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  چکیده
کشور ایران به دلیل وسعت زیاد و قرارگیری بر روی کمربند زلزله خیز آلپاین یا آلپ به هیمالیا قرار دارد و همواره، تحت 

در این بین اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع . ثیر انواع سوانح بوده و زمین لرزه های ویرانگری را تجربه کرده استتا

 ؛زلزله و آثار ویرانگر آن، همواره به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی جوامع انسانی قرار داشته و  پیامد های ناشی از آن

     خانمانی تعداد زیادی از مردم و چگونگی اسکان آسیب دیدگان رابی ت های مسکونی شهری و روستایی، تخریب باف

از جمله مشکالت عمده این گونه حوادث غیر مترقبه، تامین مکان های مناسب جهت اسکان . نمی توان نادیده گرفت

هم  ن،ضمن بررسی نحوه اسکان عشایر ایالت مناطق مختلف ایرا ؛پژوهش حاضر سعی دارد. آسیب دیدگان می باشد

، به مسکن بومی از لحاظ ساختار فرمی و سازه ای قشقاییعشایر ترکمن و عشایر  ،(شاهسون)عشایر دشت مغان ؛چون

ارائه الگویی جهت برنامه ریزی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از تلفیق سیستم های نوین سازه ای و سازه های 

برای افراد آسیب  ،را در جهت اسکان موقت شیوه اجراییسب ترین مسکن بومی عشایر ایران پرداخته و در نهایت منا

آسیب دیدگان بعد از وقوع چنین حوادث غیر  شماری در اسکان موقت که مشکالت بی با توجه به این. دیده فراهم آورد

نوین سازه ای  روش های آن با تلفیق وکوتاه مدت ان با برنامه ریزی طرح های اسکان می آید، می تو وجوده مترقبه ای ب

ناشی از  احتمالیعشایر، منطبق بر اصول و استانداردهای بین المللی به نحوه چشمگیری از مشکالت  مسکن و معماری

بستر  ،تلفیق معماری بومی سنتی اسکان عشایر ایران و سیستم های نوین سازه ای می تواند. کاست( زلزله)بحران

این پژوهش در  .فراهم آورد (زلزله)در شرایط بحران آسیب دیدگان ن موقتمناسبی را در آغاز فصلی جدید در جهت اسکا

با اسکان موقت و  های سازه ای مرتبط رویکردتحلیلی و مطالعه موردی، ابتدا انواع  -توصیفی ؛چارچوب روش تحقیق

قرار داده و با توجه  و تحلیل  مورد بررسی در جداول گونه شناسی با بیان نمونه هایی، راایران  عشایر مسکن بومی سپس

گیری از بهره . کندپیشنهاد می  (زلزله)در شرایط بحرانرا  اسکان موقت راهکارهایی اجرایی ،به ویژگی های بارز هر روش

ر بخش های را دستفاده گسترده از چنین سیستم های زمینه ا ،توصیه ها و راهکارهای ارائه شده در این مقاله می تواند

 .زداسکان موقت فراهم سا
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 مقدمه  -1
یک  .زلزله سانحه ای طبیعی است که براساس میزان بزرگی خود می تواند در مدت کوتاهی فجایع عظیمی بیافریند

  کار چندانی نمی توان انجام داد ،در مواجه با چنین سوانحی در لحظه وقوع ؛وانح این است کهواقعیت اساسی در مورد این س

 .در حالی که اثرات آن ها را با برنامه ریزی هایی که از قبل انجام گرفته، می توان خنثی نمود یا به حداقل رساند

 کردن فراهم با می کنند تا تالش همواره جوامع شهریمدیران  که آن جا تا است؛ انسان برای ضروری امری یافتن، سکونت     

. است همین شرایط نیز یکی از  زلزله از پس موقت اسکان. کنند فراهم همگان برای را آن به دست یابی الزم، امکان تسهیالت

 می کند،اقدامات یلتبد ادامه زندگی برای ناامن مکان هایی به را آن ها که ساختمان ها در شده ایجاد تخریب شدت به توجه با

 ،مسکونی ساختمان های بازسازی زمان ات دارد؛ نیاز زمان به موارد بسیاری در امر این اما.صورت می گیرد بازسازی ها برای الزم

 مدت در گاه سکونت از باالیی حجم به نیاز ؛ چون عواملی داشتن نظر در. دارند اسکان برای موقت محیطی به نیاز بازماندگان

سکونت  با  آن مشترک خصوصیات و سانحه مکانی زمانی، شرایط به بسته  موقت اسکان ویژگی های زلزله، از پس تاهکو زمانی

آن چه که در .می سازد روشن را موقت سکونت گاه سریع ساخت روش های و سیستم های اجرایی از استفاده اهمیت دائم، گاه

  با توجه به اهمیت.اوانی نیز به دنبال داردانی و مالی، خسارات اجتماعی فرزمان وقوع بحران اتفاق می افتد، عالوه بر خسارات ج

به  )بسیار باالی مقوله مسکن و سرپناه برای بشر، پیش بینی و اجرای مکان هایی برای اسکان موقت آسیب دیدگان از حوادث 

بخش مدیریت  شهری وظایف مهم برنامه ریزان یکی از.دارای تقدم و اولویت اساسی است بلکه؛ امری اجتناب ناپذیر، (زلزلهویژه 

 -برنامه ریزی و اجرایی، پیش بینی های جدی برای اسکان اضطراری و موقت است، چرا که انسان آسیب بحران در هر سیستم 

در صورت عدم پیش بینی  .روحی و روانی می باشد دیده و داغ دیده بدون سرپناه متعارف در آستانه آسیب های جدی جسمی،

شاهد پسخوراندهای منفی وغیر قابل جبران برای نسل های حادثه دیده فعلی ،حیح وبه موقع دراین زمینه جامعه آسیب دیدهص

اسکان موقت آسیب دیدگان در مکان های پیش بینی شده، حائز  به همین دلیل نقش مکان یابی و. و نسل های آتی خواهد بود

سازه های انعطاف پذیر و سبک با قابلیت جابه جایی آسان، دارای  .زی می باشداهمیت بسیاری در برنامه ریزی شهری و شهرسا

نوین  سیستم هایو   مصالحبا  تلفیقی از این شیوه اجرایی بومی .باشد بومی اسکان عشایر ایران می تاریخی دیرینه در فرهنگ 

 شرایط گونه سیستم ها برای اده وسیع اینموارد استفاندک تالشی درجهت معرفی روش های جدید اجرایی و سازه ای،می تواند

 .باشد( زلزله) بحران زمان وقوعاسکان موقت در 

 

مرور سابقه  -2  
گستره پهناور جغرافیایی کشور ایران از جمله مناطق حادثه خیز است که بسیاری از بالیای طبیعی چون زمین لرزه، رانش      

 -نمونه های از تاریخ حادثه خیز دور و نزدیک از آن می ؛زاییی و بیابان ، فعالیت های آتشفشانزمین، سیل، طوفان، خشکسالی

در گزارش دفتر برنامه ریزی سازمان . که همه ساله وقوع این حوادث موجب خسارت های جانی و مالی فراوان می شود. باشد

خست را در تعداد زلزله های با رتبه نر میان سایر کشورهای مختلف جهان، کشور ایران د، یالدیم 3002در سال  حدملل متّ

افراد کشته  ریشتر در سال و یکی از باالترین رتبه ها را در زمینه آسیب پذیری ناشی از وقوع زلزله و تعداد 5.5شدت باالی 

هم چنین بر طبق این گزارش، در کشور ایران، زلزله وجه غالب را در سوانح . به خود اختصاص داده است وانح رااین س از شده

زلزله های اخیر شاخصی از میزان آسیب پذیر بودن ایران در مناطق شهری و روستایی  .]1[ختلف طبیعی تشکیل می دهدم

تنها نتیجه . هر کدام هزاران کشته بر جای گذاشتند( 1233)و بم( 1231)، رودبار(1231)بویین زهرا ؛زلزله های .است

نفر بی خانمان  100000نفر زخمی، بیش از  10000کشته، بیش از نفر 20000یعنی زلزله بم، بیش از  ؛آخرین این موارد

 300درصد از شهر به انضمام از بین رفتن تمام زیر ساخت های اجتماعی بود، که چیزی بیش از  30و تخریب بیش از 

ر سن روبلز ایالت ای با مقیاس مشابه در شه، زلزله روز بعد از زلزله بم 3در حالی که . ]0[میلیون دالر خسارت به بار آورد

 .]3[گذارد کشته بر جای می 3کالیفرنیا اتفاق می افتد، که تنها 
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بیان مسئله -3  
یا آلپ به هیمالیا قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود همواره در  ایران بر روی کمربند زلزله خیز آلپاین

درصد از  19موقعیت جغرافیایی ایران، نشان می دهد که بررسی های زمین شناسی از . ]3[معرض حوادث طبیعی بوده است

 .[1شکل ]شهر ها و روستاهای کشور در معرض خطرات نسبی ناشی از وقوع زلزله قرار دارند

 

 
 UN/ISDR,2005]: ماخذ[میالدی 5002تا 1191پراکندگی زمین لرزه ها در ایران بین سال های : 1شکل

 

سیل،  ؛نوع آن در ایران سابقه وقوع داشته و در این بین 21شناخته شده در جهان، نوع پدیده بالخیز  31به طور کلی از 

برداشته ت به سایر حوادث طبیعی در و افراد بی خانمان بیشتری را نسب .]5[زلزله و خشکسالی متداول ترین آن ها هستند

 [.1جدول ]است
 

 EM-DAT]:ماخذ[1831تا  1510خالصه شده مهم ترین حوادث طبیعی در ایران در سال های : 1جدول 

 
 

نقاط کانونی  .کشور ایران با ویژگی های خاص زمین ساختی، همواره در بسیاری از نقاط با خطر زلزله مواجه می باشد

د که از آسیب زلزله های به ندرت نقاطی در کشور پهناور ایران یافت می شو ،زلزله های چند سال اخیر نشان می دهد که

بر پایه . امان باشد و به همین دلیل هیچ منطقه ای از آن را نمی توان در مقابل زلزله مصون فرض نمود درکوچک یا بزرگ 

 3درصد از تلفات انسانی کشور ناشی از زلزله بوده و به طور میانگین هر سال یک زلزله  3سال گذشته،  35آمارهای رسمی در 

 2.3که آخرین آن ها زلزله  ؛یاس ریشتر در کشور رخ می دهددرجه در مق 9ریشتری و هر ده سال یک زلزله به بزرگی 

 .]9[بوده است 1233ریشتری بم در دی ماه 

 

 مبانی نظری -4
به وجود می آید و حادثه ای است که به طور طبیعی و یا به وسیله انسان ها به طور ناگهانی  Disasterبحران، معادل واژه 

 ل می کند و جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری و فوق العاده استسختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیو 

در  ات انسانی و خسارت مالی می شود ومطابق با فرهنگ آکسفورد، واقعه یا اتفاق غیر قابل پیش بینی که موجب تلف. ]3[

  .]1[تعریف شده است فرهنگ وبستر، اتفاق خطرناک که موجب تلفات و خسارات می شود،
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 مدیریت بحران -5

مدیریت بحران ناشی از زلزله را می توان بسیج و سازماندهی کلیه امکانات و توانمندی های کشور برای مقابله با بحران 

ناشی از وقوع زلزله و تبدیل آن به شرایط عادی و فرصتی برای بازسازی مطلوب و مناسب شهر های آسیب پذیر تعبیر 

 .]10[نمود

 انواع بحران  -5-1

بحران ها بر  .]11[قه بندی انواع بحران غالبا بر اساس سرعت و به ویژه، براساس منشا تشکیل بحران صورت می گیردطب

بارز بحران ناگهانی و  ؛زلزله، سیل و بهمن. بحران های ناگهانی و تدریجی تقسیم می شوند ،اساس سرعت وقوع به دو گروه

 .]13[های مهم بحران های تدریجی به شمار می روندنمونه  ؛بیابان زایی و گرم شدن زمین خشکسالی،

 

 سناریوی بحران -6
سناریوی بحران با مطالعه جداگانه و در عین حال مرتبط عوامل آسیب رسان و عوامل آسیب پذیر در موضوع زلزله و 

 .تحلیل آن ها با یکدیگر با توجه به مکانیزم عمل زلزله امکان پذیر است

  بحران قبل از وقوع سانحهسناریوی مقابله با  -6-1

تحقیقاتی، عملیات کنترل و بهینه سازی و مقاوم  -کلیه اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران، اعم از فعالیت های مطالعاتی    

در حیطه سناریوی مقابله با بحران در  ،حیاتی -سازی، اصالح مکان یابی و توسعه مناطق زیستی و شهری و تاسیسات زیر بنایی

 .]10[قطع زمانی قبل از وقوع سانحه می باشدم

  سناریوی مقابله با بحران هنگام وقوع زلزله -6-2

ها در صورت لرزش زمین یا حداقل تخریب بناها در مناطق مخاطره آمیز، امکان پناه گیری افراد در صورت عدم تخریب بنا

  ،در حال تخریب و نجات شخصیاز فضاهای مخاطره آمیز وان گریز آسیب رسانی اجزاء سازه ای و غیر سازه ای ساختمان یا امک

 .]10[مهمترین اهداف سناریوی مقابله با بحران در مقطع زمانی وقوع سانحه می باشد

  سناریوی مقابله با بحران بعد از وقوع سانحه -6-3

درسانی به موقع به حادثه دیدگان، برداری و امدادیده توسط نیروهای امداد و آوار  امکان دسترسی سریع به مناطق آسیب      

انتظامی،امداد،آتش نشانی، پلیس آسیب ناپذیری کاربری های با اهمیت زیاد و متوسط و امکان عکس العمل سریع مراکز اداری 

گسترش آتش، نشت گاز، ستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، امکان اقدام سریع در خصوص جلوگیری از ایجاد و و ارتش، بیمار

فضاهای بازجهت بیمارستان های صحرایی  آماده سازیوتشعشعی،ناامنی های اجتماعی،مسمومیت های شیمیایی گرفتگی،برق 

ریجی افراد متوفی تدفین تدیس دهی الزم به آن ها، نگهداری و ماندگان و سروبه افراد مصدوم، اسکان موقت باز سرویس دهی،

 .]10[دوباره زندگی یط عادی جهت شروعدر نهایت باز گرداندن تدریجی شرادر محل مناسب و

 

 مکان یابی مراکز امداد و اسکان -7
حداکثر امکانات موجود، مکان یابی مراکز امداد و اسکان می تواند با گرایش به  با توجه به شرایط بحرانی و لزوم استفاده از

 .]12[رویکرد های زیر و یا ترکیب آن ها صورت پذیرد

 رگاستفاده از اراضی بز -7-1

در این رویکرد، بدون در نظر گرفتن شاخصه های موثر بر امر مکان یابی، صرفا از اراضی بزرگ موجود در محدوده بحران و 

این امر با توجه به مالحضات یاد شده، . مناطق پیرامون آن برای طراحی و ساخت مراکز امداد و اسکان موقت استفاده می شود

 :به موارد زیر امکان اجرای سریع طرح مورد نظر را به دنبال خواهد داشتضمن در پی داشتن عواقبی، با توجه 

 برای ایجاد اردوگاه (اراضی بزرگ و سطح اشغال کم )ماهیت کالبدی مراکز مورد نظر: الف
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 (.که عموما در اختیار بخش عمومی، دولتی و یا نظامی می باشد )مالکیت زمین های بزرگ: ب

 .]12[در این گونه زمین ها، به واسطه کارکرد و فعالیت های مستمر در آن هاامکانات و تجهیزات موجود : پ

 های مکان یابی مراکز امداد و اسکانمعیار -7-2

 .]12[«ایمنی، کارایی، اثربخشی و مجهز بودن» :معیار های مکان یابی این مراکز عبارتند از

 ایمنی -7-2-1

که می تواند در خود محل  ،مقابل خطرات ناشی از شرایط بحران است منظور از ایمنی، امن بودن محل امداد و اسکان در

این خطرات می تواند یک یا ترکیبی از مواردی . اسکان حادث شود و یا در اثر وقوع آن ها در اطراف، محل اسکان را متاثر سازد

برای تامین ایمنی الزم،   .نش زمینآتش سوزی، انفجار، برق گرفتگی، نشت گاز، آب گرفتگی، ریزش آوار، را: به این شرح باشد

این کانون ها و . دور و در فاصله ای مناسب از کانون ها و پهنه های خطر آفرین قرار گرفته باشد ؛مکان مراکز اسکان می بایست

ی هاو فعالیت ( گازرسانی و منابع آب تاسیسات برق رسانی،)تاسیسات شهریاراضی ناپایدار،گسل ها، شیب ها و ؛پهنه ها شامل

 .]12[خطرساز می باشند

  کارآیی -7-2-2

برای این منظور، پهنه می بایست از ویژگی های . منظور از کارایی، مناسب بودن پهنه در نظر گرفته شده برای اسکان است

 :زیر برخودار باشد

 گسترش بحران دسترسی آسان به منظور اسکان سریع آسیب دیدگان، تخلیه سریع و انتقال آسیب دیدگان در صورت: الف

 مناسب بودن زمین به منظور اسکان تعداد بیشتری از آسیب دیدگان و فراهم کردن زمینه الزم برای امدادرسانی بهتر: ب

سطح اشغال آن کم باشد، سطح  ،(اندازه آن باید بزرگ باشد )درشت دانه باشد ،برای این منظور زمین مورد نظر می بایست

های سر پوشیده بزرگ مانند سالن های ورزشی آن کم باشد، تا جای ممکن از بنا در( تچهدرخت و درخ) پوشش گیاهی انبوه

 .]12[شیب آن مناسب باشد، امکان فرود هلی کوپتر در آن یا نزدیک آن فراهم باشد برخودار باشد،

 اثربخشی -7-2-3

 توجه به شرایط ایجاد شده بر اثر سانحهاین مراکز بتوانند با  ،منظور از اثر بخشی مراکز امداد و اسکان موقت آن است که

 .]12[ا به محیط پیرامون خود ارائه دهدبیشترین امدادرسانی ر، (زلزله)

 مجهز بودن -7-2-4

 -نیازهای آسیب دیدگان را می. به منظور تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان، مراکز اسکان موقت می بایست مجهز باشد

 :ر برشمردتوان در دو گروه اصلی به شرح زی

 .درمان جسمی و فیزیکی، درمان روحی و روانی، دارو و تجهیزات پزشکی؛ نیازهای درمانی شامل: الف

  .آب، غذا، سرپناه، پوشاک، حمام و سرویس بهداشتی، تجهیزات گرمایش و سرمایش؛ نیاز های اسکان، شامل: ب

 :بر اساس موارد باال مراکز اسکان می بایست

 .ی نزدیک باشد، تا بتوانند از خدمات درمانی آن ها بهره مند شوندبه مراکز درمان :الف

پتو، پوشاک، چراغ روشنایی و حرارتی،  آب، چادر ، مشتمل بر مواد غذایی خشک و فاسد نشدنی، )به انبار تجهیزات: ب

 .نزدیک باشند (تجهیزات خنک کننده و تجهیزات امدادرسانی و آوار برداری

زی و جهت تامین مسکن آسیب دیدگان نیاز به سر پناه اضطراری، سرپناه موقت، اسکان موقت و معموال در فرآیند بازسا

 .]12[سرپناه دائم می باشد

 

 
 [1831فالحی،: ماخذ]مراحل اسکان: 1نمودار شماره
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 سرپناه -8

، جوابگوی نیازشان در روزهای اول پس از سانحه، آسیب دیدگان برای اسکان، نیاز به مکانی دارند که برای مدت چند روز

سرما، گرما، باد و باران و  ؛، فضایی امن و سالمت فراهم آورده و خود شخص را از عواملی نظیر(هر چند موقت)این سرپناه .باشد

ی ایجاد سرپناه تا حدی به حفظ حریم خصوصی و برقرارهم چنین،. قت های احتمالی محافظت می نمایداموال او را از گزند سر

 :اختیار آسیب دیدگان قرار می گیرد سرپناه به دو صورت اضطراری و موقت در .]15[نوادگی کمک می کندمجدد محیط خا

 سرپناه اضطراری -8-1

به وسیله   که معموال اقدام به این کار، قبل از رسیدن گروه های امدادتامین سرپناه اضطراری، اولین مرحله از اسکان است،

 از  ولی اقدام موثر در این کار پس. یا امکانات محلی، ایجاد می شود مان های تخریب شده واز بقایایی ساختخود آسیب دیدگان،

 در از اولین اقداماتی که سازمان امدادرسان پس از حضور.]13[حضور نیروهای امدادی و به صورت سازمان یافته انجام می گیرد

تا این افراد مکانی برای اقامت در طول سیب دیدگان است، ه اضطراری برای آتوضیح سرپنامنطقه حادثه دیده انجام می دهند، 

سریع ترین و کاربردی ترین سرپناه های یکی از ساده ترین، . ه هایشان در اختیار داشته باشندو آماده شدن خان زمان بازسازی

 .]19[چادر استسطح گسترده  مورد استفاده قرار می گرفته، اضطراری که از دیر باز در 

 ه موقتسرپنا -8-2

های  بسیاری از آسیب دیدگان با استفاده از مواد و مصالح محلی موجود و استفاده از روشپس ازگذشت چند روز از حادثه،

 .ساخت سنتی، اقدام به ساخت سرپناه های موقت و یا تعمیر قسمتی از خانه های خود برای قابل سکونت ساختن آن می کنند

هم چنین .هاست احتمال تخریب آنه امکان وقوع مجدد زلزله،پس لرزه و یا رانش زمین وتوجه ب عدم اشکال عمده این سازه ها

سعی در استفاده درسرپناه های موقت پیش ساخته،.]13[عملی نیستین روش به دلیل صرف زمان طوالنی،ادر حوادث گسترده،

 این سر پناه.ای صنعتی فراهم شده انددر کشورهکه عمدتا برای استفاده مانی و پیش سازی ساده شده است؛روش های ساخت از

 بارزتریناما ضطراری قابل استفاده خواهند بود،برای زمان طوالنی تری نسبت به سرپناه های اها اگر چه محکم ومقاوم هستند و

 .]11[هزینه باال و زمان طوالنی ساخت و نصب است ؛ضعف آن ها

 

 ایران ی برداری از مسکن بومی عشایرراهکار عملی برای بهبود شرایط اسکان موقت با الگو -9
با توجه به اهمیت پرداختن به مسئله ی سرپناه در حوادث، و با در نظر گرفتن نارسایی های زیادی که در وضعیت فعلی 

به فرهنگ استفاده کننده ایرانی و نحوه ی زندگی او و هم چنین  ویژه توجه ؛اساس طراحی بایددر چادرها مشاهده می شود، 

 -با نگاهی گذرا به نمونه های مسکن عشایر ایران در نواحی گوناگون کشور، بیانگر بهره .ایران باشد اقلیمیشرایط با  متناسب

برداری هوشمندانه عشایر از مواد و مصالح موجود در دسترس و تالش در بهره گیری هر چه بیشتر از آن ها برای برآورد 

شایر، کاهش هزینه های مربوط به ساخت، پرهیز از حمل و نقل بی دلیل، اساس اندیشه مردمان ع. نیازهایشان می باشد

استفاده از مصالح بومی، افزایش قابلیت ها، دوام مصالح بومی برای ساخت مسکن، ایجاد سرپناه برای خانواده و فضاهای مناسب 

هر کدام به نوعی ... و بوته خار واز نظر عشایر، خاک، سنگ،چوب، نی و گیاهان بومی . برای محصوالت و عوامل تولیدی است

مصالح ساختمانی بوده و اگر به صورت صحیحی از آن ها بهره برداری شود، نقش واقعی و کارآمد خود را در ایجاد فضاهای 

 .مطلوب ایجاد خواهند کرد

 ویژگی های مسکن عشایر -9-1

 :مسکن عشایر دارای ویژگی های عمده زیر می باشد    

 .طعات سبک وزن تهیه شده انداز اجزاء و ق: الف

 .مجموعه ای از اجزاء جداگانه، که قابلیت پیاده کردن و سوار کردن مجدد را دارند: ب

پیاده کردن و یا سوار کردن قطعات بنا نیازی به تخصص ویژه ندارد، و غالبا ساکنان هر واحد به خوبی می توانند از عهده : ج

 .نصب و یا جمع آوری آن برآیند
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 .احتی می توانند با خود حمل نموده و هر نقطه ای که مایل باشند، برپا نمایندبه ر: د

 .عشایر کوچ نشین در تولید و تهیه قطعات مسکن خود، خود کفا هستند: ه

 انواع مسکن عشایر -9-2

 :لی تقسیم نموددر حالت کلی و بر اساس نوع و کیفیت مصالح،مسکن عشایر جزء ابنیه سبک بوده و می توان به سه دسته ک    

 (اکثرا در حاشیه کوه های زاگرس ایران)سیاه چادرها : الف

 (؛ اکثرا در منطقه آذربایجان ایران(ایلسون)آالچیق های شاهسون -آالچیق های ترکمن؛ اکثرا در ترکمن صحرا)آالچیق ها:  ب

 (اکثرا در منطقه گرم و مرطوب ایران)کپرها و بناهای حصیری:  ج

 هاسیاه چادر -9-2-1

سیاه چادر از چند جزء ساده نظیر؛ چادر، طناب، تیرک چوبی و میخ چوبی تشکیل شده است که مواد اولیه آن از موی بز     

قطعات سیاه چادر، با اتصاالتی ساده به یکدیگر . تامین می گردد( ایل راه) دام کوچ نشینان و شاخه درختان موجود در مسیر

ه بخواهند می توانند آن ها را از یکدیگر باز نموده و چادر را جمع و در مکانی دیگر به متصل می شوند، طوری که هر زمان ک

این قطعات سبک بوده و دارای ابعادی هستند که می توان آن ها را به راحتی بسته بندی . راحتی و در زمان کم بر پا نمایند

در ایالت مختلف ایران، هر سیاه چادر در طول سال نیز  عالوه بر تفاوت شکل چادر. کرده و در پشت چارپایان حمل و نقل نمود

چادر زمستانی؛ را کوچ نشینان برای محافظت . به سه شکل مختلف؛ چادر زمستانی، چادر تابستانی و چادر بین راه برپا می شود

سطح زمین می آورند تا باد لبه های چادر را تا نزدیکی . خود از باد و باران و سرمای زمستان و با سقفی شیبدار بر پا می کنند

چادر تابستانی؛ چون در تابستان در ییالق هوا مساعد بوده و بارندگی کمتر است، لذا برای . و هوای سرد کمتر مزاحم گردد

 -ساخت چادر تابستانی مراقبت هایی که برای برپا کردن چادر زمستانی برای محافظت از باد و بارندگی وجود دارد،به عمل نمی

در بین راهی؛ عشایر در موقع حرکت به جزء در مواقعی که در یک محل برای یک یا چند روز توقف نموده و یا باران و چا. آید

 .باد و سرما مزاحم است، کمتر تمایل به برپا کردن چادر مانند منطقه ییالق و قشالق دارند

 اجزای سازنده چادر 9-2-1-1

ه تشکیل شده است؛ یکی چادر که غالبا از موی بز بافته می شود، و دیگری پایه ساختمان هر چادر در کل از دو بخش عمد      

عالوه بر این دو جزء مهم، اجزای دیگری نیز . های چوبی زیر چادر که در حکم ستون های چادر است و به آن شکل می دهد

 .ختلف به کار می رودوجود دارد که برای اتصاالت و موارد م... نظیر میخ های چوبی، طناب، بند، نی چین و

 انتخاب زمین محل استقرار چادرها -9-2-1-2

 :عشایر در انتخاب زمین مناسب برای استقرار چادر نکاتی را در نظر می گیرند؛ که عبارتند از      

 .زمین تا حد امکان صاف و مسطح بوده و سنگ کمتری داشته باشد: الف

 .برای این منظور بین دو تپه یا دامنه کوه را که مناسب تر است،انتخاب می کننددر مسیر بادهای منطقه قرار نداشته باشد، : ب

 .در مسیر سیالب قرار نگرفته باشد: ج

 .حتی االمکان در محل توقف عشایر قبلی که دارای بازمانده ها و فضوالت حیوانی و انسانی هستند، قرار نگیرد: د

 آالچیق ها -9-2-2

در ایران آالچیق . و قابل انتقال است، که بیشتر در میان مردمان کوچ نشین و دامدار رایج است آالچیق یک نوع بنای سبک     

در منطقه آذربایجان ایران و هم چنین در بین ترکمن ها در ترکمن صحرا؛ واقع در شمال ( شاهسون ها)در میان ایلسون ها

و ( اوی)مثال؛ در ترکمن صحرا آن را . ی نام خاصی داردغربی خراسان و شمال شرقی مازندران دیده می شود و در هر ناحیه ا

 .نامیده می شود( آالچیق)در آذربایجان 

 آالچیق های ترکمن -9-2-2-1

در و چهار )، شامل چهار جزء به نام های تارم، اوق، توی نوک و قاپی و سویه(اوی)هنده آالچیق ترکمناجزای تشکیل د     

عالوه بر اسکلت چوبی آالچیق و پوشش . آن است؛ که همگی از جنس چوب بوده و پوشش رویی آن نمدی می باشد( چوب
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د، که از جمله عبارتند از؛ قامیش، دورلق یاخا، بیل نمدی آن، اجزای فرعی دیگری نیز در بر پا کردن آالچیق به کار می رون

 ...یوپ، دوزی، ارقن و میخ چوبی و

گاهی نیز برای جلوگیری از نفوذ آب باران، . در انتخاب محل استقرار اوی، زمین باز و نسبتا بلندی را در نظر می گیرند     

 .ا بر روی آن بر پا می کنندر( اوی)سانتی متر باال می آورند و آالچیق 10زمین را به ارتفاع 

 (شاهسون )آالچیق ایلسون -9-2-2-2

آالچیق شاهسون ها نیز همانند؛ اوی در ترکمن صحرا، از یک اسکلت چوبی و تعدادی نمد برای پوشش روی آن تشکیل      

 :شده است، لیکن با آالچیق ترکمن ها تفاوت های زیر را دارد

 .است( تارم) کلفاقد دیوار داربست استوانه ای ش: الف

 .برای در ورودی آن چهار چوب مخصوصی که از تیرهای اطراف مجزا باشد، وجود ندارد:  ب

دودکش در مرکز سقف آن نیست؛ بلکه در باالی در ورودی است و با جمع کردن نمدهای باالی در ورودی، سوراخ آن باز و : ج

 .با آویختنشان، سوراخ دود بسته می شود

 .صیری پائین آالچیق کم استارتفاع پرده ح: د

 (شاهسون) ایلسون اجزای تشکیل دهنده آالچیق  -9-2-2-2-1

و دیگری تعدادی چوب های کمانی شکل است که سازه ( چمبر) به طور کلی شامل دو قسمت اصلی؛ یکی حلقه سقف

برای این که حلقه . باشد و پوشش رویی اسکلت  آالچیق از جنس نمد می( چوبوغ) اصلی این نوع آالچیق را شکل می دهند

سقف آالچیق ایلسون ها در اثر نیروی وارده از طرف تیرک ها، به طرف باال متمایل نشده و همیشه به صورت پایدار باقی بماند، 

متر را با کمک یک چکش چوبی  1برای این منظور از یک میخ چوبی به بلندی . آن را با یک رشته طناب به زمین می بندند

سانتی متر آن 20رکز دایره کف آالچیق و در زیر نقطه مرکزی چمبر به زمین می کوبند؛ به نحوی که فقط حدود دقیقا در م

برای محکم تر شدن آالچیق به زمین و مقاومت بیشتر آن در برابر باد، آن را . می گویند( چسکی)باقی بماند، با این میخ چوبی 

در اطراف آالچیق چهار میخ چوبی به زمین می کوبند و سر طناب هائی را . دبه وسیله طناب ها و میخ هایی به زمین می بندن

 .که از روی آالچیق ها عبور داده شده اند، به آن ها می بندند

 انتخاب زمین محل استقرار آالچیق شاهسون -9-2-2-2-2

موار می رسد و یا در کنار دره هایی که آالچیق ها را معموال در جائی هموار، در دامنه کوه ها و جائی که دامنه به سطح ه      

 . آالچیق را جدا از هم و با حفظ حریم بر پا می کنند. نهری از آن می گذرد و یا چشمه ای در اطراف آن است، بر پا می شود

 (بناهای حصیری )کپرها -9-2-3

قلمرو جغرافیایی این . باشدماده اصلی کپرها یا بناهای حصیری، نی مرداب ها و نی زارها و شاخ و برگ نخل ها می 

لذا با توجه به مقتضیات اقلیمی ایران و شرایط طبیعی و جغرافیائی آن، این نوع بناها در . گیاهان نواحی گرم و مرطوب است

این . چند منطقه خاص و محدود کشور، در جنوب مناطقی از شمال و جنوب شرقی ایران وجود داشته و گسترش زیادی ندارد

لذا در جائی که مردم به اسکان دائم در یک نقطه اطمینان ندارند .لت و در مدت زمان نسبتا کمی ساخته می شوندبناها به سهو

 .]30[و احتمال حرکت وجابجائی را در زندگی خود پیش بینی می کنند، ترجیح می دهند که از بناهای حصیری استفاده کنند

 

 رهیافت ها -11
سازه ای  رویکردهایتحلیلی و مطالعه موردی، ابتدا انواع  -توصیفی ،ش تحقیقاین پژوهش در چارچوب رویافته های 

 و تحلیل  ایران را در جداول گونه شناسی با بیان نمونه هایی چند، مورد بررسی عشایر مسکن بومی و مرتبط با اسکان موقت

... رهای الزم برای نصب، نقاط قوت و ضعف وروش، شیوه های اجرایی، مواد و مصالح اصلی، ابزاویژگی های بارز هر و قرار داده 

 .بیان می کند گاه های عشایر را دارند، که قابلیت تلفیق با معماری بومی محلی سکونت راهکارهایی، و را تشریح می کند
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 [نگارندگان: ماخذ]محور اسکان موقت به روش اتاقک -رویکرد طراحی: 2جدول
رویکرد های 

 اسکان موقت

محور -طراحی: 1  

حور تمرکز م

 اصلی

 توجه به جنبه های فنی سرپناه

اتاقک: الف گروه بندی  

شیوه های 

 اجرائی

اتاقک از . ۱

 جنس تخته

سه الیی   

اتاقک نیمه .۲

دائمی با فوم 

 تزریقی

اتاقک.۳  

پیش ساخته   

کانتینر چند .۴

 منظوره

کلبه کروی شکل .۵

 از جنس پلی اورتان

قاب چوبی .۶

 دارای پوشش

ساختمانهای .۷

ش ساختهپی  

بیشتر در  ویژگی بارز

مناطقی که 

مصالح چوب به 

 وفور یافت 

.می شود  

با تزریق فوم در 

محل ساخته    

.می شود  

متداولترین نوع 

 اسکان موقت

می توان به عنوان 

دفترکار، کالس 

درس،محل کسب 

وکارموقت استفاده 

.نمود  

 اتاقک بعد از مونتاژ

با دستگاه های قالب  

ا ساز  به صورت درج

.نصب می شود  

بیشتر در 

مناطقی که 

مصالح چوب به 

 وفور یافت  

.می شود   

ساخت در محل-  

نصب آسان-  

کاربری های -

 مختلف

ایاالت متحده  - اجرا شده در

 آمریکا

طوفان کاترینا -  

زلزله ترکیه -

 زلزله نیکاراگوئه

زلزله بم - زلزله بم  

طوفان کاترینا -  

زلزله ترکیه -  

 زلزله نیکاراگوئه

- - 

متر مکعب ۲ ابعاد حمل متر مکعب ۳۷۷۳   طول 

متر ۵۷۲تا  ۲   

۶۵۷۲ارتفاع   

۶۳۷۶طول  

۵۷۲*۳*۵۷۳ 

متر ۵قطر گنبد 

(۵۷۲*۵۷۲*۵۷۲)  

 ۱۲به ضخامت 

 سانتی متر

واحد های بزرگ 

در 

 کانتینرمعمول

فاصله دو دهانه  

سانتی متر ۶۳  

متر ۱۲تا  ۳  

تا  ۵عرض 

 متر۳۱

کیلوگرم ۶۵۳ وزن  تقریبی  

 

  ۶۳تا  ۶۳

 کیلو گرم

تن۷۳ ۵ تن۳باالی   کیلو گرم ۵۳۳  کیلوگرم ۶۵۳   

 

یک بسته در 

تن ۳حدود    

مواد و مصالح 

 اصلی

تخته موج دار  تخته سه الیی

عمل آمده و 

 روکش شده

بتن مسلح:پی  

نئوپان ضد :کف

 آب

دیوارها دو الیه 

ورق با پلی 

اتیلن،بام ورق 

گالوانیزه با 

 آزبست

 سازه قاب فوالدی

ی اورتان با پل:دیواره

 روکش پلی اتیلن

 چوب با روکش:کف

پلی اورتان به قالبی 

از جنس پی وی سی 

پاشیده می شود،و در 

مدت نیم ساعت 

.خشک می شود  

قاب از چوب 

 اشباع شده

دیوارها از تخته 

الیی با مصالح 

 محلی

 فوالد و چوب

چفت و بست  پیچ و مهره روش نصب

دیوارها به یکدیگر 

 به صورت پیچی

.ندارد نیاز به یک پی به  .ندارد 

سانتی متر  ۳۳عمق 

سانتی  ۳۵و عرض 

 متر

 پیچ و یا میخ

بسته به این که 

بنا را بخواهند 

.باز کنند  

توسط کارگران 

 ماهر

چاقو،کاردک،آچار  آچار آلن ابزارهای الزم

 و پیچ مرغک

تفنگ :برای تولید جرثقیل جرثقیل

 پاشنده مخصوص

برای نصب نیاز به 

.داردابزار خاصی ن  

وسایل نجاری و  وسایل نجاری

 جوشکاری

شرایط 

 محیطی

قابل استفاده در 

 بیشتر اقلیم ها

قابل استفاده در 

بیشتر اقلیم ها 

حتی شرایط سرد 

 قطبی

تمام شرایط 

 اقلیمی

 مطلوب برای زمستان تمام شرایط اقلیمی

در تابستان قابل 

.استفاده نیست  

تمام شرایط 

 اقلیمی

در شرایط 

     محیطی      

نا مطلوب 

استفاده از دیوار 

 دو جداره

سال۲۳-۱۳ عمر مفید یک سال در  

بدترین شرایط 

 جوی

سال۱۳باالی  سال۱۳باالی   ماه ۶  سال  ۲۳حداقل  

 در شرایط عادی

سال ۲۳باالی   

 -در بسته بندی نیازمند رعایت قابل نگهداری در بل نگهداری در قاقابل نگهداری در در بسته بندی  شرایط انبار
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مخصوص قابل 

نگه داری در 

 فضای باز

فضای باز      

.نمی باشد  

شرایط ایمنی و  فضای باز فضای باز

 اطفای حریق

مخصوص قابل 

نگهداری در 

 فضای باز

قابل حمل با هر  شیوه حمل

 وسیله مکانیکی

 

قابل حمل با هر 

وسیله ای حتی   

 با نفر

 جرثقیل،کشتی

تریلر،قطار    

 جرثقیل،کشتی

طارتریلر،ق    

قابل حمل با دست 

به صورت ساخته 

 شده

قابل حمل با 

 دست

- 

 

 [نگارندگان: ماخذ]محور اسکان موقت به روش چادری -رویکرد طراحی: 3جدول
 محوری -طراحی: 1 رویکرد های اسکان موقت

 توجه به جنبه های فنی سرپناه محور تمرکز اصلی

چادری: ب گروه بندی  

چادر متکی به قاب -ابچادر با ق.۱ شیوه های اجرائی چادر های ضخیم.۲  چادر آویخته به قاب.۳   

پس از برپایی قاب،پارچه یا ماده مشابه  ویژگی بارز

.ضد آب آن را پوشش می دهد  

 عمر زیاد

 مقاوم در برابر باد و برف

 حجم بزرگ

 مناسب برای انباری و خدمات صحرایی

 - - - اجرا شده در

متر مکعب۶۷۱ ابعاد حمل  ۴۳تا  ۳متر برای دهانه های  ۷تا  ۳ 

 متر

متر مکعب۳۷۱  

کیلو گرم ۱۸۳   وزن  تقریبی کیلو گرم ۱۸۳    کیلوگرم ۱۸۱   

لوله های آلومینیومی:قاب مواد و مصالح اصلی  

پلی استر با پوشش پی وی سی :چادر

 ضد حریق

لوله های گالوانیزه،چادر از پلی استر با 

 پوشش پی وی سی

میلوله های آلومینیو: قاب  

پلی استر با پوشش پی وی سی : چادر

 ضد حریق

دهانه های کوچک دستی،دهانه های  بند و گره برای چادر روش نصب

 بزرگ با جرثقیل

قفل و بست: قاب  

بند و گره: چادر  

ادرفقط پتک برای کوبیدن پایه های چ آچار فرانسه، آجار شالقی، چکش فقط پتک برای کوبیدن پایه های چادر ابزارهای الزم  

با تغییر طراحی قابلیت تطبیق با تمام  شرایط محیطی

 شرایط

 تمام شرایط محیطی

 درجه سانتی گراد ۷۷تا  -۴۳

با تغییر طراحی قابلیت تطبیق با تمام 

 شرایط

سال ۵تا  ۲در بدترین شرایط  عمر مفید سال۲۳تا ۱۵  سال در شرایط نا مطلوب ۵تا  ۲   

کردن در فضای باز قابل انبار شرایط انبار لوله ها در فضای باز و چادر ها در بسته  

 بندی چوبی

 در فضای باز قابل انبار کردن

 چادر در کیسه های پلی اتیلن شیوه حمل

 لوله ها قابل حمل به هر طریق

 چادر در کیسه های پلی اتیلن حمل توسط کامیون

 لوله ها به هر طریق قابل حمل

 

 [نگارندگان: ماخذ]به روش صفحه ای محور اسکان موقت -رویکرد طراحی: 4جدول
رویکرد های اسکان 

 موقت

محوری -طراحی: 1  

 توجه به جنبه های فنی سرپناه محور تمرکز اصلی

صفحه ای: ج گروه بندی      

صفحات یونولیت و .۱ شیوه های اجرائی

شبکه های فوالدی با 

 بتن پاشی اندود

درمانگاه و مراکز .۲

 نظامی موقت صحرایی

های فلزی پیچ اتاقک .۳

 و مهره

اتاقک های بتنی پیش .۴

 ساخته

توالت و حمام.۵  

 سهولت اجرا ویژگی بارز    

 سبک

مناسب برای اسکان 

 ضروری

امکان ترکیب با انواع 

سیستم های سازه ای 

 سنتی

سابقه طوالنی در اسکان 

 موقت

 فراوانی تنوع

بسیار مهم در دوران 

امداد اضطراری و اسکان 

 موقت

در   اجرا شده  بازسازی پس از جنگ  زلزله بم - زلزله بم 

 جهانی دوم در اروپا

 زلزله بم

سرویس های بهداشتی در آن زمان، به دلیل .1 در این روش،متری ۶در کانتینر های   متر مکعب برای هر ۷. ۲ ابعاد حمل     
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 جابه جا متر مربع

.می شود  

کلیه پروفیل های .1

فلزی قوطی به وسیله 

بست های فلزی و با پیچ 

و مهره به یکدیگر متصل 

.دمی شون  

سپس دیوارها با تیغه .3

های سفالی مجوف پر و 

با اندود ماسه سیمان 

.روکش می شوند  

نیاز فوری و انبوه به 

مسکن پیش ساختگی 

.در اولویت قرار گرفت  

بخش زیادی از .3

استفاده کنندگان از 

سرما و گرمای طاقت 

.فرسا شکایت می کردند  

ایجاد شرایط مالی .2

برای کارخانه  مناسب

 .های تولید کننده

مناسب با توجه به 

شرایط اجتماعی،فرهنگی 

 و اقلیمی منطقه 

 آسیب دیدگان

 در ارتباط با اقشار

آسیب پذیر مانند؛  

زنان،کودکان، سالمندان 

و بیماران از اهمیت فوق 

.العاده ای برخوردار است  

 

  ۱۷وزن هر قاب  وزن  تقریبی

رمکیلو گ  

کیلو گرم  ۱۳۳حدود   

فوال و مصالح سیمان و  مواد و مصالح اصلی

 بتن

 پلی اتیلن ضد حریق

اتصال قطعات با کمک  روش نصب    

پیچ های مخصوص و 

 بدون ابزار

بدون ابزار خاص نصب  

 می شود

نصب به روش قفل و 

 بست

برای پر کردن و اندود  ابزارهای الزم  

م ابزارهای بنایی الز

.است  

- 

قابلیت تطبیق با تمام  شرایط محیطی  

 شرایط

مناسب برای تمام 

 شرایط محیطی

 نا محدود نا محدود عمر مفید     

در فضای باز قابل انبار  شرایط انبار    

 کردن

انبار در جعبه های تخته 

 ای و چوبی

وسایل قابل حمل با  وسایل نقلیه سبک شیوه حمل

 کانتینر

 

 [نگارندگان: ماخذ]محوری اسکان موقت با کاربرد مواد گیاهی -رویکرد مصالح: 5جدول
رویکرد های 

 اسکان موقت

 محوری -مصالح: 3

محور تمرکز 

 اصلی

اسکان موقت                         -  

استفاده از مصالح بومی و بازیافتی -  

 

 کاربرد مواد گیاهی گروه بندی

شیوه های 

 اجرائی

واد گیاهی با م.۱  

 الیه ای از گل

روش کویینجا.۲ ساقه ها و .۳ 

 لیف های خرما

روش .۴

 زیگزالی

مصالح .۵

 بازیافت

13خشت برتر.۶ خانه سازی هسته ای.۷   

سبکی وزن - ویژگی بارز  

عایق حرارتی و -

 صوتی

 انعطاف پذیری -

قطعات بامبو با 

 پوشش کاهگل

با مواد و 

مصالح بومی و 

موجود در 

محل اسکان 

موقت ساخته  

.می شود  

یک نوع 

سیستم ساخت 

 محلی

استفاده از لوله 

 های مقوایی

ارزانی و سرعت 

 اجرایی باال

با استفاده از 

کیسه های شن 

 و سیم خاردار

 

پیوند اسکان موقت و 

دایمی، داللت بر 

احداث یک 

مقاوم که (هسته)واحد

در حکم اسکان موقت 

بوده و قابل توسعه و 

.اردتکثیر در آینده را د زلزله رودبار و  زلزله بم زلزله پرو زلزله بم اجرا شده در 

 منجیل

کاربرد زیاد در 

 زلزله های ژاپن

 زلزله کوبه

 

 [نگارندگان: ماخذ]محوری اسکان موقت  -رویکرد مردم: 6جدول
محوری -مردم: 2 رویکرد های اسکان موقت  

ی موقتتغییرات در طی زمان بر روی اسکان ها محور تمرکز اصلی  

در جهت تبدیل آنها به خانه توسط آسیب دیدگان   



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10 

 میزان  پذیرش انواع اسکان  موقت از جانب مردم و رضایت مندی آنان نشان ویژگی بارز

.می دهد که واکنش مردم در فرهنگ های مختلف بسیار متفاوت است   

 در طراحی و اجرای اسکان های اضطراری باید میزان رضایت مردم،

.شرایط اقلیمی منطقه و فرم در اولویت قرار بگیرد انطباق با  

 

 

 [نگارندگان: ماخذ]جداول گونه شناسی اسکان بومی عشایر ایران: 7جدول
موردی نمونه  

 

عشایر شاهسون: ۱  

 

عشایر قشقایی: ۲ عشایر ترکمن: ۳   

(اقلیم)شرایط محیطی  
 

 معتدل و مرطوب گرم و خشک سرد و کوهستانی

 مسکن اصلی
 

(فضای مردانه -پذیرایی)آالچیق -  

 (فضای زنانه -مطبخ)کومه -

 گود گمه سیاه چادر

(آق اوی -قره اوی)اوی   

 

 ویژگی بارز مسکن

 

حمل آسان - بیشترین هماهنگی با شرایط محیطی  

 قابلیت تغییر شکل -

 (به لحاظ فرمی)در فصول مختلف

.برچیدن راحت تراز برپا کردن -  

 حمل و بارگیری به شکل معکوس -

بر عکس مراحل بار کردن بارگیری )

 (سهولت در اجرای مجدد -می شود

 

 مواد و مصالح اسکلت اصلی

 چوب

 پشم بز

 نی

 چوب

 پشم بز

 نی

 سنگ

 

 چوب

 پوست شتر

 پشم بز

 نی

 

 

 پوشش خارجی

(سقف و پیرامون)نمدی تیره رنگ -  

دیواره های کناری آالچیق،نی بافته  -

(حصیر)شده  

شم بز به چادر های بافته شده از پ -

 رنگ سیاه در سقف

لتف،پوشش قسمت باالیی پیرامون  -

 چادر

نی چی،پوشش قسمت زیرین پیرامون -

 چادر

(پشم بز به رنگ سیاه)نمد های سیاه -  

(کچه)نمد های دور آالچیق -  

چوب های ضربدری بخش پائینی  -

(تارم)پیرامون اوی  

 حصیر های از جنس نی، -

 (قامیش)پیرامون تارم  

   

زئینات وعناصر فضای  ت     

 داخلی

با نقش های از طبیعت       )ورنی -  

(و حیوانات اهلی   

منگوله های پشمین الوان  )قوتاز -  

(در باالی ورودی آالچیق   

(نمد سفید)آق کئجه-  

 (نمد سیاه)قرا کئجه-

دست بافت های پشمی الوان -  

اسباب و خورجین ها را در امتداد  -

روی  هم درازی چادر منظم و مرتب 

می چینند و یک جاجیم بزرگ منگوله 

 دار زیبا بصورت سرتاسری آن را 

.می پوشاند  

 

 دست بافته های پشمی الوان

 به شکل های ساده

 هندسه نمادین

(فرم غالب)  
 

(نما)نیم کره خوابیده  

(پالن)مدور   

(پالن و نما)مستطیل (نما)نیم کره   

 (پالن)مدور

 

 الزامات سازه ای

ی انحنادار کمانی تیر های چوب.1

(چوبوغ)شکل  

کره گنبدی شکل چوبی که تیرهای .3

کمانی شکل بصورت کام و زبانه    با 

(چنبره.)هم درگیر می شوند  

نوارهای پشمی طویل در پیرامون تیر .2

مهاربندی . )های چوبی کمانی شکل

(گره ضربدری  

مهاربندی حلقه کروی چوبی سقف .3

 توسط میخ های چوبی(چنبره)آالچیق 

چوب های بلند صاف که در قسمت .1

(کمج.)باالیی دو تکه می شوند  

اتصال حلقه طنابی با قسمت باالیی .3

کمج و مهار آن در زمین با میخ های 

 چوبی بلند یا سنگ های بزرگ

.سقف با چادر سیاه پوشانده می شود.2  

مون چادر با قسمت باالیی پیرا.3

پهنا -سیاه رنگ-از جنس سقف)لتف

(متر ۱۳درازی تا -یک متر  

میخ های )اتصال لته ها با شیش.5

چوب دایرهای شکل در قسمت .1

(توی نوک)باالیی آالچیق  

چوب های کمانی شکل بخش .3

(اوق)گنبدی اوی  

بخش پائینی اوی به شکل استوانه .2

بوده و چوبه های آن به شکل 

(تارم)ضربدری  

مهاربندی تارم ها  بوسیله بند های .3

 پوستی

سه قطعه حصیر از جنس نی دور تا .5
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ایستادگی و مقاومت )بلند به زمین

(بیشتر در برابر باد  

به سقف(کوچک چوبی  

قسمت پائینی پیرامون چادر با نی .3

درون چادر دید به بیرون نداشته )چی

به ارتفاع -محافظت از آب باران-باشد

(متر ۱.۵  

جاجیم باف که درازیش به اندازه .9

(دور لق یاقا)امون اویپیر  

(قامیش)ر تارمدو  

مهاربندی گرداگرد تارم ها با دو نوار .3

 .  پشمی،تارمی ها را به هم بند می کند

 

قرار  مورد بررسی بدنه سازه های مسکن عشایر بهتر راهکارهای عملی، ابتدا فرم کلی و تقسیم بندی داخلی تشریحبرای  

 .بیان می گرددر پایی ، سپس سازه و اسکلت خارجی آن و در نهایت نحوه ی نصب و بگرفته

 بدنه -9-1

و تشویش ذهنی افراد آسیب دیده، بهتر است از فرم های ساده استفاده شده و از بحران به دلیل آشفتگی بصری در منطقه 

در  ،به صورتی انتخاب شود که ؛در عین حال، فرم با تبعیت از عملکرد و محدودیت ها. پیچیدگی های بی مورد پرهیز شود

اد های شدید ایستایی الزم را داشته باشد و با توجه به احتمال بارش برف و باران در بسیاری از شهرها، از فرم مقابل وزش ب

 .های منحنی برای جلوگیری از تجمع آب باران و برف بر روی سقف استفاده می شود

 اسکلت خارجی -9-2

ه عنوان نمونه، در چادرهای کوهنوردی حرفه ب. یکی از مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده، قسمت صلب آن یعنی سازه است

ای، طراحی سازه به صورتی است که چادر همواره در حالت کشش قرار داشته و با انعطاف پذیری و قابلیت تغییر شکل، 

سازه  با توجه به وجود مناطق بادخیز در ایران، اولویت با استفاده از .مقاومت خوبی در برابر باد و طوفان از خود نشان می دهد

 .های با عملکرد مشابه است

 نصب و بر پایی -9-3

برای  .]13[ پایی کاهش یافته و افراد بی خانمان، سریع تر اسکان پیدا می کنندساده تر باشد، زمان بر هر چه مراحل نصب

انجام گیرد و به حداقل رساندن زمان نصب، پیشنهاد می شود قسمتی از مراحل مونتاژ در محل تولید و قبل از وقوع حادثه 

 . حداقل کارهای الزم، در محل و زمان حادثه اجرا شود

 

 نتیجه گیری  -11

چارلز ریشتر، مبدع مقیاس ریشتر برای اندازه گیری ]"این زلزله نیست که انسان ها را می کشد بلکه ساختمان ها هستند"

بالیای طبیعی درمجله نشنال جئوگرافیک با بررسی  بریستو سالوانو، دبیر مرکز استراتژی بین المللی برای کاهش[. قدرت زلزله

را به عنوان درس اصلی داند و مقاوم سازی ساختمان ها،  زلزله بم، عامل اصلی تلفات را آوار ناشی از تخریب ساختمان ها می

ن مرحله ای در ایران، بحث پیرامون وجود یا عدم وجود اسکان موقت به عنوا .]31[گرفته شده از آن زلزله معرفی می کند

تکاری و به نوعی بومی در میانی ما بین اسکان اضطراری و اسکان دائم فراوان می باشد، لیکن وجود روش های خالقانه، اب

ی و آن چه از زلزله های پیشین نشان می دهد، متغیر بودن این خالقیت فرد. پناه موقت غیر قابل انکار استساخت سر

شهری )می و محلی شرایط جغرافیایی منطقه، شرایط آب و هوایی، فرهنگ بو ؛راوانی چونهای فابتکارات بومی بر حسب فاکتور

صنعتی و غیر صنعتی بودن منطقه، شرایط ساخت و ساز در بازسازی، مدت استفاده از اسکان موقت، روش  ،(یا روستایی بودن

استقبال، جهت  ؛می توان بیان نمود که روح شدهبا توجه به مباحث مط .به کارگیری از اسکان موقت، و دیگر فاکتور ها می باشد

دهی، هدایت و نیز استفاده بهینه از این روش های خودجوش و خالقانه در جلب مشارکت مردم، جهت موفقیت فرآیند مدیریت 

پتانسیل در  به طوری که با بهره گیری از این. ، موثر است(از مراحل ابتدایی امداد و نجات تا مراحل پایانی اسکان دائم)سانحه

 از پس موقت اسکان .مرحله اسکان اضطراری و موقت، می توان پایه های فرآیند بازسازی و اسکان دائم را مستحکم تر نمود

 و کم وزن ساخت باال، سرعت جمله از مشترکی های ویژگی دارای فرهنگ، و نوع اقلیم چون هایی ویژگی از نظر صرف ،زلزله
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 بحران، به شرایط توجه با که ای گونه به است؛ متفاوت نیز ها ویژگی این ی اهمیت درجه رفیط از . است قطعات ساختگی پیش

 به ،اسکان مختلف سیستم های کلی طور به .است متفاوت های برای مساحت گاه سکونت ارائه ی از تر مهم ؛باال ساخت سرعت

 مورد در مقایسه و تحقیق. دارند را سانحه از موقت پس ناسکا در کاربرد برای الزم های قابلیت کمابیش، مند، دیدگاه نظام علت

 مسائل ؛چون ای هم گسترده و پیچیده معیارهای اساس بر ها آن بررسی چنین هم زمینه و این در سیستم های سازه ای سایر

چنین  که این بر عالوه باشد؛ مفید موقت اسکان زمینه در گسترش پژوهش و بسط در تواند می اقتصادی و ، فرهنگیاجتماعی

 .شود گرفته کار به سانحه از بحران پس شرایط مدیریت برای ریزی برنامه در تواند می هایی پژوهش
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