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 دهیچك
 فضای پذیریسیبآ کاهش کالبدی، توسعه ریزیبرنامه در بنیادین اهداف از یکی

 خطرآفرین در هایبحران ترینمهم از .است محیطیمخاطرات برابر در کالبدی
آن  از اشین اجتماعی و اقتصادی خسارات و زلزله وقوع کشور، جغرافیایی فضای

وروستاهای  طرح بازسازی شهر بم»به اجرای 1382در سال  بم زلزله وقوع .است
ریزی و برانگیزی را در طرحمنجر شد که تغییرات تأمل1384در سال « پیرامون

بی ارزیا ی وه است. این پژوهش قصد دارد با بررسبازسازی مسکن روستایی داشت
ر ا دکالبدی طرح مذکور، چگونگی تحول مسکن و کارکردهای بنیادی آن ر

دهد.  روستایی مورد شناسایی و تحلیل قرار کارکردی مسکن-شناخت ساختاری
 ز حیثا و «گراییاثبات» رویکرد  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی با

سنادی ها به شیوه ااست. گردآوری اطالعات و داده تحلیلی_توصیفی شناسیروش
. رت گرفتهای هدفمند صوو میدانی و استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه

یل شد. ثبت، پردازش و تحل GISافزارهای آماری و ها در محیط نرماین داده
از  ستفادها ابجامعه آماری پژوهش، روستاهای شامل طرح بازسازی شهرستان بم و 

 روستای نمونه براساس میزان اثر نفوذ زلزله و12ای، گیری خوشهروش نمونه
لزله زکانون  وبعدی )تعداد خانوار روستا، فاصله روستا از گسل تشکیل ماتریس سه

س ها براسامونهندگی روستا( انتخاب و در مرحله بعد، انتخاب دیو میزان آسیب
 ساخته به نسبتهای محققجدول مرگان تعیین و در نهایت با توزیع پرسشنامه

ر تکمیل شد. پرسشنامه توسط سرپرستان خانوا 354تعداد  وزنی جمعیت هرروستا،
 حوزه ازخبرگان گیریبهره با به ترتیب پرسشنامه پایایی و سنجش روایی

 هاییافته .آمد بهدست (94/0 مقدار) کرونباخ و آزمون تاییـروس ریزیبرنامه
 در ،روستایی مسکن در الگوی اساسی تغییرات که دهدمی نشان پژوهش

 تعداد نقشه، مصالح، ینتأم محل و نوع و سازیمقاوم در بم دیدهآسیب روستاهای
 از نتایج .است ستهپیو وقوع به زلزله از بعد و قبل به نسبت بنازیر سطح اتاق،

 کارکردی تتغییرا روستایی، مساکن کارکردی تحوالت بر بازسازی طرح اثربخشی
 مشهود تنو ساخ مساکن در کارکردها بعضی تناسب عدم یا و فقدان و نمایان

 با ساکنم زلزله، به از قبل یمعیشت -زیستی کارکرد با که، مساکن ایگونهبه .است
در  ییتاـسرو کترمشا نقش و شده تبدیل بازسازی از پس زیستی صرفا   کارکرد

رح بوده طکه ناشی از تمرکزگرایی  بوده ناچیز بسیار تحوالت این یشکلگیر
روستایی  حینوا در روستایی مسکن بازسازی و شیوه طراحی به بازنگری است. در

 از گیریههرب و روستایی مشارکت نهادسازی با بایستی ، زلزله خطرمعرض در
 ژهبه وی و اجتماعی_اقتصادی کارکردهای با روستایی مسکن بومی دانش

 و وستاییر کالبد بافت در مداخله و ریزیطرح خاص، فرهنگ هایخاستگاه
 .شود فراهم پایدار و بادوام روستایی مسکن الگوی به دستیابی

 ،بازسازی طرح روستایی، مسکن کالبدی، ساختار :كلیدیهای واژه
 .زلزله بم پذیر،آسیب روستاهای

 

Abstract 
One of the fundamental goals in physical development planning is 
to reduce the vulnerability of the constructed space to 
environmental hazards. One of the most important dangerous 
crises in the geographical space of the country is the occurrence of 
earthquakes and the resulting economic and social damages. The 
occurrence of the Bam earthquake in 2003 led to the 
implementation of the "Reconstruction Plan of Bam city and 
surrounding villages" in 2005, which has had thought-provoking 
changes in the planning and reconstruction of rural housing. This 
study intends to identify and analyze the evolution of housing and 
its basic functions in the structural-functional understanding of 
rural housing by physically examining and evaluating the 
mentioned plan. The present study is applied in terms of purpose 
with a "positivist" approach and is descriptive-analytical based on 
methodology. Information and data were collected through 
documentary and field methods in the form of questionnaires, 
observations and purposeful interviews. Data were recorded, 
processed and analyzed in statistical software and GIS 
environment. The statistical population of the study was the 
villages covered by the Bam city reconstruction plan. Twelve 
villages were selected using cluster sampling method based on the 
effect of earthquake penetration and the formation of a three-
dimensional matrix. The three-dimensional matrix included: the 
number of households in the village, the distance of the village 
from the fault and the epicenter of the earthquake, and the amount 
of damage to the village. In the next step, the samples were 
determined based on Morgan table and finally, by distributing the 
researcher-made questionnaires in proportion to the weight of the 
population of each village, 354 questionnaires were completed by 
the heads of households. The validity and reliability of the 
questionnaire were determined using experts in the field of rural 
planning and Cronbach's test (0.94), respectively. Findings show 
that in the housing pattern of the affected villages of Bam, 
fundamental changes have taken place in retrofitting and the type 
and location of materials, map, number of rooms and the level of 
infrastructure compared to before and after the earthquake. One of 
the results of the effectiveness of the reconstruction plan is the 
visible functional changes and the lack or incompatibility of some 
functions in the newly built houses. This means that pre-
earthquake bio-subsistence housing has become purely post-
reconstruction bio-housing. The role of the villagers in these 
developments has been very small, which has been due to the 
centralism of the project. In reviewing the design and 
reconstruction of rural houses at risk of earthquakes, the following 
should be considered: institutionalization of rural participation, 
utilization of indigenous knowledge, rural housing with socio-
economic functions and especially the origins of special culture, 
planning and intervention in rural physical context and access to 
the pattern of sustainable rural housing. 
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 مقدمه
 هایسکونتگاه توسعه ساختاری عناصر ترینمهم از یکی

 در انسان هایفعالیت کالبدی ابعاد به ویژه توجه روستایی،
ایمن،  محیط و سالم مسکن قالب در که است روستایی مناطق
 قرار توجه مورد زمینکاربری و زیربناییعمومی، خدماتخدمات

 امروزه. ((Dalal-clayton&dent,1993:39گیرندمی
 خود پیدایش نخستین خاستگاه از کالبدی ریزیبرنامه دانش
 است شده گسترده و رفته فراتر بسیار معماری و عمران یعنی

 کالبدی توسعه ریزیبرنامه در ترتیب بدین .(5: 1388 دارابی،)
 .شوند هدایت اجتماعی نیز فرایندهایمباحث به  شود،می تالش
 هایفعالیت تمامی شامل کالبدی توسعه ریزیبرنامه مبنا براین

 منظور به انسان که است منظمی و منسجم، اندیشیده
. دهدمی انجام خود کالبدی محیط بهسازی و سازماندهی

 طبیعی سوانح با مقابله در مسکونی واحدهای سازیایمن
 و احداث، روستاها میان فرعی هایراه احداث و زلزله بخصوص

 و بهسازی هایطرح اجرای و روستایی، طراحی مسکن اصالح
 و اهداف در که است کالبدی اقدامات جمله از روستاییهادی 

 توجه مورد انقالب از بعد و قبل هایبرنامه عمرانی هایسیاست
 ریزیطرح در ترتیببدین (.2:1388 عزیزپور،) گرفته است قرار

زلزله، خشکسالی و  مانند طبیعی مخاطرات به توجه کالبدی،
 با انسانی جوامع در آن پیامدهای البته و پراهمیت بسیار سیل

 رد(. 19: 1383 نوریان،) است متفاوت گوناگون اقتصادهای
 کاهش تنها نه ایران در زلزله از ناشی تلفات اخیر، هایدهه

 به منجر تلفات تعداد بر شهرنشینی رشد موازات به بلکه نداشته
 .است شده افزوده فوت

 رودبار، (135۷)طبس، (1341) زهرا بویین هایزلزله
 کشته، هزاران با بم 1382 سال زلزله باالخره و( 13۶9)

 به همراه داشته نیز را اقتصادی و اجتماعی خسارات و صدمات
 گفت تلفات، باید تعداد فزاینده روند به توجه با رو این از. است
بنا به  و لذا بوده بینیغیرقابل پیش یامخاطره ایران در زلزله

انفعالی و در عین حال  معموال  هااکنششرایط اضطراری و
 تلفات مقایسه که است حالی در این. نیستندسنجیده و دقیق 

 ژاپن چون کشوری با ایران در زلزله از ناشی خسارات و جانی
 مسئوالن، مدیران، متخصصان روی پیش بسیار کاستی گویای

 وقوع مثال برای. است مدیریت بحران امور اندرکاراندست و
 کشته باعث 1923 سال در ژاپن (Kanto)کانتو بزرگ زلزله
و  مسکونی خانه هزار ۷00 هزارنفر، تخریب 140از بیش شدن

 با 19۶1 سال در ولی(  2003 فلوچر)شد هنگفتی مالی خسارات
خسارات و « طبیعی مخاطرات با مقابله» الیحهتصویب 

 وقوع با 198۷ سال در زیرا یافت کاهش زلزله از ناشی صدمات
 ده و کشته نفر دو فقط توکیو در ریشتر ۶/۶ بزرگی به ایزلزله

 زاده،خرم) گذاشت برجای ناچیزی مالی و خسارت زخمی نفر
14:13۶9.) 

 شرایط لحاظ به ایران جغرافیایی، محیط شرایطبا توجه به 
 کشور ده جزو محیطیزیست هایبحران نظر از ساختیزمین

 خصوص در( 1:  1389 محمدخانی،) .شودمی محسوب دنیا اول
 1382 دی 5 روز ساعات اولین که است گفتنی زلزله، وقوع
 شدت. درآورد لرزه به را آن اطراف و بم شهر مهیبی زلزله

 تمامی تقریبا  خرابی باعـث کـه بـود حـدی بـه زلزلـه
 آمـار اسـاس بـر. شد شهر مرکزی بخش در هاساختمان

 40000رسـمی غیـر و( 41:1392امینی،) نفر 2۶000 رسـمی
 هایزلزله تاریخ در حتی. شدند کشته زلزله این اثر در نفر

 زلزلـه این نیست، نادر دست این از حوادثی که ایران ویرانگر
 ریشتر و ۶/۶ زلزله این بزرگی. آیدمی شمار به مخرب بسیار

 گزارش بم شهر شرق قسمت آن مرکز و کیلومتری 10 درعمق
 بم روستاهای درصد 91 اخیر، هایبررسی براساس. است شده

ها نتایج بررسیو دارند  قرار هاگسل کیلومتری 20از  در کمتر
 پذیریآسیب از ابعاددقیق  شناخت میزان هنوز که دهدمی نشان
 ضعف دلیل به زلزله بم بوده و از سوی دیگر وقوع ناچیز بسیار

 کیفیت کنترل ریزی،برنامه نظام مدیریتی، ساختارهای
یافته  افزایشنیز  خسارات میزان بحران، مدیریت و سازوساخت

 هایطرحبرخی  اجرای در ناهماهنگی بروز از سوی دیگر .است
روستایی را باعث شده که  آوریتاب کاهش روستایی، مختلف

 به ویژه  ایران اقتصاد برنیز   ناپذیریجبران خساراتدرپی آن 
 از ایجلوه بم زلزله قوعو .ساخته استوارد  روستایی نواحیدر 
 محیطی مخاطرات ریزیبرنامه نظام هایکاستی و کمبودها این

های میدانی در روستاهای است، زیرا بازدیدها و مصاحبه
های زیادی در بافت و الگوی شهرستان بم بروز ناهنجاری

 چنین در .مساکن را پس از اجرای طرح بازسازی شاهد هستیم
ها طرح اجرای و ارزیابی شناخت، تحلیل ضرورت وضعیتی

 میزان و جایگاه روستایی،های سکونتگاه در بازسازی والگوهای
 و مشکالت حل و روستایی توسعه در  هاکارآیی آن و اثربخشی
از بیش  کالبدی جامعه روستایی اجتماعی، اقتصادی، معضالت

 عنوانبه« طرح بازسازی»زیرا   .شودمی احساس پیش
 برای یافتهسازمان تالش و روستایی توسعه طرح ترینمهم

 زلزله از دیدهآسیب روستاهای فضایی_کالبدی ساماندهی
 برای زیادی هایهزینه ها،آن اجرای و شده محسوب کشور،
 که رسدمی نظر به ضروری بنابراین، دارد. پی در مردم و دولت
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 سویک از تواندمی و است مهمی موضوع ها،آن اثرات ارزیابی
 سوی از و کند مشخص هاروستا در را طرح اجرای پیامدهای

 را الزم اطالعات موجود، هایضعف و هاقوت شناسایی با دیگر
اهمیت  و درک با نماید. فراهمرا  هاطرح بهتر مدیریت برای

 تبیین و شناختدنبال  به پژوهش این هاییچنین مسأله
 مساکن کالبدی تحوالت بر بم زلزله بازسازی طرح اثربخشی
 طرح همچون،هایی پرسش به تا دارد تالش و است روستایی
 و توسعه کالبدی بعادا اتتا چه اندازه تغییر زلزله از بعد بازسازی

 داشته است؟ پاسخ دهد.روستایی را در پی مسکن
 پایدار در توسعه متصور نظری های دیکررو بازشناسی رد   

 قابـل ریزیبرنامه نگاه گروه دو فضایی_کالبدی بعد از روستایی
ــه ــت توج ــروه در .اس ــت دیکررو اول گ ــز، هایسیاس  متمرک
 الزامات و هازنیا از هاآن درک سساابر باال تمقاما از تتصمیما

 تحمیل آن به ونبیر از ریزیبرنامــه رونــد و اســت هــاطرح
 مدیریت و ریزیبرنامــه دوم دیکررو در کــه حــالی در .شــودمی

 بـر که است زادرون توسعه از برگرفته و محلی معاجو بر مبتنی
 در زیساظرفیت  و جتماعیاکت رمشا نظیر مفـاهیمی و ادبیات
 تا ییزربرنامه از مخاطرات مدیریت و ریزیبرنامه حلامر تمامی

 توسـعه. (۶9: 1388ری، فتخاا الـدینرکن)ستا توجهرد مو اجرا
 و بـومی دانـش یـا گذشتگان تجربی دانش به رجوع با زادرون

 ریزانبرنامه و هادولت موفقیت میزان تواندمی مردمی مشارکت
 امـروزه. دهـد افـزایش توسـعه الگوهای و هاطرح اجرای در را

 راهبـرد عنـوان به محل، مردم و بومی تجربی دانش بکارگیری
 مخـاطرات از جوامـع پذیریآسـیب کـاهش زمینـه در جدیدی
 در زیادی خارجی و داخلی محققان و است شده پذیرفته طبیعی

 پیشگیری مخاطرات، انواع با مقابله بومی هایروش شناخت پی
 تلفیـق بـا تـا هسـتند مخاطرات وقوع از بعد مناطق بازسازی و

 برابـر در را جوامـع پذیریآسـیب میـزان مدرن، و رسمی دانش
بدین  .(18: 139۷ بوذرجمهری،) دهند کاهش طبیعی مخاطرات

 دانـش رویکـرد با کالبدی توسعه نظری ادبیات شناخت ترتیب،
 (روسـتایی معماری) روستایی هایسکونتگاه مسکن بعد و بومی

زیـرا ، اسـت اهمیت با بسیار زلزله به ویژه مخاطره، مدیریت در
روستاییان  یستههااخو و هازنیا سنعکاا ستاییرو بومی ریمعما

 ،فیاییاجغر یطاشر از را تأثیر بیشترین ،بومی کـــنمس اســـت و
 خـاکوور،) دمیپذیر منطقه دممر فرهنگی و اقتصادی_اجتماعی

1390 :223 .) 
 در جدید مسکنهای اخیر، طراحی و اجرای البته در دهه

ی اـهزاـنی هـب وجهیـبیت اـب بـغلا روـکش یاـاهـسترو
شده  اههمر طبیعی یستزمحیط ییژگیهاو معیشتی و_یستیز

 تحوالت ناشی از تغییر. البته (1۶:  1388 پور،سرتیوی) است
 اجتماعی_ناشی از ناپایداری اقتصادی ستاییرو ندگیز سبک

 را درپی داشته ستایی رو مسکننوع و عملکرد  دگرگونینیز 
 یکینیز  ارخانو البته میزان درآمد .(Taylor,2008:23)ستا

 به ستاییرو مسکن تغییر هتعیینکنند صلیا یشاخصها ازدیگر 
 (.Hoggart & Henderson,2005:182) رودمی رشما

ی اساسی چالشها از یکی گیریه شکلاین تحوالت منجر ب
  مسکن به ستیابید تحت عنوان ستاییرو یهاهسکونتگا
 .(Gallent&Robinson,2011:297) ستا شدهمناسب 

 خانه فضایهای اساسی، با توجه به این ویژگی بنابراین،
خواهد، می او که طورآن و انسانی نیازهای اساس بر بایستی
 کنندهتأمین بایستی خانه .(Appleyard,1979) شود طراحی
 فیزیولوژیک نیازهای البته و اجتماعی نیازهای روانی،آسایش

 بر بایستی سویک از خانه (.Moore, 2000:208) باشد
 و جامعه مردم سالیق باورها، اعتقادات، ها،ارزش اساس

 طراحی جامعه آن در خانواده ساختار و زندگی شیوه همچنین
 خود ساکنین شناختیروان و فرهنگی نیازهای به بتواند تا شود

و البته شرایط محیطی در نوع بافت و ابعاد کالبدی  گوید پاسخ
 و اقلیم سو وجوداز نقش بسزایی برخوردار است، زیرا از یک

 با آن در انسان تا کند ایجاد فضایی منطقه، هوایی و آب شرایط
 آمیزمخاطره و زیستی هایبحران با رویارویی بدون و آسایش

و از سوی دیگر وجود  (4۶۶: 1383 فکوهی،)بوردازد زندگی به
های مرتبط با آن در فضاهای شرایط اقتصاد روستایی و فعالیت
گیری فضاهای عملکردی در روستایی گوناگون موجب شکل

عملکرد اقتصادی مسکن روستایی شود و مسکن روستایی می
روستایی و به ویژه ابعاد  ناپذیر از اقتصاد نواحینیز بخش جدایی

های ها و ویژگیرود. همین تفاوتکالبدی آن به شمار می
 سازد ومسکن روستایی، آن را از مساکن شهری متمایز می

 از ترپیچیده ایمقوله روستایی، مسکن طراحی گفت توانمی
 جوانب تمام آن بازسازی در باید و است شهری مسکن طراحی

مورد توجه  روستاییان جدید نیازهای و گذشته طراحی اصول و
 میزان دیگر سوی از. (38: 1398 دیگران، و فرخی) قرارگیرد

 نیز روستایی کارکردهای با جدید الگوهای سازگاری و انطباق
 کارکردهای با مساکن ناهماهنگی زیرا ،است توجه قابل

 وضع روستاها، نابسامانی مشکالت و مسائل از یکی روستایی
 ، رضوانی) است روستایی مساکن نامناسب کیفیت و کالبدی
بدین ترتیب عالوه بر موضوعات پیشین با تعمیق  .(151: 138۷

ها و مشکالت  دیگر نیز در در ادبیات پژوهش برخی ویژگی
 در( 1388) دارابی. حوزه مسکن روستایی قابل توجه است
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: نویسدمی کالبدی ریزیبرنامه هایتئوری بر مروری
 در 19۶0 دهه انعطافبی و خشک کالبدی ریزیبرنامه

در  (1391)مهدوی. گرفت قرار انتقاد مورد آمریکا و انگلستان
 ایبر وزهمرا ،مدیریت سنتی هایروش داشته بیان پژوهشی

 با( 1390) عزیزی .نیستند زسارکا ستاییرو توسعه و رموا اداره
 نتیجه ترکیه و کشور ایران دو در زلزله از پس اقدامات مقایسه

 توجه عدم و نامناسب مدیریت دلیل به ایران در گرفته است که
( اردبیل) زلزله از بعد اسکان اصول و بازماندگان خواست به

 ده از بعد زدهزلزله مناطق در شده ساخته هایخانه از بسیاری
 با( کوجالی) ترکیه در که حالی است، در سکنه از خالی سال

 به مناسب ریزیبرنامه و با موقت اسکان هایشهرک ایجاد
 یک گذشت از پس بازماندگان، برای دائمی هایخانه ساخت

( 1392) ادحاجینژ .بازگشتند زندگی به زلزله دیدگانآسیب دهه
 در بم شهر فرهنگی و یخیرتا هویت که رسیده نتیجه این به
در ( 1394)گرکانی .ستا هشد قعوا غفلت ردمو زیسازبا یندآفر

 آباد نور) عالیشاهی روستای جاسازی در پیامدهای بررسی
 جابه از بیشتر زیجاسادر  محاسن که کندمی رظهاا( ممسنی

کند که می بیان( 1391) پورسرتیوی ست.ا ستارو لنتقاا و جایی
 بومی دانش نوعی دهدمی نشان گذشته، معماری میراث بررسی

 ساخت در چنانچه که داشته وجود  مسکن ساخت و طرح برای
. بود تأمین آن ساکنان و بنا ایمنی شد،می لحاظ سازها و

 زلزله با مواجه بومی دانش بازآفرینی و شناخت ترتیببدین
 و متعارف بناهای در هاآن مجدد کارگیریبه زمینه تواندمی

 به توانمی زمینه در این و همچنین نماید فراهم را معمول
 و( 1393)هانیافر ،(1394)فالحی ،(139۶)امیدوار های،پژوهش

  اشاره کرد. نیز (1394)لک
 

 کارها و روشداده
 شناسـیروش ازحیـث و «گراییاثبـات»رویکرد  با پژوهش این

ــیفی ــی_توص ــت. روش تحلیل ــع اس ــازمان و آوریجم  دهیس
 در. اسـت و میـدانی اسنادی شیوه به پژوهش این در اطالعات

 پرسشـگری، همچون مختلفی  فنون  از میدانی پژوهش روش
شـده  اسـتفاده اطالعـات کسـب جهت عینی مشاهده مصاحبه،

 و روسـتایی سـکونتگاه 245 پـژوهش ایـن آماری جامعه. است
 سـازیمقاوم و بازسـازی طـرح اسـاس بر نیز آماری هاینمونه

 خـانوار میـزان همچون هاییشاخص بکارگیری و بم شهرستان
 از روسـتا ، فاصـله(جمعیـت خـانوار 20 باالی روستاهای)روستا
 و آسـیب میـزان و زلزلـه کـانون از روسـتا فاصـله زلزله، گسل

 بعدی،سه ماتریس طریق از زلزله از ناشی روستایی هایخسارت
 واحـد 5۶1۷ و جمعیـت خـانوار ۶514روستایی بـا سکونتگاه12

 تعیـین بـرای ادامـه در .شـد انتخـاب مسکونی از بین روستاها،
 با مطالعه مورد روستاهای خانوارهای از پرسشگری حجم میزان

 بـرای و تهیـه پرسشـنامه 353 تعداد مورگان، جدول از استفاده
 براسـاس نسـبی روش از نمونه روستاهای بین در مکانی توزیع
 سرپرسـتان بـرای پرسشـنامه تعـداد روسـتا، هر جمعیت میزان

 روش از پرسشــنامه روایی سنجش .اســت شــده تعیــین خــانوار
 و تاییــروس ریزیبرنامـه حـوزه پژوهشـگران و خبرگان لـپان

 و انجـام کرونباخآزمـون  از نیز با اسـتفاده سواالتپایایی  نتایج
 ترتیـب بدین به دست آمد  که حاکی از صحت آن است. 94/0

 بـه البتـه .اسـت برخـوردار مطلوب کفایت از سنجش ابزارهای
 هـایسـکونتگاه آمـاری، نتایج تحلیلی و تطبیقی مقایسه منظور

 تخریبی و دیدهآسیب کامال  هایسکونتگاه گروه دو به روستایی
 امــا در معــرض خطرزلزلــه، ندیدهآســیب روســتاهای و زلزلــه از

و  تجزیـه بـرای پـژوهش این در .(1جدول) اندشده بندیتقسیم
 آمــاری هــایتکنیک از و تحلیلــی توصــیفی اطالعــات تحلیــل
اطالعـات آماری و سیستم   افزارهاینرم از همچنین و متناسب

 نظـر مـورد نقشـه و تهیـه اطالعـات پـردازش برای جغرافیایی
گیـری از پژوهش با بهره ابعاد شناخت برای. شده است استفاده

ــری ــتوانه نظ ــعه پش ــرد توس ــهرویک ــتایی، مفلف ها و پایدار روس
 شـده اسـتفاده استخراج و مسکن روستاییهای کالبدی شاخص

هایی مفلفه مسکن روستایی، کالبدی ترتیب درتحلیلبدین. است
 هایشـاخص و مشارکتی، کارکردی و میزان همچون ساختار

ــرتبط طرح ــت)جدول م ــده اس ــزی ش ــناخت (.2ری ــه درش  ناحی
و  درجه 59 تا دقیقه 42 و درجه 5۷ بین بم شهرستان پژوهش،

 23 و درجـه 28 و مبـد  النهارنصـف از شـرقی طـول دقیقه 45
 قـرار اسـتوا خط از شمالی عرض دقیقه 3۶و  درجه 29 تا دقیقه
 و کرمـان اسـتان شـرق در روسـتایی ناحیـه ایـن. است گرفته
 شهرسـتان بـه غربشمال و شمال از و ایران کشور شرقجنوب

 غربو جنـوب جنوب از جیرفت، شهرستان به غرب  از کرمان،
 و نرماشـیر هـایشهرستان به مشرق از و عنبرآباد شهرستان به

 لـوت بـه شـمال از آن طبیعـی حـدود. شـودمی محدود ریگان
 غـرب از و  ایـران مرکزی هایکوه و( مرکزی لوت) احمدزنگی

 هـایکوه  بـه جنـوب و غرباز جنـوب و بارز هایرشته کوه به
 چالـه بـه شرقجنوب و نرماشیر دشت به شرق از و شاهسواران

دو  عبارت دیگر، ناحیه پژوهش شاملبه شود.محدود می  ریگان
 .(1 شکل)است دشتی ناحیه و پایکوهی کوهستانی ناحیه



 37            1401بهار ، 25)سری جدید(، پیاپی  1، شماره هفتمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه 

 بم ناحیه پژوهشدر  مسکن روستایی خانوار، درصد و تعداد میزانهای روستاهای نمونه به تفکیک ویژگی .1 جدول

  

 
 زلزله کانون از آن بندیپهنه و پژوهش مورد روستاهای موقعیت .1 شکل

 
 شناسی و شناخت مسکن روستایی در بمکارکردهایها و شاخصمفلفه. 2جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

 ساختارشناسی مسکن روستایی

 مساحت اعیان زمین در فضای مسکونی،
 مسکونی،مساحت عرصه زمین در فضای 

 اززلزله بعد و روستایی قبل شده بازسازی مساکن سازه نوع
 اززلزله بعد و قبل بم دیدهآسیب روستاهای مساکن زیربنای

 اززلزله بعد و قبل بم دیدهآسیب روستاهای مساکن اتاق تعداد
 اززلزله بعد و قبل بم دیدهآسیب روستاهای ساختمانی مصالح تامین محل

 روستاییکارکردشناسی مسکن 

 زلزله از بعد و قبل بم دیدهآسیب روستاهای درمساکن معیشتی کارکردهای
 بهره مندی از اتاق برای صنایع دستی قبل و بعد زلزله

 برخورداری از طویله وآغل برای امور دام
 بهرداری از مرغدانی

 روستایی پذیری مسکنمشارکت
 مسکونی واحد پیمانکار انتخاب در وهمفکری مشارکت میزان
 مساکن انتخاب وتهیه نقشه در همفکری و مشارکت میزان

 آسیب ندیده در معرض خطر زلزله آسیب دیده وتخریبی از زلزله شرح
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 ۶29۷ 14۷ ۷3 923 59۶ 318 532 143 533 1۶4 158 1152 14۶8 تعدادخانوار

 درصد
 هاپرسشنامه

24 18 2 3 9 2 8 4 9 1۷ 1 3 100 
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 شرح و تفسیر نتایج
بم  پیرامون شهر و روستاهای بازسازی طرح منظور اجرای به
 به استاندارکرمان و وزیر با حضور دوازده« بم ستاد راهبری»

 مسکن بنیاد رئیس دبیری به و شهرسازی مسکن وزیر ریاست
 مصوبات منزله به ستاد شد و مصوبات تشکیل اسالمی انقالب

 هیئت مصوبات) .است داشته اجرایی ضمانت دولت
 مسکن بازسازی برنامه هایو سیاست اهداف در(. 1382،وزیران
 و بازسازی»که  است آمده، بم زلزله از دیدهآسیب مناطق

 و شهرها دیدهآسیب تجاری و مسکونی واحدهای نوسازی
 و منطقه توسعه هایبرنامه راستای در بم زلزله از متأثر روستاها

، هاظرفیت با متناسب و مردمی و ملی هایتوانایی چارچوب در
 و روستاهای شهرها کالبد حیات احیای منظور به، هاقابلیت

 سه بم شهرستان بازسازی امر در. «است ضروری بم شهرستان
. شود ساخته کامل استحکام با بم اول؛: گرفت قرار نظر مد اصل
 معماری سوم؛ ،باشند داشته مشارکت  بازسازی، مردم در دوم؛

 . بر اساس(138۶ ظفری)گیرد قرار مورد توجه بم خاص
 از حمایت راستای در شد موظف مذکور، دولت ستاد مصوبات

 کم وام پرداخت به ،بالعوض هایبرکمک عالوه دیدگانآسیب
 مناطق در درصد 4 و شهری مناطق در درصد 5 با کارمزد بهره

 برای تسهیالت این .نماید اقدام ساله 13 بازپرداخت با روستایی
 و مربع متر 80زیربنای با شهری مسکونی واحدهای ساخت

 نظر در مربع متر ۶0 میزان به روستایی مسکونی واحد هر برای
و پالن  هانقشه تهیه و روستاها بافت ریزیطرح شد. گرفته

 دلیل به، روستاها در بود. بنیاد برعهده هم روستایی مسکن

 و یکسان طرح چند به هانقشه تیپ ها، الگویخانه کم متراژ
 انتخاب قدرت روستایی مردم شد و لذا محدود هم شبیه به

و  پی اجرای از پس روستاها مردم در. چندانی نداشتند
 و شدندمی معرفی عامل بانک به بنیاد مسکن توسط، سازیکف

 مورد مصالح دیگر آهن و، سیمان جمله از عمده مصالح تأمین
 بود و آن تابع هایشرکت و بنیاد عهده بر و ماسه شن نظیر نیار

 منظور به .داشت نظارت ساز نیز وساخت  روند بر مسکن بنیاد
 در روستایی مسکن عملکردشناسی و ساختار تطبیقی مقایسه

 تحلیل و شناخت مورد اجرای طرح، این مباحث از بعد و قبل
شناسی های مورد استفاده در ساختاریکی از شاخص .گیردمی قرار

مسکن روستایی، شناخت میزان مساحت زمین واحدهای مسکن 
درصد میزان  ۷0روستایی است. نتایج حاکی از آن است که  بیش از 

دیده رصه زمین واحدهای مسکونی روستاهای کامال  آسیبمساحت ع
متر مربع  200)تخریبی( و روستاهای در معرض خطر بم باالی 

تا  201است. البته به عبارت دیگر واحدهای مسکونی دارای متراژ 
درصد و در روستاهای در  55متربع در روستاهای تخریبی برابر  500

های موجود،  بر اساس دادهدرصد است. بدین ترتیب  45خطر معرض
شاهد کاستی قابل توجهی در میزان اعیان فضای سکونتی 

ایم که به همین دلیل ساختار روستانشیان بم نسبت عرصه شده
مسکن روستایی در روستاهایی طرح بازسازی دچار تغییرات اساسی 
شده است. این موضوع بیانگر این است که فضا و زمین کافی برای 

مسکونی با اعیان مناسب و کارکرد مورد توجه قرار  ساخت واحدهای

 .(3نگرفته است )جدول 

 

 خطر معرض واحدهای مسکونی در روستاهای تخریبی و در )عرصه( مساحت زمین .3جدول 

 مساحت عرصه از زمین مسکونی)مترمربع(
 خطرروستاهای درمعرض روستاهای تخریبی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 15 20 12 21 100کمتر از 

200-101 31 1۷ 22 1۶ 

300-201 ۶1 33 23 1۷ 

500-301 40 22 38 28 

۷00-501 24 13 1۶ 12 

 10 14 3 4 ۷00بیش از 

 100 133 100 181 جمع
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مسکن  شناسیهای اثرگذار در ساختاریکی دیگر از شاخص
روستایی، شناخت و تحلیل مشاغل خانوارهای روسـتایی اسـت 

 با محوریت روستایی نواحی در مسکن ساختار و فعالیت زیرا نوع
برخوردار اسـت.  تنگانگی ارتباطات کشاورزی از و زراعی اقتصاد

دهـد کـه نتـایج اجرایـی طـرح نتایج این بررسی هم نشان می
نمونـه، در رابطـه بـا بازشناسی مسکن روستایی در روسـتاهای 

مشاغل خانوارها، تغییرات قابل توجهی داشته است زیـرا نتـایح 
آماری حاکی از آن است که میزان مشـاغل سرپرسـتان خـانوار 
قبل از زلزله و بعد از زلزله در بخش کشاورزی و زراعـی تغییـر 
چندانی نداشته اما در بخش خدمات، تغییر قابل توجهی یافتـه و 

تی همـان درصـد نـاچیز، بعـد از زلزلـه، از در بخش صنایع دس
 (.  4)جدول فعالیت سرپرستان خانوار حذف شده است

 مشاغل اصلی سرپرستان خانوارمسکن روستایی بم .4جدول 

 انواع مشاغل
 بعد از زلزله قبل از زلزله

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 ۷۷ 245 ۷۶ 248 کشاورزی

 14 48 10 32 خدمات

 1 4 2 ۷ صنایع کارگاهی

 0 1 1 5 صنایع دستی

 8 2۷ 10 33 دامداری

 100 325 100 325 جمع

 
های ساختاری در شناخت مساکن یکی دیگر از شاخص

 هاییافتهروستایی، شاخص مساحت اعیان است. بر اساس 
در تغییر  بم زلزله بازسازی طرح دهد کهمیدانی نتایج نشان می

 به است داشته أثیرفراوانیت مساکن روستاییقبلی   الگوهای
 زیربنای سطح شدید کاهش آن پیامدهای از یکی که ایگونه

 درصد ۷5 زیرا است دیدهآسیب کامال  روستاهای در مساکن
 ۷0 تا ۶0 مساحت دارای مطالعه مورد منطقه روستاهای مساکن

با مقایسه این شاخص در روستاهای کامال  .است مربعمتر
ها بسیار توان دریافت تغییرات آنتخریبی میشده ونیمهتخریب

 مساکن درصد 18 فقط زلزله وقوع از قبل در چراکه باالاست،
 مترمربع ۷0تا ۶0از کمتر زیربنایی  بم در شهرستان روستایی

نیاز ساکنان،  به بسته مسکونی، واحدهای یرسا مساحتو داشته 
 کردتفاوت میها آن اقتصادی توانایی و معیشت نوع خانوار، بعد

(. این نوع تغییرات در فضای مسکونی موجبات عدم 3و2شکل)
جدید و قدیم شده است که در پی آن،  مساکن انطباق الگوی

افزایش ساخت  هروستائیان برای تامین فضای مورد نیاز، اقدام ب
اند. در این ارتباط، نتایج حاکی از آن و ساز فضای زیربنایی کرده

 بیان  دیدهآسیب کامال روستاهای از اهالی درصد ۶8 است که
به  اقدام بخشی هم و دارند را بنازیر افزایش قصد  که اندداشته

های مالی واعتبارات سو محدودیتاند. از یککردهافزایش زیربنا
عدم شناخت دقیق الگوی مساکن  و از سوی دیگردولت 

طراحی  الگوهای در آن بینیپیش قبلی)براساس نیازها( وعدم
اصولی زیربنا و ساخت غیرمقاوم  غیر افزایش شده جدید، باعث
 با ای کهمسئله. است شده نوساز مساکن فضاهای الحاقی

 هایواحد سازیمستحکم همانا که بازسازی بم طرح اهداف
 .(4 شکل) در تضاد است روستایی مسکونی
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 دیده بم قبل و بعد ازوقوع زلزله زیربنای مساکن روستاهای آسیب .2شکل 

  

 
 

 اصولی به ساختمان طرح بازسازی، سکونتگاه روستایی سروند بمالحاق و ساخت فضاهای مورد نیاز غیر . 3شکل 
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 روستای ابارق بم،ساز غیر اصولی وغیر مقاوم جهت افزایش زیربنای مسکن بعد ازاجرای طرح بازسازی ساخت و .4شکل 

 
یکــی دیگــر از شــاخص تأثیرگــذار در تحــوالت ســاختاری 
مسکن روستایی، شاخص تعداد اتاق در واحد مسکونی روستایی 

 تحـوالت از واست. در پی اجرای طرح بازسازی روسـتایی بـم 
 بـر مسـکن بنـای زیـر و مساحت میزان ، تأثیرروستایی مسکن

 در مســکونی واحــد هــر هــایاتاق مســاحت و تعــداد کــاهش
کارکردهـای متعـددی  زیـرا اسـت دیده آسیب کامال  روستاهای

همچون کارکرد تولیـدی بـه سـبب تغییـر و تحـوالت صـورت 
 از یـا پذیرفته، از اکثر واحدهای مسکونی جدیـد حـذف شـده و

 نشـان پژوهشـی نتـایج. اسـت شـده برخوردار نامناسب فضای
 مسکونی واحدهای درصد ۶۶ زلزله، از وقوع قبل در که دهدمی

 مسـاکن درصـد 10 فقـط و اندداشـته اتـاق 3 از یشب روستایی
 امـا اند،بوده دواتاق دارای درصد 24 و اتاق یک دارای روستایی

 مسـاکن درصـد  80 مجمـوع از بازسـازی، طرح اجرای از پس
درصـد حـداکثر  34و  اتاق یک دارایها آن درصد 4۶ روستایی،

 شـاخص»بـر مسـکن الگوی تحول بخشیاثر اند.دو اتاق داشته
کـه مقـدار  ایگونه به است، توجه قابل نیز «در اتاق نفر نسبت

 یافتـه کاهش زلزله ازوقوع بعد 25/0به  زلزله از قبل 3/1 ازآن 
روسـتایی  مسـکن سـاختاری تحـوالت دیگر در شاخص .است

 اسـت.« مسکونی واحد در اتاق تعداد متوسط شاخص» ،اثرگذار
 تعـداد از آن افـراد یا خانوار سهم شناخت جهت در شاخص این

 اتـاق تعـداد متوسط افزایش. است مسکونی در واحدهای اتـاق
 چنـد مسـکونی واحـد هـر در اینکـه از فارغ مسکونی، واحد در

 درجـه) سـاکنان زیسـتی رفاه بهبود نشانگر، باشند ساکن خانوار
 الگـوی تحـول اثربخشـی است. در ایـن ارتبـاط (خانوارها رفاه

در  «واحدمسـکونی در اتـاق تعـداد متوسـط شاخص»بر مسکن
 بـه، اسـت توجـه شـایان دیده بـم نیـزروستاهای کامال آسـیب

اتـاق در  ۷3/1 بـه از زلزلهاتاق قبل  3از  آن مقدار که اییگونه
 بـدیناسـت.  یافتـه کـاهش زلزلـه بعد از وقـوع واحد مسکونی

 محـدودیت بازسـازی، طـرح در روستایی مسکن الگوی ترتیب،
 به روستایی بافت در کارکردی_ فیزیکی بعد از را شدیدی نسبتا 
 .( 5شکل) است آورده وجود
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   از وقوع زلزله بعد بم قبل و دیدهآسیب روستاهای مساکن تعداد اتاق. 5شکل 

 

های شاخص نوع مصالح سـاختمانی نیـز یکـی از شـاخص
های موثر در ساختارشناسی مسکن روستایی است. نتایج تحلیل

 بخشـیاثر میزان کهدهد آماری در ناحیه مورد مطالعه نشان می
 کـه، چرااسـت تأمل قابل ساختمانی مصالح برنوع سازیبازطرح
 تأمین روستا محل در مصالح درصد ۶0 به نزدیک زلزله از پیش

 رسیده درصد 10 به کمتراز زلزله از بعد شاخص این که شدهمی
سـاختمانی  مصـالح درصـد 40 زلزلـه، از قبـلهمچنـین  .است
 بعد این رقم که است شدهمی تأمین شهر از روستایی هایواحد

بـر اسـاس  .اسـت یافتـه افـزایش درصـد 80بـه  زلزلهوقوع  از
درصـد  ۶های صورت گرفته، بعد از وقوع زلزلـه، حـدود بررسی

 2مصالح ساختمانی واحدهای در حال ساخت، از داخل استان و 
  مصــالح تــأمین .شــوددرصــد نیــز از خــارج اســتان تــأمین می

  از ناشــی اقتصــادی فشــارهای شــود کــهموجــب می بــومیغیر
 انروسـتایی وغیـره بـه ونقـل حمـل هایهزینـه بازار، نوسانات

 (۶)شکل .افزایش یابد

 

 
 دحصار کشی باغات با مصالح کامال بومی روستای زیدآبا .6شکل
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 شناسی مسکن روستایی،به منظور شناخت و تحلیل کارکرد

ها های موثر شناخت و ارزیابی، نوع کاربری خانهیکی از شاخص
ها در روسـتاهای نمونـه مساکن روستایی است. نتایج بررسـی و

خطـر نشـان بم، در روستاهای تخریبی و روسـتاهای در معرض
هـای بازسـازی دهد که روستاهایی در معـرض خطـر )طرحمی

-های روستایی از نوع مسـکونیکامل اجرا نشده( کاربری خانه
بـاغی بیشـتری نسـبت بـه روسـتاهای  -ای و مسـکونیباغچه

ها های بازسازی به صورت گسترده و کامل درآنخزیبی )طرحت
ها ها وخانه باغچـهاجرا شده( برخوردار است. به عبارتی خانه باغ

)باغ کوچک( در روستاهای تخریبی دارای درصد کمتری اسـت. 
 تخریبـی روسـتاهای در کـاربری تنـوع در تغییرات ترتیب،بدین
 مساکن در کشاورزی اقتصاد متنوع کارکردهای کاهش به منجر

 در بازسـازی هـایطرح از درواقـع پـس و شـده بـم روستاهای
 غالـب شـکلی بـه سـکونتی کارکرد تخریبی منطقه، روستاهای

 اقتصـاد کـه اسـت در حـالی موضوع این و است یافته گسترش
 فعالیتی کاربری و سکونتی کاربری با روستایی در مسکن زراعی
 (.5است. )جدول آمیختهدر هم

 
 های روستایی در روستاهای تخریبی و در معرض خطرهای کاربری خانهویژگی. 5 جدول

 انواع کاربری خانه های روستایی
 در معرض خطر تخریبی

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 55 ۷2 ۷2 131 مسکونی

 25 34 15 2۶ ایباغچه -مسکونی

 20 25 13 25 باغی -مسکونی

 100 131 100 182 جمع

 
بازشناسـی الگـوی سـاخت و در  توجـهقابل  نکته ادامه، در
 همچـون عواملی شناخت و تحلیل بم، روستایی مسکن کارکرد
 نـوع گیـاهی، پوشـش ناهمواریها، اقلیم، شرایط) طبیعی محیط

 تراکم و میزان)اجتماعی عوامل ،(مانیساخت مصالح به دسترسی
 و( مــذهبی باورهـای و اعتقــادات و اجتمـاعی پایگــاه جمعیـت،

 نــوع ســاخت، هزینــه خــانوار، درآمــد میزان)اقتصــادی عوامــل
 .اسـت برخـوردار فراوانی اهمیت از( زمین به دسترسی معیشت،

 در مسـکن سـاخت معمـاری اساسـی هـایویژگی از یکی البته
 شـرایط با مسکن سازگاری منطقه، این روستایی هایسکونتگاه

بـه  هـواییوآب شـرایط کـه ایگونـه به ،است بوده هواییوآب
 در بم مسکن کارکردهای و ساخت در کنندهتعیین عاملی عنوان
 همچـون متغیرهـایی تـأثیر تحت آن عناصر و معماری و داشته

ــاد، میــزان ــور و تــابش جــوی، زاویــه نــزوالت ب  و خورشــید ن
 .اسـت داشـته قرار( هاونخلستان مرکبات باغات) گیاهیپوشش

 و سـاخت کیفیـت بـر فقط نه اقتصادی،عوامل  نقش همچنین
 نـوع و نحـوه در بلکـه داشـته، تـأثیر شده گرفته کار به مصالح

ــاز فضــاهای مــورد تخصــیص زمــین و ســایر ــز مســکن نی  نی

 ایـن از حکایـت میـدانی هاییافته نتایج. است بوده آفریننقش
 در مطالعـه مـورد روستایی خانوارهای درصد ۷5از  بیش داردکه

 از یکـی به عنـوان مسکن تولیدی کارکرد بر نمونه، روستاهای
 خـانوار و نـوع کشـاورزی غالب فعالیت نوع بدلیل موثر، عوامل

 درآمـد میـزان و (مرکبـات و خرمـا عمـدتا) تولیدی محصوالت
 نشـان میـدانی هایبررسی نتایج دیگر سوی از. اندداشته تأکید

 ارتبـاطی بـم در روسـتایی بافت و مسکن معماری نوع دهد،می
مسـاکن  شاید و داشته روستاییان زیست و فرهنگ با مستقیمی

 واقعیـت رسند امـامی ابتدایی و ساده نظر به مشاهده، ابتدای در
 و از دانـش بـومی، تـوان اقتصـادی همه از اهالی که است این

 روسـتایی مسـکن سـازوساخت بـرای اجتمـاعی روابـط تمامی
 در مصــالح از اهــالی هوشــمندانه استفاده .نمایندمی استفاده

 مسکن نیازها و کارکردهای تمامی تأمین برای تالش دسترس،
 هــایهزینـه کــاهش رعایـت البتـه. اسـت توجـه قابل بسیار

و  مصالح ونقلحمل هایهزینه از پرهیز و وسازساخت به مربوط
 درخـور نیـز طبیعـی محـیط بـا سازگاری میزان ،ترمهم همه از

 (8و  ۷شکل. )است ستایش
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 آباد، ساخت و ساز با مصالح بومی)سقف گنبدی(الگوی مسکن کوچک و زیبا در روستای دولت .7 شکل

 

 
 ای نیمه پایدار در روستای سروندنمایی از مسکن روستایی با مصالح نیمه سنتی و غیرمقاوم و به گونه .8شکل   

 
و  طراحی برای روستاییان زلزله، از پیش همین ارتباطدر 

  کردند،می اقدام دو صورت به های خودمسکن بنای اجرای
  کردندمی اجرا یکجابه صورت  را بنا کل نقشه، تهیه با گروهی
 وسازساخت به نسبت ذهنی، نقشه یک بر اساس دیگر ایو عده
و نیاز به  مالی تمکن بر اساس مرور به و اقدام مسکونی واحد

 و گسترش به اقدام ،فضای جدید حسب افزایش بعد خانوار
 همگی منطقه این روستایی مساکن. کردندمی زیربنا افزایش

از  قبل  بم روستایی سنتی معماری در .است بوده طبقه یک
 جلوی قسمت در مسکن، زیستیواحدهای معموال زلزله،

 و قرارگرفته ساختمان، پشت در معیشتی واحدهای و ساختمان
 بنا اصلی ساختمان از مناسبی با فاصله موارد بعضی در

درصد  90بنا)بیش از تیپگونه  سه کلی طوربه .اندشدهمی
 نوع لحاظ از بم( دشتی مناطق هایروستا مسکونی دربناهای 

 با و سنتی و خشتی کامال اول، گونه. بود رایجساختمانی  مصالح
 فراوانی و رطوبت و بارندگی مبودکدلیل  به که طاقی سقف

 نوع داد.منطقه، نوع غالب بناها را به خود اختصاص می در خاک
  جدید و محلی مصالح با ترکیبی یا سنتینیمه بناهایگونه  دوم،

 ویژه به بناها نوع این که جدید، مصالح با بناهای سوم، و گونه
 متراژ .بود شده غالب شهر به و نزدیک حاشیه در روستاهای

 تا بنازیر مترمربع 50 زیر هایخانه از بود، تنوع دارای هاخانه
 کارکرد و نیاز به بسته مترمربع، 150 باالی زیربنای با هاییخانه

 شکل) .شد می ساخته ،افراد اقتصادی توانایی و معیشت نوع و
5) 

 اثربخشی منظور تحلیل میزان شایان ذکر است که به
بم، بر اساس  بازسازی طرح از الگوهای مسکن وسازساخت

 مفهوم از شرایط پایداری و ناپایداری کالبدی مسکن روستایی
 ایجنت ،۷ جدول. است شده استفاده« پایدای/ ناپایداری»

 در دهد.می نشان را بم زلزله بازسازی طرح کالبدی اثربخشی
 مقوله به روستایی مساکن جدید الگوی ساخت و طراحی

 مخاطره نوع ساختار و کارکرد مسکن روستایی بر اثرگذاری
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 کافی توجه روستایی مساکن در زندگی بر ،(زلزله) طبیعی محیط
 نشان میدانی مشاهدات و هایافته که ایگونه به است؛ شده
 بر میزان روستایی، مسکن ساخت جدید الگوی دهد،می

 به قریب اکثر و افزوده زلزله برابر در روستایی مساکن مقاومت
 مقاوم زلزله مقابل در دیدهآسیب روستاهای مساکن اتفاق

 98 به و قریب است بتنی جدید مساکن سازیپی زیرا. هستند
 با نیز و اییمهره وپیچ  نوع از و فلزی اسکلت با هاسازه درصد
 وضعیت این .است جوشی ساخته شده فلزی یا و بتنی سازه

 مشاهده قابل هم «خطردرمعرض»روستاهای در سازیمقاوم
  .(10و 9شکل و ۶جدول ) است

 

 وضعیت مسکن روستایی در روستاهای نمونه بم به تفکیک نوع سازه و گونه روستایی .6 جدول

 نوع سازه ساختمان

 

 روستاهای درمعرض خطر دیده) تخریبی(آسیبروستاهای

 بعد قبل بعد قبل
فراوانی

 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

 10 13 1 1 ۶ 13 4 9 اسکلت بتنی

 10 13 2 3 ۷ 14 15 28 )جوشی(اسکلت فلزی 

 ۷۶ 98 0 0 8۶ 1۶1 0 0 اسکلت فلزی )پیچ و مهره(

 3 4 4۷ ۶2 0 0 1۶ 29 اسکلت خشت و گل

 0 0 48 ۶4 0 0 ۶3 11۷ آهکاسکلت آجروماسه

 99 128 98 130 99 188 98 183 جمع

 
 

 
 

 زلزلهبعد از وقوع  و قبل روستایی مسکن هایکارگیری سازههب نوع  .9شکل 

 

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

اسکلت فلزی اسکلت بتنی

(جوشی)

و پیچ)اسکلت فلز

(مهره

آجر وماسه             خشت و گل                   

صد
در

روستاهای تخریبی قبل زلزله روستاهای تخریبی بعد زلزله روستاهای در معرض خطر قبل زلزله روستاهای در معرض خطر بعد زلزله
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 رودالگوی پایداری مطلوب با مقاومت در برابر زلزله )اسکلت فلزی( روستای پشت .10شکل 

 

 زلزله بازسازی هایازطرح ناشی بم روستاهای معماری و مساکن تحوالت .7جدول 

ساختار
 

ی مساکن و
کالبد

  
ی

معمار
 

روستایی
 

ویژگی
ی

ها
 

پایدار
 

  اکثر قریب به اتفاق مساکن  این روستاها )مناطق آسیب دیده( در مقابل زلزله مقاوم شدن 

 دیده درمناطق کمتر آسیبمقاوم، مساکن با مساکن غیر مقاوم قبلی ی تعدادی ازجایگزین 

ویژگی
ی

ها
 

ی
کالبد

 
نیمه

 

پایدار
 

 اندهای جدید احداث شدهتعدادی از مساکن در زمین 

 اندتعدادی  از مساکن در کنار مساکن غیر مقاوم قبلی ساخته شدهدیده  مناطق کمتر آسیب در 

  است رفته کار به( جدید –مصالح سنتی و جدید در دو نوع سا ختمان)سنتی  

 جدید توامان وجود دارد  کارکرد مساکن قدیم و ،مناطق کمترآسیب دیده در 

 وع شده است مناطق کمترآسیب دیده از یکنواختی در آمده و متن فضاهای مسکونی در 

 اندشده نوسازی و ،آواربرداریمساکن کامال تخریب ،دیده روستاییمناطق آسیب در 

ویژگی
ی ناپایدار

ی کالبد
ها

 

 دیدهکاهش شدید سطح زیربنای مساکن در  روستاهای کامال آسیب 

 دیدهبه ویژه مناطق کامال آسیب ،کاهش تعداد اتاقهای هر واحد مسکونی در روستاها 

  (  و مطبخ بادگیر، ،های مختلف مورد نیاز خانوار روستایی )انباریفضاحذف... 

 افزایش غیر اصولی و غیرمقاوم متراژ در بعضی مساکن نوساز 

 نیست( کارکردی–سازی)زیستیازل قبل از بازنصرفا زیستگاهی است و مانند بعضی م ،های جدیدکارکرد خانه 

  دیده های سنتی درمناطق کمترآسیب خانه نبودنمقاوم 

 ها از لحاظ ابعادکوچک شدن مساحت اتاق 

 های روستایی تغییر اساسی الگوی معماری سکونتگاه 

 فرهنگ و نیازها نیست دیده کامال تغییر کرده است )تغییرنقشه( و منطبق برمناطق آسیب فضای مسکونی در 

   دیده.مناطق آسیب مصالح مساکن درکامل تغییر 

  نقشه های یکنواخت( وستاییرهای مسکونی فضای یکنواخت( 

 گانه شده است )سنتی و جدید(های مسکونی دوفضا اندازچشم 

 دسترسی نامناسب و بسیار محدود به مصالح ساختمانی در مرحله نگهداری یا گسترش فیزیکی مسکن و وابستگی به مراکز شهری 
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ساختار  روستایی، مسکن اساسی هایویژگیاز  یکی
 میزان ارزیابی، این در. استفعالیت آن  کارکردی و تنوع

 با بم بازسازی طرح مسکن الگوی انطباق و سازگاری
. گیردمی قرار تحلیل مورد سنتی روستایی مسکن کارکردهای

های زلزله سکونتگاهاز پس  بازسازی طرح اثربخشی نتایج
 مساکن کارکردی تحول از نشان بم، شهرستانروستایی 

 بم روستایی جدید مسکن الگوی کارکرد زیرا ،دارد روستایی
 قبل روستایی مسکن در حالیکه ،است زیستگاهی کارکرد فقط

 عدم یا و فقدان. است بوده( کارکردی–زیستی)سازیباز از
. است مشهود ساخت، جدید مساکن در کارکردها بعضی تناسب

 بم دیدهآسیب روستاهایدر  مسکونی فضای نقشه و پالن
بر  منطبق و است کرده تغییر کامال ( ساختمان نقشه مخصوصا)

 مسکونی، فضاهای فرم .نیست روستاییان نیازهای و فرهنگ
 فاقد) شده سازییکسان و یکنواخت تقریبا  هاینقشه دارای
آشوزخانه،  اتاق، یک شامل داخلی فضاهای ترکیب و( تنوع

 و عرف فرهنگ، عدم سازگاری با)بهداشتی سرویس و پذیرایی
 الگوی این البته است. (بم روستایی منطقه گرمسیری اقلیم

 کافی زمین وجود دلیل به مثال برای شهری مسکن از اوزالیدی
 در خصوص زلزله، از قبل در روستایی مساکن حیاط فضای و

 دربهداشتی  سرویس که بوده ایگونه به بهداشتی سرویس
 دهد،می نیز نشان میدانی مشاهدات و نبوده عرف ساختمان

 فضای از بیرون بهآن را  بازسازی از بعد روستاییان از بسیاری
 در فیزیکی محدودیت دیگر سوی از .اندداده انتقال سکونتی

 سبب و داشته اثر کارکرد آن و کاربری بر مساکن این فضای

 ،انباری) روستایی خانوار نیاز مورد مختلف هایکاربری حذف
 طراحی اگر داشت توجه باید البته. است مطبخ( شدهو بادگیر 
 رسوم و آداب و فرهنگ از کافی شناخت با مسکونی فضای

 بین دوگانگی و تضاد بروز باعث الزاما نباشد، همراه روستاییان
 مسکونی فضای کارکردهای و( فرهنگ) باورها رسوم، و آداب

 با کوشند،می امکان حد تا روستاییان صورت، این در. شودمی
 و باورها با را مسکونی واحد بنا، معماری در کاریدست و تغییر
 خالصه محیطی وزیست هایویژگی و رسوم و و آداب عقاید
 منطبق خود اجتماعی و فرهنگی هایضرورت و نیازها با اینکه،

 بیش که دهدمی نشان اخیر بررسی نتایج ارتباط، این در .کنند
 مسکن در زلزله، از اند، پیشداشته بیان روستاییان 58 از

 21 و طویله دارای هاآن درصد 13 و اندداشته تنور روستایی
 دارای درصد 2 و مرغدانی درصد 5 و اندداشته انباری درصد
 بازسازی پس از اجرای طرح. اندبوده دستیصنایع برای اتاقی
 روستایی مسکن در اندداشته روستاییان، اظهار درصد 4۷ زلزله،

دارای فضاهای  نیز درصد 28و  21، 11 به ترتیب و تنور
 برای و اتاقی ، انباری(اختصاصی برای نگهداری دام)طویله

 هایکارکرد فقدان نشانگر نتایج. انددستی شدهصنایع
 در چشمگیری تفاوت و در مسکن نوپدید زیستی_معیشتی

 نکته بنابراین، .است زلزله از بعد پیش و روستایی مسکن تحول
 بازسازی طرح روستایی، مسکن الگوی اهمیت حائز و اساسی

 و 8 جدول) است نبوده همساز روستایی معماری کارکرد با بم

  .(11شکل

 تولیدی مساکن روستایی ناحیه روستایی بم به تفکیک کارکرد_وضعیت فضاهای کارکردی معیشتی .8 جدول

  قبل از زلزله بعد از زلزله
ـــــــد  نوع فضای کارکردی درص

 تجمعی
 فراوانی درصد درصد تجمعی فراوانی درصد

 تنور نان 95 58 58 54 4۷ 4۷

 طویله 21 13 ۷1 13 11 58

 انبار 33 21 92 32 28 8۶

 مرغدانی 10 5 9۷ 15 13 99

 اتاق برای صنایع دستی 4 2 99 0 0 99

 جمع 1۶3 99 99 114 99 99
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 آباد بمروستای دولت ،تأمین غیراصولی جایگاه تنور نان بعد از اجرای بازسازی .11 شکل

 

 توسـعه هـایطرح آمیزیموفقیـت هایجنبـه از دیگر یکی
 محیطـی مخـاطرات برابـر در پذیریکاهش در به ویژه کالبدی

 عمل تا ایده از روستایی پذیریمشارکت افزایش زلزله، همچون
 .اسـت فضـایی_کالبـدی مداخله هایپروژه و هاطرح ارزیابی و

 مسـاکن کالبـدی تحوالت بر بم زلزله بازسازی طرح اثربخشی
 بازسـازی طـرح در روستاییان مشارکت میزان از ناشی روستایی
 در روسـتاییان همفکـری و مشارکت عدم از نشان بم، روستایی

درصـورتی . است بوده روستایی مسکن پالن و نقشه ریزیطرح
 هـایویژگی بـا مسـکونی فضـای معمـاری بیگـانگی بروزکه 

 این نباشد، همراه فرهنگی هایضرورت و نیازها شناختی ومردم
 سـاکنان فرهنگـی هـایضـرورت و نیازها در تدریج به معماری

 واحـد اگـر گفـت تـوانمی حقیقـت در کرد. خواهد ایجاد تغییر
 فرهنـگ نهایـت در نیابـد، سازگاری جامعه فرهنگ با مسکونی

. شـد خواهـد مسکونی واحد معماری با سازگاری از ناچار جامعه

 
 ساکنان، برای دائم تزاحم و تضاد در زندگی صورت، این غیر در

 فرهنــگ هــایویژگی تــرینازمهــم یکــی. بــود خواهــد دشــوار
 بـه نگاهی با. است حریم مقوله معماری، بر آن تأثیر و روستایی
 حـریم مسئله به که درونگرا هایخانه دیدن و روستایی معماری

 به مطلوبی نحو به را آن و دادندمی پاسخ گوناگون هایجنبه از
 فضـای مثال برای بم، بازسازی طرح مسکن در ؛آورندمی وجود

 بـرای مخصوصـا حریم، رفتن بین از موجب( اوپن)باز آشوزخانه
 مسـاکن در کـه داشـته اسـت. درحـالی درپی را روستایی زنان

 محـل بـا( آشـوزخانه یـا مطبخ)زن کار محل میان بم، روستایی
 بـه و راحتـی خانم خانه به تا داشته وجود حایلی مهمان حضور

 روسـتایی مسـاکن در. بوردازد امور انجام به نامحرم نگاه از دور
 بـین از( اوپن)بـاز آشوزخانه وساخت طراحی با حایل این جدید،

. اسـت شـده هاخانواده از بسیاری برای نارضایتی موجب و رفته
 .(13و  12 شکل)
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 بم )منبع: بنیاد مسکن انقالب(نمونه پالن مسکن اجراشده در روستاهای . 12شکل             

 

 
 ایی( در روستای ابارق بممتری )اسکلت پیچ و مهره ۶0نمایی ساختمان  .13شکل                     

 باعث بم، روستایی مساکن کالبدی و الگوی طرح اجرای
 در روســتا ســاکنان و مــردم مشـارکت نقــشکاهش 

-ظرفیت پی آن، کـه در شده هایشانخانه احــداث و طراحــی

 فراموشـی بـه روسـتایی هویت و گذشته معمـاری یهـا
 و توســعه هــایزمینــه موضوع، این. شـده است سـورده

 نــاقص را ســنتی معمــاری رونــد بــه تکنولــوژی ورود
 و توســعه فراینــد تــا شـده موجــب و اســت گذاشــته

 انقطاع دچار بم، منطقه در بومی معمــاری هــایروش رشــد
 .شود فرهنگی_تاریخی

 مراحل در بم روستاییان مشارکت میزان ترتیب،بدین
است،  نبوده مناسب مسکن بازسازی کالبدی الگوی ریزیطرح

 روستایی هایبافت کالبدی مشکالت از بسیاری عامل خود که
 میزان نتایج .است شده بازسازی فضاهای مورد در

دهد می نشان پیمانکار انتخاب و نقشه تهیه در پذیریمشارکت
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پیمانکار، بیش  انتخاب در همفکری و مشارکت میزان از نظر که
 درصد ۷ و کمخیلی درصد 3 اند ونداشته مشارکتی درصد ۶1 از
 درصد ۷1 عبارت دیگر، به اند.داشته مشارکت کم میزان به

 میزان .اندنداشته پیمانکار انتخاب در دخالتی چندان پاسخگویان
و  مسکونی واحد نقشه تهیه در روستاییان همفکری و مشارکت

 درصد ۷3 زیرا بیش از ،است بوده ضعیف خیلی پیمانکار انتخاب
و  خود مشارکت مسکونی واحد نقشه تهیه در پاسخگویان

 دخالتی اصال هاآن درصد ۶4  بین، این از اند.نداشته  همفکری
  موضوع این در کموخیلی کم میزان به درصد 9و  نداشته

 .اندداشته مشارکت
 

 بازسازی بم اجرای طرح از مندی روستاییاننظرسنجی ازمیزان مشارکت و رضایت. 9جدول 

 

 
 ازنحوه اجرای طرح بازسازی بم مندی روستاییانرضایت و مشارکت میزان. 14 شکل
 

 گیرینتیجه و بحث
ریزی توسعه کالبدی در های برنامهترین دغدغهاز مهم یکی

های فراروی توسعه کالبدی از منظر نواحی روستایی، چالش
مخاطرات محیطی است. در بسیاری از موارد، برخی از 

ویژه زلزله، ناشی از محیطی به های مخاطراتچالش
 رابر زلزله، ـای غیرمتعارف به ظاهر مقاوم در بـازهـوستـاخـس

 
های بازسازی روستایی است که تحوالتی را در ناشی از طرح

آورد که اثرات آن، ویژه مسکن فراهم میبافت کالبدی و به
های روستایی و ارتقاء کیفیت دستیابی به پایداری سکونتگاه

سازد. زندگی روستایی را با محدودیت های اساسی روبرو می
اه مواجهه با ویژه از دیدگریزی توسعه کالبدی بهبرنامه

نگر در توسعه مخاطرات محیطی، نیازمند تفکری کامل و جامع
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های روستایی است، زیرا در کنار فضایی سکونتگاه_کالبدی 
سازی های اساسی حوزه معماری روستایی از نظر مقاومبایسته
های اجرایی، شکل، فرم و الگوی بومی بایستی ویژگی_فنی 

صاد روستایی نیز مد نظر قرار گزینی و اقتبنیادی نظام سکونت
 گیرد.

های در این پژوهش که اثربخشی طرح بازسازی سکونتگاه
کارکردی مورد بررسی و _بم از دیدگاه ساختاریروستایی 

تحلیل قرار گرفته، نتایج حاکی از آن است که این طرح در 
سازی مسکن روستایی از موفقیت قابل قبولی برخوردار مقاوم

الزامات توسعه کالبدی با رویکرد پایداری شده اما از نظر 
ها به لحاظ ساختاری در مسکن روستایی، موجب سکونتگاه
بنای مسکن مطلوب هایی در کاهش سطح زیرمحدودیت

ریزی فضاهای کافی به لحاظ تعداد اتاق و سایر روستایی، طرح
های متناظر مسکن بومی بم شده است. از سوی دیگر کاربری

م مسکن با محدودیت ساختاری، موجب نقصان الگوی تیپ مقاو
هایی را در کارکردهای اساسی مسکن روستایی شده و تناقض

های بنیادی در به وجود آورده است. از دیگر محدودیت
ویژه مسکن ریزی توسعه کالبدی در بافت روستایی و بهطرح

ریزی مشارکتی از روستایی در بم، ناتوانی در بکارگیری برنامه
راحی تا ارزیابی مسکن روستایی است. بنابراین ارزیابی ایده ط

الگوی اجرای طرح بازسازی مسکن روستایی در بم نشانگر آن 
ریزی توسعه گیری از چارچوب برنامهاست که بایستی با بهره

های بازسازی، ساختارشناسی نظام کالبدی پایدار، ابتدا در طرح
موثر در  سکونتگاهی مبتنی بر تحلیل نیروها و عوامل

شناسی روستایی با رعایت ضوابط و مقرارت استحکام بافت
بخشی فضاهای مسکونی و بکارگیری کارکردهای فضای 

سازی افزایش مشارکت مسکن روستایی از طریق بستر
های ریزی بافتروستاییان و تعمیق دانش بومی آنان، طرح

روستایی پایدار و مسکن مقاوم و مطلوب در دستور کار قرار 
گیرد. ارزیابی این طرح بازسازی در ناحیه روستایی بم، با توجه 

پذیر به شرایط محیط اکولوژیک به لحاظ شرایط به شدت آسیب
اقتصادی جوامع محلی  -طبیعی و خصوصیات اجتماعی

آوری اقتصادی به منظور روستایی ناشی از کاهش توان تاب
احی پیشگیری از کاهش مخاطرات محیطی همچون زلزله در نو

های توسعه روستایی به نماید که در طرحروستایی، پیشنهاد می
های هادی روستایی به عنوان صورت عام و بخصوص در طرح

آوری سند توسعه محلی، پیوست مطالعاتی در حوزه افزایش تاب
ویژه مسکن روستایی اضافه شود تا از های روستایی و بهبافت

پذیری توان مقاومریزی توسعه کالبدی، افزایش راه طرح

 های روستایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بافت
 

 منابع
و ظفری،  امیدوار، بابک، عباسی، احمدرضا، آقاجانی، محمد

 شهر هیددسیبآ دممر ضایتر انمیز سیربر .(139۶)حسین
 فصلنامه ،بم 1382 لسا لزلهاز زپس  زیسازبا از واتبر

 .11۶-103 ،(158) 2۶ روستا، محیط و  مسکن

 هاىجنبه از بم زلزله اثرات تحلیل (.1392)،کامبد حسینىامینى
 از پس رویکردهاى ارزیابى و بحران و خطرپذیرى مدیریت

 10 علمى همایش تحقیقاتى، هاىگزارش از ایخالصه آن،
: تهران. روپیش هاىگام و هاآموخته بم، زلزله از پس سال

 زلزله. مهندسی و شناسی زلزله المللیبین پژوهشگاه

(. 139۷)خواجه، مرتضی و طاهره بوزرجمهری، خدیجه، صادقلو،
 پذیریآسیب کاهش در روستاییان بومی دانش نقش

 مطالعه) طبیعی مخاطرات برابر در روستایی سکونتگاههای
 مهندسینشریه  (.جیرفت شهرستان مرکزی بخش: موردی

 .32-1۷ ،( 3)2 ،سرزمینجغرافیایی

آباده، محمدی مهدی، لسبویی، زادهرمضان علی، نژاد،حاجی
 در شهری هویت بررسی(. 1392)و محمودی، محمود سمیه
. بم شهر: موردی مطالعه، زلزله از بعد بازسازی فرآیند

 .81-59، ( 20) 11, اییناحیه توسعه و نشریه جغرافیا

 تاثیر بررسی(. 1390) علی مهدی، شیخ مژگان، خاکوور،
. گیالن روستایی مسکن بر اجتماعی تغییرات و فرهنگ
 .24۶-229 (،9)2۷ شهری، مدیریت فصلنامه

 لسا ده در طبیعی یبالیا کاهش( . 13۶9) زاده، رحمت مخر
 .14 -13،(9)2۶ ،نساختما ماهنامه. هیندآ

 ریزیبرنامه هایتئوری بر مروری (.1388) حسن دارابی،
تهران:  مسکن. بنیاد روستایی عمران معاونت. کالبدی

 انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی.

 ریـزیبرنامـه بـر ایمقدمـه(. 138۷) محمدرضـا رضـوانی،
  قومس. انتشاراتتهران:  . ایران در روستایی توسعه

 ،ینو وز یمهدی، طاهررپو ،لرضااعبد ری،فتخاالدینا کنر
 هشیو در دوطبیعی ی بالیا مدیریت یندآفر(. 1388)نرگس
 نشهرستا) ستمر رشخو بخش یستاهارو: جدید و بومی
 .94-۶3 ،(1)13انسانی، علوم مدرس فصلنامه .(لخلخا

 اجرایی هایشیوه بازآفرینی(. 1391) محسن پور، سرتیوی
 محیط و مسکن نشریه. زلزله با مواجه در بومی معماری

 .1۶ -3 ،( 13۷)3۷، روستا

 در روستایی مسکن تحلیلی بررسی .(1388)محسن پور، سرتیوی
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 .۶0–4۷، ( 49)19، صفه نشریه. ایران
(. 138۶مجید)، و جودی محمد، علیزمانی و حسین، ظفری

 ،بم بازسازی کالن هایبرنامه و هاسیاست بر مروری
کرمان،  ،ایران سازیمقاوم و بهسازی ملی کنفرانس دومین

https://civilica.com/doc/32263 

مقایسه فرایند (.1390)اقدم، علیعزیزی، رامین و بایبوردی
)اردبیل(  1999های سال بازسازی و اسکان پس از زلزله

راهکار برای بهبود  )و کوجالی( ترکیه )ارائه ،ایران
کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و . بازسازی(

، تهران. های حیاتیپذیری اماکن و شریانآسیب
https://civilica.com/doc/118214 

الگوی مطلوب (. 1388)اده، آرمینزعزیزپور، فرهاد و محسن
های ریزیهای روستایی در برنامهتوسعه کالبدی سکونتگاه

کالن کشور با تاکید بر برنامه پنجم توسعه اقتصادی 
اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه . فرهنگی و اجتماعی
. 9-1. ایران، زاهدان. کالبدی روستا

https://civilica.com/doc/77015 
(. 1393)حمیدی، یروقاسمیو جمشید ، عینالی، حسین، هانیافر

 در لزلهز خطر کاهش مدیریت در ظرفیتی توسعه نقش
 نهستاد ،بهرا نشهرستا: ردیمومطالعه، ستاییرو مناطق

-۶3 ،(145)33. روستا و محیطمسکن  فصلنامه. سنبل دباآ
۷4 . 

 الگوهای تطبیقی بررسی(. 1398)مینو بگلو،فرخی، شهین، قره
 زدهزلزله روستای زلزله از بعد و قبل مساکن در رفتار-مکان
 .48-3۷ ،(10) 1،  روستایی هایپژوهش فصلنامه.  سرند

 .نی نشر تهران:. شهری شناسیانسان(. 1383)ناصر فکوهی،

 زیسازبا تجربه(. 1394)سایمائی، جهاخو، علیرضا ،فالحی
  مسکن فصلنامه .قیر شهر 1352 لسا لزلهاز زپس  مسکن

 .52-33 ،(15)34 روستا، محیط و

و بشیری،  امیرحسین، وجدانی، محمدعلی گرکانی،
 روستای جاسازی در پیامدها بررسی .(1394)مهسا

 1389 سال زلزله از پس( ممسنی آباد نور) عالیشاهی
-35، (151)34 روستا، محیط و  مسکن فصلنامه. فارس

54  . 

 محالت ساکنان معنایی و درک بم زلزله .(1394) آزاده لک،
  مسکن فصلنامه. مکان به دلبستگی در اختالل از مسکونی

 .30-1۷ ،(152) 34 روستا، محیط و

 ییزربرنامه نقش(. 1389)مریم ن،سلمانیا ،مظفر، محمدخانی
 .طبیعی اتمخاطر کاهش در انبحر مدیریتو ستایی رو

 .مسالا نجها نناافیداجغر لمللیا بین هکنگر مینرچها
 .15-1( ،1) .ایران زاهدان:

، ۷/11/1382: تصویب . تاریخ(1382) وزیران هیات مصوبات
 مرکز سایت ،ه29954 ت۶2180: .شماره: ابالغیه شماره

مجلس،  هایپژوهش
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/129926 

 نوین مدیریت مطلوب الگوی تدوین(. 1391)داوود مهدوی،
 نورپیام دانشگاه پژوهشی گاهنامه. ایران روستایی توسعه
 (.۶) انسانی علوم نامه ویژه. بختیاری و چهارمحال استان

 .دانشگاه پیام نور اصفهان

 .ریـسک مدیریت و طبیعی بالیای(. 1383) محمدعلی نوریان،
 مدیریت تحقیقی -علمی همایش اولـین مقـاالت مجموعه

 -علمـی آموزشـی مفسـسة: تهـران.  نجات و امداد
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