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 91 زدگانزلزلهی برا آغل، دستگاه 705 ساختۀ کوکارانین طرحی اثربخشی ابیارز

 کرمانشاه استانی باباجان ثالث شهرستان توابع از روستا

2سعید االهی و *1خانی میثم کریم  

 52/51/2933: پذیرشتاریخ  - 12/50/2931: تاریخ دریافت

 :دهیچک
ا محصوالت یتوان به تامین درآمد از طریق فروش گوشت دام در زندگی مردم روستایی تاثیری حیاتی دارد که از آن جمله می

در نواحی روستایی، . گذاری اشاره کردزنی، تامین کود برای افزایش باروری خاک، و ابزار سرمایهجانبی، امنیت غذایی، شخم

ها معیشت و اشتغال مردم محلی را های نگهداری دام و به تبع آن خود دامچون زلزله با آسیب به زیرساختطبیعی همسوانح 

های بازسازی در نواحی روستایی باید الزاما موضوعات لذا طرح. سازنددهند و امکان بازیابی را دشوار میالشعاع قرار میتحت

رسانی و بازسازی با این حال، مطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه تجارب کمک .پیرامون دام را نیز مدنظر قرار دهند

ک یبرای اولین بار در کشور و پس از زلزله کرمانشاه . زده گواه آن است که به این موضوع کمتر توجه شده استمناطق زلزله

پژوهش حاضر، . دستگاه آغل ساخت 055ن کرمانشاه روستا از توابع شهرستان ثالث باباجانی استا 23زدگان نیکوکار برای زلزله

. محور مورد بررسی قرار داده است-ضمن معرفی ابعاد مختلف این طرح، اثربخشی آن را با استفاده از روش ارزیابی هدف

استفاده مورد ( عنی کاربری هدفی)عنوان جایگاه دام شده بههای ساختهدرصد از کل آغل 21نتایج حاکی از آن هستند که تنها 

افته و در معدودی موارد نیز یدالیل مختلف به مسکن، انبار علوفه، و انبار اموال تغییر کاربری اند و مابقی بهقرار گرفته

تامین شرایطی برای حفظ اشتغال و معیشت روستائیان )درصد اثربخشی  21در واقع، طرح مزبور تا . اندبالاستفاده باقی مانده

شده با شرایط اقلیمی منطقه و دهد که مشخصات فنی ساختمان آغل طراحیبا این حال، نتایج نشان می. داشته است( زدهزلزله

برداری کنند، ها بهرهطور موثری از آنکه بتوانند بهطور کامل منطبق نبوده و روستائیان برای آنهای کاربران نهایی بهنیازمندی

های جنسیتی در وظایف مربوط به نگهداری گذشته از آن، به تفکیک نقش. نداتغییرات متعددی در ساختمان آغل اعمال کرده

ک دستاورد ارزشمند در زمینه یتواند به عنوان در هر حال، تجارب این طرح، می. دام در نواحی روستایی توجه نشده است

 .زده مورد استفاده قرار گیردبازسازی مناطق روستایی زلزله
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Abstract 

Livestock has various applications in rural people's life including making money through the 

sale of meat or by-products, food security, ploughing, providing fertilizer to increase soil 

fertility, investment tool and so forth. In rural areas, natural disasters such as earthquakes 

damage the livestock shelter (LS) and consequently the livestock, and likewise jeopardizing 

the subsistence and occupation of local people. Therefore, reconstruction plans in rural areas 

need to address issues about livestock. However, studies on the experiences of relief and 

reconstruction of earthquake-stricken areas in Iran indicate that less attention has been paid to 

this issue. For the first time in the country, after the Kermanshah earthquake, a benefactor built 

507 LSs for the earthquake survivors of 19 villages in the area of Salas-Babajani in 

Kermanshah province. In addition to introducing different aspects of this plan, this research 

has evaluated its effectiveness by using objective-based evaluation method. The results state 

that only 62 percent of all built-up LSs are being used as animal shelter, that is, target use. In 

other cases, the uses to which the rest of LSs are put are house, forage storehouse, odds and 

ends storehouse. Also, in a few cases, they have left unused. In fact, the plan has had 62 

percent effectiveness. Nevertheless, the results show that the technical specifications of the 

designed LS building did not fully compliant with the region's climatic conditions and end-

users requirements. Thus, the villagers have made copious changes in LS building so as to be 

able to exploit them effectively. However, the experiences of this plan can be used as a 

valuable accomplishment in the field of reconstruction of earthquake-stricken rural areas.  

 

Keywords: Livestock Shelter, Evaluation, Natural Disasters, Rural, Salas-Babajani, 

Kermanshah. 
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 مسئله طرح و مقدمه 

شهرستان در مقیاس ریشتر در ازگله از توابع  9/5ای به بزرگی زلزله 2932ماه آبان 12کشنبه یدر شامگاه 

عموم مردم، نهادهای مسئول . ثالث باباجانی استان کرمانشاه و در نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد

. زده شتافتندنهاد و خیرین به انحاء مختلف به کمک مردم زلزلههای مردمدولتی و غیردولتی، سازمان

استانداردی کرمانشاه، اداره جهاد های کارشناسی در ک نیکوکار با استفاده از ظرفیتیبِین نیز دراین

کشاورزی استان، معتمدین محلی و متخصصان حوزه اقتصاد و مهندسی عمران، تالش کرد گزینه مناسب 

ها با ها و مشورتطی بررسی. زدگان را شناسایی و بر اساس آن اقدام کندرسانی به زلزلهو مؤثر کمک

به عدم استحکام کافی بنا زده، باتوجهمنطقۀ زلزله هایاتفاق آغلعوامل فوق، معلوم شد که قریب به

ها، روستائیان های میدانی وقت، حاکی از آن بود که با تخریب آغلازآن، گزارشگذشته. اندویران شده

ا در زیر چادرهایی موقتی یهای خود را در داخل حصارهایی موقتی و غیرمسقف زده عموماً دامزلزله

دلیل شرایط ها نه بر اثر آوار زلزله بلکه بهعیت باعث شده بود که برخی داماین وض. کنندنگهداری می

ِدیگر، ازطرف. شوند« تلف»نامناسب نگهداری پس از زلزله و قرارگرفتن در معرض سرما و بارندگی 

زده متولی در مناطق روستایی زلزله( آغل)های دام ها نشان داد که موضوع بازسازی جایگاهبررسی

زده کامالً لذا نیاز به احداث آغل یا جایگاه نگهداری دام در مناطق روستایی زلزله. داردمشخصی ن

زدگان استان ترین زلزلهرسانی از طریق ساخت آغل، هم با هدف کمک به محرومایدۀ کمک. مشهود بود

های امهم امکان نگهداری از د. زدگان داشتن معیشت و اشتغال زلزلهیدر تأم یبود و هم نقش مؤثر

با جمع. کردوکار دامداری را مهیا میساخت و هم فرصت حفظ و توسعۀ کسبموجود را فراهم می

رسانی در قالب ساخت آغل با هدف بازیابی دامداری معیشتی مناطق بندی نظرات مشورتی، ایدۀ کمک

و منابع الزم اعم سرعت از سوی نیکوکار محترم پذیرفته شد ها بهزده و حفظ اشتغال و معیشت آنزلزله

 .از مالی و غیرمالی از سوی ایشان تخصیص داده شد

غرب، آباد غرب، داالهو، گیالنهای اسالمزلزله ازگله کرمانشاه به درجات مختلف به شهرستان

های رسمی و حال، گزارشنیباا. ذهاب، جوانرود و ثالث باباجانی آسیب زدقصرشیرین، سرپل

های ثالث باباجانی و سرپل ترین آسیب به شهرستاناز آن بودند که بیشمشاهدات میدانی وقت، حاکی 

براین، مطالعات اولیه حاکی از آن بودند که عمدۀ اشتغال در شهرستان عالوه. ذهاب وارد شده است

دلیل کوهستانی بودن اساساً سرپل ذهاب مربوط به بخش کشاورزی است؛ اما شهرستان ثالث باباجانی به

ن یمتکی است و بخش اصلی معیشت بیشتر ساکنان این شهرستان از محل دامداری سنتی تأمبه دامداری 

را ( ثالث باباجانی)ها، معیشت ساکنان این شهرستان ها و تخریب آغلشود و لذا زلزله با آسیب به داممی

ق سردسیرتر ِدیگر، مناطازطرف. ر قرار داده استیتری تحت تأثذهاب به میزان بیشدر مقایسه با سرپل

العبور بودن دلیل دورافتادگی، قرار گرفتن در نوار مرزی و نیز صعببه( مانند ثالث باباجانی)استان 
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ریزی استان کرمانشاه، سازمان مدیریت و برنامه)برند نسبت به سایر مناطق از محرومیت بیشتری رنج می

روستای شهرستان ثالث باباجانی به 23رد، به این موالذا باتوجه. (2935زاده و دیگران، ؛ اسماعیل2932

روستاهای هدف، هم جزء سردسیرترین و محروم. رسانی، برگزیده شدعنوان منطقۀ هدف برای کمک

 .ها بر پایه دامداری بودآمدند و هم معیشت آنترین مناطق استان به شمار می

ها بررسی. بود رسانی، تعیین مشخصات فنی ساختمان آغلگام دیگر در اجرای طرح کمک

طور میانگین در سطح حکایت از آن داشتند که اکثر روستاییان منطقۀ هدف، دارندۀ دام سبک هستند و به

ای در نظر گونهگرفته شد متراژ هر دستگاه آغل بهلذا تصمیم. رأس دام سبک دارد 95، هر خانوار منطقه

ن شود و هم امکان توسعۀ یام سبک تأمرأس د 95گرفته شود که هم فضای کافی برای نگهداری حدود 

رأس دام،  10وکار دامداری را برای خانوارها فراهم کند؛ لذا هر دستگاه آغل برای نگهداری حدود کسب

ن یهمچنین، برای تسریع روند پروژه و سهولت در تأم. متر مربع در نظر گرفته شد 10یعنی با مساحت 

برای هر دستگاه آغل با ( تیپیک)ک طرح ثابت ی مواد و مصالح و نیز سرعت در احداث و نصب،

شده را شنمای بیرون و داخل ساختمان آغل طراحی 2شکل و  شکل. متر مربع طراحی شد 10مساحت 

دار و دیوارهای تری دی اسکلت فلزی، سقف فلزی شیب: طرح مزبور مشتمل است بر. دهندنشان می

الزم به ذکر است که گروه فنی طراحی و احداث، مدعی است که طرح فنی آغل در برابر زلزله. 2پنل

 .اس ریشتر مقاوم استیدر مق  1ا های ت

در طول . ادامه یافت 35شروع و تا شهریور  32ماه رسانی در قالب ساخت آغل از دیطرح کمک

ساخته و ( دستگاه آغل 1/1یعنی، روزانه معادل )دستگاه آغل  055، (روز 122مجموعاً )اجرای پر وژه 

باب آغل هدف گرفته  155زدگان، ساخت زلزلهرسانی به در ابتدا برای کمک. زدگان شدتحویل زلزله

دستگاه افزایش  055شده به های ساختهاما در طول اجرای پروژه، به سه دلیل زیر تعداد آغل. شده بود

زده و مقامات استان از طرح مزبور و مشاهدۀ عینی رضایت خاطر دلیل اول، استقبال مردم زلزله. یافت

یکوکار محترم، تصمیم بگیرند منابع مالی بیشتری برای اجرای طرح زده بود که باعث شد نمردم زلزله

. دستگاه آغل را تقبل کردند 20دلیل دوم، ورود نیکوکار دیگری بود که هزینه ساخت . اختصاص دهند

نۀ ساخت آغل یبر اینکه کلیه نیازمندان روستاهای هدف درزمد نیکوکار طرح بود مبنییدلیل سوم، تأک

بینی برابر میزان پیش 0/1شده به های ساختهتاً تعداد آغلیبر این اساس نها. رندتحت پوشش قرار گی

های به قیمت)میلیون ریال  52هر دستگاه آغل حدود  ۀشددر پایان کار، بهای تمام. افتیاولیه افزایش 

 .میلیارد ریال هزینه شد 93برآورد شد و درمجموع حدوداً ( 35و ابتدای سال  32سال 

                                                           
1 3D panel 
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 شدهنمای بیرونی ساختمان آغل طراحی. 8شکل

 
 شدهنمای داخل ساختمان آغل طراحی. 8شکل 

نیکوکار محترم طرح، پس از گذشت بیش از هشت ماه از تحویل آخرین آغل به روستائیان زلزله

دو سؤال کلیدی بر این اساس . زده تصمیم گرفت، میزان اثربخشی این طرح را مورد ارزیابی قرار دهد

ن شرایطی برای حفظ اشتغال و معیشت روستائیان زلزلهیبر تأمآیا هدف طرح آغل مبنی( 2. )مطرح شد

ا ساختمان آغل ی)شده آیا مشخصات فنی آغل طراحی( 1)زده از طریق ساخت آغل محقق شده است؟ 

منظور یافتن پاسخ سؤالبههای کاربران را برآورده کرده است؟ ، مناسب بوده و نیازمندی(شدهیطراح

 .فوق، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد یها

 تحقیق پیشینه

ا پراکندگی یهای اقتصادی، تمرکز مناطق روستایی در مقایسه با نواحی شهری ازلحاظ تنوع فعالیت

نوع و  ها و تجهیزات،، آموزش(اعم از مالی، انسانی و غیره)ها، اندازۀ جمعیت، منابع در اختیار سکونتگاه

های اجتماعی، ساختار جمعیتی، سطح پذیریها، وابستگی به خدمات عمومی، آسیبتعداد زیرساخت

درآمد، تقسیم کار مردان و زنان، سبک زندگی، باورهای ارزشی و فرهنگی، سازوکارهای حکمرانی 

ق پیرامون، خدمات محلی، نهادهای مستقر اعم از دولتی و غیردولتی، انواع و نقش بازارها، تعامل با مناط
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های اقتصادی، اجتماعی، دلیل این تفاوتبه. کدیگر دارندیبا  یِتوجههای قابلای و غیره تفاوتبیمه

. کسان نیستیفرهنگی و حتی سیاسی اثرات و پیامدهای فجایع طبیعی در مناطق شهری و روستایی 

اقتصاد کشاورزی، اثرات خردکننده و ک منطقۀ روستایی با یدر  یسالا خشکیفجایع طبیعی مانند سیل 

؛ 1529و همکاران،  2کاپوچو)سه با نواحی شهری نیست یمقاگذارد که قابلِای برجای میکنندهویران

مثالً، خانوارهای فقیر نواحی روستایی برخی کشورهای با درآمد پایین مانند ( 1525، 1الیوت و پاییس

و همکاران،  9دلگادو)کنند ن مییخود را از محل دام تأمدرصد درآمد ساالنۀ  25مصر و کنیا گاهی تا 

میالدی نپال را بر عناصر اصلی زندگی  1520ر زلزلۀ سال یعنوان یک نمونه تأثجدول زیر به(. 2333

 .دهدزده آن کشور نشان میروستائیان مناطق زلزله

 ک سال پس از زلزلهیقول روستائیان منطقه دُالخای نپال در مورد اثرات زلزله حدوداً نقل. 8جدول 
 (قولنقل) شواهد زلزله اثر

 دام

 .بکارم ذرت و بزنم شخم را نمیزم که است مشکلی لیخ گاو بدون

 . نداشتم احشامی نگهداری برای گریدی جا و دمیخوابیم وانیح آغل در دیبا چون فروختم را گاوم زلزله از بعد

 .میبخور را هاآن گوشت ای میبفروش را هاآن میشد مجبور. شدندی زخم زلزله از بعد میبزها همه

 آب

 ندیگویم میهاهیهمسا[. باشد داشته ازینی کمتر آب به که] بکارمی دیجد محصول دیبا اممزرعهی اریآبی برا آب، بدون

 .استی خوبۀ نیگز هِل

 .ندارم را هاآن ریتعم وقت من. انددهید بیآس امیاریآبی هاکانال

 بذر

 .شدند نابود زلزله در من برنج و ذرتی بذرها تمام

[ یشخص مصرف نه] فروشی برا فقط که کاشتمی محصوالت من نیبنابرا کرد عیتوز هِل وی ویک جات،یسبز بذر دولت

 .هستند مناسب

 .کردم جاتیسبز کاشت به شروع من نیبنابرا. دادند جاتیسبز بذر ما به گانیرا به نهادمردمی نهادها

 .بود سرپناه کی افتنی ما تیاولو زلزله از پس. میکنی زندگ آنجا میتوانستینم گرید ما و کرد رانیو را ماۀ خان زلزله مسکن

 1521و همکاران،  1اپستاین :منبع

که نگهداری دام برای  شودنقش و اهمیت دام در زندگی روستائیان فقیر ازآنجا ناشی می

ا با هزینۀ یزیرا اوالً تغذیۀ دام عموماً بدون هزینه . عبارتی اقتصادی استروستائیان ساده بوده و به

ماندۀ محصوالت کشاورزی و نیز زارها، باقیها، علفناچیزی از محل منابع در دسترس همچون چراگاه

نیاز ندارد؛ ثانیاً نگهداری دام به فضا و زمین  شود و لذا منابع مالی زیادین مییپسماندهای غذا تأم

رو، نیازا. ها در نزدیکی محل سکونت روستائیان وجود داردبزرگی نیاز ندارد و امکان نگهداری آن

ساالن ثالثاً در مناطقی که امکان مشارکت زنان و کهن. گذاری زیادی احتیاج نداردنگهداری دام به سرمایه
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وجود ندارد، نگهداری دام امکان مشارکت زنان و  -ل متعدد یبه دال –سمی کار و کودکان در بازارهای ر

توانند با پرورش و داری میکند و زنان ضمن انجام وظایف خانهساالن و حتی کودکان را فراهم میکهن

. و به اقتصاد خانواده کمک کنند( مرغ و غیرهاز طریق فروش شیر، تخم)نگهداری دام درآمد کسب کرده 

توان به ایفای نقش در نگهداری دام کارکردهای متنوعی برای روستائیان به همراه دارد که از آن جمله می

درآمد از طریق مصرف محصوالت دامی، استفاده از نیروی فیزیکی دام امنیت غذایی روستائیان کم

کردن، استفاده از  جایی افراد و محصوالت، انتقال آب و آبیاری، و آسیابزنی، جابهسنگین برای شخم

عنوان سوخت، ایفای نقش درآمدی از محل عنوان کود کشاورزی و یا استفاده از آن بهفضوالت دام به

 .(2333؛ فائو، 1520، 2فائو)گذاری اشاره کرد فروش محصوالت دامی و ایفای نقش سرمایه

ناپذیر از فرهنگ ویژه جوامع عشایری، دام جزئی جداییهای روستایی بهدر بسیاری از فرهنگ

برای مثال، در بخش. همراه داردت اثرگذاری اقتصادی بهیاست و از طریق ایفای نقش فرهنگی درنها

 255رأس گاو،  05شود و معموالً شامل حداقل هایی از کشور کنیا، جهیزیه دختر در قالب دام تهیه می

کردن براین قربانیشود، عالوهاده میدر غنا نیز از گاو برای جهیزیه استف. رأس بز و تعدادی شتر است

در زیمباوه، خانوارها برای برخی الزامات . ا ترحیم مهم استیجنازه عییا بز برای مراسم تشیگوسفند 

 .(1522کمبل و نولز، )کنند ها را قربانی میکنند و تنها در مراسمی خاص آنآیینی، گاو نر نگهداری می

در صورت بروز فجایع طبیعی  رسانی در زمینۀ دامستایی، کمکبه اهمیت دام در مناطق روباتوجه

تواند در قالب خرید دام از ها میاین کمک. رسانی باشدهای کمکها و برنامهکی از انواع طرحیباید 

جایی به مناطق ایمن، تدارک آب و ها، ارائه خدمات دامپزشکی، جابهمالکان، کشتار و فروش گوشت آن

اند، ارائه کمک نقدی به ها تلف شدههای آن، خرید دام زنده برای روستائیانی که دامهاغذا برای دام

 (.1553اس، جیایال)باشد « ساخت آغل»روستائیان برای خرید دام زنده و 

نۀ دام در سوانح طبیعی یرسانی درزمرغمِ نقش و اهمیت دام در زندگی مردم روستایی، کمکبه

زدگان بم رسانی و اسکان موقت زلزلهبرای نمونه در کمک. گرفته است کشور کمتر موردِتوجه قرار

زدگان خود به ایجاد سرپناه موقت برای دامدلیل عدم تمهید آغل، زلزلهبه( 2911ماه سال زلزله دی)

های به محدودیت فضا و موضوعات بهداشتی دشواریهایشان اقدام کردند که این موضوع باتوجه

لرستان نیز فقدان آغل باعث شد  2910ماه سال نیدر زلزله فرورد. (2911فالحی، )کرد  فراوانی را ایجاد

که پس از گذشت دو سال از وقوع زلزله، تعداد یطورهای خود را به فروش برسانند، بهزدگان، دامزلزله

 .(2935خورشیدیان، )درصدی مواجه شد  11خانوارهای دارای دام در منطقه با کاهش 

های اسکان اعم از موقت و رسانی در سوانح طبیعی عمدتاً متوجه طرحهای کمکطرحارزیابی 

های ساخت نۀ ارزیابی طرحیاست و در ادبیات تحقیق، پژوهشی درزم( های بازسازی مسکنطرح)دائم 
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های بازسازی های ارزیابی طرحازجمله پژوهش. دیدگان از سوانح طبیعی مشاهده نشدآغل برای آسیب

شده در شهر کاکلی ترکیه است های ساختهپژوهشی است که رضایتمندی کاربران از ساختمانمسکن، 

نتایج ارزیابی . ریشتر قرار گرفت 5.1ای به بزرگی ر زلزلهیمیالدی تحت تأث 2333اوت سال  25که در 

ها، های سکونت و نارضایتی از برخی جنبهنشان داد که باوجود عدم استقرار شرایط بهینه در محل

 (.1555و همکاران،  2تاس)مجموعاً سطح کلی رضایتمندی باالست 

اردبیل مورد  2950دیده از زلزلهۀ یک اسفند سال در پژوهشی، اقدامات بازسازی مناطق آسیب

زده باهدف روستا در منطقه زلزله 21بر اساس نتایج این پژوهش، پس از زلزله، . ارزیابی قرار گرفته است

جا شدند، که این تصمیمات بدون انجام دسترسی و تسریع در بازسازی جابهکاهش خطر، بهبود 

شناسی و ژئوتکنیک، ارزیابی خطر زلزله، مطالعه عوامل اجتماعی، فرهنگی و مطالعات دقیق لرزه

جایی شناسی و نزدیکی یا دوری از گسل مالک اصلی جابهاقتصادی صورت گرفته و تنها معیارهای زمین

ها، در اغلب موارد یا دلیل مشارکت اهالى در انتخاب سکونتگاهحال، بهنیباا. ده استیا درجاسازی بو

الگوى همسایگى گذشته، حفظ شده و یا همسایگى جدید بر پایه روابط خویشاوندى بنا شده که 

گزینى موجب توجهى به مسائل اقلیمى در مکاناما، بى. درمجموع رضایت ساکنان را در پى داشته است

هاى جدید، اقلیم سرد منطقه و وزش باد مشکالت زیادی را برای ساکنان که در اکثر این سکونتگاهشده 

جایی روستاهای این ناحیه، کاهش معیشت ر جابهین تأثیترازاین، به نظر محقق مهمگذشته. ایجاد کند

 .(2932مسگرى هوشیار، )دامداری و افزایش تراکم و فشردگی بافت روستاهای جدید است 

چهارده سال . ریشتر در ترکیه روی داد 5.1ای به بزرگی میالدی زلزله 2355مارس سال  11در 

نتایج تحقیق، حاکی از آن بود . زده مورد ارزیابی قرار گرفترسانی در مناطق زلزلههای کمکبعد برنامه

مرکز بازاریابی و دلیل ایجاد برای مثال، به. کسان و عادالنه توزیع نشده استیصورت ها بهکه کمک

که همۀ روستاها دسترسی ییصنعتی در منطقه گدیز، تغییرات چشمگیری در این منطقه رخ داده و ازآنجا

. مرورِزمان در بین روستاهای منطقه نابرابری شکل گرفتکسانی به این مرکز اقتصادی نداشتند، بهی

ی مناسب و تبادالت تجاری از منابع و های ارتباطدلیل وجود راهدرواقع، روستاهای نزدیک به گدیز به

ِدیگر، رشد و رونق مرکز ازطرف. های بیشتری نسبت به روستاهای دورتر برخوردار بودندفرصت

ها از کشاورزی به کارهای دستمزدی روی بیاورند که به دلیل اقتصادی در گدیز باعث شده تا خانواده

پذیرتر شدند و در معرض ه بروز فجایع مشابه آسیبها نسبت بها، خانوادهنامنظم و نامطمئن بودن آن

 (.2312، 1دسوزا)ریسک فقر مطلق قرار گرفتند 
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های رسمی موجود در خصوص تجارب بازسازی پس از در بررسی ادبیات تحقیق و گزارش

ربط، مشخص شد که در کشور تا پیش از زلزله یسوانح طبیعی و نیز کسب نظر از کارشناسان ذ

نۀ ساخت آغل با ابعاد این طرح چه از سوی بخش دولتی و چه از سوی یرسانی درزمکرمانشاه کمک

باً این اولین یست و تقریباً در دسترس نیخیرین مسبوق به سابقه نیست و ادبیات مرتبط با آن نیز تقر

رو، این نیازا. رسانی گستردۀ نیکوکارانه، طراحی و اجرا شده استباری است که چنین نوعِ کمک

آید سنگ در نوع خود نوآورانه به شمار مینۀ معرفی این تجربۀ ارزشمند و گرانیتنها درزمش نهپژوه

ها و نقاط ضعف آن بلکه با ارزیابی اثربخشی این طرح در دستیابی به اهداف و نیز شناسایی کاستی

 .سازدرا فراهم میآموزیفرصت درس

 شناسیروش

درواقع . بوده است 2پایهبرمبنای مطالعه هدف« طرح آغل»اثربخشی رویکرد مورد استفاده برای ارزیابی 

و  یوکار دامدارعنی ایجاد شرایطی برای تداوم کسبی)در این پژوهش، میزان دستیابی به هدف طرح 

ن منظور، یبرای ا. ، مالک و معیار اثربخشی، قلمداد شد(زدهحفظ اشتغال و معیشت روستائیان زلزله

یافته با ساختالعه و مرور اسناد مدارک مربوط به طرح آغل، مصاحبه نیمهتالش شد از طریق مط

شده، بازدید های ساختهیافته با کاربران آغلساختمسئوالن گروه فنی و اجرایی طرح، مصاحبه نیمه

. های الزم برای تحلیل گردآوری شودهای گروهی با روستائیان، دادهها و مصاحبهمستقیم از آغل

شده نیز سرشماری بههای ساختهروستای هدف، از وضعیت کلیۀ آغل 23ارهای یکمک ده همچنین به

عنی مناسب بودن طرح فنی آغل، معیار میزان یافتن پاسخ به سؤال دوم پژوهش، یضمناً، برای . عمل آمد

گونه فرض شد که اگر آغل درواقع، این. اعمال تغییرات از سوی کاربران نهایی مالک قرار گرفت

شده کامالً متناسب با نیاز کاربر نهایی بوده باشد نباید تغییر یا اصالحاتی از سوی کاربر نهایی احیطر

رو، اگر کاربران نهایی تغییر یا اصالحی در ساختمان آغل نیازا. در آن مشاهده شود( عنی روستائیانی)

بر همین مبنا، . نکرده استن یها را تأمایجاد کرده باشند به معنی آن است که طرح فنی، نیازهای آن

دقت شده بهها اعمالتالش شد در مشاهدات میدانی هرگونه تغییری که از سوی کاربران نهایی در آغل

 .و بررسی شود وضبط شده و تحلیلثبت

تر بودند، مورد روستا که نسبت به سایرین محروم 21روستای هدف،  23در این پژوهش، از میان 

روستای هدف، بر اساس استراتژی اشباع داده  23روستا از  21در انتخاب تعداد . بازدید قرار گرفتند

ای تولید نمییعنی زمانی که حصول اطمینان شد، بازدید از روستای دیگری اطالعات اضافه. عمل شد
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روستای بازدید شده  21گیری در هر همچنین، استراتژی نمونه. روستا بسنده شد 21کند به همان تعداد 

هایی انتخاب شوند که نمایانگر عنی تالش شد، نمونهی. گیری با تغییرپذیری حداکثر بودساس نمونهبر ا

برای این منظور، از افراد بومی و . شده باشندهای ساختهها و تغییرات و اصالحات متعدد در آغلکاربری

. باشند، کمک گرفته شد هایی که چنین ویژگی را داشتهمطلع و نیز دهیار هر روستا برای معرفی نمونه

برداری در هر روستا نیز تا رسیدن به اشباع داده انجام گرفت، همچون انتخاب تعداد روستاها، نمونه

ای تولید نمیشد نمونۀ جدید در روستای مزبور اطالعات اضافهعنی تا زمانی که حصول اطمینان میی

تبعِ آن با صاحب آغل بازدید و به 15مشخص است درمجموع  1جدول طورکه از اطالعات همان. کند

ا کاربران آغلیار و صاحبان یدر مواردی نیز با حضور ده. نیز مصاحبه شد( ا زنیمرد )آغل  15ا کاربر ی

 .صورت گرفتهای گروهی ها مصاحبه

. انجام شد 2931ماه نیمنظور ارزیابی اثربخشی طرح آغل در اواخر فروردمطالعات میدانی به

ن و گروه طراحی و اجرایی طرح آغل نیز یذکر است، پیش از انجام مطالعات میدانی با مسئولانیشا

آخرین آغل، گیری ایده تا تحویل شد و اسناد و مدارک مربوط به طرح از ابتدای شکل مصاحبه

 .و مطالعه قرار گرفت و مقدمات الزم برای مطالعۀ میدانی فراهم شد یموردِبررس

 روستا 83شده و تعداد آغل بازدیدشده در هر های ساختهاطالعات مربوط به آغل. 2جدول 
 مالحظات دشدهیبازد آغل تعداد شدهساخته آغل تعداد روستا نام فیرد

-  1 11 لیل دشت 2
-  1 21 زاغه دشت 1
-  21 23 یسفل مورت دشت 9
 نشد دیبازد 5 1 چاالبه 1
-  9 3 ایعل مورت دشت 0
-  9 22 گزن 2
 نشد دیبازد 5 13 لیشو 5
-  1 11 انیبی ب وگهید 1
 نشد دیبازد 5 12 گیبی مصطف 3
 نشد دیبازد 5 90 ایعل پاالن 25
 نشد دیبازد 5 22 انیچقاو 22
-  0 13 یسفل پاالن 21
-  2 12 مرزالن 29
-  0 20 وندنهیآ پاالن 21
-  1 92 نرگس پاالن 20
 نشد دیبازد 5 2 خدانظر قمان 22
 نشد دیبازد 5 22 عباس ده 25
-  22 00 عثمان لمه چم 21
-  1 33 یوال رش قوله 23

-  10 505 جمع
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 های تحقیقافتهی

 شدههای ساختهانواع کاربری آغل

های ساخته شده، کاربریها مشخص شد که آغلدر بازدید از روستاها و مشاهدۀ مستقیم آغل

. استفاده نشده است( کاربری هدف)عنوان جایگاه دام ها صرفاً بهاند و از آنهای متنوعی پیدا کرده

ا ترکیب دام یاعم از دام سبک، سنگین، ) کاربری جایگاه دام ( 2)های مشاهده شده عبارتند از کاربری

( 0)کاربری انبار علوفه؛ ( 1)ریز؛ کاربری انبار اموال و خرده( 9)کاربری مسکونی؛ ( 1)؛ (سبک و سنگین

. بالاستفاده( 5)کاربری ترکیبی مسکونی و انبار؛ و ( 2)کاربری ترکیبی شامل جایگاه دام و انبار علوفه؛ 

 .ستتغییر کاربری نیز عموماً به دالیل زیر اتفاق افتاده ا

 های بازسازی مسکن به ازآنجاکه در روستاهای هدف، طرح آغل زودتر از طرح: نداشتن مسکن

ها هنوز آماده نشده بود و کانکس نیز دریافت نکرده بودند، ناچار شدند زدگانی که مسکن آنسرانجام رسید، زلزله

عموماً ترکیب )ساز هایی دستآغلهای خود شده را به محل زندگی خود تبدیل کرده و برای دامهای ساختهآغل

کی از دالیل اصلی تغییر یرو، فقدان سرپناه برای زندگی در شرایط پس از زلزله نیازا. بنا کردند( نی و پالستیک

 .ها بوده استکاربری آغل

 ختن ساختمان و نیز یترس از وقوع زلزله مجدد و فرو ر: ختن ساختمانیترس از زلزله مجدد و فرو ر

با )ها بوده است های خفیف یکی دیگر از دالیل اسکان در آغللرزهصدای لرزش ساختمان بر اثر پسترس از 

(. های خفیفی وجود داردلرزهکردند که همچنان پسگذشت بیش از یک سال از وقوع زلزله، روستائیان اذعان می

دام، خود در  یجاغل ترجیح دادند که بهدلیل سبکی و استحکام باالی بنای آزده بهدر این حالت، روستائیان زلزله

 .های موقتی بنا کنندهای خود آغلآن ساکن شده و برای دام

 در مواردی که روستائیان برای انبار کردن علوفه مکان مناسبی در اختیار نداشتند، : نداشتن انبار علوفه

ن حالت، دو خانوار با مشارکت و همکاری در ای. اندکاربری آغل را تغییر داده و آن را به انبار علوفه مبدل کرده

عنوان جایگاه دام حفظ کرده و هر دو را به اشتراک ک آغل را به انبار علوفه تبدیل کرده و دیگری را بهیکدیگر، ی

کنند یا آغل به دو قسمت تقسیم شده و در یک بخش علوفه و در بخش دیگر دام نگهداری میبرداری میبهره

 .شود

  ا نداشتن دام کافی از دیگر علل تغییر کاربری آغل بوده یفقدان دام : داشتن دام کافیا نیفقدان دام

فقدان دام نیز به علل مختلفی رخ . شده به انبار اموال راکد مبدل شده استدر چنین حالتی عموماً آغل ساخته. است

لحاظ صرفه نبودن نگهداری بها بهیدلیل ناتوانی مالی در نگهداری دلیل نیاز مالی، فروش بهفروش به. داده است

 0خانوارها کمتر از ( 2: )برای نمونه، مشاهده شد در مواردی که. تعداد محدود دام، ازجمله علل فقدان دام است

نتوانند علوفه ( 1)ا اینکه یصرفه نباشد؛  ها بهرأس دام سبک داشته باشند و نگهداری این تعداد دام برای آن

می« دوکُتی»های خود را اصطالحاً الیلی چون فقدان سرمایۀ در گردش تهیه و تدارک کنند؛ دامدموردنیاز دام را به

 .کننددهند و در این حالت، آغل را به انبار اموال مبدل می
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 ها به دلیل کوچ صاحبان آندر روستاهای بازدیدشده، تعداد معدودی آغل مشاهده شد که به: کوچ

گرچه در این حالت، کاربری آغل تغییر نیافته اما درهرحال، بالاستفاده رها . بودند مناطق دیگری بالاستفاده مانده

 .شده بودند

  که در ادامۀ )برخی ایرادات فنی آغل : هاا مهارتی خانوار در رفع آنیایرادات فنی آغل و ناتوانی مالی

برخی از خانوارها بسته به سطح . عنوان جایگاه دام شده استمانع کاربری آن به( شودها اشاره میگزارش به آن

اند آن ایرادات را اند اما برخی دیگر که نتوانستهتوانایی مالی و مهارتی، خود  نسبت به اصالح ایرادات اقدام کرده

های خود نیز آغل کنند و برای دامزیرا در کانکس زندگی می)اند ها نداشتها انگیزه کافی برای رفع آنیمرتفع نمایند 

 .اندغالباً با تغییر کاربری، آن را به انبار اموال تبدیل کرده( اندداده« دوکُتی»های خود را که داما اینیاند ساختهسنتی 

 ک مورد مشاهده شد که با ازدواج پسر خانواده، تصمیم گرفته شده است، آغل یدر : توسعۀ خانواده

عنوان مسکن زوج جدید مورد استفاده آن و نوسازی آن بهمورد استفاده از دام تخلیه شده و با اعمال تغییراتی در 

بار مشاهده شد اما ازآنجاکه توسعۀ خانواده کیروستای بازدیدشده این موضوع فقط  21اگرچه در میان . قرار گیرد

می ها عموماً فاقد امکانات مالی برای تدارک مسکن هستند، بیم آنتواند برای سایر خانوارها نیز روی دهد و آنمی

 .ک احتمال استیحال، این فقط نیباا. ای غالب تبدیل شودرود در آینده این نوع تغییر کاربری به پدیده

 شدههای ساختهسرشماری از وضعیت کاربری کل آغل

حال، برای نیباا. روستا بازدید شد 21آغل در  12تر بیان شد در این پژوهش از طورکه پیشهمان

روستای هدف  23شده در دستگاه آغل ساخته 055از وضعیت کاربری کلیۀ دستیابی به تصویری جامع 

برای سهولت . ها را سرشماری کنندروستا درخواست شد آمار کاربری آغل 23ارهای هر یاز ده

ها خواسته شد سه نوع کاربری جایگاه دام، مسکونی و انبار را شمارش کنند و تمایزی آمارگیری از آن

هایی در وضعیت بالاستفاده قرار دارد ا آغلیانبار اموال قائل نشوند و چنانچه آغل میان انبار علوفه و 

هایی وجود ا آغلیها خواسته شد اگر آغل چنین از آنهم. را نیز در زمرۀ انبار شمارش کنند( ها)آن

ارش داشت که نیمی از آن جایگاه دام و نیمی دیگر انبار علوفه است، آن را در قالب جایگاه دام شم

 .زمان مسکونی و انبار نیز مالک را کاربری مسکونی بگیرندکرده و در مورد کاربری هم

الزم به . دهدمیروستا را نشان  23شده در هر های ساختهنتایج سرشماری کاربری آغل 9جدول 

ذکر است که در جدول مزبور نام روستاها بر اساس نسبت تعداد کاربری جایگاه دام به تعداد آغل 

طورکه از دو ردیف آخر جدول مزبور همان. انداز صعودی به نزولی مرتب شده( ستون آخر)شده ساخته

با کاربری جایگاه دام ( 21%ا ی)باب  922روستا،  23شده در دستگاه آغل ساخته 055مشخص است، از 

ا انبار یاند و به خانه افتهیتغییر کاربری ( 91)%اند و مابقی عنی کاربری هدف مورد استفاده قرار گرفتهی

 .اندمبدل شده
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 شده به تفکیک هر روستاهای ساختهنتایج سرشماری کاربری آغل. 9جدول 

 روستا نام فیرد
 آغل تعداد

 شدهساخته
ی کاربر تعداد
 دام گاهیجا

 تعداد
ی کاربر
 یمسکون

 تعداد
ی کاربر
 انبار

 نسبت
 به دام گاهیجای کاربر تعداد

 شدهساختهآغل تعداد
 255% 5 5 20 20 وندنهیآ پاالن 2
 255% 5 5 2 2 خدانظر قمان 1
 31% 2 5 20 22 عباس ده 9
 50% 5 1 21 22 انیچقاو 1
 50% 0 15 51 33 یوال رش قوله 0
 59% 20 5 15 00 عثمان لمهچم 2
 23% 5 1 21 12 گیبی مصطف 5
 22% 1 1 23 13 لیشو 1
 29% 5 2 25 22 گزن 3
 22% 21 5 11 92 نرگس پاالن 25
 25% 5 5 12 90 ایاول پاالن 22
 25% 9 21 10 11 انیبی ب وگهید 21
 09% 5 3 25 23 یسفل مورت دشت 29
 11% 1 3 25 12 مرزالن 21
 11% 5 0 1 3 ایاول مورت دشت 20
 12% 3 1 21 13 یسفل پاالن 22
 1% 5 11 1 11 لیل دشت 25
 1% 5 22 2 21 زاغه 21
 5% 1 5 5 1 چاالبه 23

-  25 292 922 055 جمع

-  21% 12% 21% هاآغل کل به نسبتی کاربر

 

ها درصد از آغل 21روستا،  23طور میانگین و در کل ِتوجه آن است که گرچه بهنکتۀ قابل

برای مثال، در روستاهای . کسان نیستیکاربری جایگاه دام دارند اما نسبت کاربری در همۀ روستاها 

ها کاربری جایگاه درصد از آغل 31درصد و در روستای ده عباس  255وند قمان خدانظر و پاالن آینه

 31درصد و روستاهای دشت لیل و زاغه  255این در حالی است که در روستای چاالبه . دام دارند

میانگین کاربری جایگاه دام در روستاهای گزن، شویل، . گاه دام دارندیر جایها کاربری غدرصد از آغل

 50وند و قمان خدانظر، حدود رش، ده عباس، پاالن آینهمصطفی بیگ، چم لمه عثمان، چقاویان، قوله

بیان، دشت مورت یاهای پاالن نرگس، پاالن اولیا، دیوگه بکه همین رقم برای روستدرحالی. درصد است

 .درصد است 15سفلی، مرزالن، دشت مورت اولیا، پاالن سفلی، زاغه، دشت لیل و چاالبه حدود 

ها کاربری درصد آغل 255شود این است که چرا در برخی روستاها که به ذهن متبادر می یسؤال

گر، یدعبارتِگاه دام دارند؟ بهیر جایدرصد کاربری غ 255به جایگاه دام و در برخی دیگر مانند چاال

ترین عامل در تغییر کاربری آغلشود؟ مهمتفاوت نرخ کاربری جایگاه دام در روستاها از کجا ناشی می

زدگان زودتر از سایر درواقع در روستاهایی که مسکن زلزله. ا مسکن استیها موضوع نداشتن سرپناه 
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در مقابل، در . اندعنوان جایگاه دام مورد استفاده قرار گرفتهها بهده است، آغلروستاها تکمیل ش

دلیل فقدان های ساخت مسکن تکمیل شده است، روستائیان بهروستاهایی که طرح آغل زودتر از طرح

 .اندسرپناه، آغل را به خانه مبدل کرده و در آن ساکن شده

رسانی ساخت مسکن زودتر از سایر های کمکا طرحالبته، این نکته که چرا در برخی روستاه

روستای  23درواقع، . گرددیهای میان روستاها نیز برمروستاها اجرایی و تکمیل شده است به تفاوت

اما میزان جمعیت و نیز سهولت دسترسی احتماالً دو . کدیگر تفاوت دارندیهای مختلفی با هدف از جنبه

درهرحال، . بازسازی مسکن در روستاهای مورد اشاره را توضیح دهند توانند سرعتعاملی هستند که می

پهلوی اول، پهلوی دوم، جنگ )نباید ازنظر دور داشت که روستاها از منظر عواملی چون زمان مهاجرت 

های حاصلخیز، بافت فرهنگی و ، موقعیت جغرافیایی ازنظر میزان دسترسی به آب و زمین(ساله 1

های های دولتی و کمکارانهی، و میزان جذب (ا پراکندگییفشردگی )کالبدی  سرمایۀ اجتماعی، فضای

های برداری از آغلکسان نیستند و قطعاً ترکیب این عوامل در تعیین شکل بهرهیکدیگر یخیرین با 

 .شده به انحاء مختلف مؤثر بوده استساخته

 هانشده در آشده در طرح آغل و تغییرات اعمالایرادات فنی مشاهده

ها به نقص اند که برخی از آنها اعمال کردهها مشاهده شد که روستائیان تغییراتی در آغلدر بررسی آغل

مانند جانمایی نادرست و فقدان )و نقص اجرا ( مانند تعریق سقف و کف غیرقابل شستشو)طراحی 

( نصب آخور ثابت  مانند ایجاد جداساز، افزودن درب و)و برخی دیگر، به تسهیل استفاده ( زهکشی

 .شوندگردد که در ادامه توضیح داده مییبرم

 تعریق سقف

منطق . اندهای بازی وجود دارد که عمداً پوشیده نشدهدر طرح ساختمان آغل برای گردش هوا محفظه

های مربوط بر این اساس بوده است که گازهای متصاعد از دهان و فضوالت دام باز گذاشتن محفظه

ِدیگر، در هنگام طراحی آغل نظر کارشناسی آن بوده ازطرف. که آغل تهویه داشته باشد کندایجاب می

یابد و دام در زمستان احساس سرما با دمای محیط تطبیق می( ا سنگینیاعم از سبک )است که بدن دام 

ر مصاحبه حال، دنیباا. داشتن فضای آغل نیستها برای گرم نگهکند و لذا نیازی به پوشاندن محفظهنمی

ا گوساله تازه یتواند در برابر سرما مقاوم باشد اما بره با روستائیان مشخص شد که اگرچه دام بالغ می

رو، روستائیان در فصل زمستان و نیازا. متولدشده این ظرفیت را ندارد و در برابر سرما تلف خواهد شد

های باز آغل فی نسبت به پوشاندن محفظهها با استفاده از مواد مختلا گوسالهیها برای حفاظت از بره
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گل، پارچه و گونی، ورق فلزی، چوب، فوم، نایلون، ورق پالستیکی، آجر و انواع مالط، کاه. اقدام کردند

 .ها استفاده شده بودها برای پوشاندن محفظههای ایزوگام و ورق سینوسی موادی بودند که از آنتکه

گیرد و دمای هوای داخل آغل افزایش میای باز تهویه صورت نمیهحال، با پوشیده شدن محفظهنیباا

در این حالت، سطح بیرونی سقف فلزی آغل که با محیط بیرون تماس دارد و در زمستان در . یابد

این اختالف . که زیر آن بر اثر دمای داخل آغل گرم استیشود درحالمعرض بارش برف است، سرد می

قف فلزی آغل به تعریق و چکه کردن آب روی دام و خیس شدن آن میدمای سطح بیرونی و داخلی س

کنند، بدن خیس انجامد و زمانی که دام را برای نظافت کف آغل و آب و علوفه دادن از آغل خارج می

که بنا بر طوری. خورد و ممکن است تلف شوددام در معرض هوای سرد قرار گرفته و سرما می

در . های روستائیان به همین دلیل در فصل زمستان تلف شدنددی از دامشده، تعدایاطالعات گردآور

ها مشخص شد که روستائیان به پنج روش مختلف نسبت به رفع این نقص طراحی اقدام بازدید از آغل

 :پنج روش مزبور عبارتند از. اندکرده
 شیشه زیر سقف فلزی؛عایق کردن سقف با استفاده از قراردادن پشم .2

 های ایزوگام روی سقف؛سقف با استفاده از قراردادن تکه عایق کردن .1

روی آن برای ( مشما)عایق کردن سقف با استفاده از ریختن خاک روی سقف فلزی و کشیدن نایلون  .9

جلوگیری از گل شدن خاک بر اثر برخورد با آب باران و برف و سپس قرار دادن اجسام سنگین روی نایلون 

 دن آن بر اثر وزش باد؛منظور اجتناب از بلند شبه

 کشیدن نایلون زیر سقف فلزی برای جمع کردن آب حاصل از تعریق و ممانعت از ریخته شدن آن روی دام؛ .1

 .های آغل با استفاده از حصیر برای جذب آبایجاد سقف کاذب در حدِفاصل سقف فلزی و دیواره .0

 ها از گاوهاا جداساز گوسالهینبود جداساز دام سنگین از سبک 

مواد مورد . اندر مشاهدات میدانی مشخص شد که برخی از روستائیان در آغل جداساز نصب کردهد

. های فلزی بودندهای چوبی و ورقههای سیمانی، تختهاستفاده برای ساخت جداسازها عموماً بلوک

 . ها عموماً در دو حالت زیر اتفاق افتاده استنصب جداساز در آغل

در این حالت، برای ممانعت از . شوددام سبک و هم دام سنگین، نگهداری می اول، در مواقعی که هم* 

 .کدیگر تفکیک شوندیها از آسیب رسیدن به دام سبک از سوی دام سنگین، ضرورت دارد آن

در این حالت نیز . دوم، در شرایطی که تعدادی گوساله تازه متولدشده در آغل وجود داشته باشد* 

ها از های یکدیگر، آنمنظور اجتناب از آسیب رساندن گاوها به گوسالههکند بضرورت ایجاب می

 .کدیگر منفک شوندی
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 کف غیرقابل شستشو

ای طراحی نشده که ادرار گونهشده بستر زمین است و لذا قابل شستشو نیست و بههای ساختهکف آغل

در مشاهدات میدانی بعضاً مشاهده شد در مواردی که . شوددام از آن خارج شود لذا جذب خاک می

شود ادرار در آغل نگهداری می( رأس 15تا  95در حدود )ا تعداد زیادی دام سبک یتعدادی دام سنگین 

بدیهی است این وضعیت باعث شیوع  2.کندای مبدل میگونهو مدفوع دام کف آغل را به وضعیت باتالق

شود که های حرکتی و امراض عفونی و انگلی میهای اندامورام پستان، بیماریها مانند اانواع بیماری

 .برای سالمت دام، مضر است

 ایجاد درب جدید

بر درب موجود، درب دیگری نیز برای آغل ایجاد در برخی موارد مشاهده شد که روستائیان عالوه

 . ستا اضافه عموماً در شرایط زیر ایجاد شده ایدرب جدید . اند کرده

در این حالت ضمن . شودکی در شرایطی که در آغل، هم دام سبک و هم دام سنگین نگهداری میی* 

تالش شده است با ( تر توضیح داده شدشیکه پ)جداسازی فضای دام سبک و سنگین به کمک جداساز 

 .کدیگر مجزا شودیایجاد درب جدید مسیر تردد دام سبک و سنگین نیز از 

ا ی( ان)پذیری و تردد به درون آغل را برای کاربری که ایجاد درب اضافه دسترسدیگری در شرایط* 

 .کرده استها تسهیل می دام

 ایجاد آخور ثابت

در مواردی که از آغل برای جایگاه دام سبک استفاده شده است، مشاهده شد که روستائیان در کنار 

این در حالی است که در طرح . اندساخته ا سیمان آخور ثابتیدیوارهای آغل با استفاده از گچ، چوب 

 .بینی شده استاصلی آغل، آخور متحرک و فلزی پیش

 .شونددر ادامه، مواردی که مرتبط با نقص اجرا هستند، توضیح داده می 

 جانمایی نادرست و فقدان زهکشی

اند، واقع شدهدار روستاهای بازدیدشده عموماً در نواحی کوهستانی قرار دارند و لذا در سطوح شیب

های کوه را تراشیده و های مسطح ناچاراً دامنهرو، زمین مسطح کم است و اهالی برای ایجاد زمیننیازا

ا یِدیگر، روستاهای مزبور فاقد زهکشی ازطرف. اندا پلکانی مبدل کردهیای آن را به حالت طبقه

ها در گودی ه در مواردی آغلاین موضوع باعث شده ک. های سطحی هستندآبمسیرهای هدایت روان

                                                           
لذا در شرایطی که چند گاو بالغ در . کنددرصد وزن بدن، مدفوع از خود خارج می 1تا  5لیتر ادرار و در حدود  21تا  2یک گاو بالغ روزانه  2

 .یابدویژه در فصل زمستان که نفوذپذیری خاک نیز کاهش میبه. شودشدت مرطوب میآغل نگهداری شود، بستر آن به
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ها ها آب به درون آنا آب شدن برفیا در مسیر جریان آب باشند و در هنگام بارش باران یقرار بگیرند 

های فضایی اساساً تیدلیل شرایط محیطی منطقه و محدوداینکه بهبهدر این حالت و باتوجه. نفوذ کند

در هنگام اجرا حداقل برای این موارد، زهکشی مناسب  ها مناسب نبوده، بایدمکان ساخت برخی از آغل

ت یدرنها. شد که این اتفاق روی نداده استگرفت تا از ورود آب به داخل آغل ممانعت میصورت می

. و فقدان زهکشی، به ورود آب به داخل آغل منجر شده است( گرچه از روی اجبار)جانمایی نادرست 

ا کاربری آغل را به انبار یاند و به زهکشی و هدایت آب اقدام کردها خود اهالی نسبت یدر این حالت، 

همچنین، در برخی موارد که آغل در مکان بادگیری . اندا آن را بالاستفاده گذاشتهیو  اموال تغییر داده

ا سنگ روی سقف تالش یساخته شده است، اهالی با قرار دادن اجسام سنگینی مانند الستیک تراکتور 

 .از بلند شدن سقف بر اثر وزش باد جلوگیری کنند اندکرده

 پیامدهای نقایص فنی طرح آغل

و هم از بُعد اجرا ایراداتی ( ا مشخصات فنیی)طورکه مالحظه شد طرح آغل هم از بُعد طراحی همان

ا ایرادات طرح آغل فهرست شده و توضیح داده یا اثرات ناشی از نقایص یدر زیر پیامدها . داشته است

 .شوندمی
تر نیز بیان شد اهالی برای رفع ایرادات طورکه پیشهمان: آسیب به بنا بر اثر رفع غیراصولی و غیراستاندارد ایرادات -

به روش( مانند نصب جداساز و درب جدید)ا اعمال تغییرات غیرکارکردی ی( مانند تعریق سقف و ورود آب)کارکردی 

های تری ویژه دیوارهبه)اند و در مواردی به بنای آغل نامناسب نیز استفاده کردههای غیراستاندارد متوسل شده و از مواد 

 .ت کاهش عمر مفید آن را در پی خواهد داشتیاند که درنهاآسیب زده( دی پنل

تعریق سقف در زمستان، خیس شدن و سرماخوردگی دام را در پی داشته که در مواردی : تلفات دام بر اثر سرماخوردگی -

ِمالحظه نبود زیرا روستائیان با مشاهده ارتباط چندان شایع و قابلنیالبته تلفات درا. ها منجر شده استشدن آن به تلف

اقدام کرده ( از طریق عایق کردن سقف یا تغییر محل نگهداری دام)تعریق سقف، بالفاصله نسبت به رفع این مشکل 

 .بودند

مثالً خرید پشم)و ورود آب باعث شده که خانوارهایی که توان مالی ایرادات فنی مانند تعریق سقف : تغییر کاربری -

الزم برای اصالح ایرادات فنی را ندارند، آغل را بالاستفاده گذاشته ( بندی و زهکشیمانند عایق)ا توان مهارتی یو ( شیشه

شته است و صرفاً محدود به ایرادات البته تغییر کاربری دالیلی دیگری نیز دا. ا کاربری آن را به انبار اموال تغییر دهندی

 .فنی نبوده است

های تر مالحظه شد کاربری آغلشیطورکه پهمان: «طرح آغل»برداری و منتفع شدن بیشتر برخی روستاها از عواید ناشی از بهره

برخی دیگر  ها کاربری جایگاه دام و دردرصد آغل 255در برخی روستاها . شده در روستاهای مختلف متفاوت استساخته

ت یها درنهابرداری از آغلرود این تفاوت در بهرهبنابراین احتمال می. دارند( ا انباریخانه )درصد کاربری غیر جایگاه دام  255

همراه داشته تواند آثار اقتصادی و اجتماعی دیگری بهروستاها منجر شود که خود می( یا دارایی)به عدم توازن در تعداد دام 

 .باشد
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 شده در آغل برای تبدیل آن به مسکنتغییرات اعمال

روستائیان . اندتبدیل شده( کاربری مسکونی)ها به خانه درصد از آغل 12طورکه بیان شد در حدود همان

نوع تغییر  25در بازدیدهای میدانی . اندبرای تبدیل آغل به خانه تغییرات متعددی را در آن اعمال کرده

ا البی، دیوارکشی و تبدیل فضای آغل به یایجاد ورودیه : ییرات مزبور عبارتند ازتغ. مختلف مشاهده شد

ها، تغییر بندی سقف و پوشاندن محفظهدو بخش مجزا، سیمان کردن کف، سفیدکاری دیوارها، عایق

تر کردن پنجرۀ ، ایجاد پنجره جدید، بزرگ(برای فضای جداشده)درب ورودی، ایجاد درب جدید 

خاری و دودکش، نصب آبگرمکن، ایجاد حمام، نصب روشویی، ایجاد آشپزخانه اُپن، موجود، نصب ب

 .نگاه کنید 22تا  2برای نمونه به تصاویر . کاریشویی، نصب پنکه سقفی و کاشینصب ظرف

 

آغل با کاربری مسکونی . 2تصویر 

شیشه، آشپزخانه اُپن، سقف پشم –

روشویی، ایجاد شویی و ایجاد ظرف

 کاریحمام، نصب آبگرمکن، کاشی

 

آغل با کاربری مسکونی . 1تصویر 

ها، ایجاد پنجره پوشاندن محفظه –

جدید، آشپزخانه اُپن، سفیدکاری 

دیوارها، عایق کردن سقف با پشم

 شیشه

 

 

 –آغل با کاربری مسکونی. 9تصویر 

 ا البی حصیرییایجاد ورودیه 
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 تبدیل آغل به انبار علوفه. 1تصویر 

 

 
سازی آغل برای آماده. 0تصویر 

عایق کردن سقف با )سکونت 

شیشه، ایجاد استفاده از پشم

آشپزخانه اُپن، پوشاندن کامل 

ها با سیمان و گچ، سیمان محفظه

کردن کف، سفیدکاری دیوار و برق

 (کاری

  

ها با پوشاندن محفظه. 2تصویر 

 ونولیتیهای استفاده از تکه

 

 

کشیدن پالستیک زیر . 5تصویر 

سقف برای جمع کردن آب ناشی از 

 تعریق و نصب جداساز چوبی برای

آب )تفکیک دام سبک از سنگین 

شده در پالستیک مشخص جمع

 (است

 

 



 8931 زمستان ، پاییز و2، شمارۀ ازدهمیدورۀ  ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  151

 

 

بندی سقف با عایق. 1تصویر 

ریختن خاک روی )استفاده از خاک 

سقف فلزی، کشیدن نایلون روی 

خاک، و قراردادن اجسام سنگین 

 (روی نایلون

 

 

اجسام سنگین قرار دادن . 3تصویر 

روی سقف برای مقابله با بلندشدن 

سقف بر اثر وزش باد و پوشاندن 

های ها با استفاده از ورقهمحفظه

 سینوسی

 

 

 –آغل با کاربری انبار. 25تصویر 

 دلیل نفوذ آبباً بالاستفاده بهیتقر

 

 

 آغل با کاربری. 22تصویر 

شویی، نصب ایجاد ظرف –مسکونی

گرمکن و ایجاد حمام، سقف آب

شیشه، سیمان کردن کف و پشم

 سفیدکاری دیوارها
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 در روستاهای بازدیدشده یتقسیم جنسیتی کار دامدار

زنان عموماً . اندطور جنسیتی تفکیک شدهدر روستاهای مورد بازدید کارهای مرتبط با نگهداری دام به

ا گوسالۀ تازه یوظایف مرتبط با نظافت و تمیز کردن جایگاه دام، کمک به زایمان دام، مراقبت از بره 

ا گوسالهیها متولدشده، دوشیدن شیر، تهیه محصوالت لبنی، آب و علوفه دادن به دام و به چرا بردن بره

این در . ها استنحوۀ مصرف شیر دام در کنترل آنها را بر عهده دارند و مالکیتی بر دام نداشته و تنها 

دوفروش دام را یحالی است که مردان فقط وظیفۀ تدارک علوفه، به چرا بردن گاوها و گوسفندان و خر

ها شوند و عواید حاصل از فروش دام صرفاً تحت کنترل آنبر عهده دارند و مالک دام محسوب می

زنان است، اما این موضوع پدیدۀ  ۀیفۀ تدارک علوفه نیز بر عهدالبته در مواردی مشاهده شد که وظ. است

ساعت از وقت  25تا  1توان گفت زنان در روز بسته به تعداد دام، بین طورِخالصه، میبه. غالبی نیست

شود که آیا طرح حال این سؤال به ذهن متبادر می. کنندهای مرتبط با دامداری میخود را صرف فعالیت

ا برعکس، ایجاد اشتغال برای مردان یزایی زنان بوده است؟ به دنبال افزایش اشتغالآغل از اساس 

دهد که در ابتدای طرح، به موضوع تفکیک زده را هدف قرار داده بود؟ قراین نشان میروستاهای زلزله

 .ف مرتبط با دام توجه نشده بودیجنسیتی وظا

 گیرینتیجه

ها، نصب جداساز، ایجاد آخور بندی، پوشاندن محفظهشامل عایق)شده در آغل میزان تغییرات اعمال

حداقل در فصول )از سوی روستائیان نشانگر آن است که طرح فنی آغل ( ثابت، و ایجاد درب جدید

ِدیگر، ایرادات بخش اجرا ازطرف. متناسب با نیازمندی کاربران نهایی طراحی نشده است( سرد سال

بعضاً ورود آب به درون آغل را به همراه داشته که خود در ( قدان زهکشیشامل جانمایی نامناسب و ف)

توان نتیجه گرفت که طرح بنابراین، می. منتج شده است( تبدیل آغل به انبار)مواردی به تغییر کاربری 

 .فنی آغل، از ابعاد کارکردی و غیرکارکردی نیازمند مهندسی مجدد است

درصد از  21روستا حکایت از آن دارد که تنها  23شده در آغل ساخته 055سرشماری از کاربری 

عنی کمک یبه هدف نیکوکار این به معنی آن است که طرح آغل باتوجه. ها کاربری جایگاه دام دارندآغل

دلیل این . درصد موفق بوده است 21زده تنها تا وکار دامداری روستائیان زلزلهبه حفظ و توسعۀ کسب

یکی اینکه در ابتدای طرح، ارزیابی درستی از اولویت نیاز زلزله. گرددییدی برمموضوع به دو نکته کل

موقع رسانی در حوزه مسکن بهنانه تصور شده که کمکیبطور خوشا بهیزدگان صورت نگرفته است و 

که دیگر این. رسانی انتخاب شده استعنوان حوزه کمکانجام خواهد شد و لذا احداث جایگاه دام به

ها بوده اما زده از طریق کمک به پیشۀ دامداری آنه هدف طرح آغل حفظ معیشت روستائیان زلزلهگرچ

ای از عناصر شامل انبار دام، سرمایۀ در از این موضوع غفلت شده است که دامداری مستلزم زنجیره
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داختن توان صرف پرگردش برای خرید علوفه، خود دام، دانش و فرهنگ دامداری و غیره است و نمی

 .از تشکیل کل زنجیره و کسب نتیجه مدنظر حصول اطمینان کرد( در اینجا جایگاه دام)ک عامل یبه 

به تقسیم جنسیتی کار در حوزۀ دامداری در روستاهای هدف، طرح آغل درواقع همچنین، باتوجه

برای مردان  حال آنکه بانیان طرح اساساً ایجاد اشتغال. زایی کرده استبرای زنان روستایی اشتغال

ِتوجه به تقسیم جنسیتی کار در حوزۀ دامداری در این موضوع به عدم. روستایی را هدف گرفته بودند

 .گرددروستاهای هدف برمی

اند اما در افتهیها کاربری جایگاه دام در روستاهایی که کار بازسازی مسکن به اتمام رسیده، آغل

نیازا. اندها به خانه تبدیل شدهمطلوب نرسیده است، آغل روستاهایی که هنوز بازسازی مسکن به نتیجۀ

و تعداد دام دارند  یمراتب وضعیت بهتری ازنظر دامداررو، روستاهایی که هم خانه و هم آغل دارند به

 .تر، دارایی بیشتری دارندو به بیان دقیق

 35ان سال ، گرچه به بیان صریح خود روستائیان، طرح آغل در سرمای سخت زمستدر مجموع

گاه این طرح نیکوکارانه، دستاورد شگرفی داشته است و توانسته ها بوده و از این نظرحافظ جان آن

زده را جبران کند، اما این موضوع به رسانی در حوزۀ بازسازی مسکن در مناطق زلزلهسرعتِ کُند کمک

، (ر و معیشت روستائیانوکایعنی برقراری چرخه کسب)شده درصد انحراف از اهداف وضع 91قیمت 

 21نظیر بوده و تا نظیر، حداقل کمحال، این طرح در نوع خود اگر نگوییم بینیباا. حاصل شده است

ها، حصول آموزی از اشکاالت آن و کاربست آنشده دست یافته است و با درسدرصد به اهداف وضع

 .است یافتنیدرصدهای موفقیت باالتر در اقدامات بعدی به سهولت دست

رسانی به مناطق  ریزان و نیکوکارانی که قصد کمک باتوجه به نتایج این پژوهش، برای برنامه

 :شود زده را دارند پیشنهادهای زیر ارایه می روستایی زلزله

 دیده از سوانح طبیعی باید تحلیلی از  های نیکوکارانه در مناطق آسیب پیش از طراحی و اجرای طرح

های جامعه مزبور پیش از سانحه تهیه شود تا اقدامات نیکوکارانه نه  آسیبها، مشکالت، و  چالش

گذشته از آن، الزم . ها نشوند بلکه در جهت رفع آن نیز حرکت کنند تنها موجب تشدید آن آسیب

این مهم از طریق، . های جدید پس از سانحه نیز به دست آید است که شناخت کاملی نیز از چالش

 .شود شناسی میسر می ای متخصصان جامعهه استفاده از ظرفیت

 ها  رسانی به روستاییان باید در قالب یک زنجیره صورت گیرد یعنی طیفی از نیازهای آن کمک

زیرا در صورتی که فقط به یک نیاز توجه . ریزی شود شناسایی شده و برای رفع کل آن نیازها برنامه

 .ه آن کمک محقق نشودشود این احتمال وجود دارد که مقصود نهایی از ارای
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 گذشته از آن، در مرحله . در مرحله شناسایی نیاز باید حتما از مشارکت اهالی محلی استفاده شود

ها و تجارب مختلف حاصل شده است،  ها که از گذر نسل طراحی نیز باید از دانش ضمنی آن

 .استفاده شود

  ها یا  سازمان. جنسیتی کار استمداخله در جوامع روستایی مستلزم شناخت کاملی از تفکیک

نیکوکارانی که قصد مداخله خیرخواهانه در جوامع روستایی را دارند باید پیش از هرگونه اقدامی 

عدم توجه به این . های جنسیتی در جامعه هدف داشته باشند تحلیل و شناخت درستی از نقش

 .دهد تواند اهداف مدنظر از اجرای طرح را تحت الشعاع قرار موضوع، می

 شوند باید به شدت الزامات انطباق با  زدگان طراحی و احداث می هایی که برای زلزله زیرساخت

این موضوع مستلزم آن است که طراحان و مهندسان از شرایط اقلیمی و . اقلیم را رعایت کنند

عدم توجه به این موضوع، ممکن . موقعیت جغرافیایی جامعه هدف، شناخت کاملی داشته باشند

 .های جدی مواجه سازد ست طرح فنی را با چالشا

 تشکر و قدردانی

گذار گروه توسعۀ بُندا و زده کرمانشاه از سوی بنیانطرح نیکوکارانه ساخت آغل برای روستائیان زلزله

در اینجا از نیات خیر و نیکوکارانه گروه توسعۀ بُندا و . ن مالی و اجرا شدیشرکت هیربدان، تعریف، تأم

 .شودبدان قدردانی میشرکت هیر
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