
 معرفی طرح اسکان موقت پس از سوانح طبیعی و جنگ
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 کارشناس معماری، کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحهاحمد زینالی، 

 مقدمه

ی دائم و فضاهای کالبدی مسکن بازسازی معموال ،دیآیوارد م 1دیدهبساختارها و مردم آسی که به یپس از هر سانحه با خسارات و صدمات

. این مساله با دانش و توانایی امروزه بشر )خصوصا در مناطق دوردست و کمتر توسعه باشدیدر مدت زمان محدود و کوتاه مقدور نم و اصلی

اقدام به معماران متعددی های اخیر، دههدر " ناپذیر کرده است.برای طی دوران بازسازی را اجتناب 2سرپناه یا اسکان موقتیافته( نیاز به 

های طراحی یک واحد مسکونی مطلوب اند که با در نظر گرفتن پیچیدگیکوشیده و نموده ی متنوعهاهای مختلف سرپناه و مدلارائه گونه

مورد آزمایش قرار دهند. اما در اکثر  موقت، با یکنواخت نمودن آن به تولید انبوه و صنعتی بپردازند و تعدادی را در کشورهای سانحه دیده

 طقامن متغیر و متفاوت در شرایطبا توجه به  .3(1385فالحى،)"است را واقعیت سانحه و آسیب دیدگان خنثی ساختهها تالشموارد، این 

زارش طرح معماری ین گشده است، ا ذکری که در مبانی نظری برای یک واحد اسکان موقت هایویژگیسانحه دیده و با توجه به  مختلف

ی ارائه طرح ؛نماید. هدفهای صنعتی با شرایط بومی، معرفی میموقت پس از سانحه در ایران با تاکید بر تلفیق ایدهیک واحد مسکن 

 می ت پس از سانحه در ایرانموق اسکانپذیر با قابلیت تطبیق با شرایط بومی و در عین حال با سرعت ساخت و برپایی باال برای انعطاف

 باشد.

های بنیادین با طراحی نام گرفته( تفاوت معماری نا معماریمسکن موقت پس از سوانح )که در این مسابقه  طراحی در زمینه موضوع روند

ارجحیت داشتن  ،موضوع و دوم بی مکانی و بی زمانی ،های آشکار یکیها و مسابقات معماری دارد. دو مورد از تفاوتهای معمول در پروژه

تامین فضای مناسب زندگی به صورت موقت با توجه به شرایط پیش از توجه به " های ساخت است.مانند مصالح و روشهای فنی جنبه

صورت جدی در معماری بازسازی  موضوعی است که به ،باشنددیدگان کـه گرفتـار آالم و صـدمات ناشـی از سانحه میبرای سانحهسانحه 

ای طراحی و آماده شود که ضمن حفاظت مردم از گونه این منظر فضای سکونت اضطراری و موقت باید به باید مورد توجه قرار گیرد. از

های جوی و مانند آن ضامن حداقل شرایط آسایش و راحتی آنها نیز باشد. از چنین شرایط متغیر محیط طبیعی مانند گرما، سرما، باد، ریزش

 حالتی چنین در .کسب می نمایدموفقیت  جهتامتیازی ویژه  راحـل معمـاری بازسازی،دیدگاهی تحقق شرایط بهینه سکونت، در تمام م

های ها و شیوهجستجوی راه. شودمی محسوب مهم موضوعی آنها از بهینه استفاده و کارگیریبهدر مصالح و مواد پنهان و آشکار خواص کشف

اند موضـوعی است که نیازمند تمامی کشورهایی که با خطر سانحه مواجه نـوین و کارامد طراحی و اجرا برای اسکان اضـطرار و موقـت در

ـته تر نمـودن شـرایط زنـدگی را داشهـایی کـه قابلیـت برپـایی سـریع و عادیابتکار و خالقیت است. در چنین حـالتی اسـتفاده از فنـاوری

الح ساختمانی که ارزان، ساده، دوستدار محیط زیسـت، قابـل بازیافت باشـند بسـیار راهگشاســت. بــه همــین دلیــل تکنولــوژی و مصــ

 4(1390سرتیپی پور، ) ".گیرندمی قرار اولویت در و به سرعت قابل برپا و اجرا شدن باشند؛

 اینها جز و روانی و راحتی خاطر، آرامش داشتن مفاهیمی از قبیل و است زندگی محل از فراتر موقت سکونتگاه و عمومی سرپناه معنای

 فضایی به عنوان سرپناه . بنابراین»ساختمانبی« فقط میشوند نه» خانمانبی «سانحه از مردم پس که دانست باید .گیرددر برمی نیز را

 و خامنه ساعدی ( گیرد. قرار جدی توجهمورد  باید آسیب دیده فرد روحی و روانی بازتوانی و خاطر اطمینان امنیت، آرامش، ایجاد برای

 5(13 ،1389 سینی،ح
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 14ص  شهید بهشتى، ، انتشارات دانشگاه"ریزى بازسازى معمارى و برنامه"،(1385آیسان، یاسمین و دیویس، ایان. ترجمه علیرضا فالحى، ) 3
  134 شماره ،90 ، مسکن و محیط روستا، تابستان"قت پس از سانحهمعماری با مصالح کاغذی؛ اجرای بناهای مو"، 1390سرتیپی یور، محسن،  4
 (انتقالی)های اسکان موقت  های زنان برای سکونت، در گونه تحلیل و بررسی اولویت"، (1389ساعدى خامنه، سیمین و حسینى، سیدبهشید، ) 5

 .24– 5.ص، 5 نامة معمارى و شهرسازى، شمارةفصلشهرداری تهران،  9موردپژوهشی : منطقة 



 نظران جمع آوری و بیان گردیده است.های عنوان شده توسط صاجبویژگی زیر تعدادی از جدول در

 

 منابع ویژگیهای سکونتگاه موقت پس از سانحه ) مبانی نظری (
 ؛قیمت زندگی غالب استانداردهای با مطابق موقت اسکان در زندگی کیفیت از راحتی سطح ارائة

 استفادة برای آسیب دیدگان؛ فرهنگ با متناسب موقت مسکن ساخت سری؛ ساخت امکان کم؛

 موقت مسکن غیرآالیندة و آسان حذف باشد، پذیرامکان مجدد

Cassidy, (2007) 

 های مناسب؛سازه از استفاده مختلف؛ شرایط در استفاده قابل سری؛ استقرار و حمل ونقل قابلیت

آب و  و اقلیم زیست،محیط با همساز و هماهنگ ساده؛ اجرایی جزئیات و نصب راحتی تولید، سهولت

 هوا

 ( 1390 )  ،سرتیپی پور

 و اقلیمی؛ فرهنگی ایمنی، نظر از مناسب بودن حمل ونقل؛ هزینة کم بودن بومی؛ فناوری ار استفاده

 تاهمی دیدگان؛ آسیببین  موقت اسکان یکسان توزیع در عدالت برپایی؛ در آسیب دیدگان مشارکت

 بومی و محلی سازی محوطه و معماری معیارهای به دادن

 ( 1386)  ،فالحی

 مانده باقیسالم  فاجعه از آنچه حفظ و اثاث انبارکردن باران؛ و باد سرما، گرما، مقابل در محافظت

 خصوصی محیط تأمین روانی؛ امنیت ایجاد خانه؛ حدود حفظ و تثبیت است؛
 (1379) ،آخوندی و بحرینی

 

 ساده؛ فنی مهارت با نیروهایی بودن با اجرا قابل و سبک ساخت؛ درمی بو و موجود مصالح از هاستفاد

 با مرتبط شرایط رعایت و سویک ازفرهنگ  و اقلیم مانند آسایش بر مؤثر عوامل درنظرگرفتن

 دیگر سوی از سرمایش و روشنایی،گرمایش

 ( 1386 ) ،منفرد نیک روان

 

 6(1396مومنی، زینالی، منبع: )های اسکان موقت در مبانی نظری: ویژگی1جدول 

 

زینه موقت یکی از اولین گ مسکندهد که برای تامین بررسی تجربیات پیشین در این زمینه و آنچه که در مبانی نظری نمود دارد نشان می

منطقه است که می تواند راهنمای مناسبی برای طراحی اسکان  ها بررسی معماری بومی و یا الگوهای محلی تامین سرپناه توسط مردم آن

باشد. اما با توجه به اشکاالتی که از نظر  9و همینطور جلب مشارکت مردم 8و هم مصالح در دسترس 7موقت هم از منظر طراحی معماری

ومی پایدارسازی و تاب آور گردند. با این بن بومی وارد می شود، پیشنهاد می گردد گزینه های ای و پایداری به گونه هایی از مسکسازه 

 های بومی است.حلسازی راهمی توان اینطور برداشت نمود که در طراحی اسکان موقت یکی از بهترین راهکارها شناخت و بهینهوجود 

های گزینهاند که ا به امروز طراحی شدههای مختلفی تنمونهبا توجه به گزینه های استفاده شده به عنوان مسکن موقت پس از سوانح، 

ماری کتاب مع مطالعه بیشتر رجوع شود به ای)بر. که هر کدام مزایا و البته معایب مربوط به خود را دارند شوندصنعتی و بومی را شامل می

 بین در ایاست. تا بتواند ایدهگذاری شده های صنعتی با شرایط بومی هدفدر این طرح تلفیق ایده 10(های موقت پس از سوانحسکونتگاه

مطرح برای این نوع از مسکن پیشنهاد دهد که در نهایت قابلیت  هایویژگیبرگیرنده طیف حداکثری از های موجود و البته درگزینه

 پذیری با شرایط مکان سانحه دیده نیز داشته باشد.انعطاف

 

 تلفیق ایده های صنعتی با شرایط بومی:  کانسپت طراحی

ر به ترتیب زی های ضروری  برای طرح یک واحد اسکان موقتتجربیات پیشین در ایران شاخص مطالعه مبانی نظری و همچنین مرورپس 

 دسته بندی شده اند:

                                                           
عنوان اسکان موقت در هنگام وقوع  هاى درخت نخل به بررسى امکان استفاده از سازه ساخته شده از شاخه "،  (1396)، زینالی، ا،مومنی موکویی، س 6

 1396فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران/ دورة هفتم،شمارة چهارم، زمستان  "سوانح طبیعى در بلوچستان
 مال و عملکردی فضاهای مطلوب برای جامعه سانحه دیدهجنبه های مختلف فر 7
 جنبه های اقتصادی و فنی ساخت و همینطور سرعت تامین سرپناه 8
 جنبه های اقتصادی و اجتماعی خصوصا در مناطق روستایی و شهرهای کوچک 9

 ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران"های موقت پس از سوانحمعماری سکونتگاه"،  1386فالحی، علیرضا،  10



  در برپایی ؛ حداقل نیاز به تجهیزات و نیروی کار ماهرهای بومیو روش استفاده از مصالح -1

 موقت مسکنند امدادرسانی و تامین های صنعتی؛ تسریع رواستفاده از مصالح و روش -2

 پاسخگویی به شرایط اقلیمی با اقتباس از معماری بومی؛ تامین آسایش سکونت از نظر شرایط محیطی -3

 تطابق با فرهنگ جامعه آسیب دیده با توجه به شرایط اجتماعی منطقه -4

انی که بخش بیشتری از سرزمین ایران را شامل در مورد شاخص اول  مصالح و روش های بومی متداول در مناطق خشک و یا نیمه کوهست

الزم برای ساخت و همچنین توجه به ملزومات  های صنعتیوجود زیرساختمهم شود در نظر گرفته شده است. در مورد شاخص دوم نکته می

برپایی خطوط تولید خاص و های صنعتی که نیازمند باشد. مسلما طرح روشها و کارخانجات تولیدکننده میاقتصادی و بازرگانی کارگاه

 تواند راه حلی منطقی و اجرایی باشد.میموجود در بازار  عمومی های صنعتیتواند مساله را بغرنج کند. لذا استفاده از روشجدید باشند می

ست(. در مورد شاخص دیده به مراتب بهتر اتر به مناطق سانحههای موجود در صنایع و بازارهای شهرهای کوچک و نزدیک)حتی مواد و روش

 های سوم و چهارم هم مجددا شرایط عمومی حاکم بر مناطق خشک و نیمه کوهستانی ایران مد نظر قرار گرفته است.

 کندو نیازهایی را تعربف می نمایدهای معماری متعارف متفاوت میهایی است که آن را از طرحبه اینکه اسکان موقت دارای مشخصه نظر

طه طراحی آن نیز حیلذا شود، مانند مناسبات فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و زمانی مطرح می ،تری از کالبد صرفگستردههای که در زمینه

 گیرد. میبرهای مختلفی را در

بیشتر  ،الاقبکه از نظر فرمی  رسدمینظر در ایران در تامین مسکن موقت پس از سوانح، بهبا توجه به تجربیات پیشین معماری  از نظر فرم

باشد. البته الگوی شکلی کانکس و فضای ارائه شده از آن نیز در و سقف صاف می ی متعامدهابا دیواره که دارای فرم ساده هایی استبا گونه

 می را به عنوان نقطه عطف دریافت.های صنعتی با شرایط بوتوان اهمیت تلفیق ایدهمی راستا اینبایست دیده شود. در این فرایند می

های انجام شده از مسکن بومی در مطالعات پیشین، خانه های خشتی و گلی با مروری اجمالی بر معماری ایران و گونه بندی از نظر مصالح

یت شود که با ظرفترین مصالح در دسترس قلمداد میگیرد. لذا خاک به عنوان یکی از اصلیمیها را در بری وسیعی از طیف گونهگستره

 به شرایط اقلیمی اکثر مناطق نیز پاسخگوست.  حرارتی باال

طق پذیر برای استفاده در مناهای صنعتی با شرایط بومی و انعطافطرح اسکان موقت پس از سوانح طبیعی و جنگ با رویکرد تلفیق ایده

 صورت گرفته است؛ بخش 4مختلف در ایران، در 

 هاجداره -1

 گیری جزییات فنی مورد نیازسکو با در نظر -2

 در و پنجره  -3

 آلترناتیو  4سقف در  -4

حی یابد و مسیر طرادامنه بررسی مواد، مصالح و محصوالت پاسخگو کاهش می با توجه به رویکرد اصلی در نظر گرفته شده برای این طرح

 شود.مشخص می

 

 جداره ها

. اما  اندگرفتهاستفاده قرار می ای خاص موردهمواد و مصالح امروزی ترکیبی از تکنولوژی با مواد و مصالح قدیمی بوده که هر یک به شیو

 یتگابیون یکی از محصوال .شودتر استفاده میصورت هوشمندانهامروزه با پیشرفت تکنولوژی از همان مصالح قدیمی در شکلی دیگر و به

فاده است موردو کاربردهای دیگر یمی همان کاربری قد درچند تغییر کوچک نیز  بااکنون  همکاربرد داشته است و است که از دوران قدیم 

ها در های دریا و دریاچهبخشی کرانهها در مهندسی عمران، راهسازی و امور نظامی کاربرد دارد. از آن برای استحکامتورسنگ د.گیرقرار می

 .شودبرابر فرسایش نیز استفاده می

شود و ویژگی شناخته می  HESCOبا برند ولید و جزییات فنی است کهی تیکی از روش های نوین در تولید و استفاده از گابیون در نحوه

 جیمی یایده با HESCO حصارهای کاربرد داشته است. ،در مناطق جنگی زیادی 1991از را در فریم اصلی لحاظ نموده است.  تاشدگی



 سیستم بود، شده ویران انگلستان ،12شایریورک شمال ساحل در شدید طوفان در اثر که ،اموالش از حفاظت جهت او. ایجاد شد 11هیسلدن

ایجاد کرد. استفاده از این ایده به تکنیک قدیمی سنگرسازی به روش پرکردن گونی از خاک سرعت  محافظ دیوار و داد توسعه را گابیون

از  زاد و، آطولنظر از  است مکناین شیوه ایجاد مانع به عنوان دیوار دفاعی یا حائل و یا سیل بند که م ابخشید و مورد اقبال قرار گرفت. ب

 .شودانجام می بیشتری سرعت دارند، بانیاز به حجم وسیعی از خاک که  ،باشند بلند ،ارتفاع لحاظ

 

 HESCO: موارد کاربرد و استفاده از 1 تصویر

 

 2004، نیواورلئان، دیوار سیل بند بعد از طوفان کاترینا: 2 تصویر

 

 2003جنگ عراق، : دیوار حفاظتی در 3 تصویر

                                                           
11 Jimi Heselden 
12 UK,North Yorkshire 



ین و همچنها در ساخت سرپناه و عناصر دیگر معماری ای و گابیونهای پر شده از خاک، قالب های پارچهاستفاده از کیسهسابقه ا توجه به ب

ه های ابعادی و سازرسد ایده هسکو با اعمال تغییراتی در مشخصهمین موقت به نظرهای مطرح برای یک واحد مسکبا در نظرگیری شاخص

ه مشخصدر تغییر  سازی با اعمالسازی و مناسببهینهآنچه که ضروری است  تواند جزیی از یک واحد مسکن موقت را تشکیل دهد.ای می

 .است ،های فنی آن به نحوی که برای یک واحد اسکان موقت مناسب باشد

عالوه بینی شده است. بهپیش فنس ها با به کارگیری امکان ایجاد کشش در دو طرف عناصر مورب افقیجانبی جداره ها جهت پایدارسازی 

ناشی  13 تا از آوار ساختمانیکند این قابلیت را ایجاد میعالوه این محصول به. گیردمی سانتی متری دور تا دور جعبه ها را فرا 40سکویی 

 .نمودبه عنوان پرکننده استفاده  ،در صورت امکان ،ه نیز به جای خاکاز سانح

 
 : پالن واحد اسکان موقت )راست( جزییات جداره ها در پالن و نما )چپ(1 نقشه

 

 
 : سه بعدی جداره ها 2 نقشه

 

 سکو

استفاده ا ب شده است.پیشنهاد ، بهداشتی و اقلیمی ساخت سکو به دالیل عملکردی رسد اجرای جداره نیازمند پی سازی نباشد ولیمیبه نظر

یک  متر و حاشیهسانتی 40سکویی به ارتفاع  و یا بلوک های متداول سیمانی و یا هر نوع مصالح در دسترساز مصالح قابل استفاده از آوار 

 .داردامکان اضافه نمودن آن وجود  هابرای مهار جداره بندتدر صورت نیاز به پش . ضمناگرفته شده استنظرمتر از اطراف در
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 : پالن سکو )راست( سه بعدی سکو )چپ(3 نقشه

 

 
 : مقطع جداره ها و سکو4 نقشه

 

 در و پنجره 

برای اتصال در پیشنهاد قرارگیری تخته چوبی یا فلزی در قسمت د. های درب و پنجره باقیمانده از آوار قابل استفاده هستنها و قابدرب

را  هااتصال قاب مالت گچ یا سیمان برای استفاده ازسطح مشبک فنسی جداره امکان  ها داده شده است.باالیی و اتصال مالتی به جداره

 هایی شده است.پیش بینی همچنین برای پنجره نیز از منظر عرضی و هم ارتفاعی و اتصاالت  تامین کرده است.

سقف  2برای ساخت درب و پنجره ها قاب فلزی پوشش شده از پارچه و عایق حرارتی پشم شیشه مانند جزییات پیشنهاد شماره به عالوه 

  نیز قابل استفاده است.

 
 : سه بعدی واحد اسکان موقت به همراه در و پنجره)راست( نما )چپ(5 نقشه

 

 

 



 سقف

های بومی و گزینه های گزینه پیشنهاد شده است که طیف وسیعی از انتخاب ها را در اختیار می گذارد که شامل گزینه  4سقف طراحی در 

 اند.طراحی شده هاو یا تثبیت شده در خاک جداره کلیه پیشنهادات با پیش بینی اتصال مناسب و مقاوم به فنس جداره ها صنعتی است.

 ت؛های صنعتی دو نمونه پیشنهاد شده اس در گزینه

 با روی آن ها درگیر شده است.قرار گرفته و با ساختار جدارهمتری واحد  3که در عرض  به عنوان تیر استفاده از مقاطع فوالدی -1

 .پوشیده شده استپشم شیشه و ورق موجدار فلزی با الیه ای از یا و نل پورق ساندویچ 

 
: مقاطع فوالدی به همراه ورق ساندویچ پنل)راست( مقاطع فوالدی به همراه یک الیه پشم شیشه و ورق موجدار فلزی)چپ(6 نقشه

 
 : سه بعدی واحد مسکن موقت با سقف صنعتی ساندویچ پنل یا ورق موجدار فلزی7 نقشه

  و به صورت تاشو به محل نصب حمل شدهه روی یک قاب فلزی نصب پیش تنیده تحت کشش کو سقف پارچه ای عایق شده  -2

 .شودتثبیت و محکم میو روی جداره ها 

 
 سقف پارچه ای عایق پیش تنیده تحت کشش تاشو:8 نقشه



 

 : نمای سقف پارچه ای عایق شده پیش تنیده و جزییات کششی9 نقشه

 
 : سه بعدی واحد اسکان موقت با سقف صنعتی از جنس پارچه عایق پیش تنیده تحت کشش10 هنقش

 در گزینه های بومی نیز دو نمونه پیشنهاد شده است:

ا توجه بها است و البته احتی قابل اتصال به جدارهگلی که دراکثر مناطق ایران استفاده می شود و به ر سقف تیرچوبی و پوشش -1

 ها نیز کمک خواهد نمود.به وزن زیاد به پایدارسازی جداره

 
 : سه بعدی واحد اسکان موقت با سقف بومی از تیرچوبی و رویه گلی11 نقشه

ن ه با باال آوردشود که در این ایدهای متفاوت مانند شاخه نخل، نی و... استفاده میالیسقف گیاهی که در مناطق مختلف با متر -2

 شود.خاک از سطح زمین امکان استفاده بهتر از این نوع پوشش ها نیز فراهم می



 
 : سه بعدی واحد اسکان موقت با سقف بومی گیاهی12 نقشه

 

 

 
 نمونه سقف پیشنهادی برای یک واحد اسکان موقت 4نمای  :13 نقشه

 

 ع بندیجم

 فعالیت و کنند خانواده در مسئولیت ایجاد دوباره توانند می آسیب دیدگان آن در که عنوان می شود؛ مکانی موقت آنچه که در تعریف مسکن

 نیاز اقامت در سرپناه موقت طول دهند و در انجام شود یافته دائمی مسکن برای حلی راه که زمانی تا موقت دوره یک برای را روزانه های

د شستشو و نلذا اهمیت فعالیت های دیگر مان. 14(,Quarantelli 1995)وجود دارد.  خدمات سایر و پزشکی احتماال غذایی، مواد تهیه هب
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ی اطراف واحد مسکن موقت و محوطهمعموال در واحدهای همسایگی  در این فاز پس از سانحه پوشیده نیست و با توجه به اینکهآشپزی نیز 

ی باالی اهمیت برگشت پذیر بودن بناهای دوران اسکان تاکیدی که بر موقتی بودن بناها به منظور درک درجه عالوهبه گیرند وانجام می

آنچه که در این مسابقه به عنوان  موقت مطرح است، و البته برنامه فیزیکی این مسابقه، صرفا به طراحی اتاق اسکان موقت پرداخته شد.

با  های صنعتیتلفیق ایده"ای از اجزای تشکیل دهنده یک واحد اتاق است که با ایده اصلی است مجموعهطرح اسکان موقت پیشنهاد شده 

طراحی شده است. خاک به عنوان مصالحی آشنا و در دسترس در اکثر مناطق روستایی ایران و پارچه ، فنس و " شرایط بومی در ایران

  با ایده را تامین کرده است.مقاطع فوالدی متداول در شهرهای کوچک راهکار منطق 

 


