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  :چکیده

،می تواند زندگی انسانها یـا اکوسیـستم را مـورد تهـاجم غیـر                ها همچون سوانح طبیعی    وقوع بحران 

در . عادي خود قرار دهد و در الگوهاي معمول زندگی و ساختارهاي آن در جامعه اختالل ایجاد کنـد              

  جایگزینی کامل ساختارهاي تخریب شده می باشد این راستا جبران خسارت،

 بـشر  يتهـا یم متاثر از فعالیر به طور مستقی اخي در سالهایعی از سوانح طبیش خسارات ناشیروند افزا 

ن سـوانح عـالوه   یا . باشدی میعی طبير در مجاورت منابع خطرها یب پذ ی آس يه ها ی سرما یو پراکندگ 

ـ  از جمعی شود ،بخش قابل توجه    یگر م ی د یر معضالت اجتماع  یسا  و ینکه سبب تلفات جان   یبر ا  ت ی

 یلطمـات انـسان   تلفات و . کندید می تهدي در حال توسعه از نظر اقتصاديژه در کشورهایا بوجهان ر 

 لزوم وجود  ي توانسته اند تا حدود     و بروجرد  زلزله بم ،   ی همچون سونام  یناگوار سوانح  اد و یار ز یبس

ـ ان سل فقـد یـ ن همه بـه دل یبا ا. ندی نجات جان انسانها را برجسته نما   يدات الزم برا  یتمه ابزار و  ستم ی

 از ی ناشیت بار مالی،اهم  کشورهاياستگذاری و سیتیری مديه هایسک در ال یت ر یری بر مد  ی مبتن يها

  . شوندیده گرفته می نادی بازپرداخت خسارات احتماليستمهای و سیعیسوانح طب

در  1385  فروردین از زلزلهی جبران خسارت ناش  ي روشها ی بررس پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن       

اجرایی بـا تکیـه بـر     جمع بندي و نتیجه گیري  به ارائه راهکار          روستایی، شهرستان بروجرد و      مناطق

  جبران خسارت پس از زلزله  در ایران برسد،بهبود روشهاي براي بینش علمی 

  در روسـتاهاي  1385هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهاي جبران خـسارت ناشـی از زلزلـه سـال       

  .ه از آن در تصحیح سیاست هاي دولت در این رابطه در آینده استبروجرد، به منظور استفاد

مبتنی بر دو بخش نظري و میدانی است در بخش نظري با استفاده     روش انجام تحقیق در این پژوهش       

از مطالعات کتابخانه اي و جستجوهاي اینترنتی ،تحقیقات مشابه و شیوه هاي رایـج جبـران خـسارت           

ار گرفته است و ادبیـات تخصـصی موضـوع اسـتخراج و مناسـب تـرین       پس از زلزله مورد بررسی قر 

در بخـش میـدانی، بـا اسـتفاده از ابـزار            . روش جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انتخاب شده است         

 مطلعین محلـی  – تحقیق شامل، مشاهده دقیق و مستقیم ، مصاحبه با خانوارهاي روستایی آسیب دیده      



 ب 

پـس از  . زسازي به تکمیل پرسشنامه هاي تنظیمی پرداخته شده است      مسئولین و دست اندر کاران با      و

داده هاي . گرد آوري اطالعات ،تجزیه و تحلیل آنها بوسیله شیوه هاي کمی و کیفی انجام گرفته است           

 تجزیه و تحلیل شده و بوسیله نتایج بدست آمده Ecxelکمی با کمک شیو ه هاي آماري و نرم افزار     

فی مانند عکس ،نقشه ،مصاحبه با مردم و مسئولین تجزیه و تحلیل کیفـی انجـام        به همراه داده هاي کی    

  . گرفته است

 حاصل از یافته هاي تحقیق برآورد خسارت بایستی بـر اسـاس متـد و روش مناسـبی                   نتایجبر اساس   

صورت بگیرد تا اوال کسانی که مستحق دریافت کمک هـستند از آن بهـره منـد شـوند و ثانیـا میـزان                   

و همچنین جبران خسارت تنها از طریق دولت وگاها مردم  نباید انجام پذیرد تـا          . عادالنه باشد کمکها  

بلکه مـردم ، دولـت ، شـرکت هـاي بیمـه اي و            . بار مالی زیادي بر روي کشور و دولت تحمیل شود         

     .  سازمانهاي حمایتی بطور مشترك بایستی در جبران خسارات سهیم باشند

  :پیشگفتار

ز نظر تنـوع و تعـدد حـوادث طبیعـی و خـسارت هـاي ناشـی از حـوادث طبیعـی در رده                       اکشور ما   

 منـاطق مختلـف     – بویژه زلزله و سـیل       -کشورهاي پر حادثه قرار دارد و هر ساله ،حوادث گوناگونی         

کشورمان را با خسارات و تلفات روبرو می نماید که به دلیل نوع جبران خسارت در ایـران بـار مـالی           

پرداخت خسارت ناشی از بالیـاي طبیعـی     تعیین و  چگونگی برآورد . ت تحمیل می شود   زیادي بر دول  

اگرچـه روشـها و   . خصوصاً زلزله، همواره از جمله چالشهاي پیش روي مجریان بازسازي بوده اسـت           

هاي گوناگونی در این ارتباط از سوي دولت ها و دستگاههاي ذیربط بکار گرفته شده اسـت،                رویکرد

 غالباً مطرح بوده که بهینه ترین روش بـرآورد و پرداخـت خـسارت کـه در آن منـافع               لیکن این سوال  

  المقدور حفظ شود چگونه است؟تی شخص آسیب دیده ح

بنیـاد   در استان لرستان که خسارت هاي جانی و مالی را در پـی داشـت   85 فروردین   11پس از زلزله    

با تبدیل اسـکان    متفاوت به امر بازسازي،      با رویکردي     بعنوان مجري بازسازي     مسکن انقالب اسالمی  

مشارکت مردم  در مراحل گوناگون عملیات اجرایی بعنوان محـور در برنامـه        موقت به اسکان دائم و        

ایـن امـر بعـالوه نحـوه و      .   ماه کار ساخت اکثر خانه ها را به اتمـام رسـاند     10در مدت   کار خویش   



 ت 

 منجر به این پرسش شد که آیا رویکرد مزبـور در        شکل برآورد و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان،       

جهت رضایتمندي مردم و در راستاي اهداف توسعه بوده است یا خیر؟ به منظـور بررسـی و ارزیـابی             

زده  منـاطق    تجربه جبـران خـسارت در بازسـازي منـاطق زلزلـه             بررسی  علمی روند جبران خسارت     

بـه عنـوان موضـوع رسـاله توسـط        ت بـاال     با هدف یافتن پاسخ مناسب بـه سـواال         "بروجرد روستایی

 مطالعات کتابخانـه اي در زمینـه   88 در آغاز طی شهریور و مهر ماه سال        .اینجانب مد نظر قرار گرفت    

 با تنظیم پرسشنامه هـا ، تعیـین حجـم نمونـه و انتخـاب               88تحقیق بانجام رسید و سپس در آبان ماه         

 اولین سفر به منطقه جهت آشنایی     ،قیق ،دکتر مطوف  روستاهاي نمونه با راهنمایی استاد مشاور این تح       

 پرسـشنامه   27( پرسشنامه شـامل   57طول سفر مجموعا تعداد      در   گردآوري اطالعات انجام پذیرفت   و  

) پرسشنامه مسئولین و دست اندر کاران بازسـازي        12 –پرسشنامه مطلعین محلی  18 –خانوار روستایی 

در انتخـاب روسـتاها مـسئولین بازسـازي بـه          .میل شـد   روستاي انتخاب شده به عنوان نمونه تک       9از  

  .اینجانب کمک کردند که این امر در سرعت بخشیدن به کار میدانی کمک فراوانی نمود

- بـا معـاون فنـی سـتاد کـل       هاي میدانی، گفتگو     را داده  این تحقیق اي از      به اینکه بخش عمده    با توجه 

  و سـتادهاي فعـال در منطقـه   ان ارشد سـتاد کـل   نفر از کارشناس10-مسئول آمار و اطالعات ستاد کل 

و توصیه هـاي حاصـله قابـل     نتایج  می توان با اطمینان اعالم داشت که        داده است   مشاهدات تشکیل   و

 .بسیار مفید در آینده باشندتعمیم بوده و می توانند 
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