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چکیده
زمینه و هدف: ضرورت نیاز به سرپناه پس از سانحه چالش اصلی برای دولت ها، سازمان های بشر دوستانه و مهم تر از همه برای مردم آسیب دیده 
است. در پی بارش های موسمی در سال 2010 در پاکستان، یکی از بدترین سیل ها در تاریخ این کشور و یکی از بحران های بزرگ جامعه بشری در 
قرن اخیر رقم خورد. بعد از امداد اضطراری، در مرحله ساماندهی رویکرد سرپناه تک اتاقه توسط سازمان های حمایت کننده مردم، مطرح شد. در اصل 
این سرپناه برای اسکان موقت طراحی شده بود  اما در صورت تمایل، آسیب دیدگان می توانستند آن را گسترش داده و به عنوان اسکان دائم نیز از 
آن استفاده کنند. در سال 2010 پنج نوع مختلف از این سرپناه در جنوب پاکستان ساخته شد. هدف این پژوهش بررسی و شناخت ویژگی های این 

سرپناه ارزان قیمت می باشد که با دانش و هنر بومی ساخته شده است.
روش: روش این مقاله بررسی اسناد، متون و مدارك مکتوب و همچنین استفاده از منابع اینترنتی برای شناخت روش های ساخت سرپناه تک اتاقه است. 
روند پژوهش با جمع آوری منابع زیادی از اطالعات در مرحله اضطراری و ساماندهی شروع شد  و پس از آن بیشتر بر روی روش های دستیابی به 

سرپناه تک اتاقه، تمرکز شد.
یافته ها: نتایج حاصل از این  تحقیق در دو قسمت بررسی شده است: قسمت اول مروری خالصه درباره سیل سال 2010 پاکستان و مرحله امداد 

اضطراری است، در قسمت دوم به  مرحله ساماندهی و شناخت انواع سرپناه تک اتاقه و جزئیات آن پرداخته می شود.
نتیجه گیری: ویژگی هایی مانند نوع و مقیاس سانحه، نیاز به سرپناه و اثرات سانحه بر روی منابع و اقتصاد محلی، ضرورت استفاده از راه حل های بومی 
را برای سرپناه موقت یا دائم ملزم می کند. بعضی از ویژگی ها مانند اقتصادی بودن سرپناه، مقاوم بودن در برابر سیل، به کار بردن مصالح و تکنیک های 
محلی در اجرا، آموزش به خانواده ها برای ساخت دوباره و تعمیر خانه هایشان در سیل آینده از ویژگی هایی است که از این روش آموخته شد و می 

تواند برای شرایط مشابه نیز به کارگرفته شود. 
کلید واژه ها: پاکستان، سیل، سرپناه پس از سانحه، دانش و هنر بومی.
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قیمت؛ نمونه موردی: سیل 2010 پاکستان. فصلنامه د  انش پیشگیري و مد  یریت بحران، 6 )1(، 31-23.

Achieve to Low-Cost Temporary Shelter 

The Use of Knowledge and Aboriginal Art to Achieve Low-Cost Temporary 
Shelter Case Study: Pakistan Floods 2010

Ghazaleh Shadifar
Master of post-disaster reconstruction, Architecture Faculty, SBU, Tehran, Iran

Abstract
Background and objective: Need for shelter after disasters is the major challenge for governments, humanitarian agencies and 
most importantly of all for the affected people. After the seasonal rainfall in 2010 in Pakistan, one of the worst floods in its his-
tory and one of the major disasters of human society in the last century were occured. Following the emergency response in 
the rehabilitation phase “one room shelter approach” was proposed by organizations supporting people. These shelters were 
originally designed for temporary housing, but if they want, they could extend and use as a permanent shelter. In 2010, five 
different types of these shelters were built in the south of Pakistan. The aim of this study is to review and identify the features 
of these low-cost shelters that is built with the knowledge and Aboriginal art.
Method: This study reviews documents, literature and written texts and also the internet database in order to understand 
methods of constructing “one room shelters”. The procedure of this study began with gathering a lot of information about 
emergency and rehabilitation phase and then it concentrated on ways to achieve one room shelters.
Findings: The results of this research are classified into two parts: The first part is a brief review about 2010 Pakistan flood and 
emergency response phase; in the second part, it will be discussed about the organizing phase and identifying different types 
of one-room shelters in detail.
Conclusion: Features such as the type and scale of the incidents, the need for shelter and the effects of disasters on resources 
and the local economy require the necessity of using local solutions for the temporary or permanent shelter. Some  features 
of shelters such as being economical, flood resistant, applying local materials and skills in implementation, Training families 
to rebuild and repair their homes in the future floods are features that were taught from this method and it can be used for 
similar situations.
Keywords: Pakistan, Floods, Shelter after Disaster, Knowledge and Aboriginal Art.
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مقدمه
بارانهایسهمگین درمسیر قرارگرفتن دلیل به پاکستان کشور
موسمیازیکسوودخلوتصرفانسانیوساختوسازدرحریم
سیلخیزترین از یکی جزء دیگر، سویی از رودخانهها و مسیلها
و اصولی ساز و ساخت عدم شود. می محسوب جهان کشورهای
همچنینعدمبرنامههایمدیریتیدربرابراینمخاطره،ازدالیلیاست
تاهرازگاهیدراینکشورشاهدسیالبهایحجیمباخساراتقابل
ازهمه اقتصادی،زیستمحیطیو توجهیدربخشهایکالبدی،

مهمترکشتهویامجروحوبیخانمانشدنمردمباشیم.
یکیازبدترینبارشهایموسمیدرسال2010درپاکستان
اتفاقافتادکهدرتاریخاینکشوربیسابقهبود.سیل1.8ملیون
سیل وقوع از بعد برد، بین از کشور جنوب تا شمال از را خانه
بالفاصلهمرحلهامداداضطراریکهبهجستجوونجاتجانانسانها
وکمکهایحیاتیبهآسیبدیدگاناختصاصداردشروعشد.تا
یکماهاولدولتپاکستانوسازمانهایبینالمللیچادروسایر
دولت کردند. می توزیع زدگان سیل بین در را نیاز مورد اقالم
المللیبهکسانیکهازسیلزیاندیده بهکمکسازمانهایبین
آنان برای را پولی نامکارتوطندادودرآن به بودند،کارتی
واریزکرد.دردورهساماندهیکهبعدازامدادونجاتاستوبه
بازگردانخدماتبنیادیبهجامعهوتهیهاسکانموقتاختصاص
داردایده»سرپناهتکاتاقه«تأییدوتوسطسازمانهایخیریهبین
المللیاجراشد.هرخانوادهایکهمایلبودمیتوانستبرایسرپناه
دائمنیزازآناستفادهکندویاآنراگسترشدهد.آسیبپذیری
سیاست آتی سیل احتمال همچنین دولت، و پاکستان مردم زیاد
سرپناهیراضروریساختکهدارایویژگیهایکهذکرمیشود
باشد:باهزینهکمساختهشود،ازمصالحبومیدرساختآناستفاده
)تا گرفت کمک وساز ساخت در خانوادهها خود از بتوان شود،
هزینههاکاهشیابد(،دربرابرسیلمقاومباشدوامکانتوسعهآتی
رافراهمکند)هبیتات1،کمیساریایعالیپناهندگانسازمانملل2،
فدراسیونبینالمللیصلیبسرخوهاللاحمر2012،3،ص.80(.

فرضیه پژوهش

1.  UN-Habitat
2.  United Nations High Commissioner of Refugees
3.  International Federation of Red Cross and Red Crescent

فرضیهاینپژوهشایناستکهبااستفادهازدانشوهنربومیمی
توانبهروشهایپایدارتریدردستیابیبهسرپناهموقتیادائمپس
ازسوانحرسید.دراینپژوهشسعیبرآناستبهبررسیوشناخت

دقیقترجرئیاتاینسرپناهپرداختهشود.

پیشینه پژوهش
بایداذعانداشتکهبیشازپنجدههازعمرمطالعاتسرپناهپس
ازسانحهدرجهاننمیگذرد،کهعمدتًابرپایهمطالعهموضوعهای
انجام اینمیانپژوهشهای فنیوتکنیکیاستواربودهاست.در
شدهدربابمقوالتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوزیستمحیطی
میالدی هفتاد دهه اواخر به آنها پیشینه و است جدیدتر سرپناه
مطالعه زمینه این در جامع پژوهشهای اولین جمله از رسد. می
سال "در موارد و دورنماها اضطراری: سرپناه "تامین عنوان با ای
1977میباشدکهتوسطتعدادیازنظریهپردازانبالیا،درمقیاس
محدودانتشاریافت.بهدنبالاینپژوهش،هاس4درسال1977
اقدامات ازسانحه" منتشرکرد. "بازسازیپس باعنوان را کتابی
اینپژوهشگررافریزمادرسال51979درنوشتهایباعنوان"پس
ازرویداد:وضعیتمناطقپسازسوانحطبیعی" ورایت6بامقاله
در طبیعی"  بالیای بلندمدت اثرات ضایعات: پاکسازی از "پس
سال1979دنبالکردند.اگرچهچندنوشتاردیگرنیزانتشاریافت
امادرهیچیکازاینمطالعاتنقشمهمدولتمحلیدرفرایند

تأمینسرپناهموردتجزیهوتحلیلجامعقرارنگرفت.
یان توسط سانحه"  از پس "سرپناه کتاب 1978 سال در
انتشار بازسازی و بالیا امور معروف ازکارشناسان یکی دیویس7
امدادوسوانحسازمانملل ادارههماهنگی بعد یافتوچهارسال
متحدکتابارزشمنددیگریراباهمینعنوانمنتشرکرد.درهر
دوکتابمذکوراهمیتفوقالعادهونقششاخصسرپناهبهعنوان
محوراصلیبرنامههایامدادیپسازسانحهموردبررسیقرارگرفته
وبهسیاستهایگوناگونتأمینآناشارهشدهاست.کتابارزشمند
"درخطر"8درسال1994،بهارائهمبانینظریوالگوهایمختلف

4.  Hass 1977
5.  Friesema 1979
6.  Wright1979
7.  Davis 1978
8.  At Risk,1994
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وچارچوبسیاستگزاریسرپناهمیپردازد.همچنینکتابمهم
دیگریبهنام"سانحهبهخانهصدمهمیزند"1درسال1998تجربیات
موجودطراحیوتولیدسرپناهرادرایاالتمتحدهدرطیپنجدههاخیر
موردارزیابیونقدقراردادهورابطهتنگاتنگسیاستهایتوسعهرا
درروندتامینسرپناهبررسیکردهاست.یکسالبعددرسال1999
مرجعدیگریبانام"سوانحباطراحی" 2بهجمعبندیمباحثنظری
سرپناهونقشآندرروندتوسعهپایدارجوامعمیپردازد.جدیدترین
سندباارزش،کتابیاستکهروندتکاملیسرپناهراازسال1982
تا2006موردبررسیقراردادهوچگونگیپیشرفتهاوتغییرات
مهمدرسکونتگاه،سرپناهومسکنپسازسانحهراموردنقدو
تجزیهوتحلیلقرارمیدهد.اینکتابباعنوان"مروریبرسرپناه
پسازسانحه«منتشرشدهتوسطسازمانمللمتحداست.دراین
فاصلهزمانی،دستورالعملهاوجزوههایفراوانینیزتوسطموسسات
خصوصیمانندآکسفامونهادهایسازمانمللمتحدتدوینشدهاست

)فالحی،1386،ص20-19(.
بسیاریازطراحانومعمارانمشهور،دردهههایاخیراقدامبه
ارائهگونههایمختلفسرپناهومدلهاییبرایسرپناهموقتنموده
پیچیدگیهاییک نظرگرفتن بادر اندکه افرادکوشیده این اند،
واحدمسکونیمطلوباضطرارییاموقت،بایکنواختنمودنآن
بهتولیدانبوهوصنعتیبپردازند.امادراکثرموارد،اینتالشهارا
واقعیتسانحهویاآسیبدیدگانازبینبردهاند.تجاربموجود
حاکیازآناستکهآندستهازتولیداتیکهازسویبیخانمانان
مورداستفادهقرارگرفتهبهگونهایحیرتآوردچارتغییرات،یا
اضافهوکمکردنفضاهاشدهکهدرنتیجهواحدهایمزبورراآسیب
واقعیتهای و طراحان دیدگاههای اختالف است. کرده پذیرتر
این موجودجامعهآسیبدیده،امریاستکهسبببوجودآمدن

مشکالتشدهاست.
در دیگان آسیب اولویت که دهد می نشان موجود شواهد
انتخاباسکانموقت،اقامتدرکنارخویشانودوستاناستو
یااردوگاهها مردماستقراردرساختمانهایدولتیویاعمومیو
رادرزمرهآخریناولویتهایخودقرارمیدهند.همچنینآنها
تمایلدارندبهخانههایآسیبدیدهویاویرانشدهخویشنزدیک

1.  Disaster Hits Homes 1998
2.  Disaster by design1999

یا اموالزیرآوارماندهآنهاو از بهدلیلحفاظت امر این باشند.
توان رامی برخورد این نمونه بهمکانزیستیاست. تعلقخاطر
درزلزلهبمدرسال1382مشاهدهکردکهبرخالفبرپاییتعداد
زیادیازچادرهایاضطراریدراطرافشهر،آسیبدیدگانمسکن
موقتخودرانزدیکبهخانههایشانبرپاکردندوفقطگروهیاز
مردمکهازقبلاززلزلهمستأجربودند،عازماردوگاههاشدند.در
زلزلهمنطقهآذربایجاندرسال1391هماینتجربهدوبارهتکرار
شد،عالوهبراینکهسردیهواعاملدیگریبودتااسکانموقت
هرچهسریعترپسازاسکاناضطراریتهیهشود.بعدازساخت
علوفه، انبار عنوان به موقت اسکان کانکسهای از مردم خانهها
بهصورتمالکیت یا ازفضایخانهو بهبخشی اضافهکردنآن

تجاریاستفادهکردند.
برای بیگانه کارشناسان حلهای راه که دارد عقیده دیویس
جامعهآسیبدیدهدربابسرپناهبایدهرچهبیشتربهسمتاستفاده
بهترازتخصصهایبومیومصالحغیروارداتیسوقدادهشودو
شرایط با باید استحکام، بر عالوه موقت اسکان طراحی هرگونه
فرهنگیواقتصادیجامعهآسیبدیدههماهنگیالزمراداشتهباشد.

روش 
روشاینمقالهازطریقمطالعهوبررسیمتونتخصصیوجستجوی
اینترنتیوبررسیتعدادزیادیازمقاالتمرتبطباسیلسال2010
پاکستانشرعشدوباتمرکزبیشتردراقداماتمربوطبهاسکان
یافت. مربوطهدست بهموضوع نسبت اطالعاتجامعی به موقت
نتیجهاینبررسیها،جمعبندیروشهایدستیابیبهاسکانموقت
ارزانقیمتبومیدرپاکستاناست.نتایجحاصلازتحقیقدردو
حوزهاصلیدستهبندیشدهاست:درقسمتاولشرحمختصریاز
سیلسال2010واسکاناضطراریسیلزدگاندادهمیشود.در
قسمتدوممرحلهاسکانموقتوبهطورکاملدرموردویژگیهاو
روشهایاجراسرپناهتکاتاقهارزانقیمتوبومیبحثمیشود.


یافته ها

سیل 2010 پاکستان
درماهجوالیسال2010باشروعبارانهایموسمیسیلویرانگری
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ازشمالپاکستانکهزمستانهایسردیداردتاجنوبکهبیشتر
خرابیهادراینناحیهبود،آغازشد.کارشناسانبراینعقیدهاند
اقتصادپاکستاندهههاازجامعهجهانی کهاینسیلباعثشده
عقببماند.براساستخمینهایسازمانملل،بیشاز20میلیون
تعداد، این که شدند بیخانمان یا زخمی حادثه، این اثر در نفر
هنددرسال اقیانوس تلفاتیکهدرسهحادثهسونامی ازمجموع
2004،زمینلرزهکشمیردرسال2005وزمینلرزههائیتیدرسال
سیل، شدت اوج زمان در است. بیشتر است، شده گزارش 2010
حدودیکپنجمازمساحتکشورپاکستان،بهزیرآبرفتهبودو
1.8ملیونخانهدراینسیلتخریبشد.)سایتشلترالیبراری1،
2016(.اینسیلعظیمقسمتهایعمدهکشورپاکستانرامتأثر
قسمتهای به و شد شروع کشور شمال از ابتدا سیل ساخت.
جنوبیرسید.سازمانمدیریتبحرانملی2بیشترینخساراترادر
استانهایسندوپنجاببا75%اعالمکرد)هبیتات،کمیساریای
المللیصلیبسرخ بین فدراسیون ملل، سازمان پناهندگان عالی
ریزی برنامه فرآیند یک بحران مدیریت .)2012  احمر، هالل و
برایمقابلهوپاسخدهیبهسوانحمیباشد،کهشاملپیشگیری،
کاهشخساراتوآمادگیدربرابرسوانحدرزمانپیشازرخدادو
امدادرسانیواسکانموقتوبازسازیدرزمانپسازرخدادسانحه

است.

مرحله امداد رسانی
مرحلهامدادضطراریپسازاینسیلدرمقیاسبزرگترینسبت
بهسایربحرانهاوبالیایطبیعیاتفاقافتاد.در6هفتهاولاین
مرحله،بالغبر300000خانوادهازسرپناهاضطراریاستفادهکردند.در
انتهایمرحلهاضطرار،بیشاز1ملیونخانوارچادرویادوپارچه
برزنتیرادریافتکردند.علیرغممقیاساینپاسخدهی،تنها%67
نیازتخمینزدهشدهبرآوردهشد.اینکمبودبهخاطرمقیاسعظیم
و نیرویآموزشدیده و فاجعه،عدممدیریتصحیح،کمبودپول
بین اینمرحلهدر پیشترذکرشد،در همانطورکه بود.  تجربه با
آسیبدیدگانچادرتوزیعشدکهدرقالبچادرهایتکیدرکنار
زمینهاویاچادرهایجمعیدراردوگاههابود،تعدادیازمردمنیز

1.  Shelter Library
2.  National Disaster Management Authority (NDMA)

انتهای آب، نفوذ از جلوگیری برای رفتند. خود اقوام خانههای به
چادرهاکهبهزمینمتصلبودبوسیلهپالستیک،کیسههایشنو

یاآجرعایقکاریشد.

مرحله ساماندهی
مرحلهساماندهیبهبازگرداندنخدماتبنیادیبهعملکردهایپیش
مرمت باوری، خود و خودکفایی جهت در مردم به ازسانحه،کمک
اقتصادی فعالیتهای احیای و مالی تسهیالت اعطای خرابیها،
داللتدارد.مرحلهساماندهیعمدتًابرتوانمندکردنآسیبدیدگان
قبل زیست الگوهای به بازگشت آمادگی جامعه تا است متمرکز
ازسانحهرابیابد)فالحی،1382،ص5(.اسکانموقتمعموالًدر

مرحلهساماندهیتأمینمیشود.

سیاست سر پناه تک اتاقه3 
گروه سازمان توسط اتاقه تک سرپناه ایده ساماندهی، مرحله در
سرپناهدرپاکستان4تهیهوتوسطدولتپاکستانامضاشدوبرآن
بودتاخانوادههاراتشویقکندکهباراهحلهایپایداردربرابرسیل
بهساختدوبارهخانههایشانبپردازند.فرضشدهبودکهسرپناهها
طولعمرزیادیندارند)درصورتمواجههباسیلآتی(،ازمصالح
وتکنیکهایمحلیدرساختآنهااستفادهمیشود،هزینهساخت
کمیدارندوامکانگسترشویاارتقادرآیندهرادارامیباشند.
ساز و ساخت برای باید همگی کننده کمک اصلی سازمانهای
می بود مایل که ای خانواده هر کردند. می پیروی مدلها این از

توانستبرایسرپناهدائمآنراگسترشدهد.
ساختمانهای برای کاتچا واژه پاکستان مردم محلی زبان در
بنایی)گل،خشتوچوب(وپوکابرایساختمانهای بامصالح
محکمترکهبابتن،فلزوآجرپختهساختهمیشوند،بهکارمیرود.
بودند،  گلی و درسیلخرابشدندخشتی که هایی خانه بیشتر
ازاینرودرابتدااکثرسازمانهامصالحبتنوآجرپختهرابرای
ساختوسازپیشنهادکردندزیرابراینباوربودندکهبادوامتر
است.اماباآگاهیازاینکهسیلپدیدهایرایجدرپاکستاناست
وتوانمالیمردمودولتنیزبسیاراندکاستتمرکزاصلیبه
توسط پیشرفت.سرپناهیکه قیمت ارزان سمتسرپناهموقت

3.   One Room Shelter 
4.  Pakistan Shelter Cluster
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خودمردمساختهشود،پایداریدربرابرسیلراداشتهباشدودر
عینحالتوانتعمیرآندرصورتایجادبحراندوباره،توسطخود
بتوانندهنروفرهنگ باشد.همچنینخودمردم پذیر امکان مردم

ساختوسازمحلیرادرآننشاندهند.

تصویر 1. ایده سرپناه تک اتافه و روند تکاملی آن   

المللي بین فدراسیون ملل، سازمان پناهندگان عالی کمیساریای )هبیتات،
جمعیتهايصلیبسرخوهاللاحمر،2012،ص73(

توصیف پروژه
راسازمانهایغیردولتیملی1،سازمانهای اینپروژه اعظم بخش
گرفتند. عهده به دولتی3 سازمانهای و المللی2 بین غیردولتی
به را اتاقه تک خانههای ساخت مسئولیت که اصلی سازمانهای
هبیتات،سازمانخیریه بودند: عهدهداشتندشاملسازمانهایزیر
قطر،یواناچسیآر4،هندز5،ایتیسیدی6،تیکااف7،آی
المللی بین 8،سیایاسویآی9وسیآراس)سازمان ام او

مهاجرت2012،10،ص18(.
دراصلاینطرح،ادغامیازمرحلهساماندهیوبازسازیبود

وبالفاصلهبعدازمرحلهاضطراریانجامشد.
دراینپروژهبزرگدولتتوسطکمکهایمالیبینالمللیبه
خانوارهاپولمیدهدتاآنها،خودمصالحونیرویکاررافراهم
کنند.درطیدورانساماندهیوبازسازیبههرخانوادهکارتی
بهنامکارتوطندادهشدودرآنپولساختخانهدرسهمرحله
انجاممیشدکهگروههای25 پرداختزمانی واریزمیشد.هر
نفریتامرحلهمشخصشدهساختخانهرابهانجامبرسانند.پروژه

1.  Non-Governmental Organization (NGO) 
2.  International Non-Governmental Organization (INGO)
3.  International Governmental Organization (IGO) 
4.  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
5.   Health and Nutrition Development Society
6.  Agency for Technical Cooperation and Development
7.  Tameer-e Khalaq Foundation (TKF)
8.  International Organization for Migration (IOM)
9.  Cooperation e Sviluppo
10.  International Organization for Migration

در بودند محلی سازمانهای از آنها اغلب که بهوسیله44عضو
پناهندگان عالی )هبیتات،کمیساریای مدیریتمیشد. استان 3
احمر، هالل و سرخ صلیب المللی بین فدراسیون ملل، سازمان
2012،ص78(.اینروشبهخانوارهاانگیزهمیدادتابهصورت
دستهجمعیوبهپشتوانهوامیدهمساختسرپناهراهرچهسریعتر

بهاتمامبرسانندوبهصورتزنجیرواراتحادخودراحفظکنند.
ویژگیهایسرپناههایتکاتاقه

ویژگیهایسرپناهتکاتاقهبهشرحذیلاست:حداقلمساحت
25مترمربع،آشپزخانهوتوالتجداازخانهاستوساختآنبه
کار به ساخت، برای مردم به همگانی آموزش است. مالک عهده
مقاومت برای بومی دانش از استفاده و ساده تکنیکهای بردن
آمدهکف باال تر،سطح بادوام فوندانسیون سیل، برابر در سرپناه
یااجرایپاستونها،استفادهازآجرپختهازکفتازیرپنجرهها،
و آن مناسب شیب و سقف در قیرگونی یا پالستیکی ورقههای

استفادهازاندودضدآبدرنما.
در ساختمان خرابیهای از انواعی به پاسخ در اقدامات این
سیلسال2010بودکهشامل:تحلیلرفتنفوندانسیون،فرسایش
شد سعی که سقف افتادگی و رفتن آب زیر علت به دیوارها
یابد بهبود ساده حلهای راه با ضعف نقاط این جدید تجربه در
)هبیتات،کمیساریایعالیپناهندگانسازمانملل،فدراسیونبین
المللیصلیبسرخوهاللاحمر،2012،ص75(.پالن،برشو

پالنتیرریزیاینسرپناههایموقتدرزیرآوردهشدهاست.

تصویر2. پالن سرپناه های تک اتاقه )فدراسیون بین المللی صلیب 
سرخ و هالل احمر، 2013، ص 87(
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تصویر 3. برش طولی )فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر، 2013، ص 87(

تصویر 4. برش عرضی )فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر، 2013، ص 87(

ارزیابیخساراتانجامشدهدرسال2012نشانمیدهدکه
خرابیعمدهسرپناههایساختهشدهدرشمالپاکستانپسازسیل
2010دراثرنیرویترکیبیبادوبارانبودکهمنجربهفرسایش
طی هبیتات است. شده دیوارها خارجی سطوح و سقف الیههای
بیانیهایپیشنهادکردمالتسیمانوگچدردیوارهابرایپایداری
ونفوذناپذیریدربرابرآباستفادهشود،اماازانجاکههزینهخرید
در یاگچ آهک از استفاده بود، زیاد پاکستان مردم برای سیمان

سقفودیوارهابیشتررایجشد. 

انواع سرپناه های تک اتاقه
5نوعطبقهبندیبرایسرپناهتکاتاقهوجوددارد،گلی،خشتی،
الواری،آجریوبتنی.طرحخانههاباهمتفاوتیندارندهمهخانههابا
ابعادپایه25مترمربعوشاملیکاتاقمیباشند.تفاوتدرنوع
ساختوسازومصالحاست.درزیرهرکدامازروشهابهاختصار

معرفیشدهاند.

سرپناه تک اتاقه گلی
ساختوسازگلیبهطورمعمولروشخوبیبرایمقاومتساختمان
دربرابرسیلنیست،امااندودآهککمکمیکندتاگلپایدارتر
شود.برایضدآبکردنساختمان،هریکسالایناندودبایدتجدید

شود.همچنیندرسیلهایآتیامکانتعمیریاساختدوبارهخانه
وجوددارد.ویژگیهایپایداریدربرابرسیلدرایننوعساختدرنظر
گرفتهشدهاستمانندساختخانهباالترازسطحزمینواجرایپا
ستون.درسقفازچوبهایبامبواستفادهشدهکهبادیوارهایکپارچه
شدهوبهپایداریسازهکمکمیکند.سقفهابستهبهاقلیممنطقه
ساخته مخروطی یا و شیبدار اندک، شیب با یا تخت صورت به
میشوند.اینسرپناهجرمحرارتیخوبیداردوبابازشوهایمتعدد
برای امنیت لحاظ از اگرچه مناسبیرافراهمآورد. تهویه تواند می
پاکستانیها،بازشوهایزیادمقبولنیست.آشپزخانهدراینسرپناه

تعبیهنشدهاستومالکانخودبایدبرایساختآناقدامکنند.

تصویر 5. سرپناه تک اتافه گلی 
 )C3 سازمان بین المللی مهاجرت، 2012، ص(

  تصویر6. نحوه اجرای سقف ها با چوب بامبو 
)C3 سازمان بین المللی مهاجرت، 2012، ص(

نمونه ای دیگر از سرپناه گلی

تصویر7 . سرپناه گلی مدور که با مالت آهک  اندود شده است 
)C3 سازمان بین المللی مهاجرت، 2012، ص(
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تصویر 8: سطح کف باال آمده یا پاستون 
)سازمان بین المللی مهاجرت، 2012، ص C3( بازترسیم: نگارنده

سرپناه تک اتاقه خشتی 
اینطرحبرایدمایآسایش،تهویه،روشناییوایمنیمناسباست.
نیازاستالیهایازگچ–آهکهرماهبررویسازهاستفادهشود.
اگرچهآهکبرایمالکانگرانبودوآنهاازالیهایازخاک-گچ
تنه و بامبو ازچوب درسقف میکردند. استفاده اندود عنوان به

درختاناستفادهشدهاست.

تصویر 9. نمونه ای از سرپناه خشتی  )سازمان بین المللی مهاجرت، 
)C3 2012، ص



تصویر10. آماده سازی خشت ها  )سازمان بین المللی مهاجرت، 
)C3 2012، ص

طرح سرپناه تک اتاقه الواری )لوه کات(
بسیار اینسرپناه اشارهدارد. الوار بهواژه لوهکات درزبانمحلی
ارزانقیمتتروبااستفادهازمصالحمحلیساختهشدهاست،مالت

گلهرچندماهیکباربایدتکرارشود.تنهابازشوآن،درباستو
بههمیندلیلروشناییوتهویهدرداخلآنمطلوبنیست.بازشو
بهدلیلامنیتوبهخواستساکنینتعبیهنشدهاست.درسقفاز

الواراستفادهورویآنباکاهپوشیدهشدهاست.

تصویر 11. نمونه ای از سرپناه لوه کات  )سازمان بین المللی 
)C3 مهاجرت، 2012، ص

سر پناه تک اتاقه با آجر پخته
دراینروشازآجربههمراهمالتماسهسیماناستفادهشدهاست
کهازدیگرروشهایساختمقاومتراست.مالکاندراینخانهها
احساسامنیتمیکنندوحسغروردارند.مصالحنسبتبهدیگر
روشهاپرهزینهتراست.سقفازچوببامبووتیرفلزیساخته

شدهاست.

تصویر 12. نمونه ای از ساخت سرپناه آجری )سازمان بین المللی 
)C3 مهاجرت، 2012، ص

سرپناه تک اتاقه بتنی
مورد اتاقه تک موقت سرپناه دیگر مدلهای از کمتر طرح این
برشمرد: را توانمواردزیر معایبآنمی از قرارگرفت. استقبال
هزینهزیادخریدبتننسبتبهمصالحبومی،تخصصیتربودنکار
بابتنونیازبهنیرویمتخصصبرایعملآوریواستفادهازآن،
مناسبنبودنبتنباشرایطآبوهواییکشورپاکستان)گرمشدن
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داخلخانههادرتابستانبهدلیلنداشتنبودجهبرایخریدسیستم
سرمایشی(،طوالنیتربودنزماناتمامساختسرپناهبهدلیلشرایط
خاصنگهداریبتن.ازمزایایاینطرحمقاومتربودنسازهدربرابر

سیلوطولعمرمفیدبیشتررامیتواننامبرد.

تصویر13. نمونه ای از سرپناه بتنی )سازمان بین المللی مهاجرت، 
)C3 2012، ص

آموزش به افراد محلی
درطولدورهساختخانهها،آموزشدهندگانونیروهایمتخصص
به273600نفرآموزشهایالزمرادادندکه30درصدفراگیرانزنان
بودند.اینآموزشدر4سطحصورتگرفت:اولیننوعآموزشبه
افراداینگونهبودکهچهنوعیازخانههایتکاتاقهرابسازندو
چهمصالحیبرایهرخانهنیازاست.دومیننوعآموزشابنبودکه
انتخابکنند،مرزخانهرامشخصکنند، چگونهمکانمناسبرا
چگونهفوندانسیونوپاستونهارابسازندوچطوراندودآهکرا
آمادهکنند.سومیننوعآموزش،چگونگیساختدیوارهابودودر
آخرینمرحلهبهچگونگیقراردادنتیرهاوساختسقفاختصاص
داشت.نکتهمهماینبودکهمالکانیادمیگرفتندکهاگردرآینده
بابحراندیگریروبروشدند،بهایندلیلکهباتکنیکهایساخت

آشناشدهبودند.چطورمیتوانندخانههایشانتعمیرکنند.

تصویر14. آموزش به افراد محلی  )فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر، 2013، ص 23(

تزئینات
عین در خانهها نمای در گلی برجسته نقوش و رنگ از استفاده 
سادگینشاندهندهفرهنگوعشقمردماینسرزمینبهطبیعت

زیبایشاست.

نتیجه گیری
کشورپاکستانبهدلیلقرارگرفتندرمسیربارانهایسهمگین
موسمیازیکسووهمچنیندخلوتصرفانسانیوساختو
ازسیلخیزترین سازدرحریممسیلهاورودخانهها،جزءیکی
ساز و ساخت عدم همچنین شود. می محسوب جهان کشورهای
اصولیونبودبرنامههایمدیریتیدربرابرسیل،دالیلمهمیاست
تاهرازگاهیدراینکشورشاهدسیالبهایحجیمباخسارات
قابلتوجهیدربخشهایفیزیکی،اقتصادی،زیستمحیطیواز
همهمهمترکشته،مجروحوبیخانمانشدنمردمباشیم.سیلسال
2010پاکستاننیزبخشهایعظیمیازاینکشورراازشمالتا
جنوبآنویرانکرد.همانطورکهدرابتداذکرشدکشورپاکستان
کشوریبسیارفقیراست،همچنیندولتبرنامهایسازمانیافته
برایمقابلهبابالیاندارد.سازمانبینالمللیگروهسرپناهبهکمک
چندسازمانبینالمللیدیگربهساختسرپناههاییارزانقیمت،
متناسبباشرایطاقلیممنطقهوبااستفادهازمصالحبومیپرداختند
کهبهسرپناهتکاتاقهشهرتپیداکرد.ایدهسرپناهتکاتاقهعالوهبر
حداکثرانطباقپذیریباشرایطمالیسیلزدگانپاکستان،امکان
مشارکتآنهاواستفادهازنظرآنهارادرساختامکانپذیرکرد.
آنچهدراینبینمهماستارائهراهکارهایمعماریبسیارسادهکه
متناسبباشرایطاقتصادیواقلیمیاینکشورفقیرمیباشد.این
اتاقهاهمبهعنواناسکانموقتسیلزدگاناستفادهشدندوهممی
توانستندبهعنواناسکاندائممورداستفادهقرارگیرندودرصورت
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تک سرپناه کنند. پیدا گسترش خودشان توسط ساکنین، تمایل
اتاقهدرکشورپاکستانموردپذیرشورضایتمردمقرارگرفت.
استفادهازمصالحبومی،مقاومسازیباروشهایسادهدربرابرسیل،
ساختخانهتوسطاعضایخانواده،سکنیگزیدنسریعترمردمدر
خانهبهجایچادرواردوگاه،امکانگسترشآتیدرآینده،آموزشبه
مردمبرایبهکاربستنتکنیکهایسادهامامقاومدربرابرسیلرا

میتوانازعللموفقیتاینطرحدانست.

منابع و مآخذ
منابع فارسی:

فالحی،علیرضا)1386(.معماریسکونتگاههایموقتپسازسوانح.تهران:
انتشاراتدانشگاهشهیدبهشتی.صص21-19.

انتشارات تهران: بازسازی. برنامهریزی فالحی،علیرضا)1382(.معماریو
دانشگاهشهیدبهشتی.ص5.

منابع  انگلیسی:
International Organization for Migration (IOM)., (2012). 

Improved Shelters for Responding to Floods in Pakistan 
Phase 1: Study to Develop a Research Methodology, pp. 
5, 19, 20, D49-D59. Available online from:file:///C:/Users/
ghazaleh/Downloads/Improved%20Shelters%20for%20
Responding%20to%20Floods%20in%20Pakistan%20(1).pdf

IFRC., UN-HABITAT., UNHCR., (2012). Shelter Projects, pp. 70-
85. Available online from www.ShelterCaseStudies.org 

International Federation of Red Cross and Red societies 
(IFRC)., (2013). Post-disaster shelter: Ten designs, PP. 87-89. 
Available online from:http://www.sheltercasestudies.org/
files/tshelter-8designs/10designs2013/2013-10-28-Post-
disaster-shelter-ten-designs-IFRC-lores.pdf

منابع اینترنتی:
www.shelterlibrary.org


