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 چکیده
. تجارب مختلف شوندجایی انجام میهای بازسازی اغلب با دو رویکرد درجاسازی و جابهپس از وقوع سوانح، برنامه هدف:

های جدید یا که سایتصورتیشوند؛ بهموردقبول اهالی واقع می جایی به میزان اندکیهای جابهدهند که برنامهجهانی نشان می

کوه شهرستان رودبار جایی روستای اسطلخگردند. این، درحالی است که تجربة جابهشوند یا به رونق قبل خود بازنمیترک می

هدف از نگارش کنند. میکه اهالی در گسترش و بهبود وضعیت آن تالش صورتینشان از پذیرش سایت جدید روستا دارد؛ به

-سال با هدف کشف دالیلی است که ساکنان جابه 28کوه پس از گذشت مقالة حاضر، بررسی روند بازسازی روستای اسطلخ

 یابی به دستاوردها و عوارض آن است.اند و نیز دستجایی را پذیرفته

و  قیعممهین و قیعم ةمصاحب مشاهده، مانندآوری اطالعات ی جمعابزارهادر مقالة حاضر، از روش تحقیق کیفی و  روش:

 بهره برده شده است. ی اکتابخانه اسناد بررسی

بوده  ی با موفقیت همراهمردم مشارکت جلب در روستا نیا ییجاجابه که است آن از حاکی هابررسی از حاصل نتایج ها:یافته

 تیمالک مانند یموارد رسدیم نظربه. است افتهی دست توجهی انیشا هایتیموفق به یبازساز روند انجام سرعت در واست 

 در روستا یاسالم یشورا و یاهال مشارکت و دسترسی به آن و نیز میقد تیسا از ة مناسبفاصل د،یجد یروستا یهانیزم

-به روستا یبرا زین یمنف یعوارض یبازساز اما اند؛را پذیرفته دیجد یروستاکه اهالی،  ی هستندلیدال از...  و یبازساز ندیفرا

 . است آورده وجود

دسترسی اندک و گاهی نبود اطالعات بازسازی، مسیر نامناسب دسترسی به روستا و مشکالت مرتبط با جامعة ها: محدودیت

 های پژوهش هستند. بودن افراد محدودیتهدف ازجمله سواد اندک و مسن

 منطقهدر بازسازی  معین ستادهایبایستی  ی،بازساز طریقاز سوانح خطر کاهش رایبرسد نظر میبهراهکارهای عملی: 

   ی انجام دهند.بیشتر هاییبررس ییجاجابه درزمینة

های اجتماعی، اقتصادی، تواند مسیری برای تعیین شاخصاین تحقیق از این نظر دارای اهمیت است که میاصالت و ارزش: 

 ی پذیرش این رویکرد توسط مردم باشد.های پس از سوانح درراستاکالبدی و فرهنگی جابجایی

 زنجان -کوه، زلزلة گیالنجایی، اسطلخبازسازی، جابه ها:کلیدواژه

 

                                                            
 :نویسندة مسؤول .Email: sima.soleimanzade@gamil.com 
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 مقدمه

9.9.طرح مسئله 

شمال ایران باعث  در ای، زلزله3333خردادماه سال  33در     

گیالن و زنجان  ز روستاهای منطقةتخریب شهرها و بسیاری ا

های بازسازی مبنی بر ، سیاستهاین سانحوقوع پس از د. ش

با  دیدهدر بسیاری از روستاهای آسیب ،سازیدرجاجایی و هجاب

های در سایت هاتوجه به میزان تخریب و محل استقرار آن

چندین سال از گذشت پس از . اجرا گذاشته شدبه خیزسانحه

-دلیل تغییرات معماری و انطباقبه و بازسازی این مناطق

-کارگاه ،شدهبازسازیروستاها و شهرهای  ،ماعیاجت هایپذیری

-های معماران و برنامهها و دخالتهای مناسبی برای فعالیت

 (2 ، ص.2883، 3)روژریو. آیندشمار میبهریزان در منطقه 

ان رودبار یکی از روستاهای کوه از توابع شهرستاسطلخ     

سال پس از  28 .استاین زلزله وقوع شده پس از جابجا

پذیرش روستای شده مشاهدات انجام ،گرفتهازسازی صورتب

ای که اهالی در گسترش و گونهدهند؛ بهابجاشده را نشان میج

، این سؤاالت به بنابراین ن در تالش هستند؛بهبود وضعیت آ

کوه امری ضروری جایی اسطلخهآیا جابد که نشوذهن متبادر می

فرایند  ورت داشت؟جایی ضرچرا و به چه دلیل این جابهبود؟ 

جایی هچه الزاماتی باید در جاب جایی چگونه صورت گرفت؟هجاب

کوه جایی اسطلخهجاب ،سال 28شد؟ پس از گذشت رعایت می

 شود؟چگونه ارزیابی می

پس  ،ابتدادر  از پنج بخش تشکیل شده است؛حاضر  قالةم     

 به ،آن ابعاد و جوانب وی جایتوضیح مختصری دربارة  جابهاز 

پرداخته  و تبعات آن کوه، زلزلهمعرفی روستای قدیم اسطلخ

 ،سپساست.  گردیدهمعرفی روستای جدید  ،و در ادامهشده 

 و بررسی شده است آن و عوارض جانبی یجایهی جابدستاوردها

از این بازسازی  شدههای آموختهگیری و درس، نتیجهنهایتدر

 .است گردیده روستایی بیان

 تحقیق شناسی. روش2

 یابزارها ازدر آن  که است یفیک نوع از حاضر قیتحق روش    

 برای یاکتابخانه اسناد و قیعممهین و قیعم ةمصاحب مشاهده،

است ذکر الزم  .استشده  برده بهره الزم اطالعات یآورجمع

ط با فرایند بازسازی مدارک مستند در ارتبا دلیل نبودشود به

-صورت مصاحبه با اهالی بهعی بهروستای یادشده، فعالیت وسی

کردن رای روستا انجام شد. پس از پیادهاعضای شو ویژه

ها صورت مکتوب، با قراردادن مطالب و گفتهها بهمصاحبه

صورت مستند جمع به ، فرایند بازسازی روستاکنار یکدیگردر

 آوری گردید.

 مبانی نظری تحقیق. 6

 جاییتعریف جابه. 9.6

 یبازساز یکل و یاصل کردیرو کنندةمشخص یکی از شرایط    

 دیجد یهاسکونتگاه یبرا تیسا انتخاب ،دهیدسانحه ةمنطق

 یفعل محل در ساخت .3 :ردیگیم صورت قیطر دو بهکه  است

 کی در ساخت .2؛ (یدرجاساز) دهیدبیسآ یهاساختمان

-هجاب .(31 ، ص.2883، 2)دیکمن  (ییجاهجاب) دیجد تیسا

ها، شود که در آن خانهفرایندی تعریف میعنوان جایی به

های یک جامعه در مکان دیگر دوباره سرمایه و زیرساخت

، 3 ها، بارنستین، فالپس، پیتلت، و سناجی)شوند ساخته می

و ها خانه ی تغییر مکانامعناین امر تنها به .(11 ، ص.2838

جتماع و ا بلکه شامل کل ؛مردم ساکن در یک جامعه نیست

جایی یک هجاب معنایبه ،طور خالصهبه وتعلقات آن م همة

  .(3 ، ص.2883، 1)بوئن و جیگیاسو شیوة زندگی است

-خطرات بیپاسخ قطعی نیست و جایی هجابدر اغلب موارد     

این رویکرد  ،پی وقوع یک سانحهدراما  دنبال دارد؛شماری به

 به دالیلیعنوان بهترین گزینه ممکن است بهاوقات گاهی

-افراد مجبور به جابه :اند ازکه این دالیل عبارت انتخاب گردد

 سکونت قلمداد شود؛ها غیرقابلآن موقعیت فعلی جایی شوند؛

 باشد.پذیری در حوادث آینده بهترین گزینه برای کاهش آسیب

 هرگونه ،انترک دگاهید از (13 ، ص.2838، و همکاران ها)جی

 ،موجود یاجتماع و یکیزیف طیمح از مردم انتقال یبرا یتالش

های جدید مکان .داشت خواهد آنان یزندگ بر یمهم ریثأت

سائل معیشتی، احساس جامعه، سرمایة نامناسب ممکن است م

د نو باعث شو ثیر قرار دهندتأتحت اجتماعی، فرهنگ و ... را 

ی جایی زمان، جابهواقعدر مردم به مکان اصلی خود بازگردند.

-نتیجة آسیبدر شدهرخداده انحةه سمناسب خواهد بود ک

از برخی البته،  ؛باشد محل استقرار سکونتگاه انسانیپذیری 

-های سیل؛ مانند دشتپذیر هستندطور ذاتی آسیبها بهمکان

 .(33 ، ص.2883، 5)دیکمن نواحی کنار خطوط گسلگیر و 
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 یجایه. ابعاد و جوانب جاب2.6

 هدف کاهش خطرات آتی جایی باطورکه ذکر شد، جابههمان   

ها به مردم هایی است که دولتحلترین راهیکی از متداول

به  اندکتوجه  عالوه،دهند. بهدیده ارائه میمناطق آسیب

ریزی انجام این فرایند، ممکن در برنامهالزامات متعدد و ضروری 

اقتصادی و حتی اجتماعی برای است مشکالت مختلف کالبدی، 

اختصار برخی از ابعاد و ه باشد. در ادامه، بهداشتدنبال ساکنان به

 بیان های مختلفجایی براساس تجارب و دیدگاهجوانب جابه

  .دنشومی

ترین گاه یکی از مهمانتخاب مکان سایت جدید سکونت     

، شود. در اغلب مواردجایی محسوب میمسائل فرایند جابه

مناطق دهی سامان بخشیدن بهشتابزدگی با هدف سرعت

 شناسی برایمانع از انجام مطالعات دقیق زمیندیده آسیب

که صورتیجایی است؛ بههانتخاب سایت مناسب و ایمن برای جاب

های قبلی دربرابر سوانح های جدید نیز مانند مکانسایت

فاصلة  .(38 ، ص.2838، همکارانها و )جی پذیر هستندآسیب

های اجتماعی و شبکه های قبلی،سایت انتخابی تا سکونتگاه

جایی است. هجاب مهم درمعیشتی و منابع نیز یکی از عوامل 

اجتماعی و  اقتصادی، بر مسائل مختلفهریک از موارد ذکرشده 

هستند که توجه اندک به هریک  ن تاثیرگذارفرهنگی ساکنا

های رفتن معیشت، باالرفتن هزینهعوارضی مانند ازبین

، 3)برکات دنبال دارد... به و یمحیط، مشکالت زیستزیرساختی

 .(33-35 ، صص.3333

-نشدن زیرساختمینو تأگاه جدید طراحی نامناسب سکونت     

نیز یکی از دالیل نپذیرفتن آن توسط ساکنان های الزم آن 

 رسد تحقق این امر بدون درنظرگرفتن شیوةنظر میند. بهباشمی

ده با دیدگی، معیشت و روش ساخت بومی منطقة آسیبزن

تنها باعث این امر نه در موارد مختلفیشود. رو میهروبمشکالتی 

نارضایتی ناشی از بلکه  است، پذیری منطقه نشدهکاهش آسیب

های نکردن به زندگی رایج ساکنان باعث ترک سکونتگاهتوجه

با توجه ( 21 ، ص.3331، 1)آیسان و الیور است.یادشده گردیده 

بتوان برای رسد نظر میلف جهانی بههای مختبه تجارب و نظریه

  بیان کرد.جایی دالیلی را نبودن جابهبودن یا آمیزموفقیت

 جاییجابه آمیزنبودندالیل موفقیت. 6.6

-هجاببودن آمیزنعلل موفقیتها و تجارب مختلف، ازنظر دیدگاه

 واردی از این قبیل هستند:م یجای

 ؛بودن مکان انتخابی جدیدنامناسب 

 های اجتماعی و خویشاوندان و ز معیشت، شبکهفاصله ا

؛سایت قدیم

 ؛دسترسی اندک به منابع مانند آب، مراتع و غیره

 ها بدون درنظرگرفتن شیوة طراحی نامناسب سکونتگاه

 ؛روش ساخت بومی زندگی، معیشت و

 ها ناکارآمدی آنعمومی و سیسات و خدمات فقدان تأمین تأ

 ؛در سایت جدید

 ؛گیریمی در موارد مختلف تصمیمارکت مردفقدان مش

 های اقتصادی و اجتماعی جامعة درنظرنگرفتن اولویت

ی جایدرحال جابه

  ؛سایت جدید نداشتنامنیت

 ؛نقدرت و نفوذ رهبران محلی بر ساکناانگاشتن نادیده 

 از موارد ی که در برخی جایهای جابهزدن هزینهکم تخمین

و  ؛ آیسان3313، 3س)دیوی شودمنجر به رهاکردن پروژه می

-55، صص. 3333، ؛ برکات23-55، صص. 3331، 3الیور

 (.11-33، صص. 2838ها و همکاران، ؛ جی11

دهای مختلف اجتماعی ناشیی از پیام بر موارد ذکرشده،عالوه    

رفییتن معیشییت، دلیییل ازدسییتجییایی ماننیید فقییر بییهجابییه

رفییتن همبسییتگی ازخودبیگییانگی فرهنگییی و اجتمییاعی، ازبییین

و رقابیت و  ها و جامعهگسستگی در سطح خانوادهفرهنگی، ازهم

-وجودآمییده بییا جامعییة میزبییان از دالیییل موفقیییتتعییارض بییه

  شوند.جایی شمرده میآمیزنبودن جابه

  جاییآمیزبودن جابهدالیل موفقیت. 3.6

گردد، سازی مسکن بازنمیجایی تنها به مقولة دوبارهبهجا     

معیشت، محیط جامعه و سرمایة اجتماعی  حیات،بلکه تجدید 

زش و این رویکرد با ایجاد انگیاگر د. ننظر قرار گیرنیز باید مد

هش خطر در سوانح آتی را کا طرح مناسب همراه باشد، زمینة

دالیل ها و تجارب مختلف، براساس دیدگاهآورد. فراهم می

  ی چنین ذکر شده است:جایآمیزبودن جابهموفقیت

 ی صحیح ازلحاظ دوری از گسل، سیلگزینانمک-

های کشاورزی و قابلیت گیرنبودن، پرهیز از زمین

گسترش در آینده؛

 ل مواردی به سایت جدید که برای مردم حامل امکان انتقا

 های روحی، فرهنگی و احساسی هستند؛ نظیرارزش

 های باقیماندةاز قسمتاشیای مذهبی و مقدس، برخی 

؛های محلی و بومییر نشانهساها و ها، مجسمهساختمان
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 که وابسته به زمین کاهش اختالل در معیشت درصورتی

 ؛زاییترسی مناسب به محل کار یا اشتغالدس نباشد؛

 ؛سیسات عمومی در سطح کل اجتماعتدارک تأ

 ونقل عمومی، خدمات بودن منابع آب، حملدردسترس

؛مدارس بهداشتی، بازار و

 ؛با مالکیت زمین دادن مسائل مرتبطمدنظر قرار 

 ها و دهای مسکونی، چیدمان فضای سکونتگاهطراحی واح

؛نوع تسهیالت اجتماعی منطبق بر الگوی زندگی مردم

 دیده در مراحل مختلف تصمیممشارکت جوامع آسیب-

، شناسایی نیازهای اساسی، انتخاب سایت غ همچونگیری

ها، طراحی واحدهای ریزی و تهیة طرح سکونتگاهبرنامه

؛هاکونی و اجرای آنمس

 جایی و تخصیص آن در تخمین بودجة الزم برای جابه

، 3313)دیویس،  تضمین امنیت ؛مشخص نیزما دورة

ها و همکاران، ، جی23-55، صص. 3331، و الیور آیسان

 .(11-33، صص. 2838

-موارد قابل رسدنظر میشده در باال بهذکربا توجه به مطالب      

پس از بروز سانحه را بتوان  یجایجابه برای ارزیابیبررسی 

. موقعیت مکانی و 3دانست:  عواملاین  ای اززیرمجموعه

. عوامل 3مل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛ عوا .2جغرافیایی؛ 

. عوامل دخیل 5های کالبدی )بافت و مسکن(؛ . ویژگی1اقتصادی؛ 

-عه، هریک از این پنج عامل به زیرمجمواینبرعالوه در بازسازی.

 شوند. گردند که در ادامه شرح داده میهایی تقسیم می

هایی مانند سط زیرمجموعهموقعیت مکانی و جغرافیایی تو    

فاصله و دسترسی به روستای قبلی، امکان استفاده از مصالح 

مین و توپوگرافی و بازیافتی، دسترسی به منابع طبیعی، جنس ز

سائل اجتماعی . ماست بررسیقابلاصلی  دسترسی به جادة

توسط عواملی مانند تغییر جمعیتی، تغییر ترکیبات قومیتی و 

ل لحاظ مسائند. بررسی روستا ازشوسی میالگوی همسایگی برر

ند تغییرات هایی مانفرهنگی و سیاسی توسط زیرمجموعه

-ها بررسی میفرهنگی، تفاوت در نحوة ادارة روستا و مالکیت

         و زیرمجموعة بافت و مسکنهای کالبدی نیز در دشود. ویژگی

های مشارکت، سرعت بازسازی و سیاست .باشندبررسی میقابل

، در این مقالهتشویقی نیز از عوامل دخیل در بازسازی هستند. 

ذکرشده  هایمجموعهاساس کوه برجایی روستای اسطلخجابه

 است. بررسی گردیده

 های تحقیق. یافته3

  کوه قبل از زلزلهمعرفی روستای اسطلخ. 9. 3

)شکل  ی از روستاهای دهستان خورگام استکوه یکاسطلخ   

در استان  باشد ومیاین دهستان از توابع شهرستان رودبار  .(3

های محیطی این روستا ترین ویژگیگیالن قرار دارد. از مهم

قرارداشتن در منطقة ناهموار و کوهستانی محدودة جنوبی 

منابع آب سطحی است )گروه بازسازی، مندی از استان و بهره

 (. 31-18، صص. 3338

 
 موقعیت دهستان خورگام در شهرستان رودبار -9 شکل

 http://www.khorgam.com خذ:مأ

 با خطر نسبتاً در پهنةکوه بندی زلزله، اسطلخدر نقشة پهنه     

 553جمعیتی بالغ بر این روستا  ،3335. در سال داردباال جای 

طریق از عمدتاًساکنان آن که  تخانوار داش 383نفر با تعداد 

دامداری و البته  نمودند؛اورزی و زراعت دیم امرار معاش میکش

در آن های رایج ، پرورش طیور نیز از دیگر معیشتدامپروری

  .(3335، مرکز آمار ایران) ذکر شده است

دهد که کوه نشان میاسطلخ 3311عکس هوایی سال    

یاهی است روستایی با بافت فشرده و ارگانیک بدون پوشش گ

 دارگسترده شده استهای منفرد بر بستری شیبکه با خانه

http://www.khorgam.com/
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 بافت در، جاماندهبه شواهداهالی و  طبق گفتة .(2)شکل 

 چشمه، زاده،امام مسجد، لشام شاخص یبناها ،میقد یروستا

روی هفضای باز روب. اندبوده مدرسه و یعموم حمام آب، منبع

برپایی مراسم  عنوان محلی برای تجمع اهالی ومسجد به

آن قرار کنار خانة کدخدای ده نیز درو شده مختلف استفاده می

گیری مسجد، نسبت به توپوگرافی و محل قرار. داشته است

 شده است.محله نامیده میدو بخش باالمحله و پایین روستا با

-صورت مجزا ساخته میها بهبافت فشردة این روستا خانه در   

رار معاش، آمد، اموهم با هدف رفت ها ازشدند. فاصلة خانه

شده است؛ البته فاصلة سهولت تعمیر و غیره درنظر گرفته می

 3حد ها از هم بسیار کمتر از بافت غالب شمال کشور و در خانه

 ،بافت در هاتمانساخی ریگجهت ةنحوبوده است.  متر 2تا 

 یبادها دربرابر را هیابن کهاست  بوده یغربجنوب -یشرقشمال

  .است کردهیم محافظت یخوبهب غربیشمال و شمال نامطلوب

 
  (9631سال در عکس هوایی ) جود در روستای قدیمهای مومسیر دسترسی و کاربری -2 شکل

3338 خذ: گروه بازسازی،مأ

 روستا میقد بافت درید که آبرمیاز گفتة اهالی چنین    

-کردهیم یزندگ گریکدی با یتوافق یگیهمسادر  خانوار ینچند

در  خانوار 3تا  2، متری 188 ایهقطع درکه صورتاینهب ؛اند

در روستای  .(3)شکل  اندداشته سکونت مشترک اطیح کی

-هر خانه سند دستها مشخص نبود؛ ، حدود مالکیتقدیم

وسط خود اهالی بر روی یک برگ کاغذ نویسی داشت که ت

ای از افراد شد و به تأیید و امضای عدهمعمولی نوشته می

 رسید.معتمد محلی می

 

 

 

 

 
 قبل از زلزله کوهی اسطلخبافت قدیم روستا -6شکل 

3338، های پژوهشمأخذ: یافته

کوه ازلحاظ معماری و ساختمانی های موجود در اسطلخمسکن     

روستا اغلب دو طبقه  هایهستند. طبق گفتة اهالی، خانه یبررسقابل

دیگر به دام  مسکونی و طبقة ،شدند که یک طبقهساخته می

ها از یک اتاق ها، تقسیمات فضایی اتاق. در بیشتر خانهاختصاص داشت

-ها فعالیتو در اتاق گرفتصورت میدر وسط  2*2مرکزی به ابعاد 

این . در ندشدوابیدن با هم انجام میند آشپزی، خوردن و خهایی مان

، از خانه غیرهباند. رسیدهپله به ایوانی در طبقة باال می 3تا  1، با هاخانه

داری محل نگه عنوانبهیا مجزا صورت چسبیده به بنا هب فضای چوبی

و  1 های)شکل شدساخته میلوازم زندگی و  جو، گندم، مواد خوراکی

5): 
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 زلزله از قبل روستا مشابه سکنم ةنمون -3شکل 

3338 ،های پژوهشیافته: خذأم

 
 زلزله از قبل روستا یها خانه پالن -5شکل 

 3333، میری، و آقایی، زرگر :خذأم

، از کوه مانند اکثر مناطق روستایی گیالنهای اسطلخخانه   

یی صورت خرپادار بهیا چوبی و سقف شیبسنگی  چوب، پی

، طبق است. همچنین شدهالی ساخته میچوبی و سیستم زیگ

و مالت گل بوده و  پایین از جنس سنگ طبقة ،اهالی گفتة

ها ها، بر روی این سنگبرای ساخت طبقة باال و اتصال زیگال

مناسب بین ناموجب اتصال که این،  دادندکالف چوبی قرار می

-ساختمان یهاشالوده ینیچسنگ در سنگ و چوب بوده است.

 اغلب ینیچسنگو  بوده آهک گل یا گل یمصرف مالت ،ها

 . است شدهیم انجام یکشکالف بدون

  ها و اصول بازسازی مسکنسیاستو  زلزله. 2. 3

 سال خرداد 33 ،شنبهدقیقة صبح روز پنج 38در حدود     

روز  23ساعت (، به وقت محلی 3338ژوئن سال  28) 3333

        های گیالن و زنجانبسیار شدیدی در استان ، زلزلةچهارشنبه

وقوع پیوست که در اثر آن شهرهای منجیل و رودبار و صدها به

کلی ویران پرجمعیت کشور بههای پارچه از دهات و آبادی

بنیاد مسکن ) وارد گشت یخسارات فراوانها به آنو  ندشد

 .(3 .ص، 3313، انقالب اسالمی

ی شمال و ها و اصول بازسازپس از این زلزله، سیاست    

بازسازی و نوسازی بافت و مسکن  ا هدفغرب کشور بشمال

 بازسازی در برنامة هااین سیاستتدوین شد. ... شهرها و 

پس از  ،بنابراین اند؛تأثیر نبودهبینیز کوه اسطلخ روستای

بازسازی  ، برنامةهاتسیاس اینتوضیحات مختصری در ارتباط با 

  شود.شرح داده می این روستا

سیاست دولت درجهت  راستادراینمالی:  هایسیاست .3

سازی ی به خدماتی مانند تسطیح و آمادهگذارتخصیص سرمایه

و ... ساز و طراحی وتدارک مصالح، نظارت فنی بر ساخت زمین،

گذاری سرمایهتا  دیدگان توان انجام آن را نداشتندبود که آسیب

 حداقل ممکن برسد. به دولتی در بخش مسکن

مدیریت ساخت  سیاست مدیریت ساخت و مشارکت: .2

های تدارکاتی، طراحی و اجرایی بر واحدهای مسکونی درزمینه

در این نقش دولت  گذاشته شده بود.خانه صاحب  عهدة

 فراتر از توانایی ویمشارکت با صاحبخانه در اموری  خصوص

  تعریف شد.

ر زمینه سیاست کالن بدراینت تکنولوژی ساخت: سیاس .3

که صورتاینهب ؛بود یاصل خودکفایهایی مبتنی بر شیوه اتخاذ

 دیده،مردم نقاط آسیبی منطبق با توان های اجرایارائة روش با

محلی بخش اعظم کار با استفاده از بنایان  بتواند خانهصاحب

ظور در روستاهای استان منهمینبه .گیردعهده بازسازی را بر

عنوان مصالح اصلی قبل ج از چوب بهرای دلیل استفادةگیالن، به

، اسکلت چوبی با پوشش زیگالی انتخاب شد. این از زلزله
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ت خود را در زلزله نشان داده توانایی و مقاوم ،سیستم ساخت

ظفری، ؛ 3. ص ،3333، بنیاد مسکن انقالب اسالمیبود )

 .(5 .ص ،3333، جودی، و علیزمانی

ریزی بازسازی امهبرنریزی: های طراحی و برنامهسیاست .1

 همراههب بایستمیپویا و دارای تحول و تحرک  زدةمناطق زلزله

های حاساس این سیاست، طربر شد.درپیش گرفته میمردم 

 باشند؛ مردم روستاییگوی نیازهای جواب دتوانستنهمسان نمی

های ندی طرحباستخوان ،حی مسکن و بافتدر طرا ،بنابراین

نظام طراحی  ،کنار آنپذیرفته شد و درعنوان یک اصل قبلی به

وب طراحی چتوانست یک دسته اصالحات تکنیکی را در چارمی

 های تجمیع،، طرح. همچنیناختیار مردم قرار دهدقبلی در

 .بودندل فنی قوی مردود جایی بدون دالیام و جابهغاد

در مراحل اجرای  های نظام تشکیالتی مجری برنامه:. سیاست5

های مجری برنامه با نهادها و دستگاه ،سازیبازسازی و نو

ساس وظایف قانونی اها برنیک از آمختلف ارتباط داشت که هر

عنوان یکی شورای اسالمی بهد. وظایف نردکمشخص فعالیت می

به این شرح تعریف بازسازی  مةتشکیالتی برنا منظا یاز اجزا

 کمک در، پیگیری برای آغاز بازسازی روستاشده است: 

کمک در ، ر واحدهای مسکونییص میزان خسارت وارده بتشخ

اسب و حل کمک در یافتن زمین من، آمار خانوارها تهیة

جام امور ان، جایی روستا(مشکالت مربوط به آن )درصورت جابه

 اداری مردم در اسرع وقت.

را برعهده  فاین وظایالزم است ذکر شود بنیاد مسکن    

ناسی تکتونیک و سازه با کارشانتخاب و تشکیل تیم  داشت:

تونیک منطقه و آثار تخریبی زلزله، گزارش تک هدف تهیة

برای  شهرسازی معماری و انتخاب و تشکیل تیم کارشناسی

گزارش اطالعات جمعیتی و آثار آن در نظام استقرار  تهیة

 زی.و بررسی نحوة بازسالوژی مسکن یپوروستاها و ت

زدة گیالن سازی مناطق زلزلههای بازتسایررسی سباز  ،نهایتدر    

ن سایت روستاهای تخریبی بودخیزرسد سانحهنظر میو زنجان به

های ریزیجایی باشد؛ اما برنامهههای جابدلیل عمدة پیشنهاد طرح

و فضای بحرانی این مرحله، حجم زیاد  اسکان موقت مرحلة

-هباجبرای دالیل دیگر  از نیز بربودن این اقدامآواربرداری و زمان

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی،) اندهای روستایی اعالم شدهجایی

  .(3 .ص ،3333، همکارانی و ظفر ؛33 .ص ،3333

 بازسازی روستای جدیدوه و کاسطلخجایی هجاب. 6. 3

ت زیادی اکوه تلفات و خساراین زلزله، بر روستای اسطلخ در    

از اهالی و نفر  38شدن منجر به کشته این سانحه .وارد شد

و  قدمت شب،. زلزلة نیمهشدغیر از دو خانه بهتخریب اکثر بناها 

تلفات و خسارات واردشده  دالیلها خانهبودن پذیرآسیب

 هستند.

مسیر ی و شهری و دلیل دوربودن از مراکز روستایبه    

 خیربا تأ به این روستا های امدادیکمک ،نامناسب دسترسی

اقدام به  ،صورت خودیاریبه اهالی لیلدهمینشدند و بهارسال 

ی خود یر آوار و استفاده از ذخائر موادغذایآوردن افراد از زبیرون

ماه  3 تا 2که  چادر بوداسکان اضطراری  ،این روستا درکردند. 

-برنامه و سیاستطبق و اسکان موقت آن نیز برطول انجامید به

 .فته شدنظر گرای درسازی هستهخانه ،های کلی بازسازی

جایی بهیا جاگیری دربارة برنامة درجاسازی تصمیمبرای      

این حاکی از این بود که نتایج . روستا مطالعاتی انجام شد

 گسل اصلی و چند گسل فرعی واقع شده روستا در محدودة

زمانی طوالنی  ی با دورةژهای فشاری و پرانرگسل وجزکه  است

 (28 .ص ،3338 ،المیبنیاد مسکن انقالب اس) استو مخرب 

        قبیلاز دلیل و مواردیاینبه بازسازی روستا ، برنامةنهایتدر

و زمانبربودن  دشوار خوردن وضعیت مالکیت و نیزمهبه

مبنای بازسازی روستا بر نامةبر ،سازوآواربرداری برای ساخت

دلیل احساس ناامنی طبق گفتة اهالی، به .تدوین شدی جایهجاب

به سکونت در روستای قدیم له اغلب اهالی نیز تمایلی پس از زلز

 نداشتند.

و انتخاب زمین مناسب روستا ی جایهاولین قدم برای جاب   

و انتخاب  جاییهجاب ، موافقت برایاهالی طبق گفتة بود. ایمن

بنیاد مسکن،  زمین جدید توسط جمعی متشکل از کارشناسان

ی با بخشدار و ن محلی و طی دیدارشورای روستا، معتمدا

هزار  فاصلةمسطح در زمینی  ،نهایتدرفرماندار صورت گرفت. 

 . گردیدانتخاب متری روستای قدیم 

ی جایمسؤول بازسازی و جابه عنوانبه بنیاد مسکن مازندران   

مسؤولیت خرید اراضی از مالکان این روستا انتخاب شد که 

ن یا بر عهدة هاهای موردنیاز و تفکیک زمیناولیه، تهیة نقشه

 بافت جدیدشده برای این منظور، در نقشة تهیه سازمان بود.

گردید تقسیم  25*33متری به ابعاد  188های به قطعه روستا

تا  2 دیدههای روستای آسیبزمین شده نسبت بهابعاد ذکر که

به یک خانواده با سند مشخص هر قطعه  ،نهایتدر برابر بود. 3

اهالی در انتخاب زیرنظر شورای اسالمی روستا، شد. فروخته 

 .آزادی عمل داشتند محل قطعه

پس  .طول انجامیدماه به 3اب زمین و خرید آن حدود انتخ     

صورت شطرنجی، به وستای جدید کهشدن طرح رمادهاز آ
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         ه بود، مراحل شد آماده های منفردبا خانه غیرمتراکم و

 مینةزاهالی و شورای روستا در .آغاز شد سازی بستر روستاآماده

بودن صیبندی و موارد زیرساختی تخصقطعه طراحی بافت،

              سازی آن فعالیت آمادهتسطیح و  زمینةاما در دخالتی نداشتند؛

 .کردندمی

های اولیة ، گام بعد ساخت هستهشدن بافتپس از آماده    

از تکنیک آشنای ساخت  ها بود. ستاد بازسازیمسکن در قطعه

 سنگ و مالت سیمان،ها با پیاستفاده کرد. خانهروستا مسکن 

ف شیروانی با دیوارهای چوبی با استفاده از سیستم زیگالی و سق

ارتقاء و با استفاده از تکنیک بومی  شدند.پوشش حلبی ساخته 

  همراه بوده است. نیز هابهبود اتصاالت و دیتیل

ای خود مشارکت فعالی داشتند هساختماناهالی در اجرای     

ها را زدند و ما زیگالی و حلبی» گفتة یکی از ساکنین،و به

مساحت زیربنای  .«هایمان را تکمیل کردیمخانه... خودمان 

تا  33، از اساس تعداد خانوارشده در هستة اولیة بنا برساخته

به  کهصورتاینبه           مترمربع متغیر بوده است؛  21

مترمربع و  35 تا 32، بین نفر 5های با جمعیت کمتر از خانواده

 مربعمتر 23، حدود نفر 5های با جمعیت بیشتر از خانوادهبه 

 گرفت. زیربنا تعلق می

به اهالی این روستا درطول زمان بازسازی و پس از آن،     

برای خرید ابتدا ء گردید. در اعطاهای مختلفی هزینهکمک

پرداخت شد.  هابه آنبالعوض های تای جدید، وامروسزمین 

اولیه برای توسعه و ساخت  ، پس از احداث هستةهمچنین

 .دریافت کردندبهره ، وام کمفضاهای معیشتی

زمان تحویل تا  3333ماه سال یعنی خرداد ؛از زمان زلزله     

 ؛طول انجامیدماه به 3، حدود نطرف بنیاد مسکاسکان موقت از

 هاهستة اولیة خانه ،با فرا رسیدن فصل سرما و کاشت ،نتیجهدر

توانستند بدون دغدغه به امور تحویل داده شده بود و مردم می

 کشاورزی خود بپردازند.

های سال از بازسازی و ساخت هسته 2تا  3پس از گذشت     

گفتة اهالی، آغاز شد. به هاخانهاولیة مسکن، تکمیل و گسترش 

زمان کار کشاورزی و  دلیلمبود وقت بهکخیر دلیل این تأ

، منابع مالی اندک بود. طرح اولیة مسکن سبب شد تا همچنین

ها به تکمیل خانهیان با توجه به نیاز و وسع مالی خود روستای

مندی از ها بهرهبپردازند. نکتة قابل توجه در گسترش خانه

 ست.ا هاروستای قدیم در ساخت و گسترش آن آوارهای

 حاضرکوه درحالروستای قدیم اسطلخ .3. 3

، بازدید میدانی از 3333زلزلة سال سال از  28پس از گذشت    

آن  بررسی توجهی را براینتایج جالب کوهروستای اسطلخ

           ، اثری از دهد. در روستای قدیمارائه می بازسازی

و  جز یک خانه؛ به(3)شکل  شودهای قبلی دیده نمیساختمان

زاده و امام .ندعد از زلزله سالم باقی مانده بودبکه  خانهوهقه

ی قدیم با توجه به تقدسی که برای اهالی داشتند، مسجد روستا

همچنان و  ندشدکمک مالی یکی از آنان دوباره بازسازی  با

 1 های)شکل گرددجا برگزار میدر آنمراسم محرم و ماه رمضان 

 :(3و 

 
 حاضردرحالکوه لخاسطروستای قدیم  -3شکل 

 3338، های پژوهشمأخذ: یافته 
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 کوهروستای اسطلخ شده در بافت قدیمزادة بازسازیامام -1شکل 

3338 های پژوهش،مأخذ: یافته

 
 کوهروستای اسطلخ شده در بافت قدیممسجد بازسازی -8شکل 

 3338های پژوهش، مأخذ: یافته

 حاضرکوه درحالروستای جدید اسطلخ. 5. 3

خانوار  18نفر با تعداد  233 جمعیت روستا ،3335در سال    

شدن تعداد کمرسد نظر میبه طبق آمار اعالم شده است.

بنیاد مسکن ) باشدبیشتر ناشی از مهاجرت  کوهاسطلخ جمعیت

که اساس فعالیت کشاورزی  .(18 .ص ،3338 ،انقالب اسالمی

ر مواردی چون د و عامل پایداری این روستا است،استقرار 

 ادامه دارد.زراعت، باغداری و دامداری 

زمین  دری جایپس از جابه کوه، اسطلخذکر شدطورکه همان    

در این روستا برخالف  .(3)شکل  استقرار یافت یمسطح

بندی شده های پایین و باال تقسیمروستای قدیم که به محله

لوص اما سادگی و خ ؛بندی خاصی وجود نداردبود، محله

معابر اصلی و  گر است.آن جلوه شطرنجی طبیعت در بافت

حرکت ماشین  خالف روستای قبلی، امکانکوه برفرعی اسطلخ

-مسیری که درحال و( 38)شکل  کننددر بافت را فراهم می

، منطبق با مسیر گذردحاضر ازمیان بافت روستای جدید می

ای این امر سهولت دسترسی به روست روستای قدیم است که

 :(33)شکل  فراهم آورده است قبلی را

 
 کوهشمای روستای جدید اسلطخ -1شکل 

 3338های پژوهش، مأخذ: یافته
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 صلی روستای جدیدمعبر ا -91شکل 

 3338های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 
 

 
 مسیر دسترسی روستای جدید -99شکل 

 3338، گروه بازسازی خذ:مأ

 گره نسبتاً خانه ، چندباب مغازه و قهوهدر مرکز روستا، مسجد    

دلیل طراحی نامناسب، بهاما  اند؛وجود آوردهفعالی را در بافت به

 های)شکل عنوان فضای جمعی نام برد.توان آن را محلی بهمین

های جمعی و توان گفت کاربری، میکلیطور. به(33و  32

ر فضاهای عمومی که باعث فعالیت انتخابی و اجتماعی د

 د.ند، وجود ندارنفضاهای باز جمعی در روستا شو
 

 کوهاسطلخ شده در مرکز روستای جدیدداثهای احمغازهخانه و قهوه -92 شکل

 3338های پژوهش، مأخذ: یافته
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 کوهاسطلخ مسجد روستای جدید -96 شکل

 3338های پژوهش، مأخذ: یافته

-بهمسکن  شدةی، هستة اولیة بازسازذکر شدطورکه همان     

-بهنیز گسترش مسکن  وصورت یک طبقه ساخته شده بود 

؛ البته گسترش پیدا کرده استصورت افقی و یک طبقه ادامه 

-است، اما پیچیدگی و چندالیه ها الگوی خاصی نداشتهخانه

ه، تنور و دیگر فضاهای طویل شود.ها مشاهده میبودن در پالن

 ند. اهشد ساخته جداگانهصورت خدماتی درکنار مسکن جدید به

از نوع اند، ، بیشتر دیوارهایی که اهالی ساختهطبق شواهدبر   

های قدیمی تأمین ی است که حتی مصالح اولیة آن از خانهزیگال

های جدیدتر استفاده از مصالح شده است؛ البته در خانه

الزم . شودهای حصار دیده میغیربومی مانند در و پنجره و نرده

عیت دلیل ممنوهای جدید بهخانهدر ساخت کر شود ذاست 

ها با اسکلت بتنی و دیوارهای استفاده از اسکلت چوبی، خانه

 شوند.ساخته میسفالی 

 
 دهدشکل هستة اولیة اسکان موقت را نشان میکه نوار مستطیل کوهروستای اسطلخ های روستای جدیدیکی از خانه -93شکل 

3338، گروه بازسازی خذ:مأ 

  آن و عوارض جانبی جاییهی جابها. دستاورد3. 3

کوه جایی روستای اسطلخ، بررسی جابهذکر شدطورکه همان    

عوامل  .2. موقعیت مکانی و جغرافیایی؛ 3 :هایبراساس مجموعه

های . ویژگی1. عوامل اقتصادی؛ 3فرهنگی و سیاسی؛ اجتماعی، 

در ادامه بررسی است. قابل عوامل دخیل در بازسازی .5کالبدی؛ 

-اسطلخجدید شده در ارتباط با روستای رحیک از موارد مطهر

 شود.کوه بررسی می

-میموقعیت مکانی و جغرافیایی روستای جدید  رتباط بادر ا    

-در فاصلة قابل کوه جدیداسطلخ ،لحاظ مسافتتوان گفت از

و ازحیث دسترسی یابی شده است قبولی از روستای قدیم مکان

این موارد گذرد. نیز مسیر قدیم ازمیان بافت روستای جدید می

شده را برای تخریب یهااستفاده از مصالح بازیافتی خانه امکان

عی، دسترسی به منابع طبی ،اینبر. عالوهدنآورمیوجود اهالی به

بازگشت  .نداشت همراهبهتغییری یان مزارع و مراتع برای روستای

-د خاطرات آن باعث حفظ و زنده نگهبه روستای قدیم و تجدی

 داشتن تعلقات ذهنی افراد روستا شده است. 

-تای قدیم در کوهپایه و بافت فشردة آن، خانهقرارگیری روس   

ی به جایهب؛ اما جاداشتاز باد غالب روستا محفوظ نگه می ها را

اشی از زمینی مسطح و بافت باز و غیرمتراکم آن مشکالت ن

 وجود آورده است. روستا به مزاحمت باد برای

های زیرزمینی، زمین مسطح بافت جدید باالبودن سطح آب    

-ث ماندگاری آب بر سطح معابر و گلمناسب باعناو شیب 

براین،  موارد شود. عالوههای طوالنی میآلودبودن آن برای مدت

همراه مشکل دفع فاضالب را برای روستاییان به شدهذکر

 . اندداشته
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ل اجتماعی، برخی از مسائبر ی روستا جایجابه براین،افزون    

توان یر گذاشته است. میثکوه  تأفرهنگی و سیاسی اسطلخ

نشده  در ساختار قومیتی روستا تغییرباعث ی جایاین جابه گفت

همکاری و مشارکت بین آنان را حفظ و  یةاست و این امر روح

قبل و بعد از زلزله  تیبا توجه به آمار جمعی تقویت کرده است.

های پس از جمعیت روستا بعد از زلزله و سالشود مشاهده می

که تنها طوریهب ؛است شدهای مالحظهآن دارای کاهش قابل

برند. این کاهش جمعیت و می سرهافراد مسن و پیر در روستا ب

دهندة تواند نشانمی مهاجرت افراد جوان به شهرهای اطراف 

که به امر مهم بازسازی اقتصادی روستا  این واقعیت باشد

 توجهی نشده است. 

توان در بررسی روستا ازلحاظ مسائل فرهنگی و سیاسی می   

ته و داشنیان سوم روستایری تغییری در آداب و جایگفت جابه

اما در  دارة روستا مشغول است؛اشورای اسالمی همچنان به 

ست که پس از ها مشخص نبوده ا، حدود مالکیتروستای قدیم

یک از اهالی مبادرت به های روستای جدید هربندی زمینقطعه

های زمین. انداند و صاحب ملک محسوب شدهخرید زمین کرده

های روستای برابر زمین 3تا  2شده ازلحاظ مساحتی خریداری

یکی از دالیل پذیرش این موضوع طبق گفتة اهالی، قدیم بودند. 

 .جایی روستا استجابه

توان ذکر کرد که قبل و بعد از زلزله از جنبة اقتصادی می   

زراعت شامل تغییری نداشته است و  معیشت رایج در روستا

. مشاغل اصلی است وکشاورزی، دامداری و پرورش طیور جز

-، در این جابههای زراعی و مراتعتغییر اندک فاصله از زمین

برای های معیشتی گذشته جایی مشکلی در انجام فعالیت

 یان ایجاد نکرد. روستای

ازلحاظ بافت و روستای جدید نیز  های کالبدیویژگی     

-به و واحد یامجموعه روستا بافت بررسی هستند.مسکن قابل

 یفضاها مسکن، شامل یخال و پر یفضاها از وستهیپهم

 و یعموم یفضاها ،یخدمات و یبهداشت ،یفرهنگ ،یمذهب

 درکنار که است باز یفضاها و یارتباط یفضاها ،یاختصاص

پور، )سرتیپی دهندیم لیتشک را یکالبد ساختار گریکدی

 روستا ساتیسأت و زاتیتجه ی،بازساز از پس .(38. ص ،3333

 جادکنندهیا هایظرفیت ازنظر ،درواقع. اندداشته یمثبت راتییتغ

 ریثأت یبازساز ،زاتیتجه و ساتیسأت شبردیپ و شرفتیپ یبرا

 دارند اذعان نیز هاییروستا وضوعم نیا به. است گذاشته یمثبت

 .دانندیم سرتریم یبازساز از پس را امکانات گسترش امکان و

روستای جدید امکان تردد ماشین  بافت شطرنجی و عرض معابر

امر در روستای قدیم  مراه آورده است. اینهها را بهدر آن

های مثبت هاهالی این موضوع را یکی از جنب پذیر نبود وامکان

 .کنندجایی بیان میجابه

های یک طبقة اولیة مسکن، رسد ساخت هستهنظر میبه   

های دو ومیر ناشی از خانهدراختیارداشتن زمین کافی و مرگ

کن همگی باعث گسترش و تکمیل مس ،طبقه در روستای قدیم

، بنابراین اند؛جای ساخت در ارتفاع شدهدر سطح افقی به

کن نسبت به قبل از نوعی شاهد الگوی تغییر مسبهروستا دراین

وزیع فضا در پالن ت در زلزله هستیم. این تفاوت در ارتفاع و نیز

در دو  سازوقبالً ساخت ،ذکر شدطورکه همان بررسی است.قابل

عنوان فضای دامی است که فضای پایین به شدهطبقه انجام می

. قرارگرفتن دام در بوده است اول فضای زیستی یا انبار و طبقة

شدن داشته و در گرمهمراه طبقة پایین امنیت بیشتر آن را به

های مسکن در حاضر قسمتخانه نیز مؤثر بوده است؛ اما درحال

 شوند.یو همگی در یک ارتفاع ساخته م اندزمین پخش شده

در ساخت سیستم زیگالی  -استفاده از تکنیک ساخت بومی   

 در تعمیر و نگهداری هستة که اهالیمسکن اولیه باعث شد 

و توسط بناهای  ه و گسترش و تکمیل آن خودکفا باشنداولی

 های، بهبود دیتیلمحلی قادر به انجام این امور باشند. همچنین

. کیفی آن موثر بوده است اجرایی این تکنیک بومی در ارتقای

 کلتهای خود را با استفاده از فناوری اسهرچند از اینکه خانه

                                       رسند.نظر میاند، پشیمان بهفلزی یا بتنی بازسازی ننموده

ررسی موفقیت یک بازسازی در ب یمهم مشارکت مردمی اصل   

گیری، اجرا و شود که در سه مرحله شامل تصمیممحسوب می

ی اهالدادن رسد دخالتنظر میبررسی است. بهبرداری قابلبهره

گیری های مربوط به روستا و تلفیقی از در انجام تصمیم

 در یاهال کردنمیسهو پایین به باال،  نییپا به باالرویکردهای 

 یعمران یها پروژه ژهیوبه از طراحی تا ساخت و هاپروژه

است و  ه، ضامن موفقیت بازسازی بودهنیهزکم و اسیمقکوچک

 دستبه که یزیچ از ینگهدار به مردم لیتما درمجموع،

  باشد. شتریبشود، می ساخته خودشان مشارکتبا  ای خودشان

طریق شورای زاهالی اکه  راستا باید ذکر کرددرهمین    

 انتخاب وجایی هتصمیم به جاباسالمی روستا در مواردی مانند 

 انتخابو  خود دیجد نیزم محل روستا و نیز دیجد نیزم

سازی بافت اهالی در آماده براین،. افزونسهیم بودند هیهمسا

اما در  ؛مشارکت فراوانی داشتند های اولیهجدید و ساخت هسته

و  ، تسطیح و زیرسازی آنطراحی بافتامور تخصصی مانند 

داده نشدند.  انتخاب محل هستة اولیة مسکن مشارکت
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های مختلف مشارکت مردم در قسمترسد نظر می، بهنهایترد

ی و انتخاب زمین و جایتبط با جابهازی مانند تصمیمات مربازس

محصول بازسازی را بیشتر کرده حس تعلق افراد به  ،ساخت

ها و اهالی سعی در گسترش و تکمیل خانهکه صورتیاست؛ به

 .اندروستای خود کرده

توان به مدت زمان انجام آن و از موارد دیگر بازسازی می   

، یل اسکان موقتاعطای وام اشاره کرد. از زمان زلزله تا تحو

با فرارسیدن فصل سرما  ،نتیجهدر طول انجامید؛ماه به 3حدود 

ه بود و مردم های اولیه تحویل داده شدو کاشت، هسته

 مکان به امور کشاورزی خود بپردازند. ةتوانستند بدون دغدغ

 بهرهصورت بالعوض یا کمن بهخرید زمی های اعطایی برایوام

بسیار انجام امور  ها به روستاییان برایاعطا شده بود که این وام

 .ندکمک کرده بود

 گیری. نتیجه5

-، بهکوهاسطلخ بازسازی روستایسال از   28پس از گذشت     

 اند و برایمکان جدید را پذیرفته رسد اهالی روستانظر می

های مثبت و بهاین بازسازی نیز جنند. هست عمران آن در تالش

 یلی این روستا به دالجایهجاب خود را دارد. منفی ویژة

 حالی، در. ایننزدیکی به گسل انجام پذیرفته بودتکتونیکی و 

 ،سایت جدیدیابی در مرحلة مکانرسد نظر میبه ست کها

شناسی و اقلیم منطقه انجام مطالعات دقیقی در ارتباط با زمین

شدید و موسمی  است. اهالی روستا از مزاحمت بادهای نشده

از کوهپایه به دشت روستا شدن جاهدلیل جابند که بهشکایت دار

است. مشکل دفع ایجاد شده و بافت غیرمتراکم جدید روستا 

-دلیل جنس خاک سایت جدید و مسطحنامناسب فاضالب به

          کوه یگر از معضالت روستای جدید اسطلخیکی د بودن آن

ت در باعث تسریع و سهولقرارگیری در سایت مسطح  اما است؛

ب، برق و ... برای کشی آهای عمرانی مانند لولهانجام فعالیت

های دیگری جایی از جنبههاین جاب ،بنابراین روستا شده است؛

، بر مورد ذکرشدهعالوه .ن را جلب کرده استرضایت ساکنا

ر سایت شده دهای تقسیمزمینزیاد مالکیت و مساحت  مسئلة

 ،همچنین .ان نام بردتورا مینسبت به سایت قدیم جدید 

تنها باعث نهکوه کی سایت جدید به بافت قدیم اسطلخنزدی

لحاظ معیشتی ، بلکه ازشدهن ساکنامادی و ذهنی حفظ تعلقات 

 یریکارگهبو دسترسی به منابع و مزارع نیز مناسب بوده است. 

 در مسکن، ساخت در اتصاالت بهبود با یمحل ساخت کیتکن

-یصورتبه ؛شد ثیحنیازا یاهال دننشهوابست موجب درازمدت

 صورت یمحل یبناها یهمکار با مسکن گسترش مراحل که

-دراختیارداشتن زمین کافی و مرگبراین، افزون .ه استگرفت

همگی باعث  ،های دو طبقه در روستای قدیمومیر ناشی از خانه

جای ساخت در ترش و تکمیل مسکن در سطح افقی بهگس

کن شاهد الگوی تغییر مس، در این روستا اینبنابر ؛انددهارتفاع ش

مشارکت اهالی در مراحل  .نسبت به قبل از زلزله هستیم

سازی د انتخاب زمین سایت جدید و آمادهمختلف بازسازی مانن

علق افراد یکی از دالیل افزایش حس تیز ها نساخت خانهو آن 

 سایت جدیدکه صورتیبه            ؛نسبت به سایت جدید است

-رسد برنامهنظر می، بهنهایتدراکنون یک روستای فعال است. 

موارد در خصوص ریزی برای کاهش خطر، قبل از وقوع سوانح به
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Abstract 
Purpose: Reconstruction programs have two approaches: In-situ reconstructions and 

Relocation. Different experiences around the world show little acceptance of relocation 

programs by people which new sites were left or did not return to their pre-boom. Meanwhile, 

Estalkhkooh village relocation program shows vice versa. Villagers not only accept their new 

relocated village but also are trying to improve it. The purpose of this article is evaluating the 

Estalkhooh reconstruction after twenty years in order to discover the reasons of acceptation of 

the relocation by residence and also to achieve outcomes and complications.  

Methodology: The article is based on qualitative research methods and has benefited from data 

collection tools such as observation, deep and semi-deep interviews and document review. 

Findings: Based on results and outcomes of the research, this relocation program was 

successful in attraction of rural people's participation as well as its rapid reconstruction process. 

It seems that simple access to old site of village, little distance from it, owning new lots in 

relocated village and etc. were the reasons of acceptance of this relocation. But this 

reconstruction had negatives effects for the village too. 

Research limitation:  lack of information about reconstruction process, Poor road access to the 

village and the problems associated with low literacy and aging among the target population  
Practical implications: It seems that in reducing the risk of disasters by reconstruction, the 

region should be investigated further by headquarters of reconstruction in case of relocation. 

Original/value: The significance of the research in this regard is introducing the social, 

economic, physical and cultural factors that contribute to the residence acceptance in 

relocations after disasters. 

Keywords: Reconstruction, relocation, Estalkhkooh, Gilan-Zanjan earthquake. 
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