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 چکیده  واژگان کلیدی

 اسکان موقت

 زمینه گرایی

اسکان اضطراری    

بحران –زلزله    

 طبیقت به ولی است بوده بسیاری تحقیقات موضوع موقت پناه سر درتولید نوین مصالح و ساخت روشهای 

،اقلیم  مردم گ،فرهن جغرافیا قبیل از و زمینه اطراف محیط شرایط دیگر با موقت سکونتگاه های ساخت الگوی

 از دهاستفا ی، باپژوهش پس از  آشنایی با مقوله اسکان موقت و زمینه گرای این در است. شده توجه و...کمتر

،  هابذمتخصصین و کارشناسان معماری شاغل در حوزه اسکان موقت سرپل  از ای پرسشنامه پیمایش روش

ظرآن متنا ستفاده کننده در اسکان موقت لیست گردید .سپسگزینه های مختلف زمینه گرایی برای افراد ا

اجتماعی(  ریخی،میزان اثرگذاری و بارم بندی هریک از عوامل زمینه گرا )اقتصادی ،کالبدی، جغرافیایی، تا

رفت و رار گخواسته شد ،سپس به روش های آماری ، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه تحلیل و بررسی ق

بر  ن موقترتبه بندی عوامل زمینه گرایانه، اصول و شاخصه های  پیشنهادی طراحی اسکادرنهایت پس از 

 ی و لیسته گیرمبنای عوامل زمینه گرا )در سه سطح : سایت ،کالبد بیرونی وفضای داخلی اسکان موقت( نتیج

 گردید.

 
 

 

مقدمه  -1  
پا آل کشور ما به دلیل قرارگیری بر کمربند لرزه خیزی موسوم به

که هر ای جزو مناطق زلزله خیز محسوب می گردد؛ به گونه 

 5رگی زلزله با بز 25،  9/4تا  4زلزله با بزرگی  250سال حدود 

ود دو )هر ده سال حد 0.2و  9/6تا  6ا بزرگی زلزله ب 2، 9/5تا 

می  در مقیاس امواج درونی زمین رخ 9/7تا  7( با بزرگی زلزله

صون توان یافت که از زلزله م کمتر نقطه ای در ایران می دهد.

ثر میلیون انسان کشته شده در ا 2باشد. به طوری که از حدود 

ربوط مهزار نفر  120زلزله از ابتدای سده بیستم تا کنون، حدود 

 (.1392)زارع،بوده اند به ایران

یکی از این زمین لرزه های مخرب، زلزله سر پل ذهاب بود که در 

درجه در مقیاس ریشتر  7٫3 با قدرت 96آبان  21شامگاه 

ای از های گستردههای کرمانشاه، ایالم و کردستان و بخشاستان

ها و غرب و شمال غرب کشور را لرزاند. در این زلزله شهر 

کشته بر  53۸و بیش از  ندخسارت زیادی دیدروستاهای منطقه 

 جای گذاشت. 

 که در است، نیاز به اسکان فوری یاولین نتیجه چنین حوادث

ی هادورهدر  هاآنی درست برای اسکان زیربرنامهصورت عدم 

و مدیریت  گرددیممتعدد  هایبحرانزمانی مختلف منجر به 

 ریپذامکانی درست و قبلی زیربرنامهبا  ناًیقیی یهابحرانچنین 
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در سه  مسئلهاسکان بعد از بحران این  مسئلهدر  خواهد بود.

)اسکان  مدتانیمچادر(،  )معموالً یاضطرارو  مدتکوتاهسطح 

شود )بمانیان و یمبازسازی مسکن( مطرح دائم )موقت( و اسکان 

 (.43: 1392بختیاریان، 

 طیحم به توجه. دارد یطوالن یانهیشیپ یمعمار در ییگرا نهیزم

 عموضو همواره ،مختلف همجوار آن یهانهیزمو بنا، رامونیپ

ها ساختمان یاحطر ییاجرا و یاحرفه یهاحوزه درموردتوجه 

 در پردازانهینظر و پژوهشگرانموردتوجه  هم و است بوده

  .استقرارگرفته  یمعمار

 بحرانموقت پس از  گاهسکونتمناسب اصول مشخص عدم وجود 

 دهدکننیتشدعوامل  ازمیتواند  ،از دیدگاه توجه به زمینه آن 

 یتودر نها . شود بحران  پس بحران و موجب تشدید اثرات روانی

 به عوامل مهم زمینه گرا شامل عوامل فرهنگی، بی توجهی

هیه و ت مراحلدر ،کل بومی طوربهی و اجتماع ی،میاقل ی،اقتصاد

دم عامل مهمی در عدم پذیرش و ع تواندیم موقت، اسکانایجاد 

 .شود زدهبحرانی موقت در مناطق هاگاهسکونتکارایی 

 سواالت تحقیق :
یک ، کدامدر اسکان موقت انهرایاز میان شاخصه های زمینه گ

های پس از بحران ایفا گاهگیری سکونتتری را در شکلنقش مهم

حوزه اسکان  متخصصانآن مطابق نظر  کنند و تقدم و تاخرمی

 موقت زلزله سر پل ذهاب چگونه است؟

 

 مبانی نظری -2

 مفاهیم و تعاریف اسکان موقت -2-1
تخریب از  بعد نابراینباست؛  انسان ابتدایییکی از نیازهای نااسک

ید نمامرتفع را  ابتداییمنازل، ساخت سرپناهی که این نیاز  شدن

امری آشکار و الزم است. ازآنجاکه ساخت مسکن بررای آوارگران 

ر مرردت کررم دارد کرره د بسرریاریصرررف وقررت و هزینرره نیرراز به

شده، جایگراه بحث اسکان موقت مطرح رسدیبه نظر م رممکنیغ

 .دابییخاصی م

 حالت سکونت شرایط و زمان مدت به بسته موقت سکنی گزینی 

وع در چهار ن را سانحه از پس دارد، کوارنتلی اسکان مختلفی های

سرپناه اضطراری، سرپناه موقت، مسرکن موقرت و مسرکن دائرم 

 (.Quarantelli,1995دسته بندی می کند)

بین اسکان اضطراری و اسکان  حدفاصلعنوان اسکان موقت، به

ی بسیاری بوده است. هامنظرهدائم، همواره محل مباحثات و 

که در بعضی از حوادث به دالیل گوناگون سیاسی، درحالی

به اجتماعی و اقلیمی نیاز شدید به اسکان موقت وجود دارد؛ 

تعدادی دیگری از سوانح، فاصله مذبور از بین رفته و یا  دنبال

کالبدی اسکان ی دیگری ازجمله امکان اتصال هایریگجهت

است. از سوی دیگر، ادبیات  شدهیبررسصورت دائم اضطراری به

عنوان اولین بالیا تأکید فروانی بر عدم استفاده از اسکان موقت به

، اسکان موقت به علت احتمال گریدانیببهحل نموده است. راه

حل قلمداد گردد. برای نمونه، دائمی شدن اغلب باید آخرین راه

عنوان یی بهنرهایکانتارمنستان، مردم در  19۸۸زله متعاقب زل

اسکان موقت سکنی داده شدند. گرچه دولت قول اسکان دائم به 

آسیب دیدگان را پس از مدت کوتاهی داده بود، اما در عمل، 

سال پس از زلزله هنوز در همان  6بخش زیادی خانوارها تا 

 :13۸6حی،فال) ساکن بودند و وضعیت آشفته داشتند. نرهایکانت

41) 

 

 خصوصیات اسکان موقت:
نظرارت وجرود ، اسرتی مشخص خانوادگمحدوده  ،متمرکز است

یررت رعا عیرردر توزعدالت ،شررودیمتوزیررع  موقعبررهامکانررات ،دارد

امنیت برقررار ،رسردیممشکالت بهداشرتی بره حرداقل ،گرددیم

ی رسررانخدماتمراکز ،ابرردییمآشررفتگی روانرری کرراهش ،گرددیم

 (.13۸6،بحرانت )سازمان مدیریت اس دسترسقابل

 ،هرا فعالیرت از ای مجموعره توان می را موقت سکونتگاه بنابراین

 فرادا انتقال و نقل خانمان، بی افراد یایشناس و آوری جمع از اعم

 زمران ترا بهداشرتی و امرن زنردگی شررایط ایجاد و ها سرپناه به

. دانست شان اولیه های زیستگاه یا و اصلی وطن به آنان بازگشت

 امکانرات و بحران نوع شرایط، حسب بر موقت اسکان زمان مدت

 عنروان بره را آن برخی و شود می زده تخمین سال 2 تا ماه 6 از

 13۸6 ،فالحی)نماینرد مری قلمرداد نیرز دائم اسکان اولیه هسته

:10- 11 .) 

 زمینه گرایی-2-2
یی اسرت هراتیواقعدر لغت به معنای مجموعه شررایط یرا  1زمینه

. مقصود از زمینه همان ردیگیبرمه یک موقعیت یا شرایط را در ک

و هم  ردیگیممتن بستر و محیطی است که معماری در آن شکل 

. هر پدیده از محیط پیرامونی خود شودیممحتوا و شکل را شامل 

و در تعامررل بررا یکرردیگر هسررتند. )قنبررری،  ردیررگیم ریتررأث

 (17: 1396یگانه،

محیطی و بصری پیرامونی یک مکان است زمینه کلیتی از صفات 

که طی آن تداوم عناصر بصری سبب ایجاد زبان مشترک معماری 

و معرف خصلتی جمعی برای آن مکان شده است. این کل و جزء 

                                                           
1 context 

2 
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در رویکرد زمینه گرایی بایستی از اصولی تبعیت کنند ترا هویرت 

 (.121: 1396جداره را حفظ کنند)رضوی نیا،

 زمینه گرایی شهری تراثیر گذاشرتند عمردتاًعواملی که بر تکامل 

و ایردئولویی یط زیسرتی طبیعری ، محریط اجتمراعی شامل محر

بودند. منطقه ، آب و هوا ، خاک ، هیدرولویی پوشرش گیراهی و 

مشراهده  شکل اراضی محیط طبیعی همه عواملی بودند که قابرل

 .( Bian , 2018) بصری و قابل تشخیص هستند

 زیبرایی اصرول کره اسرت آن زمینه گررا معماری دیدگاه واقع در

 هردف ترابع بایرد می شرود مطرح گروه ها این توسط که خاصی

 بره. باشرد مطلروب شرهر سیمای خلق یعنی عالی تر، و بزرگ تر

 جدیرد، شرناختی زیبرایی خرا  اصول به توجه بدون که طوری

 باشد شده تلفیق قدیم معماری با سازگار شکلی به مدرن معماری

 (. 16:  13۸6 برولین،)

هر دو وایه هایی هسرتند کره بررای  2و منطقه گرایی 1زمینه گرایی

نخستین بار در غرب جعل و تفسیر شده اند.  بنابراین باید ریشره 

ی آنها را در زبان آنجا جست. به تعبیر دیگر، باید در آغاز به زبان 

گوش فراداد تا دانست این وایه ها از خود چره مری گوینرد، چره 

 )قنبری، یگانهیت می کنندان می دهند، و از چه حکاچیزی را نش

،1396 :17). 

 تاکیرد فضرا برا محیط پیوند و مداری زمین بر گرا زمینه معماری

 ار پیامی واقع در و گیرد می شکل خود بستر پیام درک با و دارد

 طراحری و رسرانده عینیرت به داده انتقال او به معماری بستر که

 پیرامرون طبیعرت از کوچرک جرزء ساختمان نتیجه در. کند می

 هرای زمینره اسراس برر بنرایی هرر معمراری این در. بود خواهد

 آن خرا  شررایط و اقلیمری کالبردی تاریخی اجتماعی فرهنگی

 به گرا زمینه معماری. گردد می اجرا و طراحی ساختمان و سایت

 نایر بر و دارد تاکید معماری اثر پیرامون محیط به توجه ضرورت

 یابرر هرم توانرد مری محیط و معماری میان توازن که است باور

 کننررده تقویررت و مرروثر عرراملی زمینرره برررای هررم و اثررر خررود

 (. 19: 1396،قنبری )باشد

 ایجاد چگونگی و معماری های سبک مقوله به گرا زمینه معماری

 یرا و هرا دوره به مربوط – مجاور های ساختمان میان هماهنگی

 موضروع اخیرر، قررن نریم طری. پردازند می -مختلف های سبک

 مانرده دور بره معمراران توجه از هماهنگی چنین ایجاد در توفیق

 (.5: 13۸6 برولین،). است

 انواع زمینه گرایی-2-2-1

                                                           
1 contextualism   
2  regionalism 

 گرایی کالبدیزمینه

 -جزیرات مصرالح -تناسبات -مقیاس -عناصری چون فرم و شکل

چشم اندازها  -جهت گیری -هادسترسی -هندسه -هارنگ -بافت

بافرت  -وضرعیت پوشرش گیراهی -توپوگرافی محل -کتیوو پرسپ

روهرا و نسربت ها و پیادهخیابان -شهری شامل میزان تراکم بناها

ترکیرب  -ترکیب بنردی مصرالح -جنس مصالح -ها با یکدیگرآن

همجرواری  -سازماندهی فضاها –ها در کنار یکدیگر احجام و فرم

بسریاری از خط زمین و نوع اتصال به زمرین و  -خط آسمان -ها

 گیرد. این مسایل را دربر می

 

 

 گرایی تاریخیزمینه

گذشرته وتوجره بره شواهد تاریخی معمراری و شهرسرازی شامل 

معماری سرنتی برا منطقه و نگاه منطقی به معماری و شهرسازی 

 گرایش به سمت پایداری بوم شناختی گذشته منطقه

 و جغرافیایی و طبیعی گرایی اقلیمیزمینه

 وثرلیم زمینه و فاکتورهای اقلیمی که در معماری متوجه به اق

و  است شامل: استفاده از نیروی طبیعی نظیر خورشید باد و آب

 ،واهجریان  ،دمای هوا ،تغییرات دمای هوا در شب و روز  ،باران

 به تابش آفتاب که استفاده از منابع فسیلی را وضعیت آسمان و

 رساند .حداقل می

 فرهنگیاجتماعی گرایی زمینه

شامل توجه به فرهنگ ،مذهب و باورهرا و ارزشرهای اجتمراعی و 

ه نظام های نمادین انسانی و معنوی مشترک با معماری و توجه ب

 عقاید و خرد فرهنگ های بومی هر منطقه است. 

 اقتصادی گراییزمینه

شامل توجه به توانایی و بضاعت مالی منطقه ای در ایجاد فضرای 

اد و تمکررن در شرررایط محرریط مصررنوع معمرراری و ترراثیر اقتصرر

 انسانهااست.
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 ضرورت و اهمیت موضوع  -3

اکثر بالیای طبیعی وخصوصا زلزله های شدید که تخریب در 

بناهای مسکونی در سطح وسیع اتفاق می افتد ،مدیران و 

ه ن،بمسئوالن مربوطه معموال برای تسریع در مدیریت بهینه بحرا

انبوه مسکن موقت روی می گزینه های سریع الوصول و تولید 

آورند و برای تامین حداکثری مسکن ،به سراغ مسکن پیش 

ین ر ادساخته ارزان و تولید انبوه و مشابه سازی روی می آورند. 

 اقلیمی،، اجتماعی میان توجه به عوامل زمینه گرا )فرهنگی

بصورت جدی ،از روند تصمیم گیری سیاست اقتصادی( کالبدی ،

 می شود. گزاران کالن ،حذف

 لیدمسئولین رابه تودر زلزله سرپل ذهاب ،عوامل ذکر شده فوق،

 هیهت انبوه کانکس سوق داد و عدم توجه به عوامل زمینه گرا در 

باعث ایجاد انواع  ،و کال تصمیم گیری برای تولید کانکس

مشکالت در زندگی روزمره و کیفیت زندگی مردم بحران زده 

 منطقه گردید.

 روش تحقیق  -4

ی در این تحقیق ابتدا پرسشنامه ای تنظیم گردید و گزینه ها

 اسکان موقت متخصص آشنا بهمختلف زمینه گرایی برای افراد 

 لیست گردید و متناظرآن میزان اثرگذاری منطقه سر پل ذهاب

بارم بندی هریک از عوامل زمینه گرا )اقتصادی ،کالبدی، 

معه هدف جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی( خواسته شد وجا

پرسشنامه مذکور ،افراد کارشناس معماری مستقر در ادارات 

 ...( و آشنا به  مقوله اسکان موقت)بنیاد مسکن و در گیرمختلف 

سپس به روش ، در نظر گرفته شدومستقر در سر پل ذهاب 

 تاپسیس داده های جمع آوری شده مورد تجزیه تحلیل و بررسی

 .قرار گرفت

)و طبق توضیحاتی  2جدول  طبقذکور توضیح اینکه پرسشنامه م

هر نفر پرسش شونده خواسته   آمده( تنظیم شده 3که در جدول 

عامل زمینه گرا )اقتصادی در زیر  گزینهشد که مقابل هر 

بدهد و  5الی  1،کالبدی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی( ، امتیاز 

ودر نهایت معدل تمام نظرات مشخص کند  اثرگذاری هرگزینه را

به جهت تلخیص ،فرم خام ) در جدول مذکور لحاظ میشود

 .(پرسشنامه آورده نشد

توسط هوانگ و یون ارائه گردید.  19۸1در سال  تاپسیس روش

وسیله یک فرد یا گروهی از عامل یا گزینه به mدر این روش 

ر بنیک گیرند. این تکافراد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار می

ه اصلفاین مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین 

عامل  ترین( و بیشترین فاصله را بارا با عامل ایده آل مثبت )مهم

گر ترین عامل( داشته باشد به عبارت دیایده آل منفی )کم اهمیت

 در این روش میزان فاصله یک عامل با عامل ایده آل مثبت و

بندی و اولویت بندی و این خود معیار درجه منفی سنجیده شده

 (. 13۸1آذر و رجب زاده، ) عوامل است

 مراحل تحقیق  -5

 گیری:ایجاد ماتریس تصمیم :اولگام 

ها در این مرحله ماتریسی رسم خواهد شد که در سطر آن گزینه

ها و در سطر پایانی وزن هریک از و در ستون آن شاخص

تالقی سطر و ستون، میزان اهمیتی  شود و درها آورده میشاخص

ها با توجه به شاخص که هر پاسخگو برای هرکدام از گزینه

 (.1شود )جدول مربوطه قائل شده است، آورده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 (N) گیری: ماتریس تصمیم1جدول 
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ijr
jwو  اُم j اُم در شاخص iۀ نیگزامتیاز 

اُم  jخص وزن شا 

 است.

نگینِ حسابی تمام (، میا2گیری )جدول توجه شود که ماتریس تصمیم

 نظرات است.

نرمالیزه ) گیریگام دوم: بهنجار کردن ماتریس تصمیم

 کردن(:

گیری با استفاده از به منظور قابل مقایسه شدن، ماتریس تصمیم

( 1Nمقیاس )به ماتریس بهنجار شده یا ماتریس بی 1رابطه 

 شوند.تبدیل می





m

i

ij

ij

ij

r

r
n

1

2

 :1رابطه 
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 دهد:یمرا نشان  (1N)مقیاسیبماتریس  -2جدول 

 

 

 

 مقیاس موزن:به دست آوردن ماتریس بی گام سوم:

(، ماتریس V) مقیاس موزونیس بیدست آوردن ماتربرای به

 آمده از گام دوم( را در ماتریس مربعیدستاس شده )بهمقیبی

(nnw ها و دیگر عناصر ( که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص

مقیاس وزین یبماتریس  3کنیم. جدول آن صفر است، ضرب می

 دهد.یمرا نشان 

nnwNV   :2رابطه 1

 

 (V) مقیاس وزینماتریس بی -3جدول 
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 تعیین عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفی: گام چهارم:

دهندگان های که ازنظر پاسخدر این مرحله بایستی گزینه 

اند، شدهترین عوامل مشخصاهمیتترین عامل و کمعنوان مهمبه

های مثبت، ایده آل شناسایی شوند. به عبارتی برای شاخص

 vآل منفی کوچکترین مقدار و ایده  vترین مقدار مثبت بزرگ

های منفی، ایده آل مثبت چنین برای شاخصاست، هم

است.  vترین مقدار و ایده آل منفی بزرگ vکوچکترین مقدار 

 کند.این موضوع را بیان می 4و  3رابطه 

: ایده آل مثبت
  


























 n

i

ij

i

ij VVVmiJjVJjVA ...,,,...,,2,1|min,max 21

:: 3 رابطه   

ایده آل منفی
  


























 n

i

ij

i

ij VVVmiJjVJjVA ...,,,...,,2,1|max,min 21

 :4 رابطه

Jهای مثبت و شاخص Jدر این روابط،   های منفی هستند.شاخص 

 : ایده آل مثبت و ایده آل منفی هر شاخص4جدول 

ها از ایده آل مثبت و در این مرحله میزان فاصله هریک از گزینه  اسبه فاصله از ایده آل مثبت و منفی:گام پنجم: مح

 :5 رابطهشود.تعیین می 6و  5ده آل منفی با توجه به روابط ای

  miVVd
n

j

jiji ...,,2,1;
1

2

 




 :6 رابطه اُم از ایده آل مثبتi: فاصله گزینه

  miVVd
n

j

jiji ...,,2,1;
1

2

 




 اُم از ایده آل منفیiفاصله گزینه: 

 قرار دارد. 4ثبت و منفی در جدول م آل یدهاها از ینهگزۀ هر یک از فاصل
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گام ششم: محاسبه میزان نزدیکی هرکدام از عوامل به 

 عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفی:

ها به ایده آل مثبت در این مرحله میزان نزدیکی هر یک از گزینه

 آید.دست میبه 7( طبق رابطه CL) و ایده آل منفی








ii

i
i

dd

d
CL

 :7 رابطه

 

 

شوند؛ بندی میرتبه CLها بر اساس مقدار در این مرحله گزینه  ها:ینهگزی بندرتبهگام هفتم:  

باالتری داشته باشد رتبه بهتری  CLای که به عبارتی هر گزینه

دهد.نشان میها را بندی گزینهرتبه 5کسب خواهد کرد. جدول 

 هابندی گزینه: رتبه 5جدول
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 نتیجه گیری: -6

و تقدم و تاخر بدست آمده  با بررسی جدول فوق و رتبه بندی

گزینه های زمینه گرایانه )مطابق نظر کارشناسان حوزه اسکان 

موقت سر پل ذهاب( میتوان اصول شکل گیری سکونت گاههای 

ی و معماری داخلی آنها موقت را در سه دسته :سایت ،شکل بیرون

:به شرح ذیل تقسیم بندی کرد

 :طراحی سایتپیشنهاد های مربوط به -6-1
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در جانمایی سایت اسکان موقت ترجیح بر قرار گیری آن در  -الف

جوار ساختمان قبلی باشد و پیش بینی عدم مزاحمت برای 

تعمیرات یا بازسازی بنای قبلی هنگام عملیات آتی ساختمانی 

 مینه گرایی کالبدی،اقتصادی،جغرافیایی()زبشود.

از گسل های فعال دور باشد و پیش بینی  حتی المقدور -ب

ی )زمینه گرایی طبیع رعایت حریم مناسب کیفی ،انجام پذیرد.

 جفرافیایی اقلیمی(

 ی به برق و گاز در زمان کوتاه مسیر باشد.امکان دسترس -ج 

 )زمینه گرایی کالبدی(

)زمینه  به اسکان موقت مناسب باشد. سیکیفیت راه دستر -د

 گرایی طبیعی جغرافیایی(

اسکان موقت )شکل  پوستهاصول طراحی -6-2

  بیرونی ساختار معماری(

 واز هر تولید و توزیع احتمالی، آرایه ها  الزم است قبل-الف

تاریخی از معماری سنتی منطقه –نمادها و پوسته های سنتی 

 طبیق هر چه مناسب تر ،جهتشناسایی واقدام قابل قبول در ت

)زمینه گرایی  پذیرش بهتر آن توسط اهالی ، انجام پذیرد.

 کالبدی تاریخی اجتماعی(

ن مقاوم )در برابر پس لرزه ها (برای ساختما از سازه های -ب 

 )زمینه گرایی جغرافیایی طبیعی( استفاده شود .

اسب اقلیمی برای دریافت بهتر نور خورشید جهت گیری من -ج 

 در رعایت شود و با توجه به طرح های باالدستی قبلی تهیه شده

منطقه ،جهت گیری غالب بهینه اقلیمی برای جذب حد اکثری 

 ()زمینه گرایی جغرافیایی اقلیمینور خورشید ،انجام گیرد. 

از رنگ و جنس مناسب ومتناسب با بستر طرح برای مصالح  -د

مینه گرایی )زتشکیل دهنده اسکان موقت استفاده شود . 

 جغرافیایی اقلیمی(

به زیبایی فرم بیرونی بنا و توجه به ایجاد تنوع موثر در عین  -و 

)زمینه گرایی کالبدی  رعایت جوانب اقتصادی تولید،توجه شود.

 اقتصادی(

ی به عوارض طبیعی موجود در منطقه،توجه با توجه محل -ه 

ه ان توجکافی درخصو  دور ماندن از اثرات بادهای شدید و بار

 )زمینه گرایی طبیعی جغرافیایی اقلیمی( گردد.

ناسب حرارتی مطابق اقلیم منطقه استفاده ماز عایق های -ی 

 )زمینه گرایی جغرافیایی اقلیمی(شود . 

 اصول طراحی داخلی اسکان موقت-6-3

ر ز تقسیم بندی مناسب )ترجیحا مدوالر وتکراابا استفاده  -الف

ه بصرسبک و مناسب ،فضاهای پر نور شونده(،فضای داخلی با عنا

 ی()زمینه گرایی اقتصادی اقلیم فضا های اصلی اختصا  یابد .

یفیت و نوع مصالح ،توجه کافی به قابلیت کبا توجه به  -ب

 (ادی)زمینه گرایی اقتص استفاده آن در پوسته های داخلی بشود.

 رعد خانوار غالب منطقه)اخذ شده از مرکز آماببا توجه به  -ج 

ه رانایران(رعایت حداقل مساحت بر مبنای درصد قابل قبولی از س

 )زمینه گرایی اقتصادی ( مسکونی قبلی منطقه انجام پذیرد.

ن فضاهای داخلی با توجه به الگوهای موجود رعایت چیدما -د 

 )زمینه گرایی اقتصادی اجتماعی اقلیمی(در منطقه باشد 

با سرویس بهداشتی و ک خانه الویت اول یدر میان فضاهای  -ه 

 ()زمینه گرایی اقتصادی طبیعی فضای مناسب برای خواب باشد.

فضاهای پذیرایی و پخت و پز در الویت های بعدی مورد  -و 

 )زمینه گرایی اقتصادی طبیعی( توجه قرار گیرند.
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 مراجعفهرست  -7
ب دیده از سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، چاپ اول (. مدیریت بازسازی مناطق آسی1379بحرینی، سید حسین و آخوندی، عباس)

 112 

 16  (. معماری زمینه گرا )ترجمه راضیه رضازاده، نشر خاک13۸6برولین، برنت سی)

(. اسکان موقت پس از زلزله در ایران، بررسی روند تامین سرپناه موقت در مناطق روستایی منجیل پس از 13۸۸بقایی فر، امیر بهنام)

 74گیالن، گروه پژوهشی بازسازی پس از سوانح، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی(    1369زلزله خرداد 

 شرایط در موقت اسکان ایجاد برای ICF باLSF ساختمانی  نظام های ظرفیت مقایسه(. 1392)بختیاریان نجمه و محمدرضا بمانیان،

 4 شماره بحران، مدیریت شیپژوه و علمی دوفصلنامه زلزله، از پس بحران

 17   امیرکبیر منسجم،انتشارات شهر شکل(. 13۸9)نوین توالیی،

 نشر غرب، و ایران معاصر معماری در فرهنگی اجتماعی های رویکرد بررسی معماری، و گرایی زمینه(. 1397)صبا نسب، حسینی

 4-3  تهران دارالفنون،

 2    نده اجتماعی، خبرنامه انجمن جامعه شناسی، ویژه نامه بم(. شهرویران و گروه های بازما13۸2خاتم، اعظم)

 واحد دامی موقت در آذربایجان شرقی 10000(. ساخت 30/07/1391خبرگزاری صدا و سیما.)

 زده مشارکت کردقم در طرح بازسازی مناطق زلزله ،واحد اسکان موقت در ورزقان 4600ساخت  (.19/10/1391خبر گزاری فارس،)

 21(. انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افضلیان، نشر حرفه هنرمند  1392آموس)راپاپورت،

 (. معماری پایدار و نقش آن در آثار نادر خلیلی، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394رزازچیان، غزاله و خانلو، نسیم)

 121  نگی، نشر توانگران، تهران(. معماری مسکن و زمینه گرایی فره1396رضوی نیا، سید محمد حسین)

 ( . گزارش نشست اولویت پژوهشی در علوم و فنون زلزله در ایران1392زارع، مهدی )

ساناکومو،تاکاما، خسارت ناشی از زلزله، پیش بینی خسارات و اقدامات مقابله ای در توکیو، یاپن، مجموعه مقاالت سوانح، پیشگیری و 

  1372امداد، مرکز تحقیقات مسکن،

 134(.معماری با مصالح کاغذی،اجرا بناهای موقت پس از سانحه، نشریه مسکن و محیط روستا، شماره 1390سرتیپی پور، محسن)

 11 شماره تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده مدیریت، دانش فصلنامه بحران، در گیری تصمیم(. 1369) اسفندیار سعادت،

 اسالمی آزاد دانشگاه معماری، ارشد کارشناسی دانشجویان مقاالت مجموعه معماری، در گرایی زمینه ،(1396)الدین جمال سهیلی،

 1دانش  گوهر قزوین،نشر تحقیقات و علوم دانشگاه و قزوین

 50  (. نظریه های شخصیت، نشر ویرایش، ویراست دهم1395شولتز،دوآن)

  155 -151   انشگاه شهید بهشتی(. معماری سکونتگاه های موقت پس از سوانح. تهران، د13۸6فالحی، علیرضا)

 17  تحلیل تطبیقی معماری ایران و غرب، انتشارات شاپرک سرخ –(. زمینه گرایی بناهای فرهنگی 1396قنبری،ناصر ، یگانه، منصور )

شناسی و  مللی زلزله، پژوهشگاه بین ال411-140سرپل ذهاب استان کرمانشاه، ویرایش پنجم،    1396آبان ماه  21گزارش زمین لرزه 

  42۸-425  مهندسی زلزله 

 -(. ارزیابی پدیدار شناختی وضعیت مسکن موقت از دید زنان روستا زلزله زده چوبانالر سردارلو1394محمد زاده، رحمت، فرخی، شهین )

 152  هریس، نشریه مسکن و محیط روستا

ی مسکن روستایی مصر، کنگره بین المللی در معماری (. تجلی افکار و عقاید حسن فتحی در طراح1394مجیدی، سعید و خانلو، نسیم)

 و شهرسازی

 15،  1370مهندسین مشاور زاد بوم، سکونتگاههای انسانی و سوانح طبیعی، روابط عمومی و بین المللی شهرداری تهران، 

 72  (. پیچیدگی و تضاد در معماری، ترجمه میرترابی، علیرضا و منوچهری،محمدرضا، نشر سمیرا13۸9) ونچوری

 
 

12 



  
 

 

Arsalan H.2004, Study of temporary housing planning, organization, production phases and research of their re-use 

potentials after usage: example of Duzce province,28 

Corsellis,T. Vitale, A(2005). Transitional Settlement, Displaced Populations.University of Cambridge, shelter project, 

Shelter Center, Oxfam, 17-11  

Jalali,R.(2002). Civil society and the state: Turkey after the earthquake.Disasters,26(2),120-121 

Jencks(2011). The Story  of Post-Modernism, Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture 

Johnson, Cassidy(200۸). Strategies For the Reuse of Temporary Housing. Development Planning Unit, University Collage 

London 

Lee,J .Zandt,Sh.(2018). Housing Tenure and Social Vulnerability to Disasters, A Review bof the Evidence 

Mumford(1961). The city in history by lewis Mumfordm Harcourt,Brace and World 

Opdyke,A.2018. Sheltering in Place, Revisiting Opportunities For Rental Subsidies 

uarantelli,E,L.(1995). Pattern of Shelter & Housing in US Disastar. Disastar Prevention & Management, 3-4  

UNDRO.(1982). Shelter after disaster: Guidelines for assistance. New York 

Yucel,G.2018. Earthqake And Evacuation Area Assesment  For Istanbul Avcilar Di 

 

13 


