


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 
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  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ

 



 
 
 

 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 
 1398سال هفتم، شماره دهم، پاییز و زمستان 

 

 طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم
 

 1*4، سیّدمسعود میرقاسمی3، عبدالمجید خورشیدیان2زرگرابراهیم، اکبر حاج1زهیر متکی

 دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ، دکتری معماریاستادیار -1

 ، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران دکتری معماریاستاد،  -2

 ، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، دکتری معماریاستادیار -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشگاه شهیدبهشتی -4

 

 ( 20/11/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:03/09/1398 )تاریخ دریافت مقاله:
 

   چکیده

پذیری باال از مناطق در معرض ریسک باال محسوب خیزی زیاد و داشتن آسیبشهر قم با توجه به قرار داشتن در پهنه با خطر لرزه

ها و اقدامات گردد. وجود جمعیت زیاد در معرض خطر از یک سو و فقدان طرح مناسب برای اسکان جمعیت زیاد براساس تجربهمی

گردد. هدف از انجام این پژوهش استخراج اخیر از سوی دیگر باعث تشدید شرایط و تبدیل شدن آن به بحران می یهادر زلزله

باشد. براساس این الگو طراحی اسکان موقت مورد نیاز با توجه الگویی مناسب برای اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در قم می

گیرد. وجود یک معیار هم در زمینه های موجود انجام میها و زیرساختده از پتانسیلبه شرایط کالبدی و غیرکالبدی محل و با استفا

ها و اجرای مسابقات طراحی برای حل مناسب در زمان بحران قابل استفاده است و هم به ارزیابی و مقایسه طرحطراحی و ارائه راه

تحلیلی از نوع مطالعات میدانی  -کیفی با شیوه توصیفی-کند. در انجام این پژوهش از روش تحقیق کمیارزیابی یکسان کمک می

ای، بررسی اسناد، مشاهده و مصاحبه  آوری اطالعات نیز از ابزارهای مطالعات کتابخانهو پیماشی استفاده شده است. در راستای جمع 

له احتمالی قم براساس با مسئولین و متخصصین استفاده شده است. نتیجه این پژوهش ارائه الگوی اسکان موقت پس از زلز

های طراحی سرپناه موقت براساس مرور متون تخصصی و باشد. در این راستا شاخصهای طراحی اسکان موقت میشاخص

گزینی در شهر های سکونتدهی شد. در ادامه گزینهبندی و وزنهای مشابه استخراج و با روش تحلیل سلسله مراتبی الویتتجربه

به های الگوی اسکان موقت شهر قم تعیین گردید. بندی شد. در پایان با ترکیب این گزینهراحی اولویتقم براساس معیارهای ط

ای نیز طراحی شد که در آن به جزئیات معماری طرح منظور تسهیل در فهم چگونگی تبدیل این الگو به یک طرح کالبدی، نمونه 

 پرداخته شده است.

 

 زلزله قم الگو، های طراحی،شاخصاسکان موقت، : هاهواژ دکلی 
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 پرسش پژوهش

باره چگونگی و سوال اصلی در این پژوهش در

های طراحی الگوی اسکان موقت پس از ویژگی 

 باشد. احتمالی در قم میزلزله 

 

 مقدمه  -1

ای از بالیای طبیعی در جهانیان هر از گاهی با گونه

شوند که عالوه بر های متفاوت مواجه میمقیاس

ها، آواره شدن ها و ویرانی خانهمرگ و میر انسان

تعداد زیادی از افراد بشر را به همراه دارد. هر سال 

وز حوادث میلیون نفر پس از بر 3به طور متوسط 

درصد   80شوند که حدود خانمان میطبیعی بی

مربوط به افرادی است که در اثر وقوع زلزله 

)آصفی و فرخی  .هایشان ویران شده است خانه

کشور ما به دلیل قرار گرفتن روی کمربند  (1395

همیالیا، یکی از پنج کشور زلزله خیز -زلزله آلپ

 در آن تیر یمد و سوانح وقوع تی اهمدنیاست. 

 بلکه رانیا در نه تنها کالنشهرها، و بزرگ  یشهرها

 مهم یچالش عنوان به خیزسانحه یکشورها هیکل در

با توجه به قرار گرفتن شهر قم در  .باشدمی مطرح

خیزی زیاد، یکی از های با خطر لرزهیکی از پهنه

ها پس از وقوع زلزله، طراحی ترین چالشمهم

الگوی مناسب اسکان موقت در دوره ساماندهی 

باشد. عوامل متعددی از جمله میزان عناصر در می

معرض، جمعیت تحت تاثیر سانحه احتمالی، 

اجتماعی و مذهبی  -فیایی، سیاسی های جغراویژگی 

گردد. شهر قم باعث تمایز اثرات سانحه احتمالی می

اما با توجه به این شرایط در حال حاضر الگویی برای 

 بینی نشده است. این منظور پیش 

ارائه الگو برای طراحی اسکان موقت پس از زلزله 

های آن و براساس برای هر منطقه با توجه به ویژگی 

گیرد. اتخاذ رویکرد طراحی انجام می هایشاخص

های کالبدی مرحله ساماندهی در تعیین ویژگی 

های تولید و فنون سرپناه موقت موثر است. ویژگی

اجر، پیوستگی مرحله اسکان موقت با اسکان دائمی 

های یا مستقل بودن آن و استفاده از سرپناه 

شده در محل در تعیین الگوی ساخته یا ساختهپیش

ب یک منطقه با درنظر گرفتن شرایط موجود از مناس

 مقوالت اساسی است.  

 

 شرح مسئله -2

باتوجه به قرار گرفتن شهر قم در یکی از نقاط 

خیز فالت ایران، وقوع زلزله در آن امری حتمی لرزه 

ه دلیل وجود عناصر  و اجتناب ناپذیر است. از طرفی ب 

فراوان و جمعیت ساکن و شناور  در معرض آسیب

گسترده، پرداختن به موضوع اسکان موقت پس از 

رو فقدان زلزله احتمالی، ضرورت دارد. مسئله پیش

الگوی اسکان موقت شهر قم پس از زلزله است.  

تجربیات اخیر در کشور ایران به دلیل عدم انطباق از 

لحاظ میزان عناصر در معرض در نقاط شهری و 

دیده برای استفاده در کالنشهرها حهجمعیت سان

های مناسب نیستند. بنابراین به کاربردن روش 

استفاده شده در این سوانح به ویژه تجربه کانکس به 

های کرمانشاه و عنوان اسکان موقت در زلزله

 ورزقان، باعث تشدید بحران خواهد شد.  

در این پژوهش، هدف اصلی ارائه الگوی کالبدی 

موقت شهر قم پس از زلزله احتمالی با توجه اسکان 

های یرکالبدی قم و زیرساخت به شرایط کالبدی و غ

های است. در این راستا شناسایی شاخص موجود 



 73                                                                                  طراحی الگوی اسکان موقت پس از زلزله احتمالی در شهر قم 

های فرهنگی و مورد نیاز طراحی و توجه به ویژگی 

اجتماعی این محل اهمیت دارد. اطالع از  

های فنی مرتبط با های صنعتی و تواناییزیرساخت 

ت سرپناه نیز در این زمینه باید مدنظر قرار ساخ

 گیرند. 

 

 تحقیقروش  -3

برای انجام این پژوهش با بررسی متون تخصصی 

های انجام شده در سایر نقاط اسکان موقت و نمونه 

های طراحی دنیا، به بررسی و استخراج شاخص

های اجرا و انتخاب سکونتگاه موقت و انواع روش

با استفاده از روش تحلیل مصالح پرداخته شد. سپس  

مقایسه زوجی این عوامل انجام و  1سلسله مراتبی

ها انجام گرفت. در پایان نیز  بندی شاخصاولویت 

های محتمل ساخت سرپناه به صورت سه گزینه 

ها سنجیده و از ترکیب گروه دوگانه با این شاخص

ها، الگوی مورد نیاز استخراج گردید. یک نمونه آن

اسکان موقت مناسب شهر قم نیز با این   طرح کالبدی

ز روش در این راستا ا الگو طراحی و ارائه گردید.

تحلیلی از نوع  -کیفی با شیوه توصیفی -کمی

 مطالعات میدانی و پیمانشی استفاده شده است.  

های مورد نیاز پژوهش از مطالعه متون شاخص

های مشابه استخراج تخصصی و بررسی تجربه 

ها با دهی آنبندی و وزناولویت گردید. سپس 

 استفاده از پرسشنامه طراحی شده انجام گرفت. به

 دهیبه وزن  توجه با معیارها اهمیت تعیین منظور

 استفاده 2افزار اکسپرت چویسنرم  از  نیز شده انجام

 شود. می

های به بندی و وزن دهی شاخصبرای انجام اولویت

ر زمینه اسکان نفر از خبرگان مطلع و با تجربه د20

موقت و مسئولین مرتبط با  اسکان موقت در قم که 

دارای تجربه کار میدانی در سایر سوانح در نقاط 

دیگر کشور بودند مراجعه و برای این منظور از 

روش مصاحبه ساختاریافته استفاده گردید. به منظور 

تعیین روایی پروژه از روش اعتبار صوری با مراجعه 

در راستای تصحیح پرسشنامه مناسب  به اساتید خبره  

برای  3هدف، استفاده و همچنین از روش بازآزمایی 

تعیین پایایی اهداف پژوهش استفاده شد. به این 

ترتیب با مراجعه به خبرگان در زمینه اسکان موقت 

و تعدادی از مسئولین و کارشناسان دارای تجربه در 

له زمینه اسکان موقت در سوانح سایر مناطق از جم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهر قم، جمعیت هالل 

احمر قم، سازمان مدیریت بحران استانداری قم و 

معاونت مدیریت بحران شهرداری قم نتایج استخراج 

 بندی گردید. و طبقه

 

 پیشینه نظری تحقیق  -4

فعالیت جاری برای اسکان اضطراری پس از سانحه، 

معموال شامل استفاده از فضاهای عمومی مانند 

ها، جایی که مراکز امدادی و ها و نمایشگاه استادیوم 

اسکان موقت )معموال چادر( مهیا شده است، مانند  

آنچه که در مورد طوفان کاترینا دیده شد. در حالی 

ند، بازماندگان سوانح شوها به سرعت برپا میکه این

تر نیاز به اسکان و تسهیالت برای دوره طوالنی

، همکارانشبازتوانی دارند. طبق نظر کورانتلی و 

دیدگان سازی مهیا شده برای آسیب سرپناه و خانه

سانحه معموال در یک روند ممتد شامل چهار 

بندی از سرپناه اضطراری پیش از سانحه، دسته

قت و بازسازی دائمی سرپناه موقت، مسکن مو

های مجزا پس از بندیباشد. هرچند دسته ها میخانه
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ای با هم مرتبط هستند. آشکار سانحه، به طور فزاینده 

گردید که جابجایی طوالنی و با فاصله، مانند آنچه 

در طوفان کاترینا دیده شد، باعث ایجاد یک منطقه 

سازی دائمی خیز بین سرپناه اضطراری و خانهجرم 

های شود. در پی وقوع سوانح طبیعی، پروژهیم

بازسازی، بین نیازهای ضروری برای اقدام فوری و 

نیازهای طوالنی مدت برای توسعه پایدار جامعه، 

های ناشی از شود که نتیجه آن واقعیتفشرده می

های متناقض های متاثر از پارادایمگذاری سیاست 

 برای تقاضا افزایش دهنده نشان روند  است. این

 مسکن  هایواکنش  در پذیریانعطاف و نوآوری

 Zhang, Setung and). است فاجعه از پس سنتی

Van Elmpt 2014) 
 Sener and) در زمینه استراتژی طراحی پروژه 

Altun 2009) یکی از اهداف اصلی دستیابی به ،

باالی عملکرد ایمنی در محیط شهری از طریق  سطح  

یره سرپناه است.  ریزی، طراحی، تولید و ذخبرنامه 

وجود سطح باالیی از کیفیت شهری و پایداری 

سکونتگاه موقت به خودی خود، در تنظیم معیارهای 

طراحی و ارزیابی برای یک هدف و فرآیند ارزیابی 

ریزی و سیستماتیک در مراحل تحلیل، برنامه 

طراحی، تضمین شده است. با استفاده از معیارهای 

ریزی و طراحی، نه طراحی و ارزیابی، مراحل برنامه

تنها دارای ویژگی اختیاری و نهادی هستند، بلکه 

سازی منطقی، سیستماتیک و باز یک فرآیند تصمیم

تضمین خواهد شد. در استفاده از معیارهای ارزیابی 

ریزی و برنامه  و طراحی از طریق مراحل تحلیل،

ای منطقی از منابع محدود طراحی، همچنین استفاده

شود. این در ذخیره و دوره استفاده، تضمین می 

روش باعث ذخیره هزینه، تجهیزات ساخت، ابزارها 

و نیروی کار موجود خواهدشد. تولید و 

های سرپناه موقت در دوره پیش سازی سیستمذخیره 

  مدیریت   در  جویی  هصرف  برای  زیادی  از سانحه زمان

از طریق  .بود  خواهد سانحه از پس مرحله  در بحران

ریزی و طراحی مناسب در دوره پیش از برنامه 

های موقت به سانحه، از اثرات مخرب سکونتگاه 

محیط شهری اجتناب و سطح معینی از پایداری 

 گردد.حاصل می

 

 طراحی اسکان موقت -1-4

سه رویکرد  (46- 47, ص1386)فالحی  فالحی

 دارد: موقت بیان میذیل را در زمینه طراحی اسکان 

های فنی و توجه به جنبه محوری -طراحی ✓

سرپناه، محور تمرکز اصلی این رویکرد است. به 

طور مثال، چگونگی طراحی و مراحل ساخت 

و چگونگی  اتاقک در محل سانحه یا کارخانه

انتقال آن به منطقه، از جمله موارد مورد توجه 

های موقت در این رویکرد طیف است. خانه 

ساختگی را تشکیل وسیعی از موارد پیش و پس

اند دهند که از نظر مصالح مصرفی بسیار متنوعمی

و شامل چادر، فوم و پلی اورتان، بتن، چوب، 

این  شود.های ساندویچی، فلزی و غیره میپانل

رویکرد در پروژه ویژه برنامه عمران سازمان ملل 

های ساختاری اسکان موقت به متحد برای جنبه

های کالبدی اتاقک، چادری و بندی گروه 

 شوند. ای تقسیم میصفحه

محوری تمرکز اصلی این رویکرد به  -مصالح ✓

های اخیر توجه اسکان موقت است. در سال 

احداث سرپناه زیادی به نوع مصالح ساختمانی در  

موقت به عمل آمده که در این میان تاکید بر 
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استفاده از مصالح بومی و بازیافت بیشتر بوده 

گیری از است. در ارتباط با مزایا و معایب بهره 

مصالح مزبور در بلند مدت و همچنین تاثیرات آن 

شناسی طبیعت نیز نظرات موافق و مخالف در بوم 

و چه پیشرفته چه در کشورهای در حال توسعه 

 ابراز گردیده است. 

محوری و بررسی میزان رضایتمندی آنان  -مردم ✓

لحاظ های موقت و دائم از در ارزیابی اسکان

عملکردی و معماری و همچنین تغییراتی که در 

طی زمان در جهت تبدیل آن به خانه توسط 

گیرد، رویکرد دیگری است خانوار صورت می

ت. اگرچه جنس و  که در ادبیات بالیا موجود اس 

ماهیت این رویکرد با دو مورد پیشین متفاوت 

است، لیکن مالک و معیار تغییرات صورت 

های مشابه قبلی در اسکان موقت گرفته در نمونه 

 کارگیری آن در سوانح بعدی است. ساز به زمینه

هدف از یک طراحی موفق برای شرایط پس از 

گرفتن مسائل سانحه، نه تنها پرداختن و درنظر 

ای شامل فضای کافی و مناسب، کالبدی و معمارانه

اقلیم، آسایش حرارتی، تهویه، نور، دید و منظر، 

محرمیت و امنیت است، بلکه باید مقوالت مربوط به 

طراحی شهری در زمینه جانمایی و دسترسی و وجود 

 Javan). ها نیز در نظر گرفته شودزیرساخت 

Forouzandeh, Hosseini and Sadeghzadeh 

های تامین سرپناه و نحوه تامین آن از هزینه  (2008

های موقت موارد بسیار تاثیرگذار در همه سکونتگاه 

گردد. عالوه بر مسائل پس از سوانح محسوب می

گیری طرح، مسائل متعدد مادی تاثیرگذار بر شکل

ر گیرد. پرداختن و غیرمادی نیز باید مورد توجه قرا

به وضعیت روانی و ذهنی بازماندگان پس از سانحه 

ها پیش و آگاهی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن 

از سانحه برای دستیابی به یک طرح متناسب با 

شرایط موجود، اهمیت دارد. برای این منظور 

شناخت شرایط جامعه در زمان پیش از سانحه از 

د اقوام مختلف و منظر آداب و رسوم، مذهب، وجو

ها، آگاهی از چگونگی ارتباط اقوام های آنویژگی 

های مختلف و اختالفات احتمالی موجود، توانایی 

ها، از نکاتی جامعه محلی و نحوه امرار معاش آن

است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، 

آنچه که طبق نظر غالب متخصصین در زمینه طراحی 

های موقت یا حی سکونتگاه و به طور خاص طرا

انتقالی اهمیت دارد، پرداختن به مقوله طراحی نه به 

 5، بلکه به عنوان یک فرآیند4عنوان یک محصول 

 است. 

برنامه واش  (Sphere Project 2011) 6پروژه اسفیر 

 محیطی زیست  شخصی و بهداشت وضع  را با ارتقاء

 یک کند.ارائه می سالمتی از حمایت منظور به

 تبادل اطالعات بر است متکی واش، مؤثر برنامه

 شناسایی هدف  با دیده، آسیب مردم و آژانس میان

 آن هایی برایحل راه و  بهداشتی اصلی مسائل

 باشد. داشته تناسب مردم فرهنگ با که مسائل

 و منابع آب همه بهینه مصرف از اطمینان  حصول

 سالمت بر عظیمی تأثیر بهداشت، حفظ و  فاضالب

 در بهداشت  وضع خواهدگذاشت. ارتقاء  عمومی

 برنامه بر  است. تمرکز حیاتی امری واش، برنامه

 ارتقاء دیگر، عبارت به خاص است. و عمومی واش

 در و ضروری هابخش  همه برای بهداشت وضع 

 کنترل فضوالت، دفع  تأمین آب، هایشاخص

 و جامد هایزباله  مدیریت بیماری، هایناقل

 است. به یافته سطحی بازتاب هایآب  آوریجمع 
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 بهداشت وضع ارتقاء استاندارد دو بر ویژه طور 

 مرتبط آن، خاص ارتقاء های فعالیت با و تمرکز

 شود. می

 

 های مشابهبررسی نمونه -2-4

 ,IFRC and OCHA 2015) 7لرد پدی اشدون

p10) قد است که تامین سرپناه به تعداد کافی، تعم

ترین مشکالتی است که جوامع یکی از پیچیده

المللی با آن مواجه هستند. چادرها بشردوستان بین 

های گران هستند و دوام زیادی ندارند. ورقه 

اشند، اما اغلب  توانند مناسب بپالستیکی می

روند.  کیفیت هستند و بالفاصله از بین میبی

ها حتی در شرایطی که مسئله زمین بازسازی خانه 

کشد. نتیجه ها طول میای نباشد، سال مانع عمده 

انگیزی که از مرور واکنش اضطراری مالل 

بشردوستانه که توسط لرد پدی اشدون هدایت 

کند  دیق میشود، به طور وسیعی این نظر را تصمی

های که این بخش به طور جدی توسط گروه

المللی مورد توجه قرار نگرفته کننده بین کمک 

 به  و سرپناه چرا که شودمی مطرح سوال  است. این

  ساز  مشکل همچنان مسکن بازسازی خاص طور

 است؟ 

گزارش خود را براساس  (JICA 2002) 8جایکا

زلزله بزرگ استانبول در آینده آماده کرد.  تخمین 

براساس این گزارش، کالن شهر استانبول با جمعیت 

هایی با بیش از میلیونی آن در خطر زلزله یا زلزله   12

خانمان خواهند شد، است.  قربانی که بی  600000

اسکان  52000براساس یکی از سناریوهای جایکا، 

 لحاظ  به هک دیگری موقت نیاز خواهد بود. مقوله

 مساحت  اندازه  است،  محاسبه  این  به  مربوط   پارامتری

این  .است موقت سکونتگاه  این برای  نیاز مورد

  516محدوده ضروری برای اسکان موقت در حدود  

 هکتار در گزارش جایکا بیان شده است. 

دارد که در قرن بیان می  (Ergunay 1999)  9ارگونی 

های متعددی در شهرهای ترکیه رخ داده اخیر زلزله 

که باعث تخریب هزاران واحد مسکونی شده است.  

بسیاری از افراد جانشان را از دست دادند و بسیاری 

خانمان شدند. در بسیاری از موارد، چادر نیز موقتا بی 

حل اسکان اضطراری به کار گرفته شد.  به عنوان راه

های موقت وانح سرپناهدر حدود دو ماه پس از س

داخلی و خارجی متعددی توسط بازماندگان زلزله 

سازی دائمی اجرا به کار گرفته شد، تا زمانی که خانه

 گردد. 

  پروژه   سانحه،  از  پیش  دوره  در  سازی  آماده  زمینه  در

 (Sener, et al. 2003) 10"آرکموب" تحقیقاتی

ریزی  آرک یک برنامهموب  .است شده تنظیم

سکونتگاه پس از سانحه و یک طراحی سرپناه 

موقت است که توسط دانشگاه فنی شهرسازی و 

زیست استانبول، ریزی محیطمرکز تحقیقات و برنامه

های جدید اداره توسعه شهری و سکونتگاه 

شهرداری کالنشهر استانبول و کمیسیون اروپایی 

 فرایند اجرای پروژه این شود. هدفحمایت می

 مسکن طراحی و موقت سکونتگاه ریزیبرنامه 

 نیاز  مورد ساختمان کمبود  بر غلبه منظور به مدوالر

 ذخیره یک تشکیل و محتمل استانبول زلزله از پس

 قبل در دوره مسکن موقت در مقیاس یک کالنشهر

 . است سانحه از

با بررسی   (Sener and Altun 2009)  11سنر و آلتون 

های ترکیه، مرحله اسکان موقت در زلزله 

هایی را به عنوان عوامل اصلی ارزیابی و شاخص
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جدول "طراحی اسکان موقت استخراج و به صورت  

ها قابل اند. هرچند این شاخص بندی کرده طبقه  "1

توانند  توسعه هستند و در شرایط مناطق مختلف می

اولیه برای  متفاوت باشند، اما به عنوان یک مرجع

گشا توسعه فرایند اسکان موقت بسیار مفید و راه

. دباشمی
 

 ( 2009های ارزیابی و طراحی )سنر و آلتون شاخص  -1جدول 
 مقوالت هاشاخص

 انتخاب مصالح/ سیستم

 عملکرد ساختمان

 ساخت و ساز در محل

 مونتاژ / تخریب

 حرکات مقاوم

 ادغام سیستم های خدماتی

 دوام

 تمیز کردنسهولت 

 فناوری ساخت و مصالح

 آسایش اقلیمی در محیط داخلی

 کیفیت هوای داخل ساختمان

 محیط سالم

 عملکرد حرارتی

 مقاوت در مقابل آب و عملکرد رطوبتی

 عملکرد صوتی

 عملکرد مقاوم در برابر حریق

 عملکرد روشنایی

 مقاومت اتصاالت  -مقاوت جداره خارجی در برابر نفوذ هوا 

 کالبد ساختمان

 هزینه هزینه

 شناسیزیبایی  الزامات زیبایی شناسی

 شناسی در استفادهتاثیر بوم

 محیطیاثرات زیست

 تعامل ساختمان / زمین

 شناسیبوم

 الزامات فضایی کاربران

 الزامات حریم خصوصی

 پذیریانعطاف

 تعامل رفتار کاربر / اتاق

 معلولینالزامات کاربران سالمند و 

 سازماندهی فضایی

 شناختیالزامات جامعه

 ارتباط دیداری

 شناسی پس از سانحهجامعه -روانشناسی

 اثرات

 امنیت

 جامعه شناسی
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 Sener and)  موقتسرپناه    واحد  از  اولیه  نمونه  یک

Altun 2009) ،عناصر   سازمان توسط پس از سانحه

شهری شهرداری  مبلمان تولید مرکز و ساختهپیش

 به توجه با است. شده ساخته استانبول کالنشهر

 تاسیسات امکانات و تکنولوژیکی هایقابلیت 

 اولیه نمونه  پروژه در تغییراتی تولید، از قبل تولیدی،

 ارائه اولیه نمونه ارزیابی .پذیرفت صورت 

نقطه نظر اجرایی  از طراحی بازخوردهای فرایند

است. یک  14دوام  و 13سازیذخیره  ، امکان12بودن 

های نمونه اولیه از این طرح که براساس شاخص

ارائه شده  "1تصویر "اجرا شده در  "1جدول "

 است. 

 

 
 ( 2009نمونه از طرح اولیه ساخته شده )سنر و آلتون یک  -1 ریتصو

 

مسئله تامین  (1390پور )سرتیپی پس از زلزله کوبه 

اسکان موقت به تعداد کاافی و در زمان مناسب از 

روی مدیران بحران بود. در طرحی که موارد پیش

ارائه شد، مسکن موقت از جنس  15شیگروبن توسط 

 4متر و ضخامت میلی 108های کاغذی به قطر لوله 

گرفتند و با نوار متر بود که در کنار هم قرار میمیلی

ها با شدند. کرسی چینی خانهبندی میاسفنجی آب

های های چوبی نوشابه که با کیسه استفاده از جعبه

ش بیرونی سقف شن پر شده بودند انجام شد و پوش

بود که به  16سیویغشایی چادری از جنس پی

گرفت و قسمتی از آن برای شکل مثلثی قرار می

هایی گشت. برای خانوادهورود هوا و تهویه باز می

که فضای بیشتری نیاز داشتند، دو واحد در کنار هم 

هایشان به هم متصل قرار گرفته و از طریق سقف 

دالر   2200این واحدها شدند. هزینه هریک از می

های دیگر بسیار ارزان امریکا و در مقایسه با نمونه

ای از سکونتگاه ساخته شده با قیمت بود. نمونه

 ارائه شده است.   "2تصویر "استفاده از این ساختار در  
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 دیلی(شیگروبن )سایت اینترنتی آرکطرح پیشنهادی  -2 ریتصو

 

 ء مسئله تامین اسکان موقت در مراسم حج، جز

ترین مقوالت برگزاری این مراسم و از جدی

های اسکان موقت در ایام سال ترین تجربه بزرگ 

المللی ملک ترمینال جده فرودگاه بین باشد. می

ال ناگهان تبدیل به در یک ماه از س عبدالعزیز

 برای که شودترین ترمینال مسافری جهان میشلوغ 

 هیچ. آیندمی عربستان به حج مراسم برگزاری

  ویژگی  چنین تواند نمی جهان در دیگری فرودگاه

 به منجر اتفاق این. کند پشتیبانی را اتفاقی به قریب

ریزی دقیق بین سازمان هواپیمایی و طراحان  برنامه

در  معمار است که این پروژه تلفیقی از این روست.

این پروژه، استفاده از تدابیر اقلیمی شهر جده و 

همچنین استفاده از پوشش گیاهی رایج در منطقه، 

مشهود است. گرمای هوا، مانع بزرگی برای هرگونه 

همین دلیل سقف فلزی برای این ترمینال بود. به 

دست به کار  17های اسکیدمور و مریلشرکت 

بزرگ ترین سطح چادری  طراحی و اجرای

 را   آن  مهندسی  که  ای  تنیده  پیش  چادر.  شدند  جهان

 . داشت عهده به 18گایگر 

  46 ابعاد به شکل مربعی مدول 210 شامل چادر این

 متر  93000  وسعت  به  سطحی  که  است  متر  36  در  متر

دول متشکل از یک چادر م هر. پوشاندمی را مربع

باشد که در مرکز به یک حلقه نیمه مخروطی می

گردد و متر متصل می 3/ 96کششی فوالدی به قطر

در اطراف به کابل های پیرامونی مهار شده و در 

های نگه دارنده  چهار گوشه به نیمه ارتفاع ستون 

تصویری از این  "3تصویر"در شود. سازه متصل می

حلقه کششی مرکزی بوسیله  شود. ه دیده میفرودگا

های های مضاعف به باالی هر یک از ستونکابل

یک سازه غشایی برای  گاهی آویزان شده اند.تکیه

ای پوشش سقف این فرودگاه استفاده و به وسیله الیه

درصد اشعه  70از تفلون پوشیده شد که تقریبا 

ه خاطر  پارچه این سازه ب.  دهدخورشید را بازتاب می

قابل شستشو   گرد و غبار محیط  و  آن    19جنس تفلون 

ای در حقیقت مسقف پارچهاین فضای است و 

محوطه بازی است که به وسیله چادر پوشیده شده و  

شود و از جریان هوا به خوبی در آن برقرار می

کند. پوسته  حرارت باالی صحرا عربستان کم می

 20عمر مفید با پوشش تفلون برای  20گالس فایبر

 ( 1394)صامتی  .ساله در نظر گرفته شده است
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 هانت(المللی ملک عبدالعزیر )سایت اینترنتی آرتفرودگاه بین -3 ریتصو

 

 چارچوب نظری -5

با بررسی ادبیات بالیا در زمینه اسکان موقت و مرور  

نظرات پژوهشگران و خبرگان از یک سو و با مطالعه 

های طراحی اسکان موقت پس از سوانح از نمونه 

صول طراحی اسکان موقت سوی دیگر به تبیین ا

 . (2)جدول   پرداخته شد

 
 های موقتاصول طراحی سکونتگاه -2جدول 

 هاشاخص 

 شناسی بوم مصالح  و ساخت فنآوری،

 روانشناسی  مصالح ساختمانی 

 حمل و نقل  سازی ذخیره

 تعامل ساختمان/ زمین  دوام

 حریم خصوصی  نیازهای فضایی کاربران 

 مقاومت در برابر رطوبت آسایش اقلیمی 

 مشارکتی های مستقل و شیوه شناسی زیبایی 

 مصالح بومی فنون سنتی بومی 

 آوری مصالح حفاظت و عمل  نیروی کار محلی 

 مشارکت مردمی  اقلیم 

 هاکنترل قیمت  کاهش هزینه 

 برنامه زمانبندی  دسترسی به منابع 

 های فنی دستورالعمل  آموزش

 تکنولوژی  الگوهای صنعتی اسکان موقت 

 فنآوری  پذیریتوسعه 

 اسکان کمیت  اقتصاد 
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 شناخت محیط پژوهش  -1-5

ای شهر قم در حاشیه کویر مرکزی ایران و در منطقه

خشک و کم باران قرار گرفته است. این منطقه به 

خیز در های متعدد جزء مناطق لرزه علت وجود گسل

با توجه به اطالعات درگاه شود. ایران محسوب می

قم هفتمین  ، 1395آمار ایران از سرشماری سال 

وب کالنشهر از حیث جمعیت در ایران محس 

های گسترده این شهر پذیری گردد. وجود آسیب می

را در معرض ریسک باال در برابر سانحه زلزله قرار 

عدم  گسترده و بافت فرسودهوجود داده است. 

های موجود شهری از جمله زیرساخت کفایت

 باشد. شهر می  های موجود درپذیری ترین آسیب مهم

ناسب، به منظور ارائه طراحی الگوی اسکان موقت م

های موجود در استان ضروری  شناخت پتانسیل

است. در این راستا به بررسی صنایع و معادن موجود 

ها پرداخته شد. توجه به مصالح و ظرفیت تولید آن

موجود سنتی یا مصالحی که به صورت صنعتی تولید 

ها در ارائه الگو های اجرای آناند و تکنیکشده 

ها، تولید، هزینه حائز اهمیت است. همچنین ظرفیت

نحوه حمل و ... نیز از دیگر موارد ضروری در 

 باشد. های محدوده پژوهش میشناخت پتانسیل

 

 تحلیل نتایج -6

های جهانی، با توجه به مرور متون تخصصی و تجربه 

های طراحی استخراج و با روش تحلیل شاخص

شوند. در دهی میبندی و وزنسلسله مراتبی اولویت 

گزینی محتمل با توجه به های سکونت ادامه گزینه

های نظری تحقیق در سه گروه  پتانسیل موجود و پایه

ین آلترناتیوها با گردد. با مقایسه ادوگانه تدوین می

بندی در هر دسته های استخراج شده الویتشاخص

ها الگوی اسکان انجام گرفته و سپس با ترکیب آن

 شود. موقت پس از زلزله در قم مشخص می

 

 های طراحی اسکان موقت شاخص  -1-6

های مرتبط با موضوع الگوهای طراحی شاخص

اسکان موقت با توجه به مطالعات انجام شده در 

 باشد: شامل مقوالت زیر می  رآیند پژوهشف

 دیده ویژگی جمعیت آسیب  -1

توجه به مذهب و قومیت بازماندگان در طراحی 

 کالبدی اسکان موقت باید مورد توجه قرار گیرد. 

 تکنولوژی ساخت -2

های ساخت اتخاذ شده باید دارای تکنیک

انویه سانحه ثمقاومت کافی در برابر زلزله و اثرات  

 د. ن ت کالبدی باشاز لحاظ مقاوم

 مصالح -3

استفاده از مصالح در دسترس برای طراحی 

کالبدی اسکان موقت باید در الویت قرار گیرد. 

ساخت در صنایع تولید کننده مواد اولیه  بررسی

انجام گرفت.   فرآیند شناخت محیط پژوهش

های مجاور در مصالح در درسترس در استان

اولویت دوم قرار دارند. همچنین ظرفیت تولید نیز  

 در انتخاب مصالح مناسب اهمیت دارد.

 سازیذخیره  -4

و ظرفیت  های موقتسرپناه سازیامکان ذخیره

یت وره ساماندهی پس از سانحه از اهمدر د  موجود

 ای برخوردار است. ویژه 

 ل ونقحمل -5

ونقل و انتقال سرپناه به محل برپایی روش حمل 

 ی اسکان و جابجایی آن در زمان طراحی، موضوع 

 حائز اهمیت است. 
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 دوام  -6

دوام سرپناه باید متناسب با میزان دوره مورد نیاز 

برای استفاده بازماندگان و متناسب با شرایط 

 محیطی پس از سانحه باشد. 

 نیازهای فضایی کاربران -7

های از سانحه با توجه به ویژگی  بازماندگان پس 

معیشتی و فرهنگی، دارای نیازهای متفاوتی هستند.  

تامین نیازهای کالبدی بازماندگان در زمان طراحی 

 مدنظر قرار گیرد.

 حریم خصوصی  -8

دیده از حفظ حریم خصوصی جمعیت سانحه

مقوالت مهم طراحی است. چگونگی ایجاد حریم 

یتی و های قومخصوصی با توجه به ویژگی

 باشد. فرهنگی و مذهبی متفاوت می

 آسایش اقلیمی  -9

توجه به الزامات کالبدی در هر اقلیم، نیازهای 

گرمایشی و سرمایشی متناسب با هر منطقه را تعیین 

 کند. می

 مقاومت در برابر رطوبت  -10

منشاء ورود رطوبت به هر بنایی از طریق زمین یا 

بندی سرپناه در و عایق  حفاظتباشد. بارش می

مقابل هر دو منشاء رطوبت برای ایجاد شرایط 

 آسایش، حائز اهمیت است. 

 شناسیزیبایی  -11

و رنگ  شکلیشناسی های زیباییتوجه به ویژگی 

سرپناه برای کمک به بهبود شرایط روانی جامعه 

ه و بهبود شرایط محیط زیست باید انجام بازماند

 گیرد. 

 نیروی کار  -12

استفاده از نیروی کار محلی در زمان پیش از 

سانحه به منظور بهبود شرایط معیشتی و در زمان 

سانحه برای افزایش رضایتمندی بازماندگان و 

تامین  و تسریع در اجرای فرآیند کاهش هزینه 

 اسکان موقت، امری ضروری است. 

 مشارکت مردمی -13

مشارکت مردمی در مرحله طراحی و اجرای 

عملیات اسکان موقت در کنار مشارکت در زمینه 

افزایش  نقل عالوه بروتامین هزینه و تولید و حمل

ها بین رضایتمندی مردمی، باعث کاهش تنش

 شود. دیده و مسئولین میجمعیت سانحه 

 هزینه  -14

در همه   های اسکان موقتمیزان و منبع تامین هزینه 

سازی، انتقال، برپایی و مراحل تولید، ذخیره

برچیدن از مقوالت مهمی هستند که در زمان 

 طراحی باید مدنظر قرار گیرند. 

 زمان -15

فاکتور زمان در مرحله تولید، انتقال و برپایی 

اسکان به منظور ایجاد شرایط مساعد و تامین 

رضایتمندی مردمی و تسریع در انتقال از اسکان 

ری به اسکان موقت در مرحله طراحی حائز  اضطرا

 اهمیت است. 

های شاخص  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

شوند. همچنین برای بندی میاستخراج شده اولویت 

ها نسبت به یکدیگر، تعیین میزان اهمیت آن 

 ( 3گردند.)جدول  دهی میها وزن شاخص
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 های موقتهای طراحی سکونتگاهبندی شاخصاولویت  -3جدول 

 وزن نماد شاخص  ردیف 

 X13 146/0 مشارکت مردمی  1

 X14 136/0 هزینه  2

 X12 080/0 نیروی کار  3

 X7 078/0 نیازهای فضایی کاربران  4

 X8 076/0 حریم خصوصی  5

 X5 073/0 ونقلحمل  6

 X2 058/0 تکنولوژی ساخت  7

 X3 054/0 مصالح 8

 X6 051/0 دوام 9

 X11 050/0 شناسی زیبایی  10

11 
های جمعیت  ویژگی 

 دیدهآسیب 
X1 049/0 

 X4 043/0 سازی ذخیره 12

 X9 043/0 آسایش اقلیمی  13

 X15 033/0 زمان 14

 X10 030/0 مقاومت در برابر رطوبت 15

 

 

آلترناتیوهای موجود برای طراحی  -2-6

 کالبدی اسکان موقت 

 بخش های طراحی بررسی شده در با توجه به روش 

مرور متون تخصصی، آلترناتیوهای متنوعی برای 

بررسی و گزینش روش مناسب وجود دارد. 

در سه گروه    آلترناتیوهای موجود به صورت دوتایی

باتوجه به  ریزی،و برنامه شیوه اجرامصالح، 

بندی شده و در های موجود بررسی و الویت شاخص

پایان روش مناسب محل مورد مطالعه به ترتیب 

 گردد. الویت مشخص می

در مقابل مصالح بررسی اولویت تولید صنعتی 

های کلی های سنتی و بومی با توجه به ویژگی روش 

 شود.این دو روش انجام می

 مصالح

 صنعتی روش تولید  -1-الف

 روش تولید بومی و سنتی -2-الف

ساخته سرپناه در مقابل پیش  ساختبررسی اولویت 

سرپناه در محل با در نظر گرفتن شرایط  ساخت

 گیرد. اجرایی موجود در هر روش صورت می

 شیوه اجرا

 ساختهروش تولید پیش  -1-ب

 روش تولید یا برپایی در محل -2-ب

های طراحی ش با توجه به بررسی انجام شده در رو

سرپناه موقت از نظر تعداد مراحل پس از سانحه تا 

های پیوسته یا رسیدن به اسکان دائم، اتخاذ روش 

 گردد. مستقل اسکان موقت مقایسه می
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 ریزی برنامه

روش سرپناه پیوسته با مراحل  -1-ج

 اسکان دائم

روش اسکان موقت مستقل از  -2-ج

 فرآیند بازسازی 

های دوگانه نسبت به یکدیگر  گروه هر کدام از 

گردند. مقایسه زوجی بندی می سنجیده و اولویت

ها براساس بندی و وزن دهی آنو اولویت هاگزینه 

 ارائه شده است.  "4جدول "میزان اهمیت در 

 هامقایسه زوجی گزینه -4جدول 

 وزن نماد آلترناتیو  ردیف 

 Xi 1 620/0 روش تولید صنعتی  1-الف

 Xi 2 380/0 روش تولید سنتی و بومی 2-الف

 Yi 2 610/0 روش تولید یا برپایی در محل 2-ب

 Yi 1 390/0 ساختهروش تولید پیش  1-ب

 Zi 2 546/0 روش اسکان مستقل 2-ج

 Zi 1 454/0 روش سرپناه پیوسته  1-ج

 

 گیرینتیجه  -7

با توجه به تحلیل آلترناتیوهای فوق براساس 

الگوی طراحی   8های طراحی اسکان موقت  شاخص

ارائه   "5جدول  "ممکن وجود دارد که به ترتیب در  

ها گردد. الگوی برگزیده براساس تحلیل شاخصمی

و آلترناتیوهای فوق پس از زلزله احتمالی در شهر 

 قم به شرح ذیل است: 

اسکان موقت با روش تولید صنعتی و روش اجرای *

آماده و در محل با مصالح و قطعات آماده یا نیمه

 *هامستقل از فرآیند بازسازی دائمی خانه

 

ارائه نمونه موردی طراحی اسکان  -1-7

 موقت 

های طراحی اسکان بندی شاخصبا توجه به اولویت

موقت حاصل از مطالعات نظری پژوهش و به دست 

ن الگوی طراحی اسکان موقت متناسب با محل آمد

انجام پژوهش، در این بخش یک نمونه موردی از 

ها و براساس الگوی طراحی متناسب با شاخص

 گردد. منتخب ارائه می

هدف از ارائه این طرح استفاده از مصالح و امکانات 

های طراحی اسکان موقت موجود با توجه به شاخص

تفاده از مصالح خاص یا باشد. طراحی براساس اسمی

های مورد نیاز شرایط ویژه نیز به ایجاد زیرساخت

برای تولید دارد که در برخی موارد به دالیل  

های موجود در بودجه، امکان تولید  محدودیت 

مستقل یا انبار کردن آن در طوالنی مدت موجود 

نیست یا توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین استفاده از 

رایج در بازار ساختمان تولید و انبار مصالح موجود و  

 (. 4کند )تصویر  مصالح مصرفی را توجیه می
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 های موقتبندی الگوهای طراحی سکونتگاهاولویت  -5جدول 

 نماد الگو اولویت

 روش تولید صنعتی  اول  -1 

 روش تولید یا برپایی در محل

 روش اسکان مستقل

Xi 1 + Yi 2 + Zi 2 

 روش تولید صنعتی  دوم -2 

 روش تولید یا برپایی در محل

 روش سرپناه پیوسته با مراحل سرپناه دائم 

Xi 1 + Yi 2 + Zi 1 

 روش تولید صنعتی  دوم  -3  

 ساخته  روش تولید پیش 

 روش اسکان مستقل

Xi 1 + Yi 1 + Zi 2 

 روش تولید سنتی و بومی  دوم  -4

 روش تولید یا برپایی در محل

 روش اسکان مستقل

Xi 2 + Yi 2 + Zi 2 

 روش تولید صنعتی  سوم  -5

 ساخته  روش تولید پیش 

 روش سرپناه پیوسته با مراحل سرپناه دائم 

Xi 1 + Yi 1 + Zi 1 

 روش تولید سنتی و بومی  سوم -6 

 روش تولید یا برپایی در محل

 سرپناه پیوسته با مراحل سرپناه دائم روش 

Xi 2 + Yi 2 + Zi 1 

 روش تولید سنتی و بومی  سوم  -7

 ساخته  روش تولید پیش 

 روش اسکان مستقل

Xi 2 + Yi 1 + Zi 2 

 روش تولید سنتی و بومی  چهارم  -8 

 ساخته  روش تولید پیش 

 روش سرپناه پیوسته با مراحل سرپناه دائم 

Xi 2 + Yi 1 + Zi 2 

 

 
 نمونه اولیه پیشنهادی -4 ریتصو
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)مانند  21های بتن گازیدر این نمونه از بلوک 

هبلکس( برای ساخت سازه سرپناه استفاده شده 

است. به دلیل داشتن وزن کم و استفاده از مالت 

مخصوص آن که به سادگی قابل اجراست، همچنین 

و قیمت مناسب آن،  یو صوت یویژگی عایق حرارت

ها برای ساخت اسکان انتخاب شد. از این بلوک 

 صفحات بتن مسلح با ابعاد کوچک برای ساخت

بهره برده    ای و کف معماری()پی سازه   هاکف و پایه

شد. برای پوشش سقف نیز صفحات ساندویچ پانل 

های پروفیل در این طرح، به کار رفت. 

 انتخاب شد.   برای تولید پنجره  متداول  22سیوییوپی 

ونقل مصالح به سایت به منظور تسهیل در امر حمل

در انتخاب  ،درون سایت بدون نیاز به جرثقیل در و

 ادامه یا تولید مصالح به ابعاد آن توجه شد. در

  گردد. ح مورد نظر ارائه میطر جزئیات اجرایی

 ( 5)تصویر 

 

 
 اجزای سقف و کف سرپناه -5 ریتصو

 

هم به عنوان پی و هم  "6تصویر "صفحات بتنی 

با ابعاد یک مترمربع از بتن مسلح کف معماری 

ونقل و ساخته شده است.  به منظور راحتی حمل

پذیری براساس نیاز، ابعاد یک متر در امکان توسعه

یک متر انتخاب شد. استفاده از این صفحات در 

زمان عادی و برای تامین اسکان مورد نیاز 

ها نیز کاربرد دارد. ضاهای عمومی مانند پارکدرف

همچنین از این صفحات درمرحله اسکان اضطراری 

برداری توان بهره و به منظور برپایی چادر نیز می

 کرد. 
 

 
 جزئیات صفحات بتنی )کف بتنی( -6 ریتصو
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این صفحات به صورت بتن مسلح کارگاهی با 

آوری کارگاهی و شده و با عمل جزئیات مشخص

آوردن کیفیت  استفاده از میز ویبره برای به دست

د. دو عدد دستگیره حمل نشوبتن مطلوب تولید می

گردد. وزن هر واحد با جرثقیل نیز درون آن تعبیه می

 باشد. کیلوگرم می   240در حدود  صفحاتن از ای

بندی های بنایی کالف این طرح در گروه ساختمان 

سازی حداکثری قرار دارند. شده و با رویکرد سبک

های طراحی و همچنین سعی شده در اکثریت بخش

پذیر ساخت مشارکت حداکثری مردمی امکان

های بتن گازی به دلیل داشتن سطح باشد. بلوک 

های نیمه آماده، روش استفاده از مالت هموار و 

آموزشی  ای دارند که با اجرای جلسه اجرایی ساده 

دیده قابل کوتاهی برای افراد عادی و جمعیت سانحه 

ها به راحتی توسط  استفاده و اجرا است. این بلوک 

یک اره دستی قابل برش خوردن برای تبدیل شدن 

کان ایجاد باشند. همچنین امبه اندازه مورد نیاز می

ها و شیارها به صورتی دستی و با ابزار حفره

مخصوص برای عبور و نصب عناصر تاسیسات 

مکانیکی مانند آب و فاضالب و تاسیسات 

باشد. همچنین امکان اجرای عایق الکتریکی می

 رطوبتی در فضاهای آّبریز روی آن وجود دارد. 

مالت یا چسب مورد نیاز برای اجرای دیوارها نیز به  

باشد.  آماده موجود میهای مالت نیمهصورت کیسه

در صورت عدم دسترسی به این چسب مخصوص  

امکان اجرای این دیوارها با مالت ماسه و سیمان نیز  

امکان پذیر است. در صورت استفاده از مالت ماسه 

و سیمان، بهتر است از ماسه نرم و مالت پرسیمان 

ارای ها داستفاده شود. چسب مخصوص این بلوک 

مزایایی از جمله قیمت کمتر، ضخامت اجرایی 

 باشد. کمتر، تعداد کارگر کمتر و چسبندگی بهتر می

نشان  "7تصویر "سایر قطعات به کار رفته که در 

های فوالدی مورد نیاز، داده شده، از جمله پروفیل

های صفحات ساندویچ پنل سقفی، پنجره

و  های چوبیسی، در ورودی و چارتراش وییوپی 

آالت و قطعات اتصال نیز با شیوه صنعتی سایر یراق 

در کارخانه یا کارگاه تولید شده و به صورت آماده 

شود. همچنین برای تامین مقاومت به محل حمل می

های احتمالی لرزه الزم در برابر نیروهای جانبی و پس

های نبشی و تسمه در طرح استفاده شده  از پروفیل

عناصر به منظور تسهیل در است. نحوه اتصال این 

 باشد. مرحله اجرا، به صورت نمایان می

 
 جزئیات اجرایی سرپناه -7 ریتصو
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در ادامه هزینه ساخت سرپناه برآورد گردید. برای 

ها به صورت خرید جزئی و تقریبی این منظور قیمت 

براساس میانگین مصالح با برندهای مختلف در 

محاسبه شد. این برآورد به طور    1398ابتدای تابستان  

 ارائه شده است.   "6جدول "خالصه در 

 

 برآورد هزینه ساخت سرپناه -6 جدول

 قیمت )تومان(  ای اقالم هزینه  ردیف 

 000/450 بلوک سبک اتوکالو شده )بتن گازی(  1

 1/ 000/380 صفحات بتنی کف سرپناه 2

 1/ 000/440 صفحات ساندویچ پنل سقفی  3

 1/ 000/000 آالت موردنیاز چهارتراش چوبی و آهن 4

 2/ 000/000 بازشوها 5

 000/500 آالت ونقل و یراقحمل  6

 6/ 000/770 هزینه کل ساخت سرپناه

 

ارزیابی طرح پیشنهادی براساس  -2-7

 های طراحی شاخص 

های استخراج شده برای طراحی سرپناه شاخص

موقت، به عنوان معیار ارزیابی هر طرح و با توجه به 

شده  دهی آن مشخصوزن اهمیت آن که از طریق 

 است، استفاده گردید. 

 مشارکت مردمی •

در ساخت و اجرای این سرپناه حضور و فعالیت 

مردم جزء اساسی اجرای طرح است. برای این 

های توجیهی و آموزشی در زمینه منظور کالس 

 گزاردر محل برپایی اردوگاه بر 23فنیهایتوصیه 

موجود در های گردد. این امر با توجه به تجربه می

های جهانی بررسی شده، با توجه به سادگی نمونه 

ای اجرای طرح و در صورت وجود نظارت دوره

های فنی مستمر متخصصین در محل و کمک گروه 

دیده نتیجه قابل قبولی در پی به جمعیت سانحه

 خواهد داشت. 

 هزینه  •

هزینه اجرای سرپناه در بخش قبل برآورد گردید. از  

اجرای سرپناه از مقوالت اساسی آنجایی که هزینه 

پذیر بودن یک طرح است، در ادامه هزینه در امکان

طرح پیشنهادی با یک روش متداول در نقاط شهری 

 پس از سوانح اخیر سنجیده خواهد شد. 

 نیروی کار  •

ای در همه با توجه به عدم نیاز به نیروی کار حرفه

ها و توجه به مشارکت مردمی، استفاده از بخش 

دیده هم باعث کاهش هزینه سیل جمعیت آسیب پتان

اجرا و هم افزایش سرعت انتقال از مرحله اضطراری 

به مرحله انتقالی است. همچنین با توجه به مرور  

های مشابه، حضور بازماندگان در فرآیند  تجربه 

اجرای سرپناه به عنوان نیروی کار باعث افزایش 

بازتوانی دیده و ارتقا سطح  رضایتمندی جامعه سانحه

 گردد.اجتماعی می

 نیازهای فضایی کاربران •

مساحت در نظر گرفته شده برای طرح مذکور به 

عنوان حداقل فضای مورد نیاز برای گذران زندگی 
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نفری در نظر گرفته شده  4خصوصی یک خانوار 

است. تناسب ابعاد آن نیز به جای یک مستطیل 

کشیده به یک مربع نزدیک گردید. با توجه به 

انعطاف موجود در روش طرح پیشنهادی، امکان 

های جانبی برحسب توسعه آن و اضافه کردن بخش 

 نیاز هر خانوار وجود دارد.

 حریم خصوصی  •

در طرح موجود عالوه بر در نظر گرفتن تامین نور  

وتهویه مورد نیاز، به حفظ حریم خصوصی با لحاظ 

های مات ها و به کاربردن شیشه کردن ارتفاع پنجره

 بینی گردید. ر موارد در معرض دید پیش د

 ونقل حمل •

ونقل مصالح به محل برپایی سرپناه به صورت حمل

عمده و با نظارت مدیریت بحران استان انجام 

گیرد. این امر در مدیریت هزینه و زمان اجرای می

سرپناه بسیار موثر است. جابجایی جزئی مصالح در 

پذیر انهای مختلف امکمحدوده اردوگاه با روش 

 است. 

 تکنولوژی ساخت •

روش ساخت سرپناه در محل و تا حد امکان بدون 

نیاز به تخصص ویژه در نظر گرفته شده تا امکان 

مشارکت دادن و استفاده از ظرفیت بازماندگان 

 باشد.  وجود داشته

 مصالح •

مصالح به کار رفته در اجرای این طرح به صورت 

تورهای صنعتی تولید شده و در انتخاب آن فاک

مقاومت و دوام در برابر شرایط کویری قم، رطوبت 

 و هزینه در نظر گرفته شده است. 

 دوام  •

های سرپناه موقت دوام از جمله مشکالت طرح 

باشد. دوام کمتر از متناسب با دوره اسکان موقت می

زمان مورد نیاز باعث ایجاد مشکل و نارضایتی برای 

یز باعث تحمیل بازماندگان و دوام بیش از حد نیاز ن

 گردد.های اضافی میهزینه 

 شناسیزیبایی  •

زیبایی طرح پیشنهادی در ارتقا بازتوانی روانی و 

اجتماعی بازماندگان و افزایش مشارکت اجتماعی 

دیده موثر است. از موارد موثر در جامعه آسیب 

کاری زیبابی سرپناه نماسازی خارجی و نازک 

خارجی امکان رها کردن باشد. در جداره  داخلی می

ها، اجرای رنگ طرح به صورت نمای بلوک

پاششی، اجرای انواع نماهای سیمانی، اجرای انواع 

نمای تر )سنگ و آجر(، اجرای نما با چسب )انواع 

های مصنوعی(، اجرای کاشی و سرامیک و سنگ

، متال 24انواع نمای خشک )آلومینیوم کامپوزیت 

کاری داخلی است. نازکو ...(    26سی وی، پی25بورد 

کاری، های خام، رنگ نیز به صورت بلوک 

سی یا چوب و ...  ویکاری، اجرای صفحات پیگچ

 پذیر است.امکان

 دیدههای جمعیت آسیب ویژگی  •

های فرهنگی و مذهبی مردم شهر با توجه به ویژگی

قم و همچنین تکثر قومیتی موجود در این شهر، 

بد طراحی شده لحاظ ها در کالتوجه به حفظ حریم 

گردید. همچنین در نحوه چیدمان واحدها باید  

 مدنظر قرار گیرد. مالحظات فرهنگی 

 سازیذخیره  •

با توجه به استفاده از مصالح رایج ساختمانی در 

سازی آن ممکن و مقرون  ساخت این طرح، ذخیره

باشد. به طور معمول نیز حجم قابل به صرفه می
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ها و ی کارخانهتوجهی از مصالح در انبارها

ها موجود است که برای انجام فروشیمصالح

ای و محلی، ارزیابی ریزی در حوزه منطقهبرنامه 

تقریبی حجم مصالح موجود در پایگاه داده مدیریت 

 بحران استان الزم است. 

 آسایش اقلیمی  •

با توجه به اقلیم خشک و کویری شهر قم و وجود 

های و انهای طوالنی گرما و همچنین زمستدوره 

های حرارتی و فرسا، توجه مسئله عایق سرد و طاقت 

رنگ مصالح در پیشنهاد طرح اسکان موقت مدنظر  

 قرار گرفت. 

 زمان •

دیده از دوره  کوتاه شده زمان انتقال جامعه آسیب 

اسکان اضطراری به سرپناه انتقالی باعث کاهش 

های اقتصادی، اجتماعی و روانی شده و آسیب 

کند. با توجه به دائمی را تسریع میفرآیند بازسازی 

شیوه اجرای پیشنهاد شده هر واحد سرپناه توسط  

 مردم محلی، طی دو روز قابل برپایی است. 

 مقاومت در برابر رطوبت  •

نفوذ رطوبت به بنا دارای دو منبع نزوالت جوی یا 

باشد. برای این های جاری میرطوبت خاک و آب 

های فلزی با منظور سقف طرح پیشنهادی از ورق 

رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر رطوبت و 

های اتصال سرمته گالوانیزه واشردار برای اتصال پیچ

رای ایجاد آن استفاده گردید. سقف با شیب مالیم ب

سانتیمتر  20امکان حرکت آب اجرا و دارای کنسول  

ها برای جلوگیری از ریزش آب سقف رودی بدنه

طراحی گردید. صفحات بتنی زیر سرپناه نیز به 

دار برای ایجاد فاصله از زمین و مقاومت صورت پایه

در برابر نفوذ رطوبت طراحی شده است. همچنین 

ر سرپناه و جلوگیر این فاصله باعث گردش هوا در زی

از ورود حشرات و خزندگان به داخل سرپناه 

 گردد. می

 

های مقایسه طرح پیشنهادی با سرپناه -3-7

 متداول 

در پایان برای ارزیابی طرح پیشنهاد شده به صورت 

ای بین این طرح با یک روش متداول  عملی، مقایسه

در نقاط شهری پس از سانحه زلزله در دهه اخیر 

یرد. عمده سرپناه موقت تامین شده در گصورت می 

های شهری استفاده از انواع نقاط شهری پس از زلزله

ها و انتقاد موجود رغم کاستیباشد. علی کانکس می

نسبت به این روش، مسئولین مدیریت بحران راه حل 

عملی مناسبی را جایگزین این روش نکرده و یا 

عملی بودن  اند. هدف از این مقایسه هم از بعدنیافته

اجرای آن به عنوان جایگزین مناسب و هم مقایسه 

های موجود طراحی به منظور علمی براساس شاخص

باشد. در این بخش نیز از بهبود کیفیت اسکان می

های مقایسه زوجی هر دو نمونه براساس شاخص

از آنجایی که مقوله هزینه  شود.موجود استفاده می

در این مقایسه است،   از مقوالت اساسی و تاثیرگذار

 "7جدول  "قیمت استعالم شده چند نوع کانکس در  

شود تا مقایسه عددی آن نیز ممکن گردد. ارائه می

عرض -متر6متری )طول 6برای این منظور کانکس 

مترمربع از شرکت راکو 40/14متر( با مساحت  2/ 40

 بررسی شد. 
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 مقایسه قیمت انواع کانکس با طرح پیشنهادی -7جدول 

 قیمت هر مترمربع  )تومان(  قیمت نوع کانکس  ردیف 

 000/604 8/ 000/700 متری معمولی سبک  6کانکس  1

 1/ 000/208 17/ 000/400 متری معمولی سنگین  6کانکس  2

 1/ 000/540 22/ 000/200 متری سایدینگ  6کانکس  3

 1/ 000/770 25/ 000/500 متری ساندویچ پانل 6کانکس  4

 000/715 6/ 000/770 طرح پیشنهادی ارائه شده

 

با توجه به انواع کانکس ارائه شده، طرح موجود 

اظ با نوع سوم وچهارم است که از لح قابل مقایسه

  قیمت کمتر از نصف قمیت آن قابل اجراست. 

براساس نتیجه مقایسه انجام شده بین طرح پیشنهاد 

شده و روند جاری اسکان موقت بر اساس 

، "8جدول "های طراحی استخراج شده شاخص

تواند به طرح مذکور قابل قبول ارزیابی شده و می

های اسکان پس از زلزله عنوان یکی از گزینه 

 احتمالی شهر قم مورد استفاده قرار گیرد. 

 
 مقایسه زوجی نمونه پیشنهادی و کانکس -8جدول 

 وزن نماد آلترناتیو  ردیف 

 Proposed Alt 667/0 طرح پیشنهادی پژوهش حاضر  1

 Container 333/0 های رایج در اسکان موقت کانکس  2

 

 سپاسگزاری 

نامه انجام گرفته در مقطع مقاله حاضر، از پروژه پایان

ارشد در گرایش بازسازی پس از سانحه کارشناسی 

شهرسازی دانشگاه شهید و در دانشکده معماری

بهشتی تهران انجام گرفته است. در این راستا الزم  

آقای دکتر دانم از اساتید گرانقدر راهنما، جناب  می

تکی و همچنین از استاد زرگر و جناب آقای دکتر م

آقای دکتر خورشیدیان مراتب تقدیر مشاور جناب 

 و تشکر را به عمل آورم. 

 
 هانوشتپی

1. AHP 

2. Expert Choice 

3. test- retest 

4. product 

5. process 

6. Sphere 

7. lord Paddy Ashdown 

8. JICA 

9. Ergunay 

10. Mob ARCH 

11. Sener & Altun 

12. constructability 
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13. storage possibility 

14. durability 

15. Shigeru Ban 

16. PVC 

17. SOM 

18. Geiger 

19. teflon 

20. fiberglass 

21. Autoclaved Aerated Concrete - AAC 

22. UPVC 

23. technical advice 

24. aluminium composite panel 

25. galvanized metal board 

26. PVC 
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Abstract 

The city of Qom is considered a high risk area due to its high seismic risk and high 

vulnerability. The large population at risk on the one hand, and the lack of a suitable plan to 

accommodate the large population based on recent earthquake experiences and actions, on the 

other hand, exacerbate the situation and turn it into a crisis. The purpose of this study was to 

derive a suitable model for temporary accommodation after a possible earthquake in Qom. 

According to this model, the design of the temporary accommodation required is based on the 

physical and non-physical conditions of the site, using existing potentials and infrastructures. 

A criterion can be used both to design and provide the right solution in times of crisis and to 

help evaluate and compare designs and design competitions for a uniform evaluation. In this 

research, a quantitative-qualitative research method with descriptive-analytical approach 

along with field surveys wereused. Library study tools, document review, observation, and 

interviewing with authorities and experts have also been used to collect information. The result 

of this study is to present a model of temporary accommodation after a possible Qom 

earthquake based on the design criteria for temporary accommodation. In this regard, 

temporary housing design criteria were extracted based on specialized literature review and 

similar experiences and prioritized and weighted by the Analytic Hierarchy Process (AHP). 

Subsequently, housing options in the city of Qom were prioritized according to design criteria. 

In the end, by combining these options, the temporary housing pattern of Qom was determined. 

To facilitate understanding of how this pattern was transformed into a physical design, an 

example was designed with attention to architectural details. 
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