
 

IV

  چكيده
انسان حوادث طبيعي در زندگي بشر ، واژة آشنايي است و از بدو خلقت تاكنون ، مهمترين پديده محيط زيست 

زلزله يا زمين لرزه از مخرب ترين حوداث طبيعي است كه موجب هولناكترين وقايع با حجم باالي . بوده است 
ساختارهاي تخريب شده و تالش جهت در اين راستا جبران خسارات ، جايگزيني كامل  .خسارت مي شود

 . بازگشت به شرايط عادي ، هدف نهايي برنامه هاي بازسازي پس از وقوع سوانح مي باشد 
هاي بازسازي به جنبه هاي نامحسوس و غير قابل تجارب موجود گذشته در بازسازي ها نشان مي دهد ، برنامه 

احياي مجاري اقتصادي جامعه آسيب و و اجتماعي مشاهده مانند نيازهاي روحي و رواني ، مسائل فرهنگي 
و معموالً به تأمين سر پناه و نيازهاي آسيب ديدگان مي پردازند ، سر پناه هاي  ي نمايند مديده كمتر توجه

ز ااحداث شده بدون درنظر گرفتن معيشت و نياز هاي كالبدي ، فرهنگ وسنت جامعه موجب مي شود در در
 .دگان بوجود آورد مدت مشكالتي براي آسيب دي
  هر سانحه اي اولين اقدامات امداد و نجات آسيب ديدگان مي باشد دراين راستا ازهمان طور كه مي دانيد پس

 از قبيل امداد رسانيمنظور دستگاه هاي دولتي به ) چنگوره وآب دره (  آوج 1381 تير ماه سال پس از زلزله
 تامين غذا بين زلزله زدگان شهرستان رزن در براي بهداشت واوليه  توزيع چادر براي اسكان اضطراي ، مواد

از لحاظ شرايط جوي هوا   وه بودفصل تابستان رخ داد توجه به اينكه زلزله در با و روز هاي اوليه بسيج شدند
فضاي بيرون از واحد مسكوني زندگي نمايند ، چادرهاي توزيع شده از  مساعد بود ، مردم مي توانستند در

كه واحدهاي  يا اين و مسكوني استفاده گرديد پايان ساخت واحد تا موقتل احمر به عنوان اسكان طريق هال
  .ساكن شدند هادر آن تعمير و، مسكوني كه كمتر آسيب ديده بودند 

بازسازي مسكن روستايي شهرستان رزن استان همدان را پس از زلزله يكم تير ماه سال  فرآيند تحقيق حاضر
تأثير چشمگيري در   كهاز جمله اقدامات انجام شده .د ا سال مورد بررسي قرار د7 از گذشت د ، بع آوج1381
بازسازي داشت مي توان به ارزيابي خسارت واحدهاي مسكوني ، اولويت بندي روستاها و واحدهاي  روند

مسكوني مسكوني جهت بازسازي ، تهيه طرح هادي ، طراحي نقشه هاي ساختماني ، آواربرداري واحدهاي 
اجرا ، توزيع مصالح ساختماني ، پرداخت تسهيالت وكمك  آسيب ديده ، ارائه خدمات فني و نظارت بر
  ما حصل اين تحقيق.  مفصل در متن رساله شرح داده شد طوربالعوض اشاره نمود كه همه موارد فوق به

ادبيات مروري بر تجارب ومورد  در   ، فصل دومتحقيق كليات درمورد  شش فصل است ، فصل اول شامل
بازسازي ، فصل  ، فصل سوم ويژگيهاي استان همدان ، شهرستان رزن ، زلزله و موضوع پژوهش حوزة نظري در
بررسي  دمور برنامه ريزي برداشت هاي ميداني براي تكميل اطالعات پژوهشگر ، فصل پنجم در مورد چهارم در

 وجمع بندي وپژوهش  ارائه يافته ها است مورد  ششم درفصل وتفصيلي فرايند بازسازي ، برداشت ميداني 
 .است 

،  كه از ديدگاه جامعه محلي ، محقق و مطالعات كتابخانه اي است پيمايشي وتحقيق حاضر از نوع توصيفي 
 108 جامعه آماري .مي باشد مشاهده  شامل پرسشنامه، مصاحبه و صورت گرفت ، اين امرپيمايش وكارميداني

 ي روستا3 روستا از 1 ،حدود ده درصد از روستاها به عنوان نمونه انتخاب گرديد  از اين تعداد هه كروستا بود
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 روستا كه بازسازي مسكن روستايي به صورت درجاسازي وتوسعه پيوسته 9شد وتعداد جابجا شده انتخاب 
 3ركزي رزن وروستا دربخش م 3روستا دربخش سردرود،  4به طوري كه ،  انجام شده بود انتخاب گرديد

كه  شد سشنامه تدوين پرهادرصد خانوار 5براي  روستا دربخش قروه درجزين به عنوان نمونه انتخاب و
 10همچنين به منظور يافته هاي تحقيق به توصيف  . گرديد پرسشنامه در روستاهاي نمونه تكميل127مجموعاً 

 . پرداخته شد نيزروستاي نمونه
 مي باشد كه دراين  بازسازي اسكان دائم بهترين گزينهتوسعه پيوسته  واسازيدرجنتايج مطالعات نشان مي دهد 

  جديد با انجام مطالعات ودرمحل روستاي جابجا شده 3تعداد  مكان يابي بازسازي لحاظ گرديده است و
  .مشاركت مردم صورت گرفته است 

 مسئولين مصاحبه با، ت ميداني براساس مطالعاروستايي شهرستان رزن نتايج تحقيق درمورد بازسازي مسكن 
رعايت ضوابط فني درطراحي واجراي واحدهاي ارائه خدمات فني ،  ، كه  صورت گرفته است مردممحلي و
مي  ازنقاط قوت آن بازسازي  در زمان ، توزيع مصالح ساختماني وپرداخت كمك بالعوض درروستامسكوني

 ازقبيل افزايش ي و تأمين اقتصاد خانواده دچار تغييراتبرخي از واحدهاي مسكوني به دليل نيازالبته . باشد 
 .به شمار آورداز نقاط ضعف آن اين موارد را مي توان  عملكرد شده است كه بناهاي الحاقي ، چيدمان فضاها و
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