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 چکیده
زمندد منظور ارائه پاسخی به مسئله تخریب مسکن نیا ها در برابر زلزله است. فرآیند بازسازی پس از زلزله به پذیر تمدن مسکن از جمله عناصر آسیب    

و   آید. همچنین فشار زمان و تنگناهای سدیداسدی، اادتد دادی  دست می ریزان و بازماندگان به دیده است که از تعامل برنامه دانش کافی از بستر آسیب

 دیده توان از الگوهای متعارف فرآیند طراحی در بستر آسیب کند. پس نمی ای فرآیند طراحی مسکن پس از زلزله را از زمان غیربحران متفاوت می رسانه

 شدده یدنتعی های بازماندگان را اربانی روند خطی ازپیش گرا با هدف ساخت انبوه و سریع، پاسخ به نیازها و خواسته های مح ول بهره برد. تزریق نگرش

سپارد. در این پژوهش فرآیندد طدراحدی  گیری خانه را در بازسازی به فراموشی می های غیرکالبدی نامحسوس شکل کند. روندی که جنبه بازسازی می

حدوزه  2راستا بررسی با تطبدیدق  شود. در این  دیده بررسی می های زمانی همبسته در جوامع سانحه مسکن روستایی در بازسازی با درنظرگرفتن دوره

رآیدندد گیری ف سزایی در شکل ها مشارکت بازماندگان است که تأثیر به فرآیند طراحی و بازسازی پس از سانحه انجام گرفته است. حلقه ات ال این حوزه

منظور دستیابی به هدف اصلی روش تحقیق رویکردی کیفی دارد. نمونه پشتیبان یعنی روستای گوفل از مدیدان روسدتداهدای  طراحی مسکن دارد. به

شده در این زلزله با توجه به گذشت زمان طوالنی از  منجیل انتخاب شده است. بازبینی فرآیند طراحی مسکن بازسازی 0431شده پس از زلزله  بازسازی

برداری و ایجداد  ها، بهرهگیری طراحی، ساخت و اجرای طرح های مربوط به ت میم شود. روند مورد نظر دوره واوع آن مقاطع زمانی بیشتری را شامل می

کدندد  هایی را معرفی می برداری بازه ها را دربردارد. نتایج پژوهش در گذار از دوران رسمی بازسازی تا زمان بهره تغییرات محتمل توسط کاربران در طرح

ها را متزلزل کند. تزلزلی که با عواملی  تواند ات ال دورهشوکی می ها به مثابه اند. گذار از این بازه ایجاد تغییرات در روند بازسازی ایجاد شده واسطه که به

 شود. نفعان کنترل می یافتگی ذی از جمله اعتماد در جامعه، میزان هماهنگی ااشار مختلف و سازمان

 بازسازی مسکن پس از زلزله، فرآیند طراحی مسکن، فرآیند بازسازی، مشارکت، بحران زلزلهکلمات کلیدی: 

Rural Housing Design Process in Post-earthquake Reconstructions-Effective     
Factors on Disaster Situations; Supportive Case: Gufel Village after Manjil    
Earthquake 1990 
Tara Jalali1 , Alireza Fallahi *2 , Seyyed Gholamreza Islami3 , Zhaleh Sabernezhad4  
Abstract: 
The house, an important element of human civilization, has always been vulnerable against earthquakes. On the other hand, 
post-earthquake reconstruction process requires sufficient knowledge of context in order to provide solutions of housing 
destruction problems. Interaction of the goals of reconstruction policy makers and survivors’ needs and wants in the context 
cognition, provides wisdom of reconstruct homes. The factors included time pressure, political and economic dilemmas 
after disaster also media and informal reports have strong effects on housing design process. This critical change in        
situation, do not allows planners and designers to apply a normal design process that follows a conventional model in     
reconstructed houses. The lack of attention to imperceptible events that affect disaster managing process, creates           
product-oriented attitudes in reconstruction. In this regard, the goal of reconstruction focuses on mass-construction in short 
time without caring about survivors. This process sacrifices survivors on the pre-determined route of mass-construction and 
product-oriented point of view; resulted inconsistency. Thus, the intangible and non-physical aspects of the process of    
design homes may have been forgotten. This paper, compared two fields of design process and post-earthquake               
reconstruction in order to reach the goals of successful reconstruction design process. Also participation as a connection of 
the two fields plays an important role. The methodology is based on a qualitative approach, including open coding in      
content analysis of field surveys and observations. The supportive case is the evidence from Gufel Village that have been 
selected among rural housing reconstructions after Manjil 1990 earthquake in Iran. The findings show that, there are several 
periods of time in design process of housing reconstruction, that make one step through successful reconstruction. Each step 
can be evaluated as the foundation of the next one. The transition of each step, depends on cultural-identical aspects,     
economy and socio-political conditions of survived society. Furthermore, in the transition of formal phase of reconstruction 
to post-occupation phase of living in reconstructed houses, the factors include trust in affected community, coordination and 
organization of stakeholders are effective for the successful post-earthquake house reconstruction. 
Key words: : Post-earthquake House Reconstruction, House Design Process, Reconstruction Process, Participation, Rural 
Dwelling  
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 مقدمه

زمین همواره در معرض رخداد زلزله بوده و زندگی آدمی به      

لرزه و تبعات آن عجین است. در این راستا  زمین تداوم با پدیده

انسانی تحت  عنوان یکی از مهمترین بنیادهای تمدن مسکن به

ها ارار دارد. بازسازی فرآیندی با  های حاصل از زلزله تأثیر تنش

-کالبدی،      روان-های فیزیکی برنامه و مستمر است که به آسیب

ها پاسخ  شناختی، اجتماعی و همچنین اات ادی حاصل از زلزله

یابی به موفقیت در بازسازی نیازمند [. پس دست0,2,4دهد ] می

 واسطه دیده است. این دانش عموماً به دانش کافی از بستر آسیب

[. 3آید ] ریزان با بازماندگان زلزله فراهم می تعامل مستمر برنامه

کند.  زمان هم نقش مهمی در بازسازی مسکن پس از زلزله ایفا می

فشار زمان در کنار فشارهای سیاسی و اات ادی زمینه را برای 

اهمیت جلوه دادن سایر  وساز کالبدی و کم تسریع روند ساخت

[. همچنین عدم شناخت 1,01,,,,,0,3کند] ها فراهم می آسیب

دیده فرآیند  کافی مسئوالن غیربومی بازسازی از بستر آسیب

سمت روندی مقطعی با   طراحی مسکن دائم بازماندگان را به

شود،  نگاهی صرفاً کالبدی که به ساخت فیزیکی مسکن ختم می

 دهد. سوق می

روستایی با توجه به  دیده مسئله اصلی در مناطق آسیب     

های زمان و عدم امکان تعامل مستمر متولیان بازسازی  محدودیت

های عمدتاً  شود. وجود نگرش دیدگان تعریف می و سانحه

مدت باعث ایجاد مغایرت  گرا به روند بازسازی در طوالنی مح ول

شود. این  دیده می شده با هویت جامعه آسیب ساختارهای بازسازی

شده،  موضوع با گذشت زمان و ایجاد الحااات در مسکن بازسازی

 کند.  پذیری مضاعفی را به مجموعه تحمیل می آسیب

فرآیندهای امدادرسانی مغایر با تولیدات جامعه باعث افزایش      

های غیربومی شده و همین امر  وابستگی بازماندگان به پشتیبان

[. با افزایش 3سازد ] بازسازی را در نهایت با شکست مواجه می

های اجتماعی، فرهنگی و اات ادی هم  پذیری کالبدی بخش آسیب

یابی به موفقیت منظور دست شوند. پس به پذیر می در جامعه آسیب

های غیرکالبدیِ  جنبه و بهبود فرآیند بازسازی مسکن پس از زلزله

کالبدی -عمدتاً نامحسوس در کنار تأثیرات محسوس فیزیکی

[. بخشی از این میراث ناملموس شامل 4شوند] بررسی می

های  برداری در مجموعه بهره راهکارهای طراحی، اجرا و شیوه

سکونتی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ مردمان جوامع دارد. 

[. عدم 00دهد] آن جامعه پیوند می فرهنگی که گذشته را به آینده

مدت با  تواند بازسازی را در طوالنی توجه به جزئیات این میراث می

شکست مواجه کند. همین موضوع در کنار تفاوت در روند اجرایی 

شمول   ای جهان نسخه امکان ارائه های مسکن پس از زلزله بازسازی

دهد که  های موجود نشان می [. تجربه4,02,04کند] را منتفی می

شده در بستر  تعیین های از پیش  تالش برای اجرای برنامه

پذیر نا ها را به حالتی خطی و انعطاف دیده روند بازسازی آسیب

[. عدم وجود الگوی فرآیندیِ منعطف در 03کند] تبدیل می

همراه نیاز به تسریع انجام  طراحی مسکن بازماندگان زلزله به

کاهد. پس  شده می های بازسازی از کیفیت مح ول ارائه فعالیت

های فرآیندیِ  حلی میانه با درنظرگرفتن دیدگاهرسیدن به راه 

دیده  طراحی همراه با بازبینی مکرر اادامات در بستر آسیب

 راهگشای مسئله است. 

حاضر ارائه الگویی برای فرآیند طراحی  هدف اصلی در مقاله     

شده پس از زلزله است. در راستای  مسکن روستایی بازسازی

یابی به این هدف تأثیر شرایط پیش، حین و پس از واوع دست

بحران بر بازسازی مسکن بررسی شده است. در این راستا روستای 

انتخاب شده است. در این نمونه  0عنوان نمونه پشتیبان گوفل به

های مشترک اادامات طراحی در بازسازی بررسی شده  ویژگی

 است. 

 معرفی و ادبیات تخصصی موضوع

منظور ارائه الگویی برای فرآیند طراحی مسکن در بازسازی پس  به 

های  حوزه بازسازی و مدل 2از زلزله رویکردهای مختلف در 

طور که اشاره  اند. همان شدهفرآیند طراحی با یکدیگر تطبیق داده 

ها درگرو نگاه فرآیندی  شد، موفقیت بازسازی مسکن پس از زلزله

به آن است. این موضوع صرفاً در زمان بحران صادق نیست. روند 

شوند  آغاز می ها از دوران پیش از واوع زلزله ریزی بررسی و برنامه

توان صرفاً در  بر این، از آنجا که ابعاد بازسازی را نمی [. عالوه 00]

بُعد کالبدی و مح ول نهایی مسکن بازماندگان خالصه کرد        

[. ساماندهی، بازتوانی، کاهش خطرپذیری، کاهش 00,03,43]

ارزیابانه به موضوعِ -پذیری و داشتن برنامه با نگاهی علمی آسیب

شوند. پس توجه  بازسازی تعریف می فرآیند طراحی هم در برنامه

 محیطیو زیستشناختی، سیاسی به وجوه اات ادی، فرهنگی، روان
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[. با نگاه ,0,,3,0تواند بازتوانی و احیای جامعه را تسریع کند] می

به رویکردهای اجرایی بازسازی و فرآیندهای طراحی مسکن پس 

شود. نگرش اول بررسی فرآیند و  نگرش کلی مطرح می 2از زلزله 

مدت است. نتایج حاصل از  یابی به مح ول در کوتاهروند دست

این بررسی گویای موفقیت یا عدم موفقیت در روند رسمی 

- بازسازی است. در این نگرش الگوهای مربوط به مشارکت، تاب

مداری و افزایش حس تعلق افراد و همچنین   آوری، مردم

کارگیری سرمایه اجتماعی و ساخت کالبدی مسکن صرفاً در  به

0شود] حین بازسازی ارزیابی می [. نگرش دوم میزان 0

مدت به  شده را در طوالنی رضایتمندی افراد از مسکن بازسازی

شده  کشد. این بررسی بر پایه بررسی تغییرات اعمال چالش می

یابی به شرایط مناسب برای زندگی                منظور دست به

گیرد                               توسط بازماندگان و در طول زمان انجام می

 [4،01،21،20،,،22،24،1 [    

عنوان فرآیند ذهنی بسیارمتنوع      فرآیندهای طراحی هم به     

ها  [.  اشتراکاتی با طراحی مسکن در بازسازی پس از زلزله23]

کنند که دیگران تمایل  ای چیزی را خلق می دارد. طراحان حرفه

گیرند. از دارند از آن خلق تقلید کرده و مسیر بازتولید آنرا پیش 

ای عموماً برای افرادِ غیر  توان گفت که طراحان حرفه رو می این

های  [. این موضوع در طراحی23زنند] طراح دست به طراحی می

شده پس از زلزله هم اابل تعمیم است. در  مسکن بازسازی

دیدگان  ریزان از میان آسیب ها عموماً طراحان و برنامه زلزله

شوند. در شرایط پس از زلزله طراحانِ متخ ص  انتخاب نمی

هایی را برای مسائل گسترده موجود  حل بایست راه غیربومی می

دیده ارائه دهند. با توجه به عدم شناخت کافی از  در جامعه آسیب

جویانه در مدیریت بحران های مداخله دیده، روش بستر آسیب

 [.  3تواند عوااب مثبت و منفی را در پی داشته باشد] می

فرآیند ذهنی طراحی مسکن،  همچنین اصول دربرگیرنده     

ها و  علت رویارویی با حجم عظیمی از تخریب پس از بروز زلزله به

ندرت مورد  وساز انبوه در زمان کوتاه به نیاز گسترده به ساخت

 ریزان بازسازی عمدتاً به راه گیرد. پس برنامه توجه ارار می

های  آورند. در بسیاری از بازسازی های بسیط و آشنا روی می حل

شده  های مسکن عمدتاً با ساختاری از پیش تعیین روستایی طرح

شده در پاسخ به  ها راه حلی آزمایش شوند. این طرح ارائه می

دهند؛ اما نیازها و  مسئله طراحی پیشِ روی طراحان ارار می

های متفاوت کاربران در شرایط مختلف بسترهای  خواسته

 کند.  های وارداتی تأکید می دیده بر ناکارآمدی طرح آسیب

های فرآیند طراحی ارائه راه  از طرفی در برخی از مدل     

ها برای حل مسئله  های حدسی و یا تعداد زیادی از راه حل حل

[. اما زمان اندک و فشارهای موجود 20,44پیشنهاد شده است]

سنتزی و -های آنالیزی دیده فرصتی برای حرکت در جوامع آسیب

های مکرر را در فرآیند رسیدن به حلِ مسئله طراحی  ارزیابی

آورد. این موضوع جایگاه مشارکت بازماندگان را با  فراهم نمی

توجه به شناخت از بستر در فرآیند طراحی بازسازی مسکن 

ریزی تا اجرا حلقه  سازد. مشارکت بازماندگان از برنامه مشخص می

های یافتن راه حل طراحی پاسخگو در  محکمی در ات ال روش

فرآیند طراحی و بحران موجود در بازسازی پس از زلزله را فراهم 

آورد. از طرفی اگرچه این موضوع مشکالت ناشی از عدم  می

کند؛ اما در برخی از رویکردها  شناخت منطقه را کمتر می

عنوان نیروی  بازماندگان در اجرای عملیات بازسازی صرفاً به

. پس ] 21،,2،,23،22،0،,2،,،03شوند] کارگرفته می کارگر به

دیده، در عمل با  در برخی از جوامع آسیب رویکردهای مشارکتی

شود که موفقیت کل بازسازی  رو می هایی روبه ها و آسیب دشواری

 دهد.  را تحت تأثیر ارار می

وجود رویکردهای مختلف مشارکت در ادبیات تخ  ی حوزه      

بازسازی عالوه بر تأثیر بر میزان رضایتمندی بازماندگان 

دهد. این سطوح  هایی را از سطوح مشارکت ارائه می بندی دسته

های نردبان تعریف  پله ( به مثابه0131در مدلی از آرنشتاین )

ترین سطح ارار دارد.  اند. در این مدل عدم مشارکت در پایین شده

رسانی، مشورت، همکاری و  ترتیب اطالع پس از آن به

[. اما با توجه به ماهیت 21,20,,اند] بندی شده توانمندسازی رده

وبرگشتی و مداخالت گسترده عوامل تأثیرگذار در شرایط  رفت

بندی مشارکت، درنظرگرفتن جایگاهی واحد  بحران و سطح

مشارکت افراد جامعه در فرآیند طراحی بازسازی  عنوان درجه به

 تواند پاسخی شایسته به مسئله طراحی ارائه دهد.  مسکن نمی

مدت، نبود  های طوالنی عدم توجه به بازخوردها و ارزیابی     

جاری بازسازی  بیان نظرات مخالف با رویه بستر مناسب در زمینه

کنندگان بومی بازسازی اهداف  و همچنین ظرفیت محدود تأمین

 [.  3,40کند] موجود در مسیر بازسازی را از موفقیت دور می



 

4         

     
 ویژه نامه پدافند

 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 علمی و پژوهشی

ی 
از

زس
 با

در
ی 

تای
س

رو
ن 

سک
ی م

اح
طر

د 
ین

رآ
ف

ی 
الح

ا ف
ض

یر
عل

 /.
.. 

له
لز

ز ز
س ا

پ
 

بنابراین درنظرگرفتن طیفی برای مشارکت در مقاطع زمانی   

دیده  مختلف با توجه به تغییرات ایجادشده در شرایط بستر آسیب

 الزم است. 

 های استبدادی در برابر مشارکت همچنین بسیاری از چالش  

ریزی و پیش  برنامه بازماندگان در فرآیند طراحی مسکن در مرحله

گیرند.  از آغاز رسمی عملیات اجرایی بازسازی شکل می

پذیری باال  ها در دوران آمادگی در مناطق با آسیب گذاری سیاست

کنند. منابع  در برابر زلزله اابلیت مقابله با این استبداد را ایجاد می

های فنی، فقدان اجماع در جامعه و  مالی تأییدنشده، کمبود مشاوره

های متولی و مردم به ایجاد شرایط استبدادی در  ناهماهنگی نهاد

زنند. عدم انطباق ساختارها با استانداردها و  مشارکت دامن می

. این ]  21[کمبود نیروی کارگر هم از سایر عوامل تأثیرگذار هستند

. ]20،42[کنند  را تعریف می استبداد شرایط اضطرارعوامل مفهوم 

این مفهوم توجیهی برای تعجیل در عملیات بازسازی و ممنوع 

بخشی به امر  نفعان در راستای       سرعت شدن مشارکت ذی

های  دهد. غافل از اینکه در بسیاری از تجربه وساز ارائه می ساخت

علت عدم  شده، به بازسازی نارضایتی بازماندگان از مسکن طراحی

ها  تطابق آن با نیازها ناشی از این امر است. اگرچه در بازسازی

شوند، اما  عوامل کلیدی در استراتژی انطباق جمعی رعایت می

پرورانند، لزوماً با   آنچه طراحان غیربومی در ذهن خود از مسکن می

دیده منطبق نبوده و چه بسا بر معضالت  آسیب شرایط جامعه

 .] 00،24[موجود پس از زلزله بیفزاید

راهبردهای بنیادین که برای باال بردن سطح مشارکت در   

عنوان  نردبان مشارکتی آرنشتاین از سطوح پایین تا توانمندسازی به

( ایجاد 0اند، عبارتند از:  باالترین سطح در فرآیند بازسازی آمده

های خارجی.       اعتماد متقابل در جامعه، رهبران آنها و سازمان

( تشویق و استقبال از 4های مشارکت در جامعه.  ( ایجاد فرصت2

های کوچک تا سطوح کالن.         های جوامع از سطح پروژه ایده

 پذیری برای برنامه ( ترویج حس مالکیت اوی و مسئولیت3

رغم این موضوع ادعای اینکه  دیده. اما به بازسازی در جوامع آسیب

هرچه سطح مشارکت جامعه باالتر رود، نتایج بهتری از بازسازی 

کننده است. سطح کنترل جامعه در فرآیند  شود، گمراه گرفته می

 های پس از زلزله به ظرفیت جامعه طراحی مسکن در بازسازی

. پس از افزایش سطح مشارکت در ]  4،21[دیده وابسته است آسیب

توان انتظار موفقیت بازسازی داشت.  دیده لزوماً نمی جوامع آسیب

کنترل هم -این موضوع در مدلی از بازسازی با نام پاندول اعتماد

 .] 4[شود  دیده می

 

 

 

 

    

( هرچه سطح اعتماد به جامعه بیشتر باشد، میزان 0در ت ویر)

تواند به افزایش  ها می کند. کم شدن کنترل کنترل کاهش پیدا می

ها و  پذیری کالبدی بینجامد. برعکس با افزایش کنترل آسیب

پذیری کالبدی کمتر  ها در جامعه، اگرچه ممکن است آسیب نظارت

یابد. افراد در چنین جوامعی کار  شود، اما سطح اعتماد کاهش می

متولیان غیربومی سپرده و با انتظاراتی که هر  عهده بازسازی را به

یابد، برای رسیدن به مسکنی که در رؤیاهای خود  روز افزایش می

های فنی و اات ادی در کنار  کنند. اما محدودیت دارند، صبر می

یابی دیده، دست عدم شناخت کافی متولیان غیربومی از بستر آسیب

کند. در اینجا چالش  نمی های بازماندگان را عملی خواسته به کلیه

شود. بازماندگان با  تطبیق بازماندگان با کالبد مسکن آغاز می

کالبدی که هیچ دلبستگی بدان ندارند و در تأمین نیازهای 

درنظرگرفتن تمام ]4[مانند آنها هم ناتوان است، تنها می نخستین

کند.  شده لزوم دیدگاه طیفی در مشارکت را تقویت میموارد بیان

دیده  آسیب دیدگاه منعطف در طیفی از سطوح مشارکت در جامعه

کاهد. در نهایت آنچه  ریزی بازسازی می از میزان استبداد در برنامه

پذیرتر  شود، با وااعیت بازسازی تطبیق روی کاغذ نگاشته می

 شود.  می

 روش تحقیق

های بازسازی و فرآیند طراحی چنین  از تطبیق مفاهیم حوزه 

آید که عدم شناخت کافی از بستر و نیاز به سرعت و کمیت  برمی

عنوان مانعی در احداث  دیدگان را به باال در ساخت مسکن، آسیب

 های آماده و یکسان، همچنین طرحکند. ارائه ها معرفی می ساختمان

 .] 4[کنترل چارلز هندی -. مدل پاندول، اعتماد1تصویر
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ها و متغیرهای پژوهش در فرآیند طراحی بازسازی مسکن پس از زلزله ها، سنجه (. شاخص1جدول)  

های بومی با  پیشنهادهای غیرکارشناسانه در راستای ادغام ایده

نامأنوسی در زمینده مسدکدن  م الح و فناوری غیربومی طراحی

ها اگرچه ممکن است در ابدتددا مدورد کنند. این طرح ایجاد می

پذیرش ارار گیرند، اما با گذشت زمان و عادی شدن شرایط پدس 

ناپذیری را در ابعاد مخدتدلدف زنددگدی  از زلزله تغییرات بازگشت

هدای  های مدل ( با تطبیق مؤلفه0زنند. جدول) بازماندگان رام می

 شده در ادبیات تخ  ی حدوزه فرآیند طراحی و موضوعات مطرح

پردازد. باید تدوجده  های مورد نظر می بازسازی به معرفی شاخص

مشدارکدت  داشت موضوعات برآمده از متغیرها تأکیدی بر مقوله

ات ال میان فرآیند ذهنی طراح مدتدخد دص در  عنوان حلقه به

های بازماندگان در میدان عملیدات  طراحی و فراهم آمدن خواسته

عنوان یدکدی از  پذیری هم به آسیب بازسازی مسکن دارد. مقوله

مدت  مهمترین عوامل سنجش میزان موفقیت بازسازی در طوالنی

 بررسی شده است. 

هدا و آندالدیدز  آوری داده یابی به هدف تحقیق با جمدعدست

شود. در طدرح  استقرایی آنها در حرکت از جزء به کل انجام می

بینی فلسفی ساختدارگدرایدانده، پدارادایدم  تحقیق از تعامل جهان

    تفسیرگرا و استراتژی کیفی استفاده شده است. روش کدیدفدی

منظور تفسیر اادامات، رفتارهای انسانی مؤثر بدر طدراحدی و به

ها در فرآیند طراحی بازسازی مسکن پدس همچنین کشف ارزش

است. از آنجا که گذشت زمان طوالنی پدس شده  از زلزله استفاده

شدده  ( بازخوردهای اادامات انجدام0431از رویداد زلزله منجیل )

کند، این بستدر  در طراحی مسکن را با وضوح بیشتری نمایان می

برای پژوهش انتخاب شده است. واحد تحلیل شامل شواهددی از 

منجیل اسدت. از  0431  گوفل پس از زلزله جاشده روستای جابه

مهمترین دالیل انتخاب این روستا تلفات کم و تدعدداد جدواندان 

روستا در زمان زلزله است. سطح باالی مشارکت نسبت به سدایدر 

های فرآیندد طدراحدی  روستاهای منطقه گوفل را از نظر شاخص

آمداری  بازسازی مسکن پس از زلزله متمایز کرده است. جامدعده

شامل بازماندگان زلزله منجیل در روستای گوفل در استان گیالن 

بدررسدی شدده اسدت.  ,041تا  0411های  است که بین سال

هدا ادامده گیری نظری در این پژوهش تا زمان اشباع داده نمونه

ها با توجه به ماهیت کیفی پژوهش در فرآینددی  یافته است. داده

اند. در این فرآیدندد تدحدلدیدل  تکرارشونده تحلیل و تفسیر شده

وبدرگشدتدی بدا  های نظری در حالتی رفدت محتوای کیفی نمونه

های مستخرج و همچنیدن  ها و سنجه کدگذاری بر اساس شاخص

 متغیرهای هرکدام انجام شده است.

م احبه از مهمترین ابزارهای مورد استفداده در گدردآوری      

ها و گدذشدت زمدان  های این پژوهش است. ذاتِ روایی داده داده

شدده تدأثدیدر  های انجام طوالنی از رویداد سانحه بر نوع م احبه

منظدور  شوندگان به داشته است. نیاز به کاوش پسِ اذهان م احبه

 شده بر زندگی بازماندگان لزوم  یابی به تأثیر طراحی انجامدست
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ساختارمند را افزایش داده اسدت. در ایدن  کارگیری روش نیمه به

نفدعدان اندجدام  صورت انفرادی و گروهی با ذی ها به راستا م احبه

تفکیک در مقوالت مشارکدت  ها به های م احبه گرفته است. پرسش

ها،  اند و زمینه هرکدام بر اساس شاخص پذیری تنظیم شده و آسیب

ها و متغیرهای موجود تعیین شده اسدت. بدا تدوجده بده  سنجه

شدند  ها ابتدا سؤاالت کلی مطرح می ساختارمند بودن م احبه نیمه

شوندگان در توضیح، شرح و بسط و حتی تفسیر هر کدام  و م احبه

های  شوندگان و زمان م احبه 2های خود آزاد بودند. جدول از پاسخ

 دهد.  تفکیک نشان می ها را به م احبه

ها و متغیرهای پژوهش در فرآیند طراحی بازسازی مسکن پس از زلزله ها، سنجه (. شاخص1جدول)  

های میدداندی  دیده و مشاهده بازدیدهای مکرر از مناطق آسیب     

اند. این کدار  ها را در این پژوهش تکمیل کرده آوری داده روند جمع

در یافتن نقاط عطف طراحی مسکن در طی زمان پس از زلدزلده 

شده سطح مشارکت در حدالدت  های انجام مفید است. با م احبه

طیفی با بررسی نوع و نحوه آن تعیین شده است. سدازمدانددهدی 

شده در کنار توجه به ابدعداد  فضاهای مورد نیاز در مسکن بازسازی

های هویتی در بررسی فرآیند طراحدی  اات ادی بازسازی و ویژگی

بازماندگدان مدورد تدوجده ادرار  ارزیابانه-مسکن از منظر ذهنی

اند. همچنین تأثیر زمان در روند بازسازی و ارتباط مدیدزان  گرفته

هدای کدالدبددی  پذیری مشارکت افراد در کاهش یا افزایش آسیب

دهدی  پذیری با کمیت اند. نمودارهای مشارکت و آسیب بررسی شده

به هر بخش و کالیبره کردن اعداد با نظرات متخ  ان در روش 

هدایدی بدا   اند. در نهایت نتایج حاصل در گدراف دلفی ترسیم شده

 اند.  یکدیگر مقایسه شده

محورِ این پژوهش، -باید توجه داشت که در روش کیفی شاهد     

پشتیبان جدزو  حل مشکالت و مسائل حاصل از بازسازی در نمونه

های  پشتیبان برای اثبات تئوری اهداف پژوهش نیست. بلکه نمونه

فرآیند طراحی با بازسازی پس از زلدزلده  موجود در تطبیق حوزه

 است. استفاده شده

پذیری در فرآیند طراحی مسکنن  جایگاه مشارکت و آسیب

 بررسی نمونه پشتیبان -شده بازسازی

طور که اشاره شد، با توجه به فشار زمان و حدجدم بداالی  همان 

ها مسئوالن عدمدومداً از  های پس از زلزله وساز در بازسازی ساخت

کنندد. در  دهی بازماندگان در سطوح متعالی اجتناب می مشارکت

ها را با سرعت بدیدشدتدر بده  این شرایط طراحان متخ ص طرح

کنند. امدا ندیدازهدای  های نخستین تبدیل کرده و اجرا می نمونه

کاربران در شرایط غیر از سانحه عموماً با شرایط بحران مدتدفداوت 

شدن این تفاوت در نیازها منجدر بده ایدجداد    گرفته است. نادیده

های اجتماعی زا در معیشت، اات اد محلی و ویژگی تغییرات آسیب

 شود. دیده می سانحه فرهنگی جامعه-

پذیری بر فرآیند  مشارکت و آسیب حوزه 2(  0براساس جدول)     

طراحی مسکن روستایی پس از زلزله تأثیرگذار هستند. در ایدن 

های میدداندی و  پذیری عمدتاً بر اساس مشاهده راستا حوزه آسیب

 دیدده آسدیدب م احبه با مسئوالن و متولیان بازسازی در منطقه

های  مشارکت هم بر اساس م احبه گوفل بررسی شده است. حوزه

منظور پیگیریِ روند طدراحدی  به 2ساختارمند بر اساس جدول نیمه

پس از خروج متولیان بازسازی از گوفدل ارزیدابدی شدده اسدت. 

 ها و ت میمات تأثیرگذار بر فرآیند طراحی مسکن در دوره سیاست

دیده هم بر اساس اسنداد  حضور متولیان بازسازی در مناطق آسیب

شدده بدا مسدئدوالن  های عمیق انجام و مدارک موجود و م احبه

مقام در بازسازی مناطق بررسی شده است. همچنین ندقداط  عالی

های  پذیری در تعیین گام عطف برآمده از تطبیق مشارکت و آسیب

الگوی فرآیند طراحی بازسازی مسکن روستایی پدس از زلدزلده 

استفاده شده است. باید توجه داشت که با گذشت زمان طوالنی از 

 دیده و  جریان  زندگی  به  زمان بروز زلزله شرایط منطقه  آسیب
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شود و آالم و درد از دست دادن عزیزان  تر می شرایط عادی نزدیک

یابد. همچنین در این مدت شوک حاصل از تدخدریدب  کاهش می

دیدگان بیشتر از هر چیز بدان تدعدلدق خداطدر  مسکنی که آسیب

است. در این میان تغییراتی که بدازمدانددگدان  دارند، از بین رفته

اند، ندیدازهدا و  شده ایجاد کرده مرور زمان در ساختمان بازسازی به

کند. همین کار فرآیند طراحی را  خواست بازماندگان را تأمین می

 کند و نشان از ژرفای تأثیرات بازسازی بر جامدعده اابل ارزیابی می

 بازماندگان دارد.

 (1631لرزه منجیل ) زمین

ای با ادرت  لرزه زمین 0431خرداد  40شب پنجشنبه  در نیمه     

های گیالن، زندجدان و  درجه در مقیاس ریشتر استان ,.,تا  4.,

های حداصدل بدا  های همجوار را لرزاند. تنش هایی از استان بخش

 توجه به مواعیت کانون زلزله باعث ایجاد تدخدریدب در گسدتدره

ریدزی و  وسیعی شد و در این راستا بنیاد مسکن مسئولیت برنامه

 عهده گرفت. دیده را به های آسیب بازسازی بخش

های اصلی در بازسازی مناطدق  عنوان سیاست اصول م وب به     

دیده از زلزله منجیل حاکی از آن است که عملیات بازسازی  آسیب

میان بازماندگان و نهادهای دولتی تقسیم شده است. در این راستا 

دیده  دولت مدیریت تدارکات برای ساخت واحد مسکونی آسیب-0

طراحی و اجرای طرح واحد مسکدوندی را -2عهده داشته، اما  را به

دولت صرفاً در زمانی که -4ها گذاشته است.  عهده صاحبان خانه به

عنوان مدجدری دخدالدت    خانه توانایی ساخت را نداشته، به صاحب

های عالیه بدر سداخدت و  طورکلی کلیه نظارتبه-3کرده، اما  می

عهده داشته است.  ها و ت میمات کالن بازسازی را به هدایت برنامه

ای انجام شده کده عدمدلدیدات   گونه تقسیم وظایف به-0همچنین 

ترین زمان ممکن، باالترین کیفیت و کمدتدریدن  بازسازی در کوتاه

های بازسازی پیدش از زلدزلده  [. تجربه2مشکالت به اتمام برسد]

کندد  های بازسازی معرفی می منجیل مسکن را محور اصلی فعالیت

های بازسازی را عموماً با تدأکدیدد بدر  گیری برنامه [. و جهت22] 

گیرد. در بازسازی پدس از زلدزلده  وساز مسکن درنظر می ساخت

هدف کلی دارد. این اهداف عبارتند  2اصلی تأکید بر  برنامه 0431

شدده و  های تخریب ( سرعت باال برای بازسازی کالبدی بخش0از: 

های تولدیددی  ( تسریع در بازسازی معیشت و ازسرگیری فعالیت2

 منظور بازگرداندن شرایط عادی زندگی مردم محلی. به

هدای  برنامه بازسازی شامل نگاهی کلی و جامع بده جدندبده     

ها را  شد که مشارکت دادن صاحبان خانه مختلف تأمین سرپناه می

همراه داشت. در این راستا برای نخستین  در روند تأمین سرپناه به

های ایران چنین ت ویب شد که مسئولدیدت  بار در تاریخ بازسازی

بدازمدانددگدان  عهده ریزی در سطح خرد و اجرای مسکن به برنامه

گذاشته شود. عالوه بر این، با توجه به عملکرد مناسب ساختارهای 

لرزه و  های حاصل از زمین در برابر تنش زیگالیچوبی سنتی با نام 

گونه از  های ساخت این همچنین آشنایی بیشتر بازماندگان با روش

بدازسدازی  ها توسط مردم در اولویت برنامده ها برپایی زیگالی سازه

ارار گرفت. همچنین آموزش به مردم محلی توسط متخد د دان 

طور کدلدی  .  به],0[طراحی در فرآیند بازسازی در دستور کار بود 

عنوان رویکرد اصلدی  توان استراتژی توسعه از پایین به باال را به می

گذاری بازسازی پس از زلزله منجیل درنظرگرفت. امدا  در سیاست

 ای دیگر را نشان داد. این سیاست در عمل چهره

ستادهای معین منتخب در امر بازسازی روستاها را بر اسداس      

ها شامدل  دسته تقسیم کردند. این دسته 3نوع و میزان تخریب به 

جایی کامل یا پیوسته، نیازمند تددویدن دوبداره  روستاهایی با جابه

های پیشین و نیازمند تعمیر و  طرح هادی، بازسازی بر اساس طرح

هدا در  شدند. مالکدیدن خدانده مرمت جزئی در بافت مسکونی می

های متوسط و جزئی با فراغت بیشتدری بده  روستاهایی با تخریب

اندد. امدا در  هایشان پرداختده طراحی منطبق بر نیازها و خواسته

ها، متولیان بازسدازی در و یا گستردگی تخریب جایی شرایط جابه

عدهدده  عمل اسمت اعظم روند طراحی و اجرای مسدکدن را بده

گرفتند. در این راستا نیازهای معیشتدی افدراد و در ندتدیدجده 

کارکردهای اجتماعی و اات ادی خانه به فراموشی سپرده شددندد. 

عنوان یک کالبدد صدرفداً  بُعدی به مسکن روستایی به های تک نگاه

هدایدی بدا  فیزیکی از طرف متولیان بازسازی به ساخت ساختمدان

شده انجامید. بدر اسداس ایدن  های مشابه و از ابل طراحی پالن

بُعدی مسکن صرفاً سرپناه تدلدقدی شدده و هدویدت  رویکرد تک

اجتماعی و فرهنگ اات ادی جوامع روستایی در آن کمتدر دیدده 

جاشده مشدارکدت مدردمدی  شد. همچنین در روستاهای جابه می

های بسیاری همراه شدد.  عمدتاً نادیده گرفته شده یا با محدودیت

های انجام شده در روستای گوفل نشدان از افدزایدش  اما بررسی

مشارکت در پی خروج متولیان غیربومی و اتمام زمدان رسدمدی 

 بازسازی دارد.
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 منجیل 1631روستای گوفل پس از زلزله 

کیدلدومدتدری  30روستای گوفل وااع در شهرستان رودبار در      

ازوین، شهرستان رودبار، بخش عمارلو و دهسدتدان -آزادراه رشت

 0431  (. اگرچه این روستا در زلدزلده2خورگام ارار دارد )ت ویر

شدگان کمدی داشدت.  دید، اما تعداد فوت شدت آسیب منجیل به

بدازسدازی در دسدتده  علت شدت تخریب این روستا در برنامه به

 جایی ارار گرفت. روستاهای با جابه

 

 

 

 

 

 

 4یابی به هدف پژوهش منظور دست روستای گوفل به بررسی     

لدرزه  شود. بخش اول، پیش از بروز زمدیدن دوره زمانی را شامل می

کالبددی روسدتدا  هایی از پیشینه دست آوردن داده منظور بهکه به

آمده از این بررسی بدرادراری  دست های به انجام شده است. با داده

ارتباط با آنچه امروز از بافت فیزیکی در روستا اابل مشاهده است، 

هدای هدوایدی روسدتدا در  شود. در این مرحله عکس تر می ساده

هدای  های پیش از زلزله بررسی شده و همچنیدن م داحدبده سال

ها  لرزه انجام شده است. در این م احبه گروهی با بازماندگان زمین

افراد تحلیل و با ت اویر هوایی مقایسه شدده  ارزیابانه-منظر ذهنی

طراحی مسکن پیش از زلدزلده در  است. عالوه بر این، نوع و نحوه

 ها مورد پرسش ارار گرفته است. همچنین از مدقدایسده م احبه

یابی به نیازهدا و طرح مسکن پیشین با مسکن امروزی روند دست

های بازماندگان در بازسازی تحلیل شده است. همچندیدن  خواسته

ها پیش از زلدزلده بدا  پذیری ساختمان روایت بازماندگان از آسیب

های تخریب در اسناد بازسازی کنتدرل شدده اسدت. در  گزارش

مانده در محل روسدتدای اددیدم  های باای نهایت، طرح ساختمان

های مسکونی روستای جدید تطبیق داده شدده  گوفل با فضاسازی

 است. 

 

های بازسدازی و  رسمی بازسازی، سیاست بخش دوم، شامل دوره

رویکردهای اصلی آن، نوع طراحی و سطح مشارکت و همچدندیدن 

شده است. تأثدیدر اسدتدبدداد  پذیری کالبدی بررسی میزان آسیب

گر و استراتدژی اندطدبداق  عنوان عامل مداخله شرایط اضطراری به

های مؤثر بر روند بازسازی در این دوره تعیدیدن  جمعی عامل زمین

رسدمدی  شده است. در نهایت، بخش سوم پس از اتدمدام دوره

شدده اسدت. ایدن  برداری از مسکن بازسازی بازسازی و زمان بهره

های زمداندی  دوره به فراخور تعریف نیازهای بازماندگان شامل رده

شود. در ایدن بدخدش هدم  مدت و بلندمدت می مدت، میان کوتاه

چگونگی تطبیق بازماندگان با شرایط کالبد در طی زمان، سدطدح 

برداری مسکن بررسدی  پذیری پس از بهره مشارکت و میزان آسیب

دسدت آوردن  مدندظدور بده شده بده های انجام شده است. م احبه

های این بخش، در طی چند دوره بازدید میدانی از منطقه بدا  داده

اندد،  شده زندگی کدرده بازسازی افرادی که در گذر زمان در منطقه

انجام شده است. باید توجه داشت که در این بخش م احدبده بدا 

اند هم انجام شده؛ چراکده  لرزه به دنیا آمده افرادی که پس از زمین

تأثیر شرایط محیط پس از بازسازی بر مسکنی که امروز تدوسدط 

شود هم مهم است. بسیاری از جوانان  جوانان طراحی و ساخته می

این روستا امروز نیازمند مسکن برای تشکیل خانواده هستندد. بدا 

گرا داشته باشد  توجه به اینکه بازسازی نباید روندی صرفاً مح ول

توان ارتبداطدی مدیدان  و پس از تأمین فرآورده به اتمام برسد، می

 دهه پیش در زمدیدنده 4مسکن امروز را با ت میماتی که حدود 

 اند، یافت.  بازسازی اخذ شده

( در مدقدولده 0شده در جدول) های مشخص با توجه به سنجه     

ها، توجده بده مشارکت، در دوران رسمی بازسازی، تعیین مالکیت

معیشدتدی در -کالبدی، اات ادی-پذیری فرهنگی هویت و تطبیق

جایی روستا، طراحی بافت، تفکیدک اراضدی و  انتخاب محل جابه

های ندخدسدتدیدن  ها و همچنین دخالت در ایده گزینش همسایگی

های سکونتی روستایی، ساخت و  برای سازماندهی فضایی مجتمع

اجرای آنها بررسی شده است. پس از اتمام زمان رسمی بدازسدازی 

شدده تدوسدط  شده در طرح مسکن بازسازی میزان تغییرات اعمال

بازماندگان مورد توجه ارار گرفته است. همچنین تعدلدق خداطدر 

بازماندگان با توجه به تمایل به تعمیر و ندگدهدداری از کدالدبدد 

برداری ارزیابی شدده  شده در دوران بلندمدت پس از بهره بازسازی

 های  پذیری  هم  ارزیابی  کالبدی در  دوره آسیب  است. در مقوله

 . موقعیت روستای گوفل در استان گیالن و نقشه منطقه2تصویر
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برداری انجام شده اسدت. ایدمدندی و  زمانی مختلف پس از بهره

پذیدری  امنیت کالبدی، پایداری و مقاومت فیزیکی، میزان انعطاف

های آتی مجتمع سکونتی روستایی از جمدلده  در بسط و گسترش

پذیری مورد ارزیابی ادرار  آسیب هایی هستند که در مقوله سنجه

پذیدری در ندهدایدت در  های مشارکت و آسیب اند. مقوله گرفته

هدای  بدرداری، دوره های زمانی شامل طراحی، ساخت، بدهدره بازه

بدرداری در  مدت و بلندمدت پس از آغاز بدهدره مدت، میان کوتاه

 اند.  شده دادهصورت گرافیکی نمایش  نمودارهایی به

 مشارکت

با توجه به توضیحی که پیشتر ارائه شد، بررسی مشدارکدت       

یابی به فرآیند طراحی در بازسازی تواند دست صورت طیفی می به

ها را تسهیل کند. در ایدن راسدتدا  مسکن روستایی پس از زلزله

مشارکت، در روستای گوفل،  ( در مقوله0عوامل برآمده از جدول)

 اند:بدین شرح مورد سنجش ارار گرفته

محل سایت جدید توسط متولیان بازسازی و نهادهای رسمی      

ها کشداورزی  با مشورت معتمدین محلی این روستا از محل زمین

 روستاییان انتخاب شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیق مواعیت روستای گوفل ادیدم را در سدال  4ت ویر     

با محل فعلی روستا بر اساس خطوط توپوگرافی موجود را  ,043

صورت ارگانیک بوده و بدا  دهد. بافت روستای ادیم، به نشان می

شود کامال مدتدفداوت  جا شده دیده می آنچه امروز در گوفل جابه

 است.  

شود، بافت روستای گوفدل  دیده می 3طور که در ت ویر همان     

جدید بر طبق الگوی شطرنجی، با یک محورِ دسترسدیِ اصدلدی، 

کداله، منطقه، از جمله پشته جاشده مشابه با سایر روستاهای جابه

کوه طراحی شده است. پدس روسدتدایدیدان در    چهیش، اسطلخ

روستا، در زمان بازسازی، ندقدش تدعدیدیدن  دهی نخستینشکل

های برای اکثر روستاهای منطقه همسان  و طرح ای نداشتهکننده

گدیدری و  است. از این رو سطح مشارکت افدراد در ت دمدیدم

بددون مشدارکدت بدا  ریزی نخستین برای طراحی در رده برنامه

بدا  کنترل خارجی ارار دارد. طی بررسی اسناد موجود و م احبه

ساکنان ادیمی، مشخص شده است انتخداب مدحدل جددیدد و 

ها پس از تفکیک اراضی با مشورت و همکداری  گزینش همسایگی

شورای اسالمی و معتمدین روستا انجام گرفته است. همچنین در 

ها ایدجداد  این روند تضادهای غیراابل کنترل در بستر همسایگی

نشده است. پس مشارکت در این مقطع هم در سدطدح مشدورت 

 شود.  بندی می رده

هدای از  فقدان حضور متخ  ان طراحی و استفاده از نمونده     

ناهمخوان با بستر، توزیع عملکرد ساختارهدای  پیش طراحی شده

سنتی در سایت جدید را نسبتا ضعیف کرده است. ایدن ضدعدف 

کند. پس روند تطبیق  شکافی را در روند برنامه بازسازی ایجاد می

 شود.  بازماندگان با شرایط جدید کُند می

( 1611( و جدید )1631. مقایسه موقعیت گوفل قدیم )6تصویر

 در تصاویر هوایی و بافت روستای قدیم

 (Nov.2019منطقه پس از زلزله منجیل) جاشده . بافت روستای گوفل جدید در مقایسه با روستاهای جابه3تصویر
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توان بدا اطدمدیدندان  اگرچه سطح مشارکت تا این مرحله را می

ای تعیین کرد امدا از زمدان گدزیدندش صورت نقطه بیشتری به

دیده طیفی از سدطدوح مشدارکدت  آسیب ها در جامعه همسایگی

سطوح مشارکت بدررسدی شدده در  0شکل گرفته است. ت ویر

برداری را در روستدای گدوفدل  های طراحی، ساخت و بهره زمینه

 دهد. نشان می

 

 

 

 

 

 

 

تدوان  های زمانی، ندمدی ، در برخی از دوره0با توجه به ت ویر     

یک نقطه مشخص برای تعیین سطح مشدارکدت در بدازسدازی 

سطح مشدارکدت  3روستایی گوفل معین کرد. در این راستا ت ویر

های زمانی پس از واوع زلزله در امدر  روستاییان را در طی دوره

دهد. روند صعودی و  دهی مسکن خود نمایش میساخت و شکل

میزان افزایش کاهش تمایل بده  4پیوسته در نمودارنزولی اما بهم

 دهد. مشارکت را در گوفلِ پس از زلزله نشان می

 

 

 

 

 

 

 

، مشارکت در اتمام دوران رسمی بازسدازی 3با توجه به ت ویر     

است. محل روستا پس از و خروج متولیان روندی افزایشی داشته

سفیدان و معتدمددیدن جایی، با اعتماد اهالی به ریش تحمیل جابه

صورت مشورتی گزینش شده است. در زمدان سداخدت،  روستا به

رسانی تا همکاری وجدود دارد.  طیفی از مشارکت در سطح اطالع

ای نداشته چراکه اهالی در طراحی بافت روستا نقش تعیین کننده

و کار ساخت صرفاً بر اساس برنامه تحمیلی بازسازی انجام شدده 

است. اسناد رسمی، م احبه با اهالی و مسئوالن وات بدازسدازی، 

دهدندد.  رسانی نشدان مدی روند تأمین سرپناه را در سطح اطالع

ریزی شده و برای  های طرح صورت هست بازسازی به چراکه برنامه

 اجرا به بازماندگان واگذار شده است.

اما برخی از بازماندگان، با توجه به عواملی از ابیل اطدالع از      

های ساخت و همچنین سرمایه اات ادی، در روند سداخدت  روش

اند. فقدان حضور همیشدگدی  سرپناه خود، تغییراتی را ایجاد کرده

های اتخاذ  متخ  ان طراحی و عوامل اجرایی با توجه به سیاست

شده در بازسازی، میزان اعمال این تغییرات را از طرف بازماندگان 

توان به محل احدداث  بیشتر کرده است. از جمله این تغییرات می

هسته نخستین مسکن، اشاره کرد. تدغدیدیدر انددک در ابدعداد     

نخستین، با توجه به میزان نیاز به فضداهدای مدخدتدلدف، هسته

پدذیدری در طدراحدی  همچنین ایجاد اابلیت گسترش و انعطاف

برخی از بدازمدانددگدان در  گرانه هسته، از جمله اادامات مداخله

هدا  طراحی نهایی مجتمع سکونتیشان است. در بیشتر ساختدمدان

نخستین تبدیل به انبار شده و اولدویدت  موجود در روستا، هسته

هایی که بازماندگان نقشی مدؤثدر در  سکونتی ندارد. اما ساختمان

جانمایی و طراحی هسته داشتند، این بخش در مدیدان سدایدر 

ها امتزاج یافته که بعضا اابلدیدت  گونهای مسکن اصلی به اسمت

 تفکیک و جداسازی از مجموعه ندارد.

کوتاهی پس از خروج مسئوالن، مشارکت در فرآیندد  در دوره     

دلیل وجود نیازهای مدالدی و ادطدع  طراحی و ساخت مسکن به

رسدیددن مدوعدد م الح، همچنین فرا خدمات و یارانه پشتیبانی

روندقدی اسدت. کدمهای بازسازی، کاهش یدافدتده بازپرداخت وام

ای در روند بازسازی مدندطدقده  مشارکت در فرآیند طراحی، وافه

دیده ایجاد کرده است. اما در زمان طوالنی پس از زلدزلده  آسیب

یابد. این موضوع بدا ندیداز بده  سطح مشارکت مجددا افزایش می

ساخت مسکن برای جوانان روستا که زلزله را تجربه نکرده و یدا 

شود. در برخی از  در آن زمان سن بسیار کمی داشتند تشدید می

های سکونتی، پسر خانواده پس از ازدواج در زمین پدری،  مجتمع

. سطح مشارکت بازماندگان در مراحل بازسازی گوفل، 5تصویر

 برداری از طراحی تا زمان بهره

 . طیف سطوح مشارکت در فرآیند طراحی مسکن3تصویر
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هدای امدروزی،  است. طرح خاندهمسکنی برای خود طراحی کرده

های پدری را داراست،  اگرچه جوهری از فرم و روابط فضاییِ خانه

اما عمدتاً در طراحی پالن، نماسازی و کاربرد عناصر ساختمانی از 

 کنند.  استانداردهای امروزی مسکن شهری تبعیت می

 پذیری آسیب

مقطع زمداندی  4پذیری، ارزیابی کالبدی در  در مقوله آسیب     

است. این مقاطع شامل: بالفاصله پس از واوع زلزلده بررسی شده 

وساز و زمدان  و آغاز روند رسمی بازسازی، انجام عملیات ساخت

شود. عالوه براین باید تدوجده داشدت کده دوره  برداری می بهره

برداری با توجه به گذشت زمان طوالنی از بروز زلزله منجیدل  بهره

 هایی اابل تقسیم است.  خود به زیرمجموعه

آید، ایمدندی و امدندیدت  ( برمی0با توجه به آنچه از جدول)     

پدذیدری در  کالبدی، پایداری و مقاومت فیزیکی، میزان انعدطداف

پذیری  های آتی مواردی است که در مقوله آسیب بسط و گسترش

ها با استفاده از اسناد و مدارک موجود  اند. این بررسی بررسی شده

هدای های میدانی در بدازدیدد از دوران رسمی بازسازی و مشاهده

(. در ,اند )ت دویدر مکرر از منطقه در نموداری نمایش داده شده

های کالبدی در مسکن پس از زلدزلده از  پذیری این نمودار آسیب

 بندی شده است.  میزان کم تا باالترین حد درجه

های بازسازی پس از زلزله منجیل و جلدوگدیدری از  سیاست     

ایفای نقش بازماندگان در ساخت و پرداخت هسته ندخدسدتدیدن 

شده را کداهدش  پذیری نخستین واحدهای ساخته مسکن آسیب

عنوان م الح اصدلدی در  داده است. همچنین استفاده از چوب به

کارگیری فنون اجرایی مدتدداول در مدندطدقده  وساز و به ساخت

های احتمالی فراهم  های زلزله ساختارهای مستحکم در برابر تنش

پذیری کالدبددی  شده آسیب آورده است؛ اما طبق مشاهدات انجام

پس از محول شدن کامل امر ساخت به بازماندگان با تدوجده بده 

فقدان حضور مستمر ناظران و متخ  ان در منطقه افزایش یافته 

 است. 

 

پذیری کالدبددی در  آید، روند آسیب برمی ,از آنچه از ت ویر     

دوره حیات جامعه روستایی پس از زلزله صعود و فدرودهدایدی را 

برداری، زمانی کوتاه پس از اتمدام  تجربه کرده است. در دوره بهره

پذیری کالبدی تجربه شدده  دوره رسمی بازسازی بیشترین آسیب

است. این جهش به عوامل بنیادینی از جمله سررسید بازپرداخت 

ها و تأثیرات روانی زلزله بر اهالی وابستده اسدت. از طدرفدی  وام

داده شده، الحاق فضداهدایدی بدا نشان ,طور که در ت ویر همان

استفاده از م الح جدید و ناهمگون با ساختارهای سدندتدی بده 

های استفداده، تدعدمدیدر و  اطالعی اهالی از شیوه ساختمان و بی

 ها دامن زده است. پذیری نگهداری این م الح به افزایش آسیب

پذیری دارای ندقداط  نمودارهای حاصل از مشارکت و آسیب     

های زمانی خاصی هستند. ارتباط میدان  افزایش و کاهش در دوره

 شود. مقوله از انطباق نمودارها حاصل می 2این 

 بحث و تحلیل

مقوله سدطدح مشدارکدت و  2برای مقایسه تأثیر و تأثرهای      

 2پذیری روستا، با توجه به یکسان بودن بُعد زمدان  میزان آسیب

اند. تطبیق نقطه به نقطه ندمدودارهدای  منطبق شده نمودار برهم

های خاص از  مقوله در زمان 2پذیری مقایسه این  مشارکت آسیب

شده پس از زلزله را ممدکدن  دوره حیات مسکن روستایی بازسازی

 2سازد. باید توجه داشت که روند افزایش و یا کاهش در هدر  می

صورت همسان درنظرگرفتده  پذیری هم به مقوله مشارکت و آسیب

امکان سنجش کیفی روند تغییرات در  1شده است. پس از ت ویر

 حوزه مقوالت مورد نظر فراهم آمده است.

 پذیری مسکن در بازسازی گوفل . تغییرات آسیب1تصویر

 -پذیری مسکن در روستای گوفل هایی از آسیب . نمونه1تصویر

 (1611ترکیب مصالح ناهمگون، )
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در زمان رسمی بازسازی و حضور مدتدولدیدان بدازسدازی و      

های مربدوط بده  گیری نهادهای دولتی سطح مشارکت در ت میم

فرآیند طراحی مسکن پایین بوده است. اما عوااب استدراتدژی از 

های نخستین مسدکدن  باال به پایین با انتخاب محل استقرار هسته

شده از سایت جددیدد تدوسدط بدرخدی از  های تفکیک در زمین

 بازماندگان تعدیل شده است. 

برداری  پس از اتمام دوره رسمی بازسازی و ورود به دوره بهره     

های کالبدی افزایدش  پذیری با کم شدن محسوس مشارکت آسیب

یافته است. باید توجه داشت که در بررسی فرآیند طراحی مسکن 

دائم اگرچه توجه صرفاً بر فرآورده معطوف نیست، امدا مدوضدوع 

های آتی متغیری است که بر مدیدزان  پذیری در برابر زلزله آسیب

موفقیت بازسازی تأثیرگذار است. بنابراین مقایسه کردن سدطدح 

تواند در کشف الگوی مطلوبِ فرآیند  پذیری می مشارکت با آسیب

شدده، مدؤثدر  طراحی در بازسازی مسکن دائم در منطقه بررسدی

باشد. با گذشت زمان شوک زلزله به فراموشی سدپدرده شدده و 

ای کده از  گردد. در مقدایسده زندگی به جریان عادی خود بازمی

رغم افزایش مشارکت افراد غیرمتخد دص در  برآمده، به ,ت ویر

اند. ایدن  ها کاهش یافته پذیری فرآیند طراحی مسکن دائم آسیب

 دهد.   موضوع پاسخی مطلوب در فرآیند طراحی بازسازی ارائه می

مدت تعلق خاطر افدراد  باید توجه داشت که در دوره طوالنی     

پذیری آنها  یابد و همین موضوع بر مسئولیت به مسکن افزایش می

هایدی  افزاید. بنابراین گسترش مجتمع سکونتی با الحاق بخش می

به هسته نخستین اتفاق افتاده است. اما با تدوجده بده فدقددان 

های علمی در راستای شناخت فناوری ساختِ مقداوم بده  آموزش

ناپذیر اسدت.  های کالبدی اجتناب پذیری بازماندگان افزایش آسیب

هدای  شده و همچدندیدن مشداهدده های انجام با توجه به م احبه

میدانی در روستای گوفل و مناطق اطراف، بدافدت ایدن روسدتدا 

 تغییرات بسیاری را تجربه کرده است. 

ای  سازی هسدتده سیاست اصلی در این بازسازی بر پایه خانه     

ارار گرفته است. در این سیاست هسته نخستین از نوع زیگالی و 

بازمدانددگدان بدوده اسدت.  عهده با الهام از فنون ساخت بومی به

پذیری فضاها، تناسبات  سازماندهی فضایی با درنظرگرفتن انعطاف

زیرفضاها و همچنین طراحی عملکردها در طی زمان و الحداادات 

های کاربران تطبیق یافته اسدت.  به ساختمان با نیازها و خواسته

برداری سطح مشارکت ارتقایی تا توانمنددی  بنابراین در دوره بهره

 داده در زمیدنده را تجربه کرده است. همچنین تأثیر تغییرات روی

فناوری ساخت و م الح مورد استفاده در سراسر کشور بدر روی 

پذیری و  توان آسیب ناپذیر است. پس نمی مسکن روستایی اجتناب

های این بدازسدازی  های ساخت متفاوت آنها را به سیاست یا روش

 در این منطقه نسبت داد.

 گیری نتیجه

یابی به هدف اصلی پژوهش و یافتن الدگدوی فدرآیدندد دست     

شده پس از زلزله در گذاری از  طراحی مسکن روستاهای بازسازی

شدود. بدا  برداری تعریف مدی دوران رسمی بازسازی تا زمان بهره

دیده از زلزله و  توجه به ایجاد تغییر در شرایط عادی جامعه آسیب

های بازماندگان نسبت به شرایط غیر از  در نیازها و خواسته تفاوت

توان مسیر خدطدی بدرای طدراحدی مسدکدن  زمان بحران نمی

شده ارائه داد. بررسی تجربه بازسازی روستای گوفل پس  بازسازی

عنوان نمونه پشتیبان میزان پاسخگویدی  منجیل به 0431از زلزله 

کند. در  فرآیند طراحی و بازسازی را به مسئله طراحی ارزیابی می

بدرداری پدس از بدازسدازی  این راستا روند طراحی، اجرا و بهره

دلیل تفاوت شرایط بستر با زمان پیش از واوع زلزله در مسیری  به

گیرد. فرآیند طراحی مسکن در جوامعی که  شده ارار نمی شناخته

ها مسئله مهمی در بدازسدازی اسدت،  تخریب گسترده ساختمان

 مرحله وابسته است. 2دارای 

های زمانی نخستین پس از بحران برخالف بداورهدای  در دوره     

شدده مشدارکدت  کدشده از مشارکت جوامع کاهدش مددیدریدت

یابی بده اهدداف غدایدی تواند مسیر را برای دست بازماندگان می

پذیری ساختارها هموار کند. در عدیدن  بازسازی و کاهش آسیب

حال، طراحی برای بازماندگان بدا درندظدرگدرفدتدن ندیدازهدا و 

 ساخت زیگالی آغاز شده است.  های آنها با تحمیل ایده خواسته

پذیری در فرآیند طراحی  . مقایسه مشارکت و آسیب1تصویر

 مسکن در بازسازی گوفل
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ها سداخدت و  عنوان هسته اصلی خانه انتخاب این بنای بومی به

سکونتی را با اشتباهات کمتری مواجه کدرده  گسترش مجموعه

 است. پس از خروج متولیان از میدان بازسازی و واگذاری ادامده

پدذیدری  هایی با افزایش آسیب مسیر طراحی به بازماندگان تزلزل

ایجاد شده؛ اما با توجه به استفاده از معماری بومی و آشدندا در 

تری تجدربده  های بازگشت کوتاه دیده دوره بازسازی منطقه آسیب

اند. پس روند بازسازی در طی زمان به مسیر موفقیت که بدا  شده

ها به نیدازهدا و  پذیری در عین پاسخگو بودن طرح کاهش آسیب

 01شود، بازگشته است. ت دویدر های کاربران همراه می خواسته

بدرداری را  شده در گذار از بازسازی تا دوره بدهدره های طی دوره

 ترسیم کرده است. 

 برداری در فرآیند طراحی بازسازی مسکن روستایی پس از زلزله  . گذار از بازسازی تا بهره11تصویر

شود، بالفاصله پدس از  دیده می 01طور که در ت ویر همان     

واوع زلزله و حضور متولیان عمدتاً غیربومی در بازسازی مناطدق 

نداچدار  دلیل حجم باالی تخریب و فشارهای زمانی موجود بده به

شوند. طراحدی  بازماندگان کمتر در روند طراحی دخالت داده می

برای بازماندگان نقطه آغازی برای روند بازسازی است. همچنیدن 

پدذیدری آندهدا  جوامع در هویت و تطبدیدق گرچه تأثیر پیشینه

انکارناپذیر است، اما در بررسی فرآیند طراحی بدازسدازی زمدان 

عنوان مبدأ درنظرگرفته شده است. در این ناحیه با  واوع زلزله به

وسداز،  توجه به زمان کوتاه و نیاز به سرعت عمل باال در سداخدت

ریزی و اجدرا  گیری برنامه رغم احتمال باالی خطاهای ت میم به

عنوان  شود. از طرفی مشارکت همواره به توسط متولیان انجام می

یابی به اهداف کمی بازسازی درنظرگرفته شده مانعی برای دست

دهی بازماندگان در االدب مشدارکدت کداذب و  است. مشارکت

عنوان نیروی کارگر در روند اجرایی برنامه بدازسدازی  استفاده به

های زمداندی  گیرد. این روند میزان موفقیت را در دوره شکل می

آورد. اما در فدرآیدنددهدای  مدت پس از بازسازی پایین می میان

آمیز را طدی طراحی پاسخگو که در مرحله گذار روندی موفقیت

گدیدری  کنند، بازماندگان با طراحان همراه شده و در شدکدل می

ای کده در  کندندد. نداحدیده مسکن خود نقشی مؤثری ایفا می

با نام مرحله گذار نامگذاری شده، ات ال مدیدان دوره  01ت ویر

رسمی بازسازی و مرحله غیررسمی آن است. در صورت تدزلدزلِ 

این ات ال در فرآیندهای طراحی غیرپاسخگو محتوایی همچدون 

های فزاینده متخ  ان بر طرح و  اعتمادی در جامعه، کنترل بی

نفعدان  نیافتگی ذی نقشه، ناهماهنگی بین ااشار مختلف و سازمان

گدذاران و  اصلی سیاسدت توان وظیفه گیرد. می و منابع شکل می

ها را از بین بردن ایدن تدزلدزل بدا  ریزی بازسازی متولیان برنامه

همراه بازماندگان برای ورود به دوران  ریزی برنامه طراحی به طرح

برداری دانست. در نهایت، گرچه از ابتدای بازسازی رویکدرد  بهره

برداری بناگذاری شده، اما زمان طوالنی این مرحله و  دوران بهره

عدم نیاز به سرعت باالی اجرایی اشتباهات را در روند طدراحدی 

کند. مشارکت در االب کنترل اجتماعی و بداالتدریدن  کمتر می

دهد. با خروج متولیان بدازسدازی از  سطح از توانمندی روی می

یابد. همچنیدن  منطقه فرآیند طراحی توسط بازماندگان ادامه می

در این مرحله پاسخگو بودن فرآیند طراحی مسکن به مسدئدلده 

سکونت و تأمین مسکن درگرو تدوین کدها و اسدتداندداردهدای 

نظارت بر اجرای درستی است که در دوره رسدمدی بدازسدازی   

  اند. ریزی شده پایه
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