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چكيده
زمينه و هدف: اسكان در فضاى امن و مطلوب يكى از نيازهاى اوليه انسان امروز مى باشد. پس از هر سانحه با خسارات و صدماتى كه به زيستگاه هاى 
دائمى وارد مى آيد مردم سرپناه و مسكن خود را از دست مى دهند و از آنجا كه ساخت مسكن دائم براى بازماندگان، نياز به صرف وقت و هزينه زيادى 
دارد و در مدت زمان محدود و كوتاه مقدور نمى باشد، بحث اسكان موقت مطرح شده و جايگاه خاصى مى يابد. استفاده از شاخه هاى درخت نخل در 
مناطقى كه اين درخت وجود دارد، جهت ساخت سرپناه امرى رايج است. در بلوچستان سازه هايى با استفاده از اين جنس ساخته شده و به عنوان مسكن 
نيز مورد استفاده قرار مى گيرند كه البته در گذشته متداول تر بوده است. هدف از اين پژوهش، ارائه راهكارى بومى و ارزان قيمت براى تأمين اسكان 

موقت در زمان بحران، پس از سوانح طبيعى در اين مناطق است.
روش: منابع اصلى اين مقاله مبتنى بر مطالعات مكتوب و كتابخانه اي و مشاهدات ميدانى است كه به صورت توصيفى-تحليلى بررسى  شده و به 
نتيجه گيري رسيده است. به اين ترتيب كه بر اساس مطالعات نظرى ويژگى هاى سكونتگاه موقت پس از سانحه، مشخص شده و بر اساس مطالعات 

ميدانى، ويژگى هاى مسكن بومى گياهى ساخته شده از شاخه هاى نخل نيزتعيين گرديد و در نهايت با تطابق شاخص ها نتيجه گيرى انجام گرفت.
يافته ها: به نظر مى رسد ارزان قيمت بودن و حتى بى هزينه بودن برپايى اين سرپناه ها، باعث پابرجايى اين نوع سازه ها تا به امروز شده است. با توجه 
به اينكه تكنيك خانه سازى به اين شيوه، روشى بومى است و مردم نيز با آن آشنايى دارند، در اين مقاله روش ساخت اين سازه و مناطقى كه مصالح 

آن در دسترس مى باشد معرفى مى گردد. 
نتيجه گيرى: نظر به استفاده از سازه هاى بومى گياهى در مجاورت خانه هاى بازسازى شده و بعضًا در شهرها، در حال حاضر، مى توان اين سازه ها را 
به عنوان فضاهاى خدماتى مورد استفاده قرار داد. همچنين با توجه به مطابقت حداكثرى شاخص هاى اين الگوهاى بومى با ويژگى هاى عنوان شده براى 

اسكان موقت، مى توان نتيجه گرفت كه اين سازه هاى بومى، پتانسيل استفاده در زمان بحران را در منطقه بلوچستان، دارند.
كليدواژه ها: سرپناه، اسكان موقت، سوانح طبيعى، بلوچستان، مسكن بومى
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ABSTRACT
Background and objective: Today housing in a safe and desirable environment is one of the basic needs of human being. After 
each disaster, due to damages to permanent residences people lose their shelter and housing, since building the permanent 
residences for survivors requires a lot of time and money and it is not possible in short and limited time, the subject of tem-
porary residence is raised. Using the palm leaves are common for building where this tree exists. In Baluchistan, structures are 
constructed with this material, which are used as a house, also was more common in the past.The purpose of this study is to 
provide a native and inexpensive solution to provide temporary shelter in times of crisis after natural disasters in these areas.
Method: The main sources of this paper are based on documented and library studies and field observations that considered 
descriptively and conclusively. Thus, based on theoretical studies of the characteristics of the post-disaster temporary settle-
ment and field studies, the characteristics of native herbal settlement made of palm leaves has been determined and finally 
compare with index to take result.
Findings: It seems that local availability and low cost housing are the reasons of exist this technique until now. This is an in-
digenous method and people are familiar with it, so in this study the method of making this structure and the areas where 
materials are available is introduced.
Results: Due to the use of indigenous plant structures in the vicinity of reconstructed houses or sometimes in cities, these 
structures may now be used as service spaces. Thus, considering the maximum correspondence of the local model index and 
standard characteristics of temporary settlements, it can be concluded that these native structures have the potential to apply 
during the crisis in the Balochistan region.
Keywords: shelter, temporary settlement, natural disasters, Baluchistan, indigenous housing
Citation (APA 6th ed.): Momeni M, Zeinali A. (2018, Winter). Investigating the possibility of using a structure made by palm leaves 
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مقدمه
سوانح طبيعى اغلب باعث تخريب ساختمان ها مى شوند و با توجه به 
شدت تخريب ايجاد شده در سازه ها كه آن ها را به مكان هايى نا امن 
بازسازى ها  براى  الزم  اقدامات  مى كند،  تبديل  زندگى  ادامه ى  براى 
نياز  زمان  به  موارد  بسيارى  در  بازسازى  امر  اما  مى گيرد.  صورت 
نياز  بازماندگان،  مسكونى،  ساختمان هاى  بازسازى  زمان  تا  و  دارد 
ويژگى هاى  داشتن  نظر  در  دارند.  اسكان  براى  موقت  محيطى  به 
اسكان موقت بسته به شرايط زمانى و مكانى سانحه و ارتباط آن با 
سكونتگاه دائم، اهميت استفاده از روش هاى ساخت سكونتگاه موقت 

را روشن مى سازد.
يك  مخرب  سانحه  وقوع  لحظه ى  از  برنامه ريزى،  ديدگاه  از 
نياز  سانحه  از  ناشى  آسيب هاى  جبران  براى  مرحله اى  پنج  فرايند 
است كه شامل امداد و نجات، اسكان اضطرارى، مطالعات اسكان 
موقت، اسكان موقت و بازسازى مى باشد. يكى از مهم ترين مسائل 
در موفقيت آميز بودن اين فرايند، مطالعات اسكان موقت و اقدامات 
مورد  در  تحقيق  است.  سانحه  وقوع  از  پيش  زمينه،  اين  در  الزم 
پديده ى اسكان موقت، پس از وقوع سانحه منجر به تصميم گيرى هاى 
نادرست و ناكارآمدى مى شود كه نمونه هاى آن را در سوانح مختلف 

در كشور شاهد بوده ايم. (بهزادفر،1384)
راحتى  و  آسايش  حداقل  كه  است  سرپناهى  موقت،  اسكان 
به  خلوت)  نشيمن،  خواب،  (فضاى  شبه خانوادگى  شرايط  براى  را 
منظور تثبيت واحدهاى خانواده، در دوره ميانى پس از سانحه، فراهم 
مى نمايد. مدت استفاده از آن يك سال و گاهى بيشتر است كه در 
آن در نظر گرفتن تمهيداتى جهت تأمين امنيت، آب، انرژى، تأمين 
مسكن  آوردن  به دست  تا  بى خانمان ها  براى  گرمايش  و  سرمايش 

دائمى ضرورى است (كينل١،1972) .
اخير،  دهه هاى  در  مشهور،  معماران  و  طراحان  از  بسيارى 
كه  نموده اند  مدل هايى  و  سرپناه  مختلف  گونه هاى  ارائه  به  اقدام 
فولر  رودلف،  آلتو،  لوكوربوزيه،  كارهاى  به  مى توان  جمله  آن  از 
و كوروكاوا اشاره كرد. اين افراد، كوشيده اند كه با در نظر گرفتن 
يا  اضطرارى  مطلوب  مسكونى  واحد  يك  طراحى  پيچيدگى هاى 
موقت، و با يكنواخت نمودن آن، به توليد انبوه و صنعتى بپردازند و 

1.  Kinel

تعدادى را در كشورهاى سانحه ديده، مورد آزمايش قرار دهند. اما 
در اكثر موارد، اين تالش ها را واقعيت سانحه و آسيب ديدگان خنثى  

ساخته اند (فالحى،1385). 

تصوير1. طرح اسكان موقت ارائه شده توسط آلوار آلتو ( ديويس٢، 
(1978

از  انتقاد  با  بازسازى،  دست اندركاران  از  يكى  همچنين   
راه حل هاى  از  استفاده  به  را  مجريان  جهانى»،  رويكردهاى «طرحى 
بومى، تخصص هاى محلى و مصالح در دسترس، در خصوص طراحى 
اسكان هاى اضطرارى و موقت، فرا مى خواند (فالحى، 1386)٣. در 
انجام  بلوچستان  مناطق  در  كه  پـژوهش  اين  از  هدف  راستا،  اين 
گرفته است، چگونگى استفاده از راهكارهاى بومى، ارزان قيمت و 
متناسب با فرهنگ جامعه است كه جهت اجراى مسكن موقت پس 

از سوانح طبيعى در اين منطقه پيشنهاد گردد.

روش
تأمين مسكن موقت مناسب و متناسب با نيازهاي جامعه روستايى 
از مسائل مهم در برنامه ريزي و توسعه سكونتگاه هاي كوچك است 
كه جستجو در زمينه هاي نظري آن اهميت بسياري دارد. اين مقاله 
جنوب  در  روستايى  مسكن  و  روستاها  تاريخى  گذشته  به  استناد  با 
طريق  از  را  مناسب  موقت  مسكن  تأمين  به  تقرب  بلوچستان، 
سنتى  مساكن  منظور،  اين  براي  و  مى نمايد  جستجو  محلى گرايى 
بلوچ را مورد توجه قرار داده است .منابع اصلى اين مقاله مبتنى بر 
به  كه  است  ميدانى  مشاهدات  و  كتابخانه اي  و  مكتوب  مطالعات 
صورت توصيفى-تحليلى بررسى و به نتيجه گيري رسيده است. به 
اين ترتيب كه بر اساس مطالعات نظرى، ويژگى هاى سكونتگاه موقت 

2.  Davis
3.  فالحى در كتاب معمارى سكونتگاه هاى موقت پس از سوانح به نقل از دادلى، سال 

1386
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پس از سانحه، تعيين شده و بر اساس مطالعات ميدانى، ويژگى هاى 
مسكن بومى گياهى ساخته شده از شاخه هاى نخل استخراج و شيوه 
استفاده از اين سازه هاى گياهى نيز، پس از طوفان گونو سال 1386 
و همچنين در شرايط عادى قبل از سانحه توصيف گرديده است. در 
نهايت با تطابق شاخص هاى نظرى مسكن موقت با خصوصيات اين 

مسكن بومى تحليل و نتيجه گيرى انجام شده است.

مبانى نظرى
ويژگى هاى سكونتگاه موقت پس از سانحه 

عزيزان  دادن  دست  از  با  طبيعى  حوادث  از  پس  آسيب ديده  افراد 
روحى  شرايط  با  كاشانه شان  و  خانه  و  اموال  پراكندگى  و  خويش 
سختى مواجه مى شوند و نياز به سرپناهى امن و آرام دارند تا به تدريج 
به زندگى عادى خود بازگردند (آصفى،2009). در طراحى يك مسكن 
موقت، ويژگى هاى متفاوتى بايد در نظر گرفته شوند، به گونه اى كه 

عملكردى  و  فنى  عمومى،  مشخصات  نظر  از  خاصى  هويت  داراى 
باشد. معناى عمومى سرپناه و سكونتگاه موقت فراتر از محل زندگى 
است و مفاهيمى از قبيل داشتن آرامش خاطر، راحتى و جز اينها را 
نيز در برمى گيرد. بايد دانست كه مردم پس از سانحه «بى خانمان١» 
مى شوند نه فقط «بى ساختمان٢». بنابراين سرپناه، به عنوان فضايى 
براى ايجاد آرامش، امنيت، اطمينان خاطر و بازتوانى روانى و روحى 
و  خامنه  (ساعدى  گيرد  قرار  جدى  توجه  مورد  بايد  آسيب ديده  فرد 

حسينى، 1389).
سانحه،  از  پس  بازسازى  در  موقت  مسكن  اهميت  به  توجه  با 
راهكارهايى  زمينه  اين  در  پژوهشگران،  و  كارشناسان  از  بسيارى 
تا  كردند  ارائه  موقت  مسكن  ساخت  روش هاى  يافتن  بهبود  براى 
آرامش  و  آسايش  و  برسانند  آسيب ديدگان  به  را  كمك  بيشترين 
ويژگى هاى  از  تعدادى  جدول(1)  در  برگرداند.  آنان  به  را  نسبى 

عنوان شده توسط صاحب نظران جمع آورى و بيان گرديده است.

منطقه سرحد، مرز بين گرمسير و سردسير است. تفاوت ميان 
سرحديان و مكرانيان تنها جنبه جغرافيايى ندارد بلكه اين تفاوت در 
منطقه  دو  اين  مردم  زندگى  سنتى  و  اجتماعى  و  فرهنگى  جنبه هاى 
نيز مشاهده مى شود. شرايط جغرافيايى متنوع سبب تنوع آب و هوايى 
اين منطقه شده است. در اين منطقه بسيار خشك چهار نوع آب و هوا 

ديده مى شود:

1.  Homeless
2.  Houseless

جدول 1. ويژگى هاى اسكان موقت در مبانى نظرى
منابعويژگى هاى سكونتگاه موقت پس از سانحه ( مبانى نظرى )

ارائة سطح راحتى از كيفيت زندگى در اسكان موقت مطابق با استانداردهاى غالب زندگى؛ قيمت كم؛ امكان ساخت سرى؛ 
ساخت مسكن موقت متناسب با فرهنگ آسيب ديدگان؛ مناسب و ممكن براى استفادة مجدد، حذف آسان و غيرآاليندة 

مسكن موقت
(2007) Cassidy

قابليت حمل ونقل و استقرار  سريع؛ قابل استفاده در شرايط مختلف؛ استفاده از سازه هاى مناسب؛ سهولت توليد، راحتى نصب و 
سرتيپى پور (1390)جزئيات اجرايى ساده؛ هماهنگ و همساز با محيط زيست، اقليم و آب و هوا

استفاده ار فناورى بومى؛ كم بودن هزينة حمل ونقل؛ مناسب بودن از نظر ايمنى، فرهنگى و اقليمى؛ مشاركت آسيب ديدگان در 
برپايى؛ عدالت در توزيع يكسان اسكان موقت ميان آسيب ديدگان؛ اهميت دادن به معيارهاى معمارى و محوطه سازى محلى 

و بومى
فالحى)1386 )

محافظت در مقابل گرما، سرما، باد و باران؛ انباركردن اثاث و حفظ آنچه كه  از فاجعه سالم باقى مانده است؛ تثبيت و حفظ 
حدود خانه؛ ايجاد امنيت روانى؛ تأمين محيط خصوصى

بحرينى و آخوندى)1379(

استفاده از مصالح موجود و بومى در ساخت؛ سبك و قابل اجرا بودن با نيروهايى با مهارت فنى ساده؛ درنظرگرفتن عوامل 
مؤثر بر آسايش مانند اقليم و فرهنگ از يك سو و رعايت شرايط مرتبط با روشنايى،گرمايش و سرمايش از سوى ديگر

نيك روان منفرد) 1386)

يافته ها
مسكن گياهى در جنوب بلوچستان

پانصد هزار  حدود  وسعتى  با  بزرگ،  بلوچستان  يا  منطقه بلوچ نشين 
تقسيم  افغانستان  و  پاكستان  ايران،  كشور  سه  ميان  كيلومتر مربع 
از  كرمان،  و  سيستان  به  شمال  از  ايران كه  است. بلوچستان  شده 
شرق  به خاك كالت و از غرب به رودبار بشاگرد محدود است، به 

دو منطقه عمده شمالى «سرحد» و جنوبى «مكران» تقسيم مى شود.
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را  مراتع  سرسبزترين  كه  تفتان  كوه  مرتع  كوهستانى:  1.   منطقه 
دارا است، با درختان بادام و پسته كوهى كه قبايل بلوچ مدتى 

از سال را در دامنه هاى آن سپرى مى كنند.
2.    منطقه معتدل: دشت هاى زاهدان و خاش با ارتفاع 1400 متر 
كه منطقه معتدل اما با اختالف شديد درجه حرارت ميان شب 

و روز است.
3.   منطقه گرم: منطقه گرم جنوبى بلوچستان يا مكران كه بيابانى 

بسيار گرم است و از ايرانشهر به جنوب امتداد دارد.
4.  منطقه ساحلى: سواحل درياى عمان كه به دليل گرما و رطوبت، 

آب و هوايى معتدل و  بهارى در طول سال دارد.
لذا اين منطقه، حداقل با چهار نوع اقليم متفاوت روبه رو است كه 
هر كدام شرايط خاصى را براى زندگى و مسكن ايجاد مى كنند. آنچه 
است  بلوچ  مساكن  بناى  شيوه ى  و  مصالح  شكل،  است،  مشهود  كه 
كه با نوع معيشت، شرايط زيست محيطى و منابع قابل دسترس در 
حوزه ى جغرافيايى محل سكونت آن ها، رابطه مستقيم دارد. بلوچى 
كه به كشت و كار و پرورش نخل اشتغال دارد، از شاخه و تنه ى نخل 
خانه مى سازد. كشاورزى كه با آب و خاك سر و كار دارد، خانه ى خود 
را با گل و خشت بنا مى كند و هر كجا كه نوع توليد تلفيقى از همه 
اينهاست، در تيپ مساكن نيز اختالطى پديد آمده است. به عنوان مثال 
روستايى دامدار  يكجا نشين، هم با گل و خشت يا سنگ و چوب 
خانه مى سازد و هم از توپ استفاده مى كند (استرنج،1337). با اين 
حال، بلوچ هايى كه از طريق رفت و آمدهاى خويشاوندى يا كوچ روى 
خانه سازى  الگوهاى  از  كرده اند،  بر قرار  ارتباط  مختلف  مناطق  با 
مناطق ديگر نيز الهام گرفته اند. به همين دليل، در روستاهاى حوزه 
مى سازند  گياهى  مساكن  نيز،  كرمان  استان  جنوب  در  جازموريان، 
وحشى  نخل  برگ  و  نخل  درخت  چوب  آن،  اوليه  مصالح  عمده  كه 
است و به "توپ١" مصطلح است. البته تفاوت هايى در شيوه ساخت 
و تزيينات آ ن  نيز وجود دارد. به طور كلى در مناطقى از بلوچستان 
كه نخل دارى رواج دارد، مى توان اين نمونه از شيوه ساخت مسكن را 
مشاهده نمود. اين  درحاليست كه در صورت كمرنگ شدن استفاده از 
آن به عنوان خانه در بعضى از مناطق، اين مسكن ها به عنوان فضاهاى 

جانبى خانه، كاربرد فراوانى دارند. 

1.  Toop

يكى از زيباترين انواع مسكن گياهى بلوچ، توپى يا گرد توپ 
است كه مصالح آن نيز از چوب و برگ نخل است. اين سازه بيشتر 
رواج  فنوج  و  بنت  دلگان،  راسك،  به خصوص  ايرانشهر  حوزه  در 
را  بلوچستان   در  توپى  مسكن  پراكندگى  نقشه ى (1)  شكل  دارد. 

نشان مى دهد.

تصوير 1. نقشه پراكندگى مساكن گياهى بلوچى ( منبع : جانب الهى، 
(1374

محيط  در  كه  است  صورت  اين  به  توپى  مسكن  ساخت  شيوه 
 4 يا   3 هر  كه  را  نخل  شاخه هاى  متر،   4 قطر  حداكثر  با  دايره اى 
-از  دست  يك  فاصله  و  عمق  به  بسته اند،  هم  به  قبًال  را  آن  عدد 
آرنج تا نوك انگشتان- در زمين تعبيه مى كنند. شاخه هاى ديواره ى 
توپى در دو نوع عمودى و افقى بسته مى شوند، براى شاخه هاى افقى 
دارند،  بيشترى  انعطاف  كه  سر شاخه ها،  از  دوربند،  اصطالح  به  يا 
استفاده مى شود. ارتفاع توپ در قسمت مركزى حداكثر 5 متر است 
انسان  قد  يك  ارتفاع  تا  توپ  محيط  ديواره ى  نهايى،  مرحله  در  و 
از سطح زمين، با اليه ديگرى تنگاتنگ و مورب بسته شده و روى 
آن كاهگل مى كشند. پس از اجراى سازه توپ، سقف توپ را نيز 
با برگ نخل وحشى (داز٢) مى پوشانند، به گونه اى كه سر برگها به 
سمت پايين هدايت شود. همچنين براى پيشگيرى از آسيب طوفان 
و بادهاى تند، روى برگ هاى داز را كه «پيش»، نام دارند، با نوعى 
تور كه هم مى تواند با پيش، بافته شده باشد و هم مى تواند از جنس 

تورهاى ماهيگيرى باشد، محكم مى بندند.

2.  Daz
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تصوير 2. سازه توپ
هفته  يك  طول  در  نفر  چهار  يا  سه  كمك  با  توپ بند١   يك 
آشنايان،  از  توپ،  اجراى  براى  اما   ببندد.   را  توپ  يك  مى تواند 
دستمزدى نمى گيرد، زيرا كه اين كار بيشتر جنبه هميارى دارد، اما 
تهيه و جمع آورى مصالح، بر عهده متقاضى است، كه معموالً هزينه 

چندانى ندارد.
معموالً توپ ها را در اندازه هاى كوچكتر نيز براى نگهدارى دام 
يا انبار علوفه استفاده مى كنند. حتى افرادى كه خانه خود را از آجر 
قطع  سنتى  مسكن  با  را  خود  پيوند  هنوز  نيز،  ساخته اند  تيرآهن  و 
نكرده اند و به طور معمول، در گوشه اى از حياط خانه خود يك توپ 

هم اجرا مى كنند.
از انواع متداول تر ديگر مسكن گياهى در بلوچستان مى توان به 
«لوگ٢» اشاره كرد. لوگ ها كلبه هاى هاللى شكل و بناهايى بسيار 
ساده هستند. اسكلت آن ها از شاخه ى نخل است كه برگ هاى آن 
صورت  به  لوگ  دارند.  نام  اصطالح «كرز»٣  در  و  كرده اند  جدا  را 

نيم دايره با قطر حداقل 3 متر ساخته مى شود. 
شيوه ى ساخت لوگ به اين صورت است كه، سه تا چهار «كرز» 
را با طناب هايى كه از برگ «داز» بافته اند به هم مى بندند و آن ها را 
به فاصله هاى 10تا 15 سانتى متر، در چاله اى به عمق 10 سانتى متر 
تعبيه كرده و سر شاخه ها را نيز از باال به هم مى بندند. سپس شاخه هاى 
ديگرى را در عرض محيط، با همان كيفيت و به فاصله ى 10 تا 15 
سانتى متر، به صورت افقى مى بندند، به طورى كه بين دو كرز عمودى 

و افقى خانه هاى مربع شكل تشكيل شود.
1.  كسى كه توپ را مى بندد

2.  Loog
3.  Karz

 

تصوير3. لوگ

عرض لوگ چون به طول كرز بستگى دارد، تقريبًا هميشه ثابت 
بر  هركس  و  ندارد  وجود  محدوديتى  طول  انتخاب  در  ولى  است 
حسب توان و نياز خود بر طول لوگ مى افزايد. براى پوشش لوگ 

از حصيرى كه با داز مى بافند، استفاده مى شود. 
يكى ديگر از انواع مساكن سنتى كه هم اكنون نيز از آن به عنوان 
فضاهاى خدماتى همچون انبار و حتى آشپزخانه در بسيارى از روستاها 
لوگ  شبيه  نيز  مسكن  اين  دارد.  نام  مى شود،»كرگين۴»  استفاده  نيز 
محكم ترى استفاده  مصالح  از  ساخت آن  در  تفاوت كه  اين  با  است 
كرگين،  استحكام  براى  دارد.  شيب دار  حالت  آن  سقف  و  مى شود 
تيرهاى چوبى ضخيمى را حائل سقف و ديوار مى كنند. به همين دليل 
اين نوع مسكن در برابر وزش بادهاى تند مقاوم است. اين تيرها در 
طول و در حد فاصل كرزها در زمين، نصب شده و تا زير سقف نيز 
امتداد مى يابند. سپس تيرهاى سرتاسرى ديگرى  به صورت افقى و به 
موازات سقف، بر روى آنها نصب شده و پوشش ديوار و سقف نيز 
نخل  نيز، از شاخه ى  ورودى كرگين  در  مى شود..  تشكيل  حصير  از 
و  ثابت  مسكن  يك  كرگين  دارد.  حصير  از  روپوشى  گاه  كه  است 
غير قابل انتقال است. البته در نمونه هايى از آن، ديواره ى آن را تا ارتفاع 

يك متر با سنگ و خشت يا بلوك بتنى مى پوشانند.

تصوير4. كرگين
4.  Kargin
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ويژگى  هاى مسكن هاى گياهى در بلوچستان
در سيستان و بلوچستان، در معمارى بسيارى از گونه هاى ساختمانى، 
ساختمانى  مصالح  از  يكى  به عنوان  خرما  شاخ و برگ  و  تنه  از 
آن  مى توان  كه  اصلى  عناصر  از  يكى  مى شود.  استفاده  در دسترس، 
را از مصالح عمده ى مسكن هاى سنتى بلوچ محسوب كرد، شاخه ى 
بكنند.  را  آن  برگ  بايد  فقط  آماده سازى،  مراحل  در  كه  است،  نخل 
اين نوع از مسكن سنتى بلوچ به خشت و آجر هم نيازى نداشته و 
حتى براى اتصاالت آن نيز از الياف گياهى استفاده مى شود. ساخت 
اين نوع مسكن احتياجى به تخصص و فضاى زياد ندارد ، به گونه اى 
كه افراد خانه، خانواده و يا همسايگان با هميارى يكديگر ، مى توانند 
شاخ  با  سنتى  مسكن  ساخت  (جانب الهى، 1374).  بنا  كنند  را  آن 
و برگ نخل، هزينه قابل توجهى ندارد زيرا كه مصالح آن كامًال در 
دسترس بوده و حتى نوع لوگ و كرگين آن نيز، عالوه بر بى هزينه 
بودن، بعضًا به دست بانوان ساخته شده و به عنوان فضاهاى خدماتى، 
به محيط خانه اضافه و كم مى شود. اما در نوع توپ بلوچى، به دليل 
گيرد،  صورت  استاد كار  توسط  مى بايست  كه  آن،  بناى  شيوه ى 
مصالح  تهيه  شامل  كه  است،  امكان پذير  كمى  هزينه  با  آن  ساخت 
در  هم  و  تابستان  در  هم  بناها  اين  از  مى باشد.  توپ  دستمزد  و 
زمستان استفاده هاى مشخصى مى شود. در زمستان به خصوص براى 
از  حاصل  دود  و  است  مهيا  آن ها  در  آتش افروزى  امكان  گرمايش، 
آتش نيز، از منفذ هاى سقف خارج مى شود كه اين عملكرد به دليل 
نبود زيرساخت هاى گاز و برق در روستاهاى اين منطقه كارا مى باشد. 
خشك  براى  آن،  از  مناطق،  بعضى  در  نيز،  تابستان  در  همچنين 
به  مى كنند.  استفاده  تنباكو  جمله  از  كشاورزى  محصوالت  كردن 
اين ترتيب كه بوته هاى تنباكو را به در و ديوار مى آويزند تا از دو 
سو بادخور داشته باشند و پوسيده نشوند. همچنين استفاده از توپ، 
به دليل وجود امكان آويز كردن وسايل از اسكلت توپ و تهويه هواى 
داخل آن، براى نگهدارى آذوقه و محصوالت كشاورزى در تابستان، 

بسيار مناسب است.
اين  در  ساخت  شيوة  قديمى ترين  سازه ها،  از  گونه  اين  اگرچه 
ورود  مانند  بهداشتى  مسايل  به دليل  ولى  مى باشند  دارا  را  مناطق 
رخداد آتش سوزى،  همچنين امكان  و  خزنده  موجودات  حشرات و 
امروزه به ندرت جهت زندگى دائم مورد استفاده قرار مى گيرند و طى 

مشاهدات انجام شده، به فضاهاى موقت و جانبى، مانند انبار و مكان 
نگهدارى دام، اختصاص داده مى شوند. با اين وجود، در حال حاضر 
اين  در  ندارند،  را  خانه  ساخت  توانايى  هنوز  كه  افرادى  از  برخى 
سازه هاى گياهى زندگى مى كنند، كه با كمى تغييرات مانند اضافه 
احداث  و  سرما  نفوذ  از  جلوگيرى  براى  پالستيك  اليه  يك  نمودن 
ديواره هاى كوتاه گلى يا بلوك سيمانى با پالستر گچ و خاك، كيفيت 
و  آفتاب  تابش  از  جلوگيرى  براى  همچنين  مى دهند.  ارتقا  را  آن 
در  مى پوشانند.  حصير  يا  پارچه  با  را  آن ها  روى  نيز،  شدن  گرم 
چنين مواردى عالوه بر استفاده به عنوان مسكن و با اعمال ملزومات 
خاص اين فضاها، نمونه هاى سست تر و كوچكتر با همين مصالح، 
نيز  انبار،  و  بهداشتى  سرويس  حمام،  كاربرد  جهت  خانه  حياط  در 

ساخته مى شوند.
از  شده،  انجام  مصاحبه هاى  در  كه  است  اين  مهم  نكته ى  البته 
ديدگاه اكثر مردم، اين سازه ها غالبًا به دليل مناسب بودن آن در زمان 
وقوع زلزله، مورد استقبال قرارگرفته و دوباره در برخى نقاط شهرى 

و روستايى و در مجاورت خانه افراد ساخته شده اند. 
مشخصه هاى  و  ساخت  شيوه ى  فيزيكى،  خصوصيات  معرفى  با 
بومى  مساكن  ويژگى هاى  مى توان  بومى،  مسكن هاى  اين  اقليمى 
زير   2 شماره  جدول  در  را  نخل  شاخه هاى  از  شده  ساخته  گياهى 

به صورت خالصه جمع بندى نمود.
نحوه ى استفاده از مسكن هاى گياهى پس از بازسازى در طوفان 

گونو 
( نمونه موردى: روستاى دولت آباد )

نحوه ى  و  بلوچستان  بومى  معمارى  بيشتر  شناخت  منظور  به 
استفاده از آن در سال هاى اخير، و همچنين با توجه به موضوع مقاله 
كه به بررسى امكان استفاده از معمارى بومى گياهى به عنوان اسكان 
موقت مى پردازد، يكى از روستاهاى منطقه كهير شهرستان كنارك 
كه پس از سانحه 1386، سيل و طوفان گونو، بازسازى شده است 
را، به عنوان روستاى هدف در نظر گرفته، در سال 1393 به صورت 
خالصه  به طور  شده،  جمع آورى  اطالعات  و  نموده  مطالعه  ميدانى 

عنوان شده اند.
دهستان كهير از توابع بخش مركزى شهرستان كنارك در استان 
سيستان و بلوچستان مي باشد، كه تعداد 37 روستا را تحت پوشش 
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قرار داده است. بيشتر روستاهاى اين دهستان در كنار جاده اصلى 
كنارك - جاسك قرار گرفته اند. دهستان كهير به دليل نزديكى به 
اختالف  و  داشته  معتدل  زمستان  و  مرطوب  و  گرم  تابستان  دريا، 
دماى شب و روز نيز كم مي باشد، همچنين گاهى هواى شرجى نيز 
قلمروهاى  مهم ترين  از  يكى  كهير  دشت  مي شود.  ديده  منطقه  در 
زراعى است و لذا مردم اين منطقه، به كشاورزى، دامپرورى مشغول 

بوده و همچنين به دليل نزديكى به دريا به صيادى نيز مى پردازند.
روستاى   ،1386 سال  در  گونو  طوفان  و  سيل  جريان  در   
شهداد كهير به طور كامل تخريب شد و روستاى دولت آباد، يكى از 
روستاهاى دهستان كهير، در مجاورت جاده كنارك-جاسك، براى 

اهالى طوفان ديده، بازسازى گرديد.
تصوير 5: تصوير هوايى موقعيت روستاى دولت آباد

اساس  بر  خانه ها  بازسازى  طرح  گونو،  از  پس  بازسازى  براى 
و  شطرنجى  بافت  طرح  صورت  به  شده،  گرفته  تصميم  تيپ  طرح 

جدول 2. ويژگى هاى مسكن هاى گياهى ساخته شده از شاخه هاى نخل در بلوچستان
ويژگيهاى مسكن هاى گياهى ساخته شده از شاخه هاى نخل در بلوچستان

كرگينلوگتوپ
***استفاده از مصالح در دسترس1
***اجرا با استفاده از نيروهاى بومى2
*برپايى توسط زنان3
***قيمت ارزان 4
5(no-cost) امكان ايجاد بدون هزينه**
***تناسب با شرايط اقليمى منطقه6
**سرعت ساخت باال7
**امكان ساخت كمتر از يك هفته8
**برپايى در ابعاد و اندازه هاى مشخص9
*قابليت برپايى در مساحت هاى گوناگون بزرگ و كوچك10
***استفاده از مصالح بومى11
***قابليت استفاده در زمان بهره بردارى از مسكن دايمى12
***مأنوس با مردم13
***مورد استفاده در حال حاضر14
***متناسب با محيط زيست15
**قابليت جابجايى16
***رعايت حريم خانواده17
***امكان آشپزى18
***امكان سكونت19
***نگهدارى محصوالت كشاورزى 20
***استفاده به عنوان انبار و نگهدارى وسايل21
***سازه سبك22
**امكان بهبود دوام سازه با مصالح مناسب23
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اكثر  شغل  شد.  گرفته  نظر  در  مترى   200 شده  واگذار  زمين هاى 
داده  اختصاص  زمين  گستردگى  به  توجه  با  اما  است  صيادى  اهالى 
در  را  خود  دام هاى  دامداران،  كه  آنجا  از  و  بازسازى  براى  شده 
حاشيه بافت روستا نگهدارى مى كنند، خانواده هايى كه شغل اصلى 
خانه هاى  كردند.  انتخاب  را  حاشيه اى  قطعات  است،  دامدارى  آنها 
وسط  در  راهرو  يك  و  اتاق  دو  با  ساختمانى  شامل  شده  بازسازى 
مردم  اما  بودند،  ايوان  همچنين  و  بهداشتى  سرويس  حمام،  اتاق ها، 
آن  در  را  تغييراتى  شده،  بازسازى  خانه ى  از  بهره بردارى  از  پس 

اعمال نموده و فضاهايى را به خانه اضافه و كم كردند.

تصوير 6. نقشه پالن واحد مسكونى بازسازى شده در روستاى 
دولت آباد

محوطه ى  در  آشپزخانه،  براى  فضايى  نشدن  پيش بينى  به دليل 
جلوى اكثر خانه ها كرگين يا لوگى توسط خود مردم ساخته شد، تا 
به عنوان فضاى آشپزى، شست و شو و فضاهاى خدماتى عمل كند، 
هستند،  نبود آب و گاز مواجه  اين فضاها در شرايطى كه مردم با 

مناسب ترين فضا بوده و عملكرد بهترى دارند.

تصوير 7. كرگين به عنوان آشپزخانه در محوطه جلوى خانه
فضاهاى  به عنوان  كه  گياهى  مسكن هاى  از  نمونه هايى  اگرچه 
خدماتى و آشپزخانه مورد استفاده قرار گرفته اند، سست و به صورت 
بى كيفيت ساخته شده اند، اما مواردى نيز مشاهده شده است كه بسته 
به نحوه استفاده از آن ها، با استحكام و كيفيت بهتر و مناسب تر برپا 

تغييرات  كه  دارد  وجود  روستا  در  خانه اى  مثال  به عنوان  شده اند. 
زيادى را نسبت به خانه ى بازسازى شده اوليه انجام داده و فضاهاى 
متنوعى از جمله مهمان خانه به همراه حمام، سرويس بهداشتى مجزا 
و فضاى بزرگى به نام سالن كه در واقع همان فضاى هال مى باشد 
را، با تجميع دو واحد بازسازى شده، ايجاد نموده  است. در گوشه ى 
به عنوان  كه  است  شده  ساخته  بلوچى  توپ  يك  خانه،  اين  حياط 
فعاليت هايى  انجام  و  خانه  اهالى  شدن  جمع  براى  موقت  فضايى 

خاص از جمله حصيربافى مورد استفاده قرار مى گيرد.

تصوير 8. ساخت توپ با كيفيت در مجاورت خانه بازسازى شده

انجام  براى  فضاهايى  به  روستاييان  نياز  به دليل  منطقه،  اين  در 
خانه هاى  مساحت  كوچكى  همچنين  و  انبار  معيشتى،  فعاليت هاى 
را  خانه  حياط  و  مجاورت  در  سنتى  مسكن  ساخت  شده،  بازسازى 
متداول است. به عالوه با توجه به مشخصه هاى فرهنگى جامعه بلوچ 
بصرى  برخورد  عدم  ضرورت  و  زنان  محرميت  مسئله  با  رابطه  در 
اين  مسكونى  فضاهاى  در  خصوصيت هايى  غريبه ،  مردان  با  آن ها 
روستاها وجود دارد ، كه با توجه به فاصله ى بسيار كم خانه ها از هم، 
و همچنين نزديكى روستاى بازسازى شده به جاده، اين مسكن هاى 
خانه ها  جلوى  محوطه  در  بصرى  حريم  حفظ  براى  موانعى  گياهى 
فراهم  باز  محوطه ى  در  را  زنان  فعاليت  امكان  تا  مى كنند،  ايجاد 
بدون هزينه،  گياهى  مصالح  با  سبك  سرپناه هاى  اين  لذا  و  كنند 

مناسب ترين راه حل انتخابى روستاييان است.
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تصوير 9. كرگين به عنوان فضاى خدماتى و معيشتى

شهرها  در  گياهى  مسكن هاى  از  نمونه هايى  روستاها،  بر  عالوه 
نيز مشاهده مى شود كه در حياط خانه ها و حتى براى كاربرى هاى 
مختلف تجارى مورد استقبال و استفاده مردم است كه در مكان هاى 

مختلف منطقه به منظورهاى متفاوت قابل مشاهده است.

تصوير 10. كرگين و توپ در شهر كهير با كاربرى مغازه در مجاورت خيابان

نتيجه گيرى
در ايران، پيرامون وجود يا عدم وجود اسكان موقت به عنوان مرحله اى 
وجود  فراوانى  بحث  دائم،  اسكان  و  اضطرارى  اسكان  ما بين  ميانى 
در  بومى  نوعى  به  و  ابتكارى  خالقانه،  روش هاى  وجود  ليكن  دارد، 
پيشين  سوانح  آنچه  است.  غير قابل انكار  موقت،  سرپناه  ساخت 
بومى،  ابتكارات  و  فردى  خالقيت  اين  بودن  متغير  مى دهند،  نشان 
بر حسب فاكتورهاى فراوانى نظير شرايط جغرافيايى منطقه، شرايط 
آب و هوايى، فرهنگ بومى و محلى، شهرى يا روستايى بودن، صنعتى 
مدت  بازسازى،  در  ساخت و ساز  شرايط  منطقه،  بودن  غير صنعتى  و 
ديگر  و  موقت،  اسكان  به كارگيرى  روش  موقت،  اسكان  از  استفاده 
فاكتور ها مى باشد. با توجه به مباحث مطرح شده، مى توان بيان نمود 
كه استقبال، جهت دهى، هدايت و نيز استفاده بهينه از اين روش هاى 
خودجوش و خالقانه در جلب مشاركت مردم، جهت موفقيت فرآيند 
پايانى  مراحل  تا  امداد و نجات  ابتدايى  مراحل  (از  سانحه  مديريت 
اسكان دائم)، مؤثر است، به طوريكه با بهره گيرى از اين پتانسيل در 

مرحله اسكان اضطرارى و موقت، مى توان پايه هاى فرآيند بازسازى و 
اسكان دائم را مستحكم تر نمود.

برپايى  بودن  بى هزينه  حتى  و  بودن  ارزان قيمت  مى رسد  به نظر 
در  بومى  مصالح  كنار  در  منطقه،  اين  در  گياهى  سرپناه هاى  اين 
دسترس و شيوه ساخت رايج و آسان در بين مردم، باعث شده است 

كه تا به امروز اين نوع سازه ها پابرجا باقى بمانند.
سازه  از  استفاده  امكان  بررسى  كه  مقاله  موضوع  به  توجه  با 
ساخته شده از شاخه هاى نخل به عنوان اسكان موقت پس از سوانح 
طبيعى در بلوچستان مى باشد، مى بايست ويژگى هاى هر دو مقوله ى 
اسكان موقت و مسكن هاى گياهى بومى منطقه را با هم مطابقت داد. 
در صورتى كه ويژگى  مسكن هاى گياهى با مشخصه هاى عنوان شده، 
براى اسكان موقت همخوانى داشته باشد، مى توان نتيجه گرفت كه 
امكان استفاده از اين مسكن ها براى اين منظور وجود خواهد داشت. 
لذا شاخص هاى به دست آمده از مبانى اسكان موقت از جدول شماره 
شماره  جدول  در  بلوچستان  گياهى  مسكن هاى  ويژگى هاى  با   (1)
(2) تطبيق داده شد كه نتيجه حاصل نشان دهنده اين است كه كليه ى 
علمى  مبانى  در  مناسب  موقت  سرپناه  يك  براى  كه  ويژگى هايى 
در  كرگين  و  لوگ  توپ،  گياهى  سازه هاى  در  است،  شده  مطرح 
با  كه  موقت  اسكان  شاخص هاى  اين  مى باشد.   موجود  بلوچستان 
ويژگى هاى سازه هاى گياهى معرفى شده مطابقت داشتند، عبارتند 
از تناسب با فرهنگ، قيمت كم، امكان استفاده مجدد، حذف آسان، 
غير آالينده بودن، سهولت ساخت  و  اجرا با مهارت فنى ساده ، جزييات 
اجرايى ساده، همسازى با محيط زيست، همسازى با اقليم، استفاده از 
فناورى بومى، مشاركت پذير بودن براى برپايى، قابليت انبار اثاث، 
استفاده از مصالح بومى، تأمين محيط خصوصى و داشتن روشنايى 

در طول روز.
نتايج به دست آمده كه حاصل از تحليل يافته هاى اين پژوهش 
است، مطابقت حداكثرى شاخص هاى الگوهاى بومى با ويژگى هاى 
عنوان شده به عنوان اسكان موقت را نشان مى دهد. لذا به نظر مى رسد 
كه سازه هاى بومى، پتانسيل استفاده به عنوان مسكن موقت در زمان 

بحران در منطقه بلوچستان را دارا مى باشند.
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