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همواره متعاقب بازسازي هاي پس از وقوع سوانح طبیعی هزینه هاي مالی و انسانی فراوانی به جوامع مختلف  

تحمیل می گردد که آثار زیانباري در بهبود روند اقتصادي آن ایجاد می کند و مسیر تکاملی آن را با وقفه روبرو می 

ین وقفه در مسیر تکامل متعاقب هر سانحه طبیعی یا انسانی ساخت بوده در کشور ایران نیز همواره شاهد ا. سازد 

صرف وقت زیاد و هزینه هاي مالی بسیار باال براي جبران گوشه هایی از این بحرانها ، دولت هاي مختلف را . ایم 

 . به چالش کشیده است 

بحران را پوشش دهند و معموالً  با این حال ، مشاهده شده است که این تالشها نمی توانند تمامی جنبه هاي 

از دست  هایی از روند باز توانی در میانه راه به دست فراموشی سپرده می شود یا به دالیلی اهمیت خود را گوشه

 .می دهد 

 2در این تحقیق ، فرآیند بازسازي پس از زلزله در روستاي نصیر آباد استان چهارمحال و بختیاري پس از گذشت 

 . مورد ارزیابی قرار گرفت  ،کارشناسان امور جامعه محلی و سال از نقطه نظر

کیفی بهره گرفته شد و ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعی ،  در این راه از ابزار مختلف تحقیق کمی و        

. فرهنگی و کالبدي جامعه سانحه دیده روستایی و اثرات و پیامدهاي بلند مدت بازسازي مورد بررسی قرار گرفت 

وده و ارزیابی با تاکید بر جنبه هاي یاد شده و از طریق ترکیب لیلی و پیمایش بحقیق حاضر از نوع توصیفی ، تحت

 .روشهاي کمی و کیفی صورت گرفته و از مطالعات کتابخانه اي و پیمایشی و کار میدانی استفاده شده است 

هر چند مدیریت بازسازي از جنبه هاي مختلف مشارکت به نتایج جالبی در : نتایج مطالعات نشان داد          

مدیریت بازسازي دست یافته که باعث افزایش دانش تجربی اش گردیده است ولیکن در اختیار نداشتن توان 

ع وامهاي بانکی و هزینه هاي الزم با بازسازي ، نظیر پرداخت به موق ملالزم بر جنبه هاي اقتصادي در تعا یکنترل

نیروهاي فنی الزم در مراحل اجرا باعث بوجود آمدن شرایطی جدید گردیده  براي بهره گیري از ابزارهاي دقیق و

است که بعضاً خود بحرانهاي بعدي را ایجاد کرده است از آن جمله جذب کلیه داشته هاي اقتصادي مردم به دلیل 

باعث فقیر شدن جامعه روستایی و تبدیل ،واحد هاي مسکونی متناسب با نیازشان در احداث  ضعف آگاهی آنان

در نقاطی خارج از محیط روستا شده و از سوي دیگر بعضاٌ اورزي روستا به کارگري آنها کش –ساختار دامداري 



عث کاهش ساختمانهایی مشاهده می گردند که اصول فنی به نحو مناسبی در احداث آنها رعایت نشده و خود با

 .مقاومت آنها شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تقدیم اثر 

آنچه در این تحقیق آمده حاصل تالش اساتید محترم در دوران تحصیل در این مقطع بوده است که با حمایتهاي  

ه و همچنین حمایتهاي عاشقان. مالی و پشتیبانی کلیه مسئولین و همکاران محترم در بنیاد مسکن فراهم گردید 

لذا بر خود الزم می دانم از تمامی آنها . و افزایش توان در ادامه راه گردید  یممیمانه خانواده گرامیم باعث دلگرص

متواضعانه سپاسگزاي کنم و امیدوار باشم که این مختصر بتواند به عنوان اولین مکتوبه در راه بازسازي پس از 

 . اده اهل فن قرار گیرد سوانح در استان چهارمحال و بختیاري مورد استف

 


