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چکیده
کردن تسهیالت الزم، امکان دستیابی به  گردانندگان جوامع مختلف تالش می کنند تا با فراهم  که  سکونت یافتن، امری ضروری برای انسان است؛ تا آنجا 
که در هر شرایطی بتوان  گردد، نیازمند مطالعه، بررسی، تحلیل و ارزیابی است؛ به طوری  ح  که مطر کنند. این موضوع به هر شکل  آن را برای همگان فراهم 
که آن ها  کرد. اسکان موقت پس از زلزله نیز یکی از همین شرایط است. با توجه به شدت تخریب ایجاد شده در ساختمان ها  برای اسکان افراد برنامه ریزی 
را به مکان هایی ناامن برای ادامه ی زندگی تبدیل می کند، اقدامات الزم برای بازسازی ها صورت می گیرد. اما این امر در بسیاری موارد به زمان نیاز دارد و تا 
زمان بازسازی ساختمان های مسکونی، بازماندگان نیاز به محیطی موقت برای اسکان دارند. در نظر داشتن عواملی چون نیاز به حجم باالیی از سکونتگاه  در 
کوتاه پس از زلزله، ویژگی های اسکان موقت بسته به شرایط زمانی و مکانی سانحه و خصوصیات مشترک آن با سکونتگاه دائم، اهمیت استفاده  مدت زمانی 
از نظام های ساختمانی و روش های ساخت سریع سکونتگاه موقت را روشن می سازد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مرور ویژگی های 
 ICF و LSF ح سؤاالتی متناسب با ویژگی های پیش گفته دو نظام ساختمانی اسکان موقت به اولویت بندی این ویژگی ها از نظر اهمیت می پردازد و سپس با طر

را مورد مقایسه قرار می دهد.
کلیدی: سکونتگاه، ویژگی های اسکان موقت، بحران، نظام ساختمانی. واژه های 

Comparing the Performance of  LSF with ICF 
Building Systems as a Temporary Housing System 
during Earthquake Post-Disaster
 Mohamadreza Bemanian1, Najmeh Bakhtiarian*2

Abstract 
Habitation is an essential matter for human, so is considered as one of the most basic elements in his life. Thus, community leaders try to provide 
condition and facilities for convenient settlement of dwellers. It is important to investigate and analysis planning procedures of habitation and 
accommodating people in different scenarios and situations. Earthquake as a natural disaster is one of the scenarios. In this situation, buildings 
become unsafe places for living depend on the damage severity. It is very important to refuge the people during rehabilitation time. As a result, 
temporary housing is needed for housing the survivors after the earthquake. They need a comfort and safe temporary settlement to continue 
their normal life. Requiring a high volume of settlement accommodations in a limited timeframe after the earthquake was accumulated with 
some policies and characteristics are used whether by temporary housing or permanent settlements specify the importance of utilizing building 
systems and fast construction methods of temporary housing. This study aims to prioritize the features of temporary accommodation in terms of 
importance by reviewing characteristics of the temporary housing by descriptive - analytic method. Finally, this study compares two building 
systems based on aforementioned features.
Keywords: Temporary Settlement, Features of Temporary Settlement, Crisis, Building System.
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مقدمه
کشور ما به دلیل قرارگیری بر کمربند لرزه خیزی موسوم به »آلپا« جزو 
که هر سال حدود  گونه ای  مناطق زلزله خیز محسوب می گردد؛ به 
250 زلزله با بزرگی 4 تا 4/9، 25 زلزله با بزرگی 5 تا 5/9، 2 زلزله 
با بزرگی 7  زلزله  با بزرگی 6 تا 6/9 و 0/2 (هر ده سال حدود دو) 
خ می دهد. مرور  ایــران ر امــواج درونــی زمین در  تا 7/9 در مقیاس 
اجمالی تاریخ زلزله در بوئین زهرا، رودبار، بم، لرستان، آذربایجان، 
کمتر نقطه ای در ایران می توان یافت  که  بوشهر و ... نشان می دهد 
که از زلزله مصون باشد. به طوری که از حدود 2 میلیون انسان کشته 
کنون، حدود 120 هزار  از ابتدای سده ی بیستم تا اثر زلزله  شده در 
کشور ما را در  نفر مربوط به ایران بوده اند ]1[. این شرایط می تواند 
کشورها ممتاز سازد. ما ناخواسته با وضعیتی رو به  این مورد از سایر 
رو بوده و هستیم که عماًل مجبور به پاسخگویی به مسائل و الزامات 
این  با  شده ایم.  موقت  اسکان  جمله  از  خاص،  موقعیت های  این 
که دانش ما در برخورد با پدیده ی  همه، متأسفانه به نظر می رسد 
که  از سطحی است  نازل تر  زلزله های ویرانگر  از  بعد  اسکان موقت 
ع زلزله یک  انتظار می رود ]2[. از دیدگاه برنامه ریزی از لحظه ی وقو
فرایند پنج مرحله ای برای جبران آسیب های ناشی از زلزله نیاز است 
که شامل امداد و نجات، اسکان اضطراری، مطالعات اسکان موقت، 
اسکان موقت و بازسازی می شود. مهم ترین مسئله در موفقیت آمیز 
این  در  الزم  اقدامات  و  موقت  اسکان  مطالعات  فرایند،  این  بودن 
اسکان  پدیده ی  مورد  در  زلزله است. تحقیق  ع  وقو از  زمینه پیش 
و  نادرست  تصمیم گیری های  به  منجر  زلزله  ع  وقو از  پس  موقت، 
مانند  اخیر  زلزله های  در  را  آن  نمونه های  که  می شود  کارآمدی  نا

آذربایجان شاهد بوده ایم ]3[.
گرفته، ویژگی های  گذشته صورت  که در  در پژوهش های مختلفی 
لزوم  همچنین  است.  شده  برشمرده  موقت  اسکان  برای  مختلفی 
موقت  اسکان  طراحی  و  موقت  اسکان  برای  برنامه ریزی  به  توجه 
پیش از سانحه بیان شده است. پژوهش های زیر از آن جمله است:
مطالعه ای با عنوان اصلی تأمین سرپناه اضطراری: دورنماها و موارد 
که با عنوان سرپناه اضطراری ترجمه شده است ]4[، کتاب بازسازی 
کتاب سرپناه پس از سانحه ]6[، مقاله ی پس   ،]5[ از فاجعه  پس 
از رویداد: وضعیت مناطق پس از بالیای طبیعی ]7[، مقاله ی پس 
کتاب  بلند مدت بالیای طبیعی ]8[،  اثرات  ک سازی ضایعات:  از پا
سرپناه پس از سانحه، رهنمودهایی در زمینه ی امداد ]9[، اجالس 
کوچک مسکونی سال های 1981 و 1992،  سوانح و ساختمان های 
و   ]11[ می زند  صدمه  خانه  به  سانحه  کتاب   ،]10[ خطر  در  کتاب 
حوزه  در  که  هستند  پژوهش هایی  از   ]12[ طراحی  با  سوانح  کتاب 

اسکان موقت صورت پذیرفته است.
ــت از  ــوق در ایـــن پـــژوهـــش بـــا اســتــخــراج ویـــژگـــی هـــای اســـکـــان م
ساختمانی  نظام  با  ویژگی ها  این  تطبیق  و  گذشته  پژوهش های 
LSF و ICF به مقایسه ی این دو نظام پرداخته شده است. برای 
کتابخانه ای، مصاحبه و نظرسنجی  از روش مطالعات  این منظور 
با  به نظر می رسد  استفاده شده است.  از متخصصان و پرسشنامه 
توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان، با دیدگاه مناسب و 

انتخاب نظام صحیح، به طراحی روشی اصولی برای اسکان موقت 
پس از زلزله پرداخت. 

روش پژوهش و ابزارها 
از شیوه ی توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.  در این پژوهش 
گذشته،  پژوهش های  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاده  با  ابتدا 
سپس  شــد.  تعیین  سانحه  از  پس  موقت  سکونتگاه  ویژگی های 
استفاده  با  کمی  معیارهای  به  کیفی  ویژگی های  این  تبدیل  برای 
زمینه ی  در  متخصصان  و  اساتید  از  تن  پنج  پرسشنامه،  روش  از 
کارشناسان بخش نظام های ساختمانی  بازسازی پس از سانحه و 
کردند. در ادامه برای استفاده از طیف  این ویژگی ها را اولویت بندی 
از نظرها، دیدگاه های دو تن از صاحب نظران خارجی  گسترده تری 
نیز به این نظرها اضافه گردید و در پایان، با توجه به اولویت هر یک 

از موارد، ضریب ارزشی به هر یک از معیارها اختصاص داده شد.
ساختمانی  نظام  دو  در  ویژگی ها  این  بررسی  برای  دیگر  بخش  در 
صورت  پژوهش های  از  معیارها  با  متناسب  ســؤاالت  آزمــون،  مــورد 
از  و  شــد  استخراج  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات  مرکز  در  گرفته 

داده های موجود نیز در سؤاالت آزمون دو نظام استفاده شد.

تئوری و محاسبات
واژه شناسی اسکان و سکونتگاه موقت

با توجه به جوان بودن نسبی پژوهش های سرپناه پس از سانحه، 
غالبًا اختالفاتی در بیان معانی، به ویژه هنگام برگرداندن واژه ها به 
قربانیان  برای  تأمین سرپناه  از عملیات  وجود می آید. در پژوهشی 
بزرگ  چالشی  را  موقت  اسکان  شرقی،  جنوب  آسیای  در  سونامی 
ح می کند که  برای مدیران و برنامه ریزان قلمداد و این پرسش را مطر
بی خانمان هاست  »اقامت«  برای  ایجاد مکانی  آیا هدف مجریان، 
اسکان موقت مکانی  نوشتار پیش گفته  در  آنان.  »زندگی«  برای  یا 
این  و  شده  بیان  زندگی  برای  مکانی  دائم  اسکان  و  اقامت،  برای 
در  سرپناه،  می گوییم  سادگی  به  »ما  است:  آمده  دست  به  نتیجه 
که مفهوم آن بسیار عمیق است. اسکان برای یک خانواده  حالی 
باید تأمین کننده ی ایمنی و آسایش خاطر باشد و احساس تعلق را به 
دنبال آورد، بنابراین هنگام تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان باید 
کرد« ]13[. توجه ویژه ای را مبذول بازگرداندن شأن و منزلت خانوار 
سکنی گزینی  می کند:  تعریف  این گونه  را  موقت  اسکان  جانسون 
که به خانواده های سانحه دیده مربوط می شود و سکونت  موقت1 
دوباره  خانواده  که  است  زمانی  تا  سانحه  ع  وقو زمان  بین  موقت2 
ع سکونت فاصله ی میان  کند. این نو یک خانه ی دائمی دریافت 

فاز امدادرسانی سریع و فاز بازسازی را پر می کند ]14[.
سکونت  شــرایــط  و  زمــان  مــدت  بــه  بسته  موقت  سکنی گزینی  امــا 
می تواند حالت های مختلفی به خود بگیرد. بنابراین در یک تعریف 
که تا حدی  ع اسکان پس از سانحه را  کوارنتلی چهار نو نسبتًا جامع، 

کدام را تعریف می کند. کرده و هر  با هم متفاوتند از هم تفکیک 
که بازماندگان . 1 سرپناه اضطراری3: شامل شرایطی است 

خود  دائمی  خانه ی  از  ج  خار محلی  دنبال  به  سانحه 
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کنند؛ در بیشتر  کوتاه در آن اقامت  هستند تا برای مدت 
موارد چندین ساعت یا نهایتًا یک شب.

که . 2 می گردد  بر  شرایطی  به  سرپناه  این  سرپناه موقت4: 
فراتر از تأمین یک سرپناه صرفًا در شرایط اضطرار است و 
شامل جابه جایی مردم به محل اقامت جدید می شود. در 
که انتظار می رود مدت اقامت بازماندگان در محل  حالی 
با  اضطراری  و  موقت  سرپناه  مسلمًا  باشد.  کوتاه  جدید 
هم همپوشانی دارند، اما تفاوت هایی از جهت رفتاری با 
که آن ها را از هم متمایز می کند؛ برای مثال در  هم دارند 
بازماندگان  تغذیه ی  مسئله ی  معمواًل  اضطراری  سرپناه 
نظر  در  موضوع  این  موقت  سرپناه  در  اما  نیست  ح  مطر

گرفته می شود. 
آن . 3 در  که  است  شرایطی  شامل  موقت5:  مسکن 

فعالیت های  و  مسئولیت ها  بازمانده،  خانواده های 
روزمره ی خود را در محل اقامت جدید ادامه می دهند و 
از اینکه شرایط زندگی آن ها از حالت اضطراری و موقتی 
به  این اسکان می تواند  گاهند. شکل  آ ج شده است  خار
یا  و  چادر  اجاره ای،  مسکن  متحرک،  واحدهای  صورت 
که  حالت های دیگر باشد. اما آنچه مسلم است این است 
فعالیت های  موقت  سرپناه  برخالف  مسکن  نوع  این  در 

کنین باید احیا شود. روزمره ی سا
مسکن دائم6: تفاوت بین مسکن دائم و موقت این است . 4

که در مسکن دائم، بازماندگان سانحه به خانه های دائمی 
خود که بازسازی و تعمیر شده و یا خانه های جدید خود در 
جامعه بر می گردند که در هر صورت به مسکن دائمی خود 
و موقت، مسکن  برخالف سرپناه اضطراری  بازگشته اند. 

 از هم متمایز و مشخص اند ]15[.
ً
کاماًل موقت و دائم 

ع اسکان را در  همچنین انجمن زلزله شناسی مرکزی امریکا چهار نو
دوره ی انتقال از هم تفکیک می کند:

سانحه . 1 از  پس  اول  ساعت   72 به  که  فوری7:  سرپناه 
مربوط است و شامل تأمین یک پناهگاه موقت و امن تا 

زمان تثبیت شرایط می شود.
اول . 2 ماه  اسکان 2  این  دوره ی  طول  سرپناه اضطراری: 

پس از سانحه است و در آن تأمین سرپناه به همراه غذا 
برای افراد سانحه دیده در نظر گرفته می شود.

گاهی . 3 اسکان موقت8: مدت استفاده از آن یک سال و 
بیشتر است که در آن در نظر گرفتن تمهیداتی جهت تأمین 
برای  گرمایش  و  سرمایش  تأمین  انرژی،  آب،  امنیت، 
بی خانمان ها تا به  دست آوردن مسکن دائمی برای آن ها 

ضروری است.
اسکان دائم: که شامل تأمین راه حل های طوالنی مدت و . 4

دائمی برای سکونت بازماندگان سانحه می شود.
ارائــه  موقت  مسکن  ــورد  م در  را  زیــر  تعاریف  ویــتــال  و  کورسلیوس 

می دهند: 
سکونتگاه انتقالی9: شامل سرپناه یا سکونتگاهی است که . 1

در پاسخ به نتیجه ی جنگ یا سوانح طبیعی به صورت 

اضطراری اولیه تا راه حل دائمی (مانا) ارائه می شود.
پوشیده ی . 2 فضای  یک  که  سرپناهی  انتقالی10:  سرپناه 

با حریم  قابل سکونت و یک محیط زندگی سالم و امن 
کنین خود فراهم  شخصی و شأن و منزلت انسانی برای سا
می آورد (در مدت زمان بین وقوع سانحه یا جنگ تا زمان 

دستیابی به یک پاسخ مانا به مسئله ی سرپناه).
نظام سرپناه11: ترکیب اجزای سازه ای و اقالم غیرغذایی . 3

را  و سرپناه  است  ملزومات سرپناه  از  که  پتو  و  مثل چادر 
قابل سکونت می کند ]16[. 

از . 4 وسیع تر  معنایی  مناسب  سرپناه  مناسب12:  سرپناه 
شامل  نیز  را  زیر  مفاهیم  و  دارد  افراد  سر  باالی  سقفی 

می شود:
دسترسی 	  مناسب،  فضای  مناسب،  شخصی  حریم 

مقاومت  و  دوام  تصدی،  حق  مناسب،  امنیت  فیزیکی، 
گرمایی و تهویه ی مناسب،  سازه ای، روشنایی، شبکه ی 
تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین آب، بهداشت و 
کیفیت  امکانات مدیریت زباله و ضایعات، مناسب بودن 
محلی و عوامل مربوط به سالمت، موقعیت های مناسب 

کار و تسهیالت مهم و اساسی ]16[. از جهت دسترسی به 
پناهندگان  امور  عالی  کمیساریای  پیش گفته  تعریف های  بر  عالوه 
چنین  کلی  حالت  در  را  مناسب  مسکن  یک  متحد13  ملل  سازمان 

تعریف می کند:
فراهم  را  سقف  یک  و  دیــوار  چهار  از  بیش  چیزی  مناسب  مسکن 
می کند. برای اینکه این مسکن مناسب باشد باید حداقل معیارهای 

زیر را برآورده سازد:
حق تصدی: حفاظت در برابر هرگونه آزار و اذیت و اخراج 	 

خدمات،  بودن  دسترس  در  تهدیدها؛  سایر  و  اجباری 
شامل  مناسب  زیربنایی  تأسیسات  تسهیالت،  مصالح، 
تأمین انرژی، آب سالم و بهداشت؛ قابلیت خرید (از نظر 
کنین را از داشتن سایر  قیمت): هزینه ی خرید آن نباید سا
فیزیکی،  ایمنی  سکونت:  قابلیت  کند؛  محروم  حقوق 
و  محیطی  خطرهای  برابر  در  حفاظت  کافی،  فضای 
که  گروه هایی  خاص  نیازهای  به  دسترسی  بهداشتی؛ 
(مکانی):  موقعیت  حاشیه اند؛  در  یا  نامساعد  شرایط  در 
کز درمانی، مدارس  کنین، مرا نزدیک به محل اشتغال سا
ک؛  و سایر تسهیالت شهری و دور از مناطق آلوده و خطرنا
هویت  جلوه های  گرفتن  نظر  در  فرهنگی:  مناسبت 

فرهنگی ]16[.
فالحی با جمع بندی چند تعریف، واژگان مرتبط با اسکان موقت را 

به صورت زیر دسته بندی و تعریف می کند:
و . 1 است  جدید  نسبتًا  واژه ای  انسانی14  موقت  سکونتگاه 

امروز به جای واژه ی »اردوگاه« و یا »سایت« مورد استفاده 
گرچه »اردوگاه ها« نوعی از سکونتگاه های  قرار می گیرد. ا
انسانی موقت هستند، اما برخی از پژوهشگران به دلیل 
با آن  از این واژه معنای »دائمی« استنباط می شود  آنکه 
و  در طراحی  که  آنجایی  از  این حال،  با  نیستند.  موافق 
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به  باید  موقت  اسکان های  از  مجموعه ای  برنامه ریزی 
کرد و  اهداف توسعه و پایداری نیز در سطح منطقه توجه 
وجوه انسانی افرادی را که قرار است در اردوگاه زندگی کنند 
که این واژه مناسب باشد.  گرفت، به نظر می رسد  در نظر 
که  گر بی خانمان ها یک جامعه تلقی شوند،  در حقیقت ا
نیازهای  به  اطراف خود  با محیط  کنش متقابل  باید در 
کوتاه مدت و میان مدت پاسخ دهند، این واژه  معنای خود 
موقت  سکونتگاه  یک  بنابراین  می سازد.  نمایان  بهتر  را 

انسانی باید به جنبه های زیر توجه داشته باشد:
بی خانمان ها؛ 	  خودکفایی  جهت  در  اشتغال زایی  امکان 

امکان خودباوری روحی و روانی آنان؛ امکان بهره مندی 
اهالی محلی و اطراف اردوگاه از خدمات آوارگان.

کار . 2 اسکان موقت غالبًا با سه واژه ی زیر در ادبیات بالیا به 
گرفته شده است:

معنای  بــه  واژه  ایــن   :Transitional Accommodation الـــف. 
گیرنده ی فرایند سکونت از هنگام اضطرار  »اقامتگاه انتقالی« و در بر 
تا دوران تثبیت است و عامل »زمان« را به منزله ی شاخص اصلی 

در اولویت قرار می دهد.
معنای  بــه  واژه  ایـــن  گــرچــه  ا  :Intermediate Settlement ب. 
خود،  در  بیش  و  کم  امــا  می شود  قلمداد  واســطــه ای«  »سکونتگاه 
که  گرفت  نتیجه  می توان  و  داراســت  را  »الــف«  بند  واژه  ی  معنای 
بر  در  هم  با  را  موقت  سکونتگاه  کالبدی«  »شکل  و  زمان«  »فرایند 

می گیرد.
دیگر،  واژه ی  دو  بــا  مقایسه  مقام  در   :Temporary Shelter ج. 
وسیعی  طیف  و  است  کالبدی  و  ساختاری  بیشتر  موقت«  »اسکان 
تا  اضطراری  چادر  از  موقت،  استقرار  فرم های  و  ســازه ای  اشکال  از 

خانه ی پیش ساخته شده را در بر می گیرد ]13[.

ویژگی های اسکان موقت
گفته شد نظرهای  در مورد ویژگی های اسکان موقت عالوه بر آنچه 

که موارد زیر از آن جمله است: مختلف دیگری نیز وجود دارد 
که برای طراحی یک  نیک روان منفرد در مطالعات پایه و اولیه ای 
نظام ساخت برای اسکان موقت انجام داده، ویژگی های عمومی 
را این گونه بیان می کند: در طراحی یک نظام  برای مسکن موقت 
که دارای  گونه ای  گرفته شوند، به  ویژگی های متفاوتی باید در نظر 
باشد.  و عملکردی  فنی  نظر مشخصات عمومی،  از  هویت خاصی 
گون  گونا مساحت های  ــرای  ب باید  نظر  ــورد  م نظام  مــثــال،  ــرای  ب
و  باشد  ارائه  قابل  کنندگان،  استفاده  امکانات  و  نیازها  با  متناسب 
ساختار آن به گونه ای باشد که امکان تولید آن به شکل پیش ساخته 
وجود داشته باشد و سبک باشد. پیش از آنکه مورد استفاده ی آن 
از  شود.  نگهداری  انبارها  در  و  باشد  شده  ساخته  گــردد،  مشخص 
نظر فنی بررسی شده باشد و با توجه به ضوابط پایداری و مقاومت 
باشد.  برای ساختمان های موقت، محاسبه شده  پیش بینی شده 
در ساخت آن از مصالح موجود و بومی استفاده شود. سبک باشد و با 
نیروهایی با مهارت فنی ساده و حتی افراد محل، قابل اجرا و نصب 
کتاب راهنما قابل آموزش باشد. همچنین عوامل  آن با استفاده از 
مؤثر در آسایش مانند اقلیم و فرهنگ و مذهب از یک سو و مباحث 
گرمایش و سرمایش از سوی دیگر در نظر  مرتبط با روشنایی، آب، 

گرفته شود ]17[. 
و  از جمله ویژگی های مهم سرپناه  را  زیر  و بحرینی موارد  آخوندی 

سکونتگاه موقت از دیدگاه سانحه دیدگان می دانند:
کردن 	  انبار  باران؛  و  باد  گرما، سرما،  محافظت در مقابل 

اثاث و حفظ آنچه از فاجعه سالم باقی مانده است؛ تثبیت 
و حفظ حدود خانه (مالکیت و حق تصرف)؛ ایجاد امنیت 
به  دسترسی  امکان  خصوصی؛  محیط  تأمین  و  روانی 

منابع

]4، 7، 8، 10[سرعت ساخت باال

]10،8[کم بودن وزن

]10،8[حجم کم در حالت قبل از برپایی

]4، 8[شرایط نگهداری آسان در انبار

]4، 8، 10[قابلیت حمل و نقل آسان

]10[کم بودن گونه ها و تعداد اتصاالت

]10،8[اجرای ساده با نیاز به مهارت فنی اندک

]7، 8، 10[امکان گسترش در آینده

گون ]8[ارائه و اجرا برای مساحت های گونا

]4، 7، 8، 10[پیش ساختگی پی و سایر قطعات

]10[امکان تعویض و جایگزینی قطعات

]4، 8[استفاده از مصالح در دسترس

خیلی مهم

ی مهم
تا حدود

مهم

ت
بی اهمی

71سرعت ساخت باال

51کم بودن وزن

24حجم کم در حالت قبل از برپایی

222شرایط نگهداری آسان در انبار

511قابلیت حمل و نقل آسان

321کم بودن گونه ها و تعداد اتصاالت

42اجرای ساده با نیاز به مهارت فنی اندک

52امکان گسترش در آینده

گون 14ارائه و اجرا برای مساحت های گونا

413پیش ساختگی پی و سایر قطعات

321امکان تعویض و جایگزینی قطعات

411استفاده از مصالح در دسترس

جدول 1: ویژگی های اسکان موقت ] نگارندگان[

جــدول 2: تعییــن درجــه ی اهمیــت معیارهــا بنــا بــه نظــر صاحب نظــران 
داخلــی و خارجــی ] نگارنــدگان[
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محیط کار ]18[.
باال، خصوصیات  مــوارد  به  اشــاره ی مشابه  و دیگران ضمن  لیندل 

کالبدی و سازه ای اسکان موقت را چنین توضیح می دهند:
سرعت ساخت باال؛ وزن و حجم کم در حالت انبار؛ قابلیت 	 

در  عددی  شمار  و  تنوع  نظر  از  اتصاالت  آسان؛  برپایی 
کمینه؛ قابلیت حمل و نقل آسان؛ در نظر داشتن  حالت 
پی  امکان  حد  تا  کمینه؛  حالت  در  اعضا  آسیب پذیری 
تراز  و  اتصال  نحوه ی  و  باشد  پیش ساخته  ساختمان 
و  تعویض  امکان  و  آینده؛  در  گسترش  قابلیت  آن ساده؛ 

جایگزینی قطعات ]19[.
در  موقت  اسکان  مــورد  در  مختلف  نظرات  از  حاصل  جمع بندی 

جدول 1 آمده است:

اولویت بندی معیارها
و  ــی  داخــل اســـتـــادان  از  نظرسنجی  از  حــاصــل  نــظــرهــای  ع  مــجــمــو

صاحب نظران خارجی در جدول 2 آمده است. 
با توجه به جدول 2 ویژگی های ساخت اسکان موقت را به صورت 
کرد (اعداد داخل پرانتز مربوط به ضریب  زیر می توان درجه بندی 

ارزش هر یک از معیارهاست):
آینده (11)؛ 3.  گسترش در  امکان  باال (12)؛ 2.  1. سرعت ساخت 
کم بودن وزن (10)؛ 4. قابلیت حمل و نقل آسان (9)؛ 5. اجرای 
ساده با نیاز به مهارت فنی اندک (8)؛ 6. پیش ساختگی پی و سایر 
کم بودن  قطعات (7)؛ 7. استفاده از مصالح در دسترس (6)؛ 8. 
گونه ها و تعداد اتصاالت (5)؛ 9. امکان تعویض و جایگزینی قطعات 
(4)؛ 10.حجم کم در حالت قبل از برپایی (3)؛ 11. شرایط نگهداری 
گون (1). گونا آسان در انبار (2)؛ 12. ارائه و اجرا برای مساحت های 

سؤاالت سنجش معیارها
تحقیقات  مرکز  صنعتی سازی  بخش  در  پژوهشی   1389 سال  در 
به  ساختمان  فناوری های  »ارزیابی  عنوان  با  مسکن  و  ساختمان 
که در آن، برای ارزیابی نظام های  روش تولید صنعتی« انجام شد 
عرصه ی  در  فعال  ساختمانی  شرکت   23 نظرهای  از  ساختمانی، 
استادان  از  متشکل  علمی  هیئت  نفر   9 نظارت  با  ســاز  و  ساخت 
از  سؤال   17 پژوهش  این  در  شد.  استفاده  مختلف،  دانشگاه های 

گرفته است. پژوهش فوق مورد استفاده قرار 
سنجش سرعت ساخت	 

زمان اجرای سازه (6). 1

الف. در قیاس با سازه های متداول کمتر از 30 درصد(1)

ب. در قیاس با سازه های متداول بین 30 تا 50 درصد(0/75)

ج. در قیاس با سازه های متداول بین 50 تا 70 درصد(0/50)

د. در قیاس با سازه های متداول بیشتر از 70 درصد(0/25)
و . 2 نقل  و  حمل  ساخت،  شامل  سازه  اجرای  کامل  زمان 

نصب (6)

کمتر از (1) الف. 50 درصد و یا 
سازه های متداول

ج. 65 الی 80 (0/50)
درصد سازه های 

متداول

ب. 50 الی 65 درصد (0/75)
سازه های متداول

د. بیشتر از 80 (0/25)
درصد سازه های 

متداول 
سنجش امکان گسترش در آینده	 
امکان توسعه ی سازه (11). 3

الف. با در نظر گرفتن تمهیداتی بدون تخریب امکان (1)
گسترش دارد.

ب. با تخریب کم امکان گسترش دارد.(0/75)
ج. با تخریب زیاد امکان (0/50)

گسترش دارد.
د. گسترش (0/25)

امکان پذیر نیست.
ارزیابی کم بودن وزن	 
میزان بار سقف (5). 4

الف. کمتر از 100 (1)
کیلوگرم بر متر مربع

ج. بین 150 تا 200 (0/50)
کیلوگرم بر متر مربع

ب. بین 100 تا 150 (0/75)
کیلوگرم بر متر مربع

د. بیشتر از 200 کیلوگرم (0/25)
بر متر مربع 

وزن اعضای سازه (5). 5

الف. کمتر از وزن سازه ی فوالدی متناظر (1)

کمتر از وزن سازه ی (0/75) ب. در حدود وزن سازه ی فوالدی و 
بتن آرمه

ج. در حدود وزن (0/50)
سازه ی بتن آرمه

د. بیشتر از وزن سازه ی (0/25)
بتن آرمه

قابلیت حمل و نقل آسان	 
کارگاه (4/5). 6 کارخانه تا  هزینه ی حمل و نقل از محل 

الف. کمتر از سازه ی (1)
فوالدی و بتن آرمه 

ج. در حدود سازه ی (0/50)
بتن آرمه یا فوالدی

ب. کمتر از سازه ی (0/75)
بتن آرمه و بیشتر از 

سازه ی فوالدی

د. بیشتر از سازه ی (0/25)
بتن آرمه یا فوالدی

کارگاه (4/5). 7 کارخانه تا  سهولت حمل و نقل از محل 

الف. کمتر از سازه ی (1)
فوالدی و بتن آرمه 

ج. در حدود سازه ی (0/50)
بتن آرمه یا فوالدی

ب. کمتر از سازه ی (0/75)
بتن آرمه و بیشتر از 

سازه ی فوالدی

د. بیشتر از سازه ی (0/25)
بتن آرمه یا فوالدی

سنجش اجرای سازه با نیاز به مهارت فنی اندک	 
نیاز به تجهیزات و امکانات سنگین در کارگاه (4). 8

الف. با تجهیزات سبک (1)
قابل نصب است.

ب. نیاز به تجهیزات (0/75)
سنگین ندارد.
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ب. با تخریب کم امکان تعویض وجود دارد. (0/75)

ج. با تخریب زیاد امکان تعویض وجود دارد.(0/50)

د. تعویض قطعات امکان پذیر نیست. (0/25)
سنجش حجم 	 
حجم سازه در حالت پیش از برپایی (3). 14

الف. در قیاس با سازه های متداول کمتر از 30 درصد(1)

ب. در قیاس با سازه های متداول بین 30 تا 50 درصد(0/75)

ج. در قیاس با سازه های متداول بین 50 تا 70 درصد(0/50)

د. در قیاس با سازه های متداول بیشتر از 70 درصد (0/25)
شرایط نگهداری	 
انبار کردن اجزای سازه در انبار (2). 15

الف. در شرایط جوی مختلف در فضای باز قابل (1)
نگهداری است.

ب. در شرایط جوی مختلف در انبار سقف دار قابل (0/75)
نگهداری است.

ج. در شرایط جوی خاص در فضای باز قابل نگهداری (0/50)
است.

د. در شرایط جوی خاص در انبار سقف دار قابل نگهداری (0/25)
است.

گون	  سنجش ارائه و اجرا برای مساحت های گونا
محدودیت طبقات و ارتفاع (0/5). 16

الف. بدون (1)
محدودیت بسته به 

نظر طراح

ج. محدودیت تا 16 متر(0/50)

ب. محدودیت تا (0/75)
50 متر

د. محدودیت تا دو طبقه (0/25)
یا 7/20 متر 

اجرای . 17 و  ح  طر در  توانایی  و  اجزا  بخش بندی  قابلیت 
بخشمند (مدوالر) (0/5)

الف. با قابلیت بخش بندی در نظام طراحی بخشمند (1)
قرار دارد.

ب. با قابلیت بخش بندی از نظام طراحی بخشمند (0/75)
خاص پیروی می کند.

ج. قابل بخش بندی است ولی در طراحی بخشمند (0/50)
نمی گنجد.

د. قابل بخش بندی نیست. (0/25)

بحث و نتایج

 )LSF(  قاب سبک فوالدی
 )ICF( نظام بتنی قالب عایق ماندگار

است.  شده  پرداخته  نظام  دو  امتیازات  مقایسه ی  به   1 تصویر  در 
کم  همچون  معیارهایی  در  گرچه  می شود  مشاهده  که  همان گونه 

ج. تجهیزات سنگین در دوره های منقطع نصب و یا واحد (0/50)
طبقاتی نیاز است.

د. تجهیزات سنگین در طول زمان اجرا و نصب به صورت (0/25)
پیوسته نیاز است. 

کارگاه . 9 وابستگی عملیات به عوامل انسانی متخصص در 
(4)

الف. در قیاس با سازه های متداول کمتر از 30 درصد (1)

ب. در قیاس با سازه های متداول بین 30 تا 50 درصد(0/75)

ج. در قیاس با سازه های متداول بین 50 تا 70 درصد(0/50)

د. در قیاس با سازه های متداول بیشتر از 70 درصد (0/25)
ارزیابی پیش ساختگی پی و سایر قطعات	 
میزان عملیات کارگاهی (7). 10

کارگاه به (1) الف. تنها به صورت نصب و تأمین اتصاالت در 
صورت خشک است. 

کارگاه به (0/75) ب. تنها به صورت نصب و تأمین اتصاالت در 
صورت در جا است.

کارگاه به همراه نصب است.(0/50) ج. بخش اندکی از ساخت در 

کارگاه به همراه نصب (0/25) د. بخش عمده ای از ساخت در 
است. 

سنجش استفاده از مصالح در دسترس	 
مصالح مصرفی در سازه (6). 11

الف. قابل تأمین در کشور (1)

ج (0/75) ب. بخش عمده ی مصالح در کشور و بخش کمی از خار
کشور تأمین می گردد.

ج کشور و بخش کمی در (0/50) ج. بخش عمده ی مصالح از خار
داخل کشور تأمین می گردد.

ج از کشور است. (0/25) د. قابل تأمین در خار
ارزیابی کم بودن گونه ها و تعداد اتصاالت	 
تعدد مصالح و اقالم الزم جهت نصب و اجرا (5). 12

الف. ماده ی اصلی و پایه یکسان است و اجزا به صورت (1)
یکپارچه در یک مرحله نصب می شود. 

ب. ماده ی اصلی و پایه چند نوع است و اجزا به صورت (0/75)
یکپارچه در یک مرحله نصب می شود.

ج. ماده ی اصلی و پایه یکسان است و اجزا در چند جزء (0/50)
نصب می شود.

د. ماده ی اصلی و پایه چند نوع است و اجزا در چند جزء (0/25)
نصب می شود. 

امکان تعویض و جایگزینی قطعات	 
در صورت نیاز به تعویض قطعات (4). 13

الف. با در نظر گرفتن تمهیداتی بدون تخریب امکان (1)
تعویض قطعات وجود دارد.
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ف سؤال
ردی

ی نظام
نمره 

ش
ب ارز

ضری

امتیاز (نمره  
ب در 

ضر
ب )

ضری

درصد سهم

سهم از 100(نمره 
ب در درصد 

ضر
سهم)

11667/77/7

21667/77/7

30/75118/2514/110/575

40/7553/756/414/8075

51556/416/41

614/54/55/765/76

70/754/53/3755/764/32

80/75435/123/84

91445/125/12

101778/978/97

111667/77/7

120/552/56/413/205

130/5425/122/56

140/7532/253/842/88

150/7521/52/61/95

160/250/50/1250/640/16

1710/50/50/640/64

13/757867/7510084/29جمع

ف سؤال
ردی

ی نظام
نمره 

ش
ب ارز

ضری

ب )
ب در ضری

امتیاز (نمره ضر

درصد سهم

ب در 
سهم از 100(نمره ضر

درصد سهم)

10/7564/57/75/777

20/7564/57/75/777

30/5115/514/17/05

40/7553/756/414/8075

50/7553/56/414/8075

614/54/55/765/76

714/54/55/765/76

80/5425/122/56

90/75435/123/84

100/7575/258/976/7175

111667/77/7

120/552/56/413/205

130/25415/121/28

140/7532/253/842/88

150/7521/52/61/95

160/50/50/250/640/32

1710/50/50/640/64

12/257854/9510070/83جمع

جدول 4: نتیجه ی ارزیابی نظام قالب عایق ماندگار ]نگارندگان[جدول 3: نتیجه ی ارزیابی نظام قاب سبک فوالدی نورد سرد ] نگارندگان[

تصویر 1: مقایسه ی دو نظام مورد آزمون با هم و با شرایط ایده آل پژوهش ]نگارندگان[
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بودن گونه ها و تعداد اتصاالت، نظام ICF امتیاز باالتری کسب کرده 
نهایی،  نتیجه ی  در  معیارها،  این  کمتر  اهمیت  دلیل  به  اما  است 
 %70/83  ICF از 100% امتیاز ممکن 84/29% و نظام LSF نظام
 ICF کرده است. البته این نتیجه ویژگی های مناسب نظام کسب 
گرفتن معیارهای این پژوهش، نظام  را نفی نمی کند؛ اما با در نظر 
بحران  مدیریت  جهت  موقت  اسکان  برای  باالتری  ظرفیت   LSF
پس از سانحه دارد. طبیعی است چنانچه مسائل دیگری همچون 
اضافه  فوق  معیارهای  به  نیز  اجتماعی  یا  و  اقتصادی  جنبه های 
گردد احتمال به  دست آوردن نتیجه ی متفاوت امری بدیهی است.

نتیجه گیری 
مــی تــوان چنین  پــژوهــش  ایــن  ارائـــه شــده در  بــه مطالب  بــا توجه 

کرد: نتیجه گیری 
ع  اسکان موقت پس از سانحه، صرف نظر از ویژگی هایی چون نو
اقلیم و فرهنگ، دارای ویژگی های مشترکی از جمله سرعت ساخت 
درجــه ی  طرفی  از  اســت.  قطعات  پیش ساختگی  و  کم  وزن  بــاال، 
که با توجه به  گونه ای  اهمیت این ویژگی ها نیز متفاوت است؛ به 
شرایط بحران، سرعت ساخت باال مهم تر از ارائه ی سکونتگاه برای 

مساحت های متفاوت است.
دیــدگــاه  علت  بــه  ساختمانی،  مختلف  نــظــام هــای  کلی  طــور  بــه 
کاربرد در اسکان موقت  کمابیش، قابلیت های الزم برای  نظام مند، 
و  پرکاربرد فوالد سبک  نظام  آزمــون دو  با  دارنــد.  را  از سانحه  پس 
که ظرفیت نظام اول برای ایجاد  قالب عایق ماندگار، مشخص شد 

اسکان موقت مناسب تر است.
تحقیق و مقایسه در مورد سایر نظام های ساختمانی در این زمینه 
گسترده ای  و همچنین بررسی آن ها بر اساس معیارهای پیچیده و 
گسترش  همچون مسائل اجتماعی و اقتصادی می تواند در بسط و 
پژوهش در زمینه ی اسکان موقت مفید باشد؛ عالوه بر اینکه چنین 
پژوهش هایی می تواند در برنامه ریزی برای مدیریت شرایط بحران 

گرفته شود. کار  پس از سانحه به 

پی نوشت
1. Accommodation
2. Interim Lodging
3. Emergency shelter
4..Temporary shelter
5. Temporary Housing
6. Permanent Housing
7. Spontaneous shelter
8. Interim Housing
9. Transitional settlement
10. Transitional shelter
11. Shelter system
12. Adequate shelter
13. United Nations High Commissioner for Human Rights
14. Temporary Human Settlement
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