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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل مسکن موقت آسیبدیدگان پس از زلزله بهمنظور شناخت نقاط قوت و ضعف
آن در مسیر بهینهسازی و ارائة راهکارهای بهبود کیفی آن متناسب با نیاز آسیبدیدگان است .این مطالعه بهروش
ارزیابی پس از اجرا و از نوع کاربردی است و در آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده اسـت .بـهمنظور جمـ
آوری اطالعات از روشهای مختلف اسنادی ،کتابخانهای و مطالعات میدانی از طریـ انجـام محـاحبه ،مشـاهده و
تأکید بر پرسشنامه بهره گرفته شده است .درمجموع ،معیارهای مورد ارزیابی در جدولهایی جداگانه با امتیازدهی
طیف لیکرت ارزیابی شدند .نتایج تحقی نشان میدهند که آسیبدیدگان از مؤلفههای کالبدی و اجتماعی مسکن
موقت رضایت کم و از مؤلفههای فنی آن رضایت متوسطی دارند .مؤلفههای «امنیـت»« ،حفـ کرامـت انسـانی و
حریم شخحی» ،و «ادراک محیطی» از معیار اجتماعی؛ مؤلفههای «بهداشت»« ،فرم» ،و «معمـاری و طراحـی» از
معیار کالبدی؛ و «تأسیسات و انرژی» از معیار فنی و سازهای کمترین میزان رضایت آسیبدیدگان از مسکن موقت
را دربرداشتند .با تدابیری مانند ححارکشی دور چادرها ،برپایی چادرهای فامیلی در کنار هم ،مشخصکردن حـد و
مرز هر چادر و نظایر اینها میتوان از حدود مشکالت کاست.
کلیدواژهها :اسکان موقت ،بالیای طبیعی ،چادر ،ویژگیهای مسکن موقت.
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مقدمه
جهانیان هر از گاهی با گونهای از بالیای طبیعی در مقیاسهای متفـاوت مواجـه میشـوند کـه
عالوهبر مرگومیر انسانها و ویرانی خانهها ،آوارهشدن تعداد زیادی از افراد بشر را بههمراه دارد.
هرسال بهطور متوسط  3میلیون نفر پس از بروز حوادث طبیعی بیخانمان میشوند کـه حـدود
 80درصد مربوط به افرادی است که در اثر وقوع زلزله خانههایشان ویران شده است (خـداداده
و ضیایی .)57 ،1387 ،کشور ما بهدلیل قرارگرفتن روی کمربند زلزلة آلپ ـ هیمالیـا ،یکـی از
پنج کشور زلزلهخیز دنیاست .آمار و احتماالت مهندسی نشان میدهد که بـهطور متوسـط هـر
چهار سال یکبار در ایران زلزلة شدیدی رخ میدهد که پیامد آن ،تخریب  97درصد واحـدهای
روستایی در منطقه وقوع زلزله است (شفایی و مدنی .)18 ،1390 ،شرایط مذکور میتواند کشور
ما را در این زمینه از سایر کشورها متمایز کند و ما را ناخواسته با ناچار به پاسخگویی به مسائل
و الزامات این موقعیتهای خاص ـ از جمله اسکان موقتـ سازد .با این همـه ،متأسـفانه بـهنظر
میرسد که دانش ما در برخورد با پدیـدة اسـکان موقـت پـس از زلزلـههای ویرانگـر نـازلتر از
سطحی است که انتظار میرود و از سکونتگاههای موقت صرفاً بـهعنوان مکـانی بـرای «اقامـت»
بیخانمانها یـاد میشـود تـا محلـی بـرای «زنـدگی» آنـان .اسـکان بـرای یـک خـانواده بایـد
تأمینکنندة ایمنی و آسایش خاطر باشد و احساس تعل را بهدنبال آورد ،بنابراین هنگام تأمین
سرپناه برای آسیبدیدگان باید توجه ویژهای را مبذول بازگرداندن شأن و منزلـت خـانوار کـرد
(بمانیان و بختیاریان .)44 ،1392 ،افراد آسـیبدیده پـس از حـوادث طبیعـی بـا ازدسـتدادن
عزیزان خویش و پراکندگی اموال و خانه و کاشانهشان با شرایط روحی سختی مواجه میشوند و
نیاز به سرپناهی امن و آرام دارند تا بهتدریج به زنـدگی عـادی خـود بازگردنـد (.)Asefi, 2010
طراحی و برنامهریزی مسکن موقت مناسب از نیازهای اولیة کسـانی اسـت کـه در معـرن ایـن
سوانح قرار میگیرند تا بتوانند با ایجاد سرپناه و مکانی مناسب سبب ارتقای کیفیـت زنـدگی و
بهبود وضعیت روحیـ روانی و وضعیت معیشتی خود شوند .هدف پژوهش حاضر ارزیابی اسکان
موقــت پــس از زلزلــه و راهکارهــای بهبــود کیفــی آن متناســب بــا نیــاز آســیبدیدگان اســت.
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پرسشهایی که در پژوهش حاضر بررسی میشوند عبارتانـد از اینکـه رضـایت فـرد از مسـکن
موقت تحت تأثیر چه مشخحهها و مؤلفههایی قرار دارد و خانههای موقـت بـا چـه ویژگیهـایی
قابلیت پاسخگویی به نیازهای آسیبدیدگان را دارند.

مطالعات نظري
اختالف نظرهای فراوانی درخحوص موضوع اسکان و سرپناه موقت وجـود دارد .برخـی بـر ایـن
عقیدهاند که اسکان موقت حد واسط بین اسکان اضطراری و بازسازی دائمـی اسـت .بـه اعتقـاد
آنان اسکان و سرپناه موقت زنجیرة اتحال مراحل ابتدایی مدیریت سانحه و بازسازی دائم اسـت
و ماهیتاً آن را مرحلهای جداگانه در نظر نمیگیرنـد .گروهـی دیگـر معتقدنـد کـه ایـن مرحلـه
مرحلهای جداگانه است .فلسفة وجـودی اسـکان موقـت ایـن اسـت کـه برنامـهریزان و مـدیران
بازسازی بتوانند با راحتی و فراغت بیشتر تحمیمگیری و برنامهریزی کنند و مردم نیز در سرپناه
موقت از گزند حوادث در امان باشند .در مادة  25بیانیـة جهـانی حقـوش بشـر آمـده اسـت کـه
مسکن مناسب ح هر کسی است .با رخدادن سوانح طبیعی مخرب و در شرایط بحرانی پس از
سانحه ،زمانیکه کارکردها و نهادهای اجتماعی جامعه در دورة زمانی مشـخص بـههم میریـزد،
ح داشتن مسکن مناسب از آسیبدیدگان سلب میشود (امیـدوار و دیگـران .)40 ،1386 ،بـا
توجه به طوالنیشدن زمان ساخت مسکن آسیبدیدگان ،این ح باید در مسـکن موقـت بـرای
آسیبدیدگان فراهم شود.
در مطالعات انجامشده درخحوص بالیا ،تأمین سرپناه و مسکن مناسب برای حادثهدیـدگان
جریان پیوستهای از سرپناه اضطراری تا احداث مسکن دائمی را دربرمیگیرد که معموالً بـا سـه
گروه اسکان اضطراری ،اسـکان موقـت و اسـکان دائـم سـروکار دارد .اسـکان اضـطراری شـامل
شرایطی است که بازماندگان سانحه بهدنبال محلی خارج از خانة دائمی خـود هسـتند تـا بـرای
مدتی کوتاه در آن اقامت کنند .سرپناه موقت به شرایطی برمیگـردد کـه فراتـر از تـأمین یـک
سرپناه صرفاً در شرایط اضطرار است .مسکن موقت شامل شرایطی است که در آن خانوادههـای
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بازمانده ،مس ولیتها و فعالیتهای روزمرهشان را در محـل اقامـت جدیـد ادامـه میدهنـد و از
اینکه شرایط زندگی آنها از حالت اضطراری و مـوقتی خـارج شـده اسـت آگاهانـد .ایـن اسـکان
میتواند بهصورت واحدهای متحرک ،مسکن اجارهای ،چادر یا حالتهای دیگر باشد .در مسـکن
دائم ،بازماندگان به خانههای دائمیشان برمیگردند (.)Quarantelli, 1995

اسکان دائم

اسکان موقت

اسکان اضطراری

شکل  .1فرايند تأمین سرپناه دائم پس از سانحه
منبع :نگارندگان

غالباً سه مفهوم زیر در مطالعات مربوط به بالیا بهکار گرفته شدهاند:
الف) اقامتگاه انتقالی :1دربرگیرندة فرایند سکونت از هنگام اضطرار تا دوران تثبیـت اسـت و
عامل زمان را بهعنوان شاخص اصلی در اولویت قرار میدهد.
ب) سکونتگاه واسطهای :2این واژه کموبیش هممعنای واژة بند (الف) است و میتوان نتیجه
گرفت که «فرایند زمان» و «شکل کالبدی» سکونتگاه موقت را تواماً دربرمیگیرد.
ج) جانپناه موقت :3در مقام مقایسه با دو واژة دیگـر ،بیشـتر سـاختاری و کالبـدی اسـت و
طیف وسیعی از اشکال سازهای و فرمهای استقرار موقت ،از چادر اضطراری تا خانة پیشساخته
را دربرمیگیرد.
مفهوم واژة اسکان موقت ترکیبی از سه مورد باالست که جنبـههای کالبـدی و غیرکالبـدی
سرپناه و سکونتگاه پس از سانحه را دربرمیگیـرد .سـکونتگاه موقـت را میتـوان مجموعـهای از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Transitional Accommodation
2. Intermediate Settlement
3. Temporary Shelter
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کلیة فعالیتها ،اعم از جم آوری و شناسایی افراد محیبتزده و بیخانمان ،نقلوانتقال افراد بـه
سرپناه ،و ایجاد شرایط زندگی امن و بهداشتی تا زمان بازگشت آنان به موطن اصلی یا زیستگاه
اولیهشان دانست .زمان اسکان موقت برحسب شرایط ،نوع بحران و امکانات از  6ماه تـا  2سـال
تخمین زده میشود و برخی پژوهشگران و مؤسسات امدادی آن را هستة اولیة اسکان دائـم نیـز
قلمداد میکنند (فالحی .)10-11 ،1386 ،فالحی در مورد شـاخص آسـایش و راحتـی ،بـر آن
است که معنای عمومی سرپناه و سکونتگاه موقت فراتـر از محـل زنـدگی اسـت و مفـاهیمی از
قبیل داشتن آرامش خاطر ،راحتی و روانی و جز اینها را نیز دربرمیگیرد .باید دانست که مـردم
پس از سانحه «بیخانمان» میشوند نه «فقط بیساختمان» .بنابراین سـرپناه بـهعنوان فضـایی
برای ایجاد آرامش ،امنیت ،اطمینان خاطر و بازتوانی روانی و روحی فرد آسیبدیده بایـد مـورد
توجه جدی قرار گیرد (فالحی بهنقل از ساعدی خامنه و حسینی.)13 ،1389 ،
برای فراهمآوردن تسهیالت الزم و امکان دستیابی بـه سـکونت مناسـب در مرحلـة اسـکان
موقت ،الزم است نمونههای موردی اسکان موقت حوادث گذشـته مطالعـه و ارزیـابی شـوند تـا
ویژگیها و نقاط قوت و ضعف آنها بهدست آینـد و در طراحیهـای جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار
گیرند .در جدول  1نمونههای محدودی از اسکان موقت که در داخل و خارج کشور پس از زلزله
استفاده شده ،بررسی گردیده است (جدول )1
جدول  .1تجربههاي مسکن موقت پس از سانحه
زمان و مکان
سانحه

زلزلة سالهای
-1976 -1968
 1980ایتالیا

نوع اسکان موقت

بررسي ويژگيها و اشکالها

کانکسها و خانههای
پرفابریکه و
پیشساخته

ـ برطرفنشدن نیازهای مردم در این کانکسها بهدلیل وارداتیبـودن
این نوع مسکن موقت
ـ طوالنیشدن بیش از حد فرایند بازسازی و تحور عمـوم مـردم کـه
این خانهها ،خانههای دائمیشان است و بنابراین دسـت بـه تیییـرات
زیادی در نما و قسمتهای داخلی آن میزدند.
ـ مناسبنبودن بهدلیل گرانبودن این نوع اسکان موقت پیشساخته
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ادامة جدول  .1تجربههاي مسکن موقت پس از سانحه
زمان و مکان
سانحه

نوع اسکان موقت

بررسی ویژگیها و اشکالها

زلزلة 1995
ژاپن

کانکس

ـ طراحی نامناسب برای استفادة افراد کمتوان
ـ ارتفاع زیاد دوشها و سرویسهای بهداشتی
ـ قابل استفادهنبودن رمپهای ویژة سالمندان و معلـوالن بـه دالیـل
فنی
ـ مشکل فضای اسکان موقت در خانوادههای پرجمعیت

زلزلة گوجارت
2001
هندوستان

ساخت خانههای
موقت با استفاده از
محالح ساختمانی

ـ تهیهکردن سرپناههایی از طری مؤسسات خـودی یـا سـازمانهای
غیردولتــی بــا کمکهــای مردمــی و اســتفاده از محــالح مناســب در
مناطقی که جابهجایی یا نقل مکان جزئی وجود داشت.
ـ تأمین صرفاً محالح ساختمانی برای آسیبدیدگان بهمنظور سـاخت
سرپناه موقت

سونامی آسیای
شرقی 2004

ساختمانهای موقت
فلزی

ـ مناسبنبودن ساختمانهای فلزی در برابر آفتاب سوزان
ـ هزینة باالی ساختمانهای پیشساخته

زلزلة 2005
مظفرآباد
پاکستان

واحدهای
پیشساخته و خانة
اقوام

ـ اسکان تعدادی از خانوارها بهصورت موقت در منزل اقوام
ـ رفتن برخی به مناط دور از منطقة زلزلهزده
ـ سکونتگزیدن بعضی از خانوارها در اردوگاهها
ـ استفادهکردن بعضی از خانوادههـا از سـاختمانهایی کـه بهصـورت
جدی آسیب ندیدند.

بازسازی قیر و
کازرون سال
1356

اتاقکهای نیمروی
بتنی

ـ ساختن واحدها با استفاده از بتن مسلح پیشساخته
ـ انطباشنداشتن اسکان با شرایط اقلیمی منطقه و فرم آن
ـ هزینة باالی تعمیر و نگاهداری
ـ استفاده از واحدهای مـذکور بـهعنوان مراکـز تفریحـی ورزشـی در
منطقه در زمان حاضر

زلزلة 1369
رودبار و منجیل

مسکن موقت زیگالی

ـ ساخت مسکن موقت بهصورت سیستم سنتی زیگالی (نوعی سیستم
ساخت محلی)
ـ زیربنای  12-14مترمرب
ـ اسکلت اتاقک از چوب
ـ بدنهها با شاخههای درختان یا تختهچوب بهصورت مورب
ـ داشتن مقاومت مناسب دربرابر لیزش
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ادامة جدول  .1تجربههاي مسکن موقت پس از سانحه
زمان و مکان
سانحه

نوع اسکان موقت

زلزلة 1369
گیالن و زنجان

اتاشهای 35متری

زلزلة  1382بم

چادر صحرایی و
کانکس

زلزلة 1385
لرستان

چادر

زلزلة 1391
ورزقان و اهر

چادر و کانکس

بررسي ويژگيها و اشکالها

ـ احداث مسکن موقت بهدست مردم با گرفتن 20هزار تومان پول و
برخی محالح ساختمانی
ـ ـ مقاومــت ناکــافی چــادر بــرای
استفادة طوالنی
ـــ عــای نبودن چادرهــا دربرابــر
عوامل جوی و باد و باران
ـ کمبود فضا در داخل چادر
ـ بهدلیل عـای نبودن چادرهـا ،از
ورقـــههای پالســـتیکی بـــرای
جلـــوگیری از نفـــوا آب بـــاران
استفاده شده است.
ـــ بــاالبودن هزینــههای جــانبی
کانکس
ـــ عــاری از برخــی خحوصــیات
اساسی سرپناه
ـ مناسـبنبودن از نظـر حفاتـت
اموال ،دامها و اخیرة مواد غذایی
ـ نداشتن جـای کـافی بـرای یـک
خانواده
ـ پوسیدن زودهنگام
ــ کمبــود امکانــات بهداشــتی در
اسکان موقت
ـ بعد خانوار باال و فضای کم برای
زندگی داخل چادر و کانکس
ـ نبود تهویه و آلودگی داخل چادر
ـ مشکالت ناشی از زندگی جمعی
و گروهی در اسکان موقت
ـ مشکالت پختوپز
ـ مشکالت گرمایش داخل چادرها

منبع :نگارندگان
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با توجه به اهمیـت مسـکن موقـت در بازسـازی پـس از سـانحه ،بسـیاری از کارشناسـان و
پژوهشگران در این زمینه راهکارهایی برای بهبود مسکن موقت ارائه کردند تا بیشترین کمک را
به آسیبدیدگان برسانند و آسایش و آرامش نسبی را به آنان برگرداند .در جدول  2نام تعدادی
از کارشناسان و نظر آنان آورده شده است.

جدول  .2راهکارهاي بهبود خانههاي موقت از ديدگاه کارشناسان اين زمینه
راهکار

منبع

محافظت در برابر گرما ،سرما ،باد و باران؛ تثبیت و حفـ حـدود خانـه (مالکیـت و حـ
امیدوار و دیگران
()1386

تحرف)؛ ایجاد شرایط اولیه برای عملیات بعـدی (درآوردن امـوال ،بازسـازی سـاختمان و
تجدید سازمان اجتماعی)؛ ایجاد امنیت روانی و تأمین محـیط خحوصـی؛ تعیـین نشـانی
مشخص برای دریافت خدمات (خـدمات پزشـکی ،غـذا و ماننـد اینهـا)؛ اسـکان افـراد در
محدودهای که امکان دسترسی به کار وجود دارد.
محونیت در برابر بزهکاری
امنیت
ابعاد اجتماعی

ساعدی خامنه و

ریسک اعتمادکردن (امکان
تنهاگذاشتن فرزندان)

کرامت انسانی و

عدم دخالت و کنترل دیگران

حریم شخحی

امکان دارابودن خلوت و تنهایی
مشارکت

حسینی ()1389

تعل خاطر به محل سکونت
آسایش و راحتی

ابعاد ادراک محیطی

سرزندگی و حیات محیط اسکان
آشفتگی و بینظمی محیط

دارابــودن هویــت خــاص از نظــر مشخحــات عمــومی ،فنــی و عملکــردی؛ درنظرگــرفتن
نیکروان منفرد
()1386

مساحتهای گوناگون متناسب با نیـاز اسـتفادهکنندگان؛ تولیـد بهصـورت پیشسـاخته و
سبک ،مقاوم و پایدار؛ استفاده از محالح موجود و بومی در ساخت؛ سبک و قابل اجرابودن
با نیروهایی با مهارت فنی ساده؛ درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر آسایش مانند اقلیم و فرهنگ
از یکسو و رعایت شرایط مرتبط با روشنایی،گرمایش و سرمایش از سوی دیگر
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ادامة جدول  .2راهکارهاي بهبود خانههاي موقت از ديدگاه کارشناسان اين زمینه
منبع
Corsellis & Vitale
)(2005

راهکار
دارابودن حریم شخحی و امنیت مناسب؛ مسـکن بـادوام و مقـاوم؛ دارابـودن روشـنایی و
شبکة گرمایی و تهویة مناسب؛ تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین آب؛ درنظرگـرفتن
بهداشت و امکانات مدیریت زباله و ضایعات و جلوههای هویت فرهنگ
سرعت ساخت باال؛ کمبودن وزن؛ حجم کم در حالت قبل از برپایی؛ شرایط نگهداری آسان

بمانیان و بختیاریان
()1392

در انبار؛ قابلیت حملونقل آسان؛ کمبودن گونهها و تعداد اتحاالت؛ اجرای ساده با نیاز بـه
مهارت فنی اندک؛ امکان گسترش در آینـده؛ ارائـه و اجـرا بـرای مسـاحتهای گونـاگون؛
پیشساختگی پی و سایر قطعات
امکان تعویض و جایگزینی قطعات؛ استفاده از محالح در دسترس

بحرینی و آخوندی
()1379
Lindell et al.
)(2007

محافظت در مقابل گرما ،سرما ،باد و باران؛ انبارکردن اثاث و حف آنچـه از فاجعـه سـالم
باقی مانده است؛ تثبیت و حف حدود خانه؛ ایجاد امنیت روانی؛ تأمین محیط خحوصی
سرعت ساخت باال؛ وزن و حجم کم در حالت انبار؛ قابلیت برپایی آسان؛ اتحـاالت از نظـر
تنوع و شـمار عـددی در حالـت کمینـه؛ قابلیـت گسـترش در آینـده؛ امکـان تعـویض و
جایگزینی قطعات؛ پیشساختهبودن پی ساختمان سادهبودن نحوة اتحال و تراز آن
استفاده ار فناوری بومی؛ کمبودن هزینة حملونقل؛ مناسببودن از نظر ایمنی ،فرهنگی و

فالحی ()1386

اقلیمی؛ مشارکت آسیبدیدگان در برپایی؛ عدالت در توزی یکسـان اسـکان موقـت بـین
آسیبدیدگان؛ اهمیتدادن به معیارهای معماری و محوطهسازی محلی و بومی
قابلیت حملونقل و استقرار سری ؛ قابل استفاده در شرایط مختلف؛ استفاده از سـازههای

سرتیپیپور ()1390

مناسب؛ سهولت تولید ،راحتی نحب و جزئیات اجرایی ساده؛ هماهنگ و همساز با محیط
زیست ،اقلیم و آبوهوا
محافظــت در برابــر گرمــا و ســرما؛ توجــه بــه وســعت چادرهــا متناســب بــا بعــد خــانوار؛

بهزادفر ()1384

متناسببودن نوع چادرها با فرهنگ و نـوع زنـدگی آسـیبدیدگان (شـهری یـا روسـتایی
بودن)؛ برپایی اسکان موقت نزدیک محل زندگی قبلی آسیبدیدگان

Johnson Cassidy,
)(2007

ارائة سطح راحتی از کیفیت زندگی در اسکان موقت مطاب با استانداردهای غالب زندگی؛
قیمت کم؛ امکان ساخت سری ؛ ساخت مسکن وقت متناسب بـا فرهنـگ آسـیبدیدگان؛
برای استفادة مجدد امکانپذیر باشد ،حذف آسان و غیرآالیندة مسکن موقت
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ادامة جدول  .2راهکارهاي بهبود خانههاي موقت از ديدگاه کارشناسان اين زمینه
راهکار

منبع

محفوظبودن حریم محل زندگی از دید بیگانگان
فضای اسکان موقت متناسب با بعد هر خانوار
مححولی با تاهری شکیل و ساده؛ استفاده از فرمهای
فرم و شکل

ساده؛ جلوگیری از پیچیدگیهای بیمورد؛ فرم مطاب با

کلی

عملکرد ،نحوة زندگی و ابعاد و اندازههای
استفادهکنندگان

خارج

نوع زندگی و

چادر

فرهنگ

اساس طراحی با توجه به فرهنگ استفادهکنندة ایرانی و

استفادهکنندگا

نحوة زندگی او و همچنین شرایط جوی محیط ایران

ن
استفاده از فرمهای ساده و پرهیز از پیچیدگیهای

بدنه
خداداده و ضیایی

نحب و برپایی

()1386

بیمورد
ساده بودن مراحل نحب؛ انجام مراحل مونتاژ در محل
تولید و قبل از وقوع

نحوة تفکیک

تخحیص مکانی جداگانه برای هر فعالیت

فضای داخل
نور و روشنایی

افزودن تعداد و سطح پنجرهها

و تهویه

استفاده از رنگ پارچة روشن؛ استفاده از
داخل
چادر

رنگ

رنگ پرمایه در آلودهترین قسمت چادر
(کفی مجاور سطح زمین

بدنه

پارچهای محکم ،بادوام ،ضدآب ،مقاوم در
جنس

برابر آتش ،ارزان ،مقاوم دربرابر عوامل
جوی و پوسیدگی

کف چادر

مقاوم در برابر پوسیدگی ،الیة محاف ضدآب ،کمبودن
انتقال حرارت به داخل چادر

منبع :نگارندگان
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الگوي نظري تحقیق
با توجه به موضوعات مطرحشده درخحوص مسکن موقت ،آموختهها و ویژگیهای آن ،بررسی و
ارزیابی تجربههای مسکن موقـت سـوانح گذشـته ،و مؤلفـههای ارائهشـده ازسـوی کارشناسـان
مرتبط ،چارچوب نظری تحقی تدوین شد .هر یک از عوامل تأثیرگذار در بروز احساس رضـایت
یا نارضایتی در سه مقیاس طبقهبندی میشوند :خرد شامل فضاهای داخل مسکن موقت؛ میانـه
شامل فضای عمومی یا باز اردوگاه؛ و کالن شامل ارتباط مسکن موقت با اردوگاه.

شکل  .2الگوي نظري تحقیق
منبع :نگارندگان
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در پژوهش حاضر عوامل فرهنگی بهعنوان متییر مداخلهگر کنترل شدهاند .در این مطالعـه،
ارتباط ساکنان با مسکن موقت در طیفی از ابزار رضایت در سطوح مختلـف مـرتبط بـا محـیط
بهعنوان متییر وابسته و تأثیر عوامل شخحی ،اجتمـاعی ،کالبـدی و فنـی بـهعنوان متییرهـای
مستقل در نظر گرفته شدهاند.
عوامل شخحی به مؤلفههایی همچون سن ،جنسیت ،وضـعیت تأهـل ،تعـداد افـراد خـانوار،
میزان تححیالت ،شیل ،و درآمد؛ عوامل کالبدی به مؤلفههایی همچون بدنه ،بهداشت ،عـدالت،
فرم ،معماری و طراحی ،و انعطافپذیری؛ عوامل اجتماعی به مؤلفههایی همچون امنیـت ،حفـ
کرامت انسانی و حریم شخحی ،مشارکت ،ادراک محیطـی ،و حفـ هویـت؛ و عوامـل فنـی بـه
مؤلفههای تأسیسات و انرژی ،نگهداری ،نحب و برپایی ،فنی ،سـاختاری و سـازهای ،اسـتفاده از
مناب بومی تقسیم شدند .شکل  2احساس رضایت ساکنان را از مسکن موقت بعد از زلزله نشان
میدهد که متأثر از تیییرات در سه مقیاس کالن ،میانه و خرد است.

مواد و روش
بهگزارش شبکههای لرزهنگاری وابسته به مرکز لرزهنگاری مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهـران ،دو
زمین لرزة پیدرپی در ساعتهای  16و  17روز  21مردادماه سال  1391بـا بزرگـی  6/2و 6/0
(در مقیاس امواج درونی) بهترتیب در  20کیلومتری غرب اهر و  28کیلومتری شمالغربی اهـر
در عم حدود  10کیلومتری زمین بهوقوع پیوست .طب آمار وزارت بهداشت (سال  )1391در
پی وقوع این زمینلرزهها در شهرستانهای اهر ،ورزقان و هریس ،زنان و کودکـان فوتشـده در
بیمارستانها  219نفر ( 81درصد) و مردان فوتشـده در بیمارسـتانهـا  49نفـر ( 19درصـد)
بودند .در اثر این زمینلرزهها 18هزار و  618واحد مسکونی آسیب دید ،که از میان آنها 5هزار و
 329واحد بهطور کامل تخریب شد .درمجموع 410 ،روسـتا تخریـب شـد و  49روسـتا بـهطور
کامل از بین رفت.
روستای سرند یکی از  28آبـادی دهسـتان مواضـ خـان شـمالی واقـ در بخـش خواجـه
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شهرستان هریس در استان آاربایجان شرقی است (شکل  .)3برمبنای آخرین سرشـماری خانـة
بهداشت تعداد خانوار در این روستا  119و جمعیت آن  437نفر است .بافت مسکونی روسـتا بـا
توجه به آبوهوای سرد و کوهسـتانی آن فشـرده و شـیب عمـومی روسـتا بـهتبعیت از شـرایط
توپوگرافی منطقه از شمال بهسمت جنوب است .روستای سرند یکی از  49روستایی اسـت کـه
صددرصد تخریب شدند .در این روستا مسکن موقت پس از زلزله بهصورت چادر و کانکس برای
آسیبدیدگان فراهم شد (شکل .)4

شکل  .3موقعیت روستاي سرند در شهرستان هريس

شکل  .4نمونة مسکن استفادهشده در روستاي سرند -هريس
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پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و بهروش توصیفی-تحلیلی انجام شد .بـرای جمـ آوری
اطالعات ،از روشهای مختلف اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میـدانی اسـتفاده شـد .در ایـن
بررسی تمرکز اصلی بر ارائة مؤلفههای کیفی مورد نیاز برای طراحی مطلوب مسکن موقـت بعـد
از زلزله است .ابتدا در مقایسهای تطبیقی بـین معیارهـای استخراجشـده و ویژگیهـای مسـکن
موقت قبلی ،معیارهایی انتخاب میشوند که ماهیتشان به فضاهای مسکن موقت نزدیک است،
جامعیت و قابلیت انطباشپذیری بیشتری با مکان مورد مطالعه دارند و بیشترین فراوانـی را بـین
مفاهیم بهکاررفتـه دارا هسـتند .بـرای بررسـی هـر معیـار و کیفیـت آن ،روشهـای خاصـی از
برداشتهای میدانی ،مانند پرسشنامه و محاحبة شفاهی (حدوداً  54محاحبهشونده از گروههای
سنی و جنسی مختلف) ،بهکار گرفته شدند.
برای مشخصکردن تعداد حجم نمونه برای انجام محاحبه ،از فرمول کوکران استفاده شد .با
توجه به اینکه تعداد خانوار روستای سرند طب آخرین سرشماری خانـة بهداشـت  119خـانوار
است ،طب فرمول ،حجم نمونه  54نفر بهدست آمد .در گام بعدی ،معیارهای مـورد ارزیـابی در
جدولهایی جداگانه با بهکارگیری طیف لیکرت ارزیابی شدند ،بهگونهای که برای زیرسنجههای
هر معیار ،درجههای 1تا ( 5کامالً مواف  ،مواف  ،بیتفاوت ،مخالف و کامالً مخالف) تعیـین شـد.
در این طیف 5قسمتی ،به کامالً مواف نمرة  5و به کامالً مخالف نمرة  1داده شـد و هـر معیـار
دارای بازهای با کمترین و بیشترین امتیاز است .مجموع کمترین درجات معیار هر جدول مربوط
به زمانی است که به همة گویهها ضریب  1و بیشترین آن مربوط به حالتی که است که به همة
گویهها ضریب  5داده شده است و امتیـاز هـر جـدول در بـازهای از تعـداد گویـهها× 1و تعـداد
گویهها× 5قرار دارد .با تقسیم عدد بهدستآمده از کسر این بازه به سه کیفیت خوب ،متوسـط و
ضعیف خواهیم رسید .امتیاز کلی جدول به این صورت حساب میشود :نمرة تعداد گزینـههـای
عالمتزده از وزن کلی گویه (سلیمی و دیگران.)55-60 ،1387 ،
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يافتههاي تحقیق
بهطور کلی یافتههای تحقی در سه گروه-معیار اجتماعی ،کالبدی ،و فنی و سازهای دستهبندی
و ارزیابی شدند.
مجموع امتیازهای ناشی از مؤلفههای فرهنگی-اجتماعی مسکن موقـت روسـتای سـرند بـا
دامنة نوسان  14-70امتیاز در سه طبقة ضعیف ( ،)14-33متوسط ( )34-52و خوب ()53-70
رتبهبندی شد .بهطور کلی میتوان گفت آسیبدیدگان از مؤلفههای فرهنگی-اجتماعی مسـکن
موقت بعد از زلزله رضایت اندکی داشتند ،که در این میان مؤلفههای «امنیت»« ،حفـ کرامـت
انسانی و حریم شخحی» ،و «ادراک محیطی» کمترین رضایت و مؤلفـة «مشـارکت» بیشـترین
رضایت را در پی داشته است .در عرصة امنیت ،مواردی چون «ایمنی و استحکام دربرابر عوامـل
طبیعی»« ،امنیت روحی و روانی»« ،محونیت در برابر بزهکاری»« ،ریسک اعتمادکردن (امکـان
تنهاگذاشتن فرزندان)»؛ در عرصة حف کرامت انسانی و حریم شخحی« ،عدمدخالت ،اشـراف و
کنترل دیگران به داخل فضا»« ،تأمین محیط خحوصی و حـریم شخحـی»« ،امکـان دارابـودن
خلوت و تنهایی»؛ در عرصة ادراک محیطی «آسایش و راحتی استفادهکنندگان»« ،سـرزندگی و
حیات محیط اسکان» ،و «نظم و آشفتگینداشتن محیط» از نقاط ضعف محسـوب میشـوند .از
نقاط قوت در عرصة مشارکت میتوان به مواردی چون «مشـارکت در شـکلدهی بـه مکـان» و
«هماهنگی با مس والن اجرایی» اشاره کرد.
با توجه به موارد گفته شده باید تمهد اتی در طراحی مسکن موقت آسیب دیدگان اندیشید
تا عالوه بر حف کرامت انسانی و حریم شخحی ،امنیت محل اسکان را بـاال بـرد و آسـایش و
راحتی اسـتفاده کنندگان را فـراهم کـرد و نظـم و سـرزندگی را بـه محـیط اسـکان بخشـید
(جدول .)3
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جدول  .3ارزيابي معیار اجتماعي مسکن موقت در روستاي سرند
رديف

1

2

3

امنیت

حف کرامت
انسانی و حریم
شخحی

مشارکت

معیارهای اجتماعی

ایمنی و استحکام دربرابر عوامل طبیعی

رعایت نکات ایمنی

امنیت روحی و روانی

محونیت دربرابر بزهکاری

ریسک اعتمادکردن (امکان تنهاگذاشتن فرزندان)

نداشتن دخالت ،اشراف و کنترل دیگران به داخل

تأمین محیط خحوصی و حریم شخحی

امکان دشنن خلوت و تنهایی

مشارکت در احداث

مشارکت در شکلدهی به مکان

هماهنگی با مس والن اجرایی

آسایش و راحتی استفادهکنندگان

امتیازها

*

3
1

سرزندگی و حیات محیط اسکان

*

4
2

ادراک محیطی

نظم و نداشتن آشفتگی محیط

5

4

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

کل-
کسبشده

9-25

3-15

13-15

5-15

ارزیابی

ضعیف

ضعیف

قوی

ضعف

( )14-70ضعیف

مجموع امتیازهای ناشی از مؤلفههای کالبدی مسکن موقت روستای سرند با دامنـة نوسـان
 12-60امتیاز در سه طبقة ضعیف ( ،)12-28متوسط ( )29-44و خـوب ( )45-60رتبهبنـدی
شد .بهطور کلی میتوان گفت آسیبدیدگان از مؤلفههای کالبدی مسـکن موقـت بعـد از زلزلـه
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رضایت اندکی داشتند ،که در این میان رضایت از مؤلفههای «بهداشـت»« ،فـرم»« ،معمـاری و
طراحی» اندک و از مؤلفههای «بدنه» و «عدالت» متوسط بـود .در عرصـة بدنـه مـوردی چـون
«جنس»؛ در عرصة بهداشت «امکان مدیریت زباله و ضایعات»« ،مناسببودن کیفیـت محلـی و
عوامل مربـوط بـه سـالمت»« ،امکانـات مربـوط بـه سـرویسهای بهداشـتی»؛ در عرصـة فـرم
«انعطافپذیری»؛ در عرصة معماری و طراحی «قابلارائه برای مساحتهای گوناگون متناسب با
نیازها و امکانات استفادهکنندگان»« ،دارای فضای کافی برای زندگی»« ،دارای تفکیک فضـا» ،و
«طراحی برای افراد کمتوان» از نقاط ضـعف محسـوب میشـوند .از نقـاط متوسـط و خـوب در
عرصة بدنه میتوان به مواردی چون «رنگ» ،در عرصة عدالت «عدالت در توزی یکسان مسـکن
موقت بین آسیبدیدگان» ،و در عرصة فرم به «فرم و شکل کلی مسکن موقت» اشاره کـرد .بـا
توجه به موارد گفتهشده باید تمهـداتی در طراحـی مسـکن موقـت آسـیبدیدگان اندیشـید تـا
عالوهبر باالبردن کیفیت بدنه و فرم مسکن موقـت ،معمـاری و طراحـی آن را بهبـود بخشـید و
بهداشت را به محیط اسکان بازگرداند (جدول .)4
مجموع امتیازهای ناشی از مؤلفههای فنی و سازهای مسکن موقت روستای سرند بـا دامنـة
نوســان 18-90امتیــاز در ســه طبقــة ضــعیف ( ،)18-41متوســط ( )42-65و خــوب ()66-90
رتبهبندی شد .بهطور کلی میتوان گفت آسـیبدیدگان از مؤلفـههای فنـی و سـازهای مسـکن
موقت بعد از زلزله رضایت متوسطی داشتند ،که در این میان رضایت از مؤلفههای «تأسیسات و
انرژی» کمتر ،از مؤلفة «فنی ،سـاختاری و سـازهای» متوسـط و از مؤلفـة «نگهـداری ،نحـب و
برپایی» مسکن موقت بیشتر بود.
در عرصة تأسیسات و انرژی مواردی چون «محافظـت دربرابـر گرمـا ،سـرما ،بـاد و بـاران»،
«امکان تهویة مناسـب داخـل فضـا»« ،پیشبینـی مناسـب تمهیـدات گرمـایش و سـرمایش»،
«درنظرگرفتن امکان نحب دودکش بخاری و هواکش تنور و اجاش گاز»؛ در عرصـة حفـ فنـی،
ساختاری و سازهای «دوام و مقاومت سـازهای»؛ و در عرصـة اسـتفاده از منـاب بـومی «محـالح
موجود و بومی» از نقاط ضعف قلمداد میشوند.
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جنس

رنگ

امکان مدیریت زباله و ضایعات

مناسببودن کیفیت محلی و عوامل مربوط به سالمت

امکانات مربوط به سرویسهای بهداشتی

عدالت در توزی یکسان مسکن موقت بین آسیبدیدگان

72

فرم و شکل کلی

( )23-60ضعیف

*
*

*
*

امکانات استفادهکنندگان.
انعطافپذیری

*

قابلارائه برای مساحتهای گوناگون متناسب با نیازها و

ارزیابی کلی

متوسط

ضعیف

متوسط

ضعیف

ضعیف
کسبشده

6-10

5-15

3-5

4-10

5-20
کل-

*

*
1

*

دارای فضای کافی برای زندگی

3

*
2

*

دارای تفکیک فضا

معیارهای

*
امتیازها

*
4

بدنه

بهداشت

عدالت

فرم

معماری و طراحی

طراحی برای افراد کمتوان

کالبدی

1

2

3

4

5
رديف
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جدول  .5ارزيابي معیار فني و سازهاي مسکن موقت در روستاي سرند
1

2

3

4

رديف

تأسیسات و انرژی

نگهداری ،نحب و برپایی

فنی ،ساختاری و
سازهای

استفاده از
مناب بومی

معیارهای فنی و سازهای

محافظت دربرابر گرما ،سرما ،باد و باران

امکان تهویة مناسب داخل فضا

پیشبینی مناسب تمهیدات گرمایش و سرمایش

هواکش تنور و اجاش گاز

حجم کم در حالت قبل از برپایی
درنظرگرفتن امکان نحب دودکش بخاری و

شرایط نگهداری آسان در انبار

قابلیت حملونقل آسان

قابلیت نحب و برپایی آسان
سرعت ساخت باال
کمبودن وزن

*

3

*

*

*

*

*

2
1

امکان تولید آن بهشکل پیشساخته

4
امتیازها

*

نیروی کار
محالح موجود و بومی
کمبودن گونهها و تعداد اتحاالت
دوام و مقاومت سازهای
قابلاجرا با مهارت فنی ساده ،حتی با افراد محل
سبک

5

*

*

روش ساخت

*

*
*

*

*

*

*

*

کل-کسبشده

6-20

25-30

16-25

9-15

ارزیابی کلی

ضعیف

قوی

متوسط

متوسط

( )56-90متوسط

از نقاط قوت در عرصة نگهداری ،نحب و برپایی میتوان به مواردی چون «شرایط نگهـداری
آسان در انبار»« ،قابلیت حملونقل آسان»« ،کمبودن وزن» ،و «سرعت ساخت باال»؛ در عرصـة
فنی ،ساختاری و سازهای «قابلاجرا با مهارت فنی سـاده ،حتـی بـا افـراد محـل»؛ و در عرصـة
استفاده از مناب بومی «نیروی کار» و «روش ساخت» اشاره کرد .با توجه بـه مـوارد گفتهشـده
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باید تمهداتی در تأسیسات و انرژی مسکن موقت اندیشید تا بتوان مسـکن موقـت را از گرمـا و
سرما حف کرد و تهویه را در آن بهوجود آورد و امکانات متناسب با آن را در نظر گرفت.

جمعبندي و نتیجهگیري
پژوهش حاضر درصدد بررسی و ارزیابی اسکان موقت بعد از سوانح طبیعی و راهکارهـای بهبـود
کیفی آن متناسـب بـا نیـاز آسـیبدیدگان و ارتقـای کیفیـت مسـکن موقـت اسـت .ازآنجاکـه
ویژگیهای فردی در ادراک رضایتمندی یا نارضایتی از فضای سکونتی بیتأثیر نیست ،در ایـن
تحقی متییرهای مستقل و وابسته در رضایتمندی از فضای سکونتی بررسـی شـدند و عوامـل
مؤثر بر رضایت مسکن موقت در چهار شاخة عوامل شخحی ،عوامل کالبدی ،عوامـل فرهنگـی-
اجتماعی و فنی مطالعه شدند .بهنظر میرسد هرچه احسـاس رضـایت از محـیط بیشـتر باشـد،
آسیبدیدگان از بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتری میکنند و حـوادث تلـخ زلزلـه در
نظر آنان کمرنگتر جلوه میکند.
در پژوهش حاضر ،مسکن موقت بعد از زلزله بررسی و بر ارائة مؤلفههای کیفـی مـورد نیـاز
برای طراحی مطلـوب ایـن فضـاها تمرکـز شـد .ابتـدا در مقایسـهای تطبیقـی بـین معیارهـای
استخراجشده و ویژگی این فضاها ،با بررسی نظریههای مرتبط ،معیارهایی بـرای مسـکن موقـت
مورد مطالعه انتخاب و سپس این معیارها در جدولهایی جداگانه با بهرهگیری از طیف لیکـرت
ارزیابی شدند .بهعنوان نتیجه میتوان بیان کرد کـه مـردم از مؤلفـههای کالبـدی و اجتمـاعی-
فرهنگی رضایت اندک و از مؤلفههای فنی نارضایتی متوسطی دارند .درخحوص ارزیـابی میـزان
رضایتمندی مسکن موقت بعد از زلزلة روستای سرند میتوان گفت کیفیـت چادرهـا برحسـب
امتیازهای بهدستآمده در زمینة اجتماعی بـا  14-70امتیـاز در سـه طبقـة ضـعیف (،)14-33
متوسط ( ،)34-52و خوب ( ،)53-70در زمینة کالبدی با  12-60امتیاز در سه طبقـة ضـعیف
( ،)12-28متوسط ( ،)29-44و خوب ( ،)45-60و درنهایت در زمینة فنی بـا 18-90امتیـاز در
سه طبقة ضعیف ( ،)18-41متوسط ( ،)42-65و خوب ( )66-90رتبهبندی شـد .بـا توجـه بـه
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آنچه گفته شد ،معیار اجتماعی با کسـب  30امتیـاز و معیـار کالبـدی بـا  23امتیـاز در طبقـة
ضعیف ،و معیار فنی با  56امتیاز در طبقة متوسط قرار دارند (شکل  .)5نکتة مهم ،امکـان رفـ
مشکالت از طری راهکارهایی است که در جدول  9به آن اشاره شد و باید در طراحـی مسـکن
موقت به آنها توجه داشت (جدول .)6
جم کل امتیاز هر معیار

معیار

امتیاز کسبشده برای هر معیار

اجتماعی-فرهنگی
کالبدی

امتیازها

فنی
90

80

70

60

50

40

30

20

10

شکل  .5امتیاز معیارهاي بررسيشده
منبع :نگارندگان

جدول  .6جمعبندي نقاط ضعف و راهکارها
معیارها

گويه

اجتماعی

امنیت

راهکارهاي رفع

نقاط ضعف

نداشــتن ایمنــی و اســتحکام
دربرابر عوامل طبیعی
نداشتن امنیت روحی و روانی
محونیتنداشــــتن در برابــــر
بزهکاری
ریسـک اعتمــادنکردن (امکــان
تنهاگذاشتن فرزندان)
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معیارها

گويه

راهکارهاي رفع

نقاط ضعف

دخالـــت ،اشـــراف و کنتـــرل
حف کرامت
انسانی و حریم
شخحی

دیگران به داخل فضا

ـ برپانکردن چادرها در فاصلة خیلی کم از هم

نداشــتن محــیط خحوصــی و

ـ مشخصکردن حد و مرز هر چادر

حریم شخحی

ـ تعبیـة ورودی چـادر روبـهروی ورودی چـادر

امکـــان دارابـــودن خلـــوت و

همسایه

تنهایی

ادراک محیطی

آســــــــایش و راحتــــــــی

ـ درنظرگرفتن محیط اسکان در نزدیکی محـل

استفادهکنندگان

حادثه ولی دور از آوارها

ســرزندگی و حیــات محــیط

ـــ اســکان افــراد در محــدودهای کــه امکــان

اسکان

دسترسی به کار وجود دارد.

بینظمی و آشـفتگی در محـل
اسکان

ـ اسکان چادرها با نظم و ترتیب خاص در محل
اردوگاه
ـ امکان ایجاد وسایل تفریح موقت برای کودکان
ـ استفاده از جنس محکم ،بادوام و ضد آب
ـ استفاده از بدنة مقاوم دربرابر آتش

بدنة نامطلوب

ـ استفاده از جنس ارزان
ـ مقاومت دربرابر عوامل جوی

جنس

ـ استفاده از رنگ خنثی و کممایه در بدنه
ـ استفاده از رنگ پرمایه ولی آرامبخـش ماننـد

رنگ نامطلوب

کالبدی

آبی در آلـودهترین قسـمت نظیـر کـف مجـاور
سطح زمین
ـ تعبیة سطلهای زبالة ثابت با درپوش مناسب
نبود مدیریت زباله و ضایعات

ـ ـ مهیــاکردن کــانتینر بــزرگ در محــل بــرای
جم آوری زبالهها

بهداشت

مناسبنبودن کیفیت محلـی و
عوامل مربوط به سالمت

ـ احداث مسکن موقت به دور از محل زبالهها

نبـــود امکانـــات مربـــوط بـــه

ـ تعبیة حمام و دستشویی پیشساخته بهتعداد

سرویسهای بهداشتی

الزم در محل
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ادامة جدول  .6جمعبندي نقاط ضعف و راهکارها
معیارها

گويه

راهکارهاي رفع

نقاط ضعف

ـ جلوگیری از پیچیدگیهای بیمورد
ـ استفاده از زوایای نزدیک به فرم منحنی برای
ردشدن جریان بـاد و کـاهش فشـار و مناسـب
روحیة افراد آسیبدیده
نامطلوببودن فرم و شکل کلی

ـ ساده و شکیل
ـ فرم با تبعیت از عملکرد
ـ ـ شــکل ســقف :نــوک تیــز و شــیبدار بــرای

فرم

جلوگیری از تجم آب باران به بدنه
ـ طراحی بهگونهای که بتوان بعداً بهعنوان آغل
یا انبار از آن استفاده کرد.
ـ امکان گسترش در آینده
ـ ارائه و اجرا برای مساحتهای گوناگون

نداشتن انعطافپذیری

ـ امکان تعویض و جایگزینی قطعات
ـ پیشساختگی قطعات

قابــــل ارائــــهنبودن بــــرای

ـ درنظرگرفتن جلوههای فرهنگی ـ هویتی

مساحتهای گوناگون

ـ دارای هویت خاص از نظر مشخحات عمومی،

نداشــتن فضــای کــافی بــرای

فنی و عملکردی

زندگی

ـــ جــداکردن قســمت ورودی و کفشکــن از

دارای تفکیک فضا

قسمت اصلی
ـ امکان قفسـهبندی قسـمتی از فضـای داخـل

معماری و طراحی

برای نگهداری وسایل
طراحی برای افراد کمتوان

ـ طراحی برای افراد کمتوان
ـ امکان تفکیک فضا
ـ طراحی برای مساحتهای گوناگون متناسـب
با نیاز استفادهکنندگان
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ادامة جدول  .6جمعبندي نقاط ضعف و راهکارها
گويه

معیارها

راهکارهاي رفع

نقاط ضعف

محــاف نبودن در برابــر گرمــا،
سرما ،باد و باران
نداشتن امکان تهویـة مناسـب
داخل

فنی و سازهای

تأسیسات و انرژی

نداشــتن تمهیــدات مناســب
گرمایش و سرمایش
نداشتن امکان نحـب دودکـش
بخاری و هواکش تنور و اجـاش
گاز

سازهای
استفاده از مناب
بومی

دوام و مقاومت سازهای

ـ استفاده از کفی دوالیه
ـ استفاده از نوار در درزها
ـ استفاده از پنجرههای دوجداره
ـ افزودن تعداد و سـطح پنجـره بـرای افـزایش
روشنایی و تهویه
ـ تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین آب
ـ درنظرگرفتن مکانهایی برای نحب دودکـش
بخاری و هواکش و اجاش گاز
انجام قسمتی از مراحل مونتاژ در محل تولید
ـ استفاده از محالح بومی در سـاخت و برپـایی

محالح موجود و بومی

چادرها ،درصورت امکان
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