالزاده, 1394)

نمونه اى از مسكن برداشت شده در روستاى كريت باال، مأخذ : جودوى

روستاى خسروآباد

تصوير هوايى از روستاى خسرو آباد، گوگل ارث

است.  شده  درجاسازى  روستاهاى  ازجمله  خسروآباد  روستاى 
روستا،  مسطح  توپوگرافى  خسروآباد،  روستاى  درجاسازى  علت 
پراكندگى بافت، از همه مهم تر نوع باغ-منزل بودن خانه ها در بافت 
در  را  جديد  روستاى  درجاسازى  امكان  امر  اين  و  مى باشد  پيشين 
محل روستاى قديمى فراهم نمود. با اختصاص دادن بخشى از متراژ 
استانداردسازى  و  تعريض  امكان  روستا  عمومى  فضاهاى  به  باغ 
معابر و ايجاد گشودگى در فضاهاى عمومى بافت روستا و همچنين 
شد  فراهم  تخريب شده  واحد  جوار  در  جديد  واحد  ساخت  امكان 

(حقانى، 1395).

نمونه اى از مسكن برداشت  شده در روستاى خسروآباد، مأخذ: جودوى

نتيجه گيرى 
سرزندگى مناطق بازسازى  شده در بلندمدت از نشانه هاى ماندگارى 
واحدهاى  در  زندگى  جريان  مى شود.  قلمداد  بازسازى  موفقيت  و 
مسكونى بازسازى شده (باگذشت بيش از سه دهه از زمان احداث)، 
انجام  و  كاربرى  تغيير  با  كه  موقت  مسكن هاى  از  برخى  وجود  و 
اصالحات در فضاهاى داخلى بناى اصلى متناسب با نيازهاى موجود 
وجود  همچنين  و  مى گيرند،  قرار  مورداستفاده  همچنان  خانوار 
ماندگارى  بر  روشنى  داليل  اوليه،  مسكن هاى  به  الحاقى  فضاهاى 
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سيستم  انتخاب  مى باشد.  زلزله  وقوع  از  دهه  سه  از  پس  بازسازى 
زندگى  سبك  و  شيوه  به  نسبى  توجه  زلزله،  برابر  در  مقاوم  ساخت 
جامعه و الگوهاى سكونت، مشاركت گروه هاى مردمى، حضور فعال 
شخصيت هاى مذهبى، پشتيبانى دولت، توجه به معيشت، نزديكى 
درآمد،  منابع  و  كشاورزى  زمين هاى  و  باغات  به  ساخته  شده  شهر 
استفاده از پيمانكاران و كارگران داخلى و محلى، توجه به تغييرات 
نحوه زيست ساكنين در شهر از  مسكن ناشى از امكانات مالى و 
جمله مهم ترين علل ماندگارى بازسازى زلزله 1357 شهرستان طبس 

مى باشد.
بررسى  همچنين  و  برداشت  شده  نمونه هاى  به  تحليلى  نگاه  با 
شرايط بازسازى مى توان عوامل ذيل را به عنوان داليل ماندگارى 

مسكن و موفقيت بازسازى پس از زلزله طبس معرفى نمود؛
از •  استفاده  امكان  و  مردمى  مشاركت  تاثير گذار  و  مهم  نقش 

حتى  و  مذهبى  فرهنگى،  شخصيت هاى  اجتماعى  ظرفيت هاى 
سياسى 

توجه به معيشت مردم در امر بازسازى • 
اين •  تاثير  و  روستايى  و  شهرى  زندگى  سبك  تفاوت  به  توجه 

تفاوت بر الگوى مسكن
ارائه الگوى انعطاف پذير براى مسكن با در نظر گرفتن فضاهاى • 

خالى كه امكان الحاق فضاهاى مختلف بر حسب نياز خانوار را 
فراهم مى آورد.

و •  باف ت  تراكم  كاهش  منظور  به  باز  فضاهاى  وجود  به  الزام 
كاهش آسيب پذيرى

در •  تسريع  منظور  به  ساده  ساخت  سيستم هاى  از  بهره گيرى 
جريان ساخت و ساز و امكان بهره گيرى از نيروهاى بومى
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