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Abstract
Background and objective: Accommodation of the victims is necessary immediately after the accident to maintain order and reduce mental, 
psychological and physical crises, as well as providing better services to the victims of the accident. The experience of the AQ-Qala flood and 
the temporary accommodation of the victims in sports venues has made the need for the design of a collective shelter even more apparent.
Collective shelters are actually existing buildings that are used as temporary accommodation to host the affected population. The buildings 
used as collective shelters are schools, hotels, community centers, hospitals, factories, religious buildings, barracks and even military barracks. 
Collective shelters are mostly public buildings that have their own use before the accident and are not designed for accommodation, but 
considering the additional infrastructure, these buildings can be turned into collective shelters. The most important issues in the design of a 
collective shelter are as follows: "Appropriate structure on a suitable site", site selection and analysis of the structure and subject of shelter 
dismantling that should be considered when setting up the complex.The purpose of this paper is to (develop) a conceptual design framework 
for collective shelter.
Method: The research method used in this study is a combined quantitative-qualitative method with descriptive-analytical method of field 
and survey studies. In addition to collecting data, the library study and observation tools and documentation, as well as overseas maps and 
documents were used.
Findings: At the end of this article, collective shelter design factors, including locating the site to designing are presented. These factors 
have been obtained based on collective form, the experiences of collective shelter designs in different parts of the world and reviewing the 
strengths and weaknesses of each and reviewing the guidelines of UNDP, UNDRO, UNHCR.
Conclusion: According to Maki's collective form theory, there are three types of space formation in a collective shelter. They are as follows: 
compositional form, mega form and collective form. This combination of components creates an integrated whole, both functionally and 
locally. In this paper, collective shelter is considered a set of these three sub-branches and based on the characteristics and factors involved in 
each, a design framework has been obtained for collective shelter.
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چكيده
 زمينه و هدف: اسكان سانحه  ديدگان بالفاصله پس از رخداد سانحه براى برقرارى نظم و كاهش بحران  هاى روحى، روانى و جسمى و همچنين، خدمات  رسانى بهتر به 
سانحه  ديدگان ضرورى است. تجربه سيل آق  قال و اسكان موقت سانحه  ديدگان در اماكن ورزشى، لزوم طراحى سرپناه جمعى را بيش از پيش آشكار ساخت. سرپناه 
جمعى در واقع ساختمان  هاى موجود هستند كه به عنوان اسكان موقت براى ميزبانى از جمعيت سانحه  ديده استفاده مى  شوند. سرپناه جمعى عمدتا ساختمان  هاى عمومى 
هستند كه پيش از سانحه كاربرى خاص خود را دارند و براى اسكان طراحى نشده  اند، اما با در نظر گرفتن زيرساخت  هاى الحاقى، اين ساختمان  ها مى  توانند تبديل به 
سرپناه جمعى شوند. مهمترين مسائل در طراحى سرپناه جمعى: "ساختار مناسب در يك سايت مناسب". انتخاب سايت و تجزيه و تحليل ساختار و موضوع برچيدن 

سرپناه، بايد در هنگام راه اندازى مجموعه در نظر گرفته شود. هدف اين مقاله تدوين چارچوب مفهومى طراحى براى سرپناه جمعى است.
روش: ماهيت اين پژوهش توصيفى تحليلى با تركيب رويه كمى و كيفى از نوع پيمايشى و ميدانى است. اطالعات و داده  ها از طريق بررسى و تحليل اسناد و مدارك 

موجود دسته  بندى و تحليل شده است.
يافته ها: در پايان اين مقاله فاكتورهاى طراحى سرپناه جمعى از مكان  يابى تا طراحى ارائه مى  شود. اين فاكتورها با توجه به نظريه فرم جمعى "ماكى" و فاكتورهاى طراحى 
 UNHCR, UNDRO , UNDP سرپناه جمعى در نقاط مختلف جهان (از نمان  يابى تا طراحى) و همچنين نقد و بررسى نقاط ضعف و قوت هريك و بررسى راهنماهاى

بدست آمده است.
نتيجه گيرى: با توجه به نظريه فرم جمعى ماكى، سه گونه از نحوه شكل  گيرى فضا در سرپناه جمعى وجود دارد كه عبارتند از: فرم تركيب  بندى شده، اَبَرفرم و فرم 
گروهى. اين نحوه قرارگيرى اجزا كنار هم يك كل يكپارچه را هم به لحاظ عملكردى و هم به لحاظ ايجاد تعلق خاطر به مكان را بوجود مى  آورد. در اين مقاله سرپناه 

جمعى مجموعه  اى از اين سه زيرشاخه در نظر گرفته شده و براساس ويژگى  ها و فاكتورهاى هريك، چارچوب طراحى براى سرپناه جمعى بدست آمده است.
كليدواژه ها: سرپناه جمعى، اسكان موقت، سانحه، فرم جمعى، برنامه  ريزي
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مقدمه 
در  و  است  سانحه  از  پس  امدادرسانى  در  حياتى  موضوعى  سرپناه 
ايفا  اساسى  نقش  آسيب  ديده  جمعيت  روانى  و  جسمى  سالمت 
مى  كند. همچنين داشتن سرپناه يكى از حقوق اوليه انسان  ها است. 
(p ،2001 ،Manfield. 10) به طور معمول پس از وقوع يك حادثه  ى 
طبيعى در ابعاد گسترده و با عمق زياد، مناطق مسكونى به نوعى 
غيرقابل استفاده مى  شود. به همين دليل اولين موضوعى كه تاحدى در 
افراد آسيب  ديده ايجاد امنيت و آرامش مى  نمايد، داشتن سرپناه مناسب 
 (34 .p ،1994 ،Aysan & Davis) .و گرد هم آمدن خانواده است
طبق تحقيقات آمريكا، 13٪ از مردم در طول زندگى خود از بالياى 
طبيعى رنج مى برند. عالوه بر اين، بر طبق آمار سازمان همكارى  هاى 
زندگى،  طول  در  زنان،  از  و ٪15/2  مردان  از  المللى، ٪18/9  بين 
تجربه فردى مواجهه با حوادث طبيعى را دارند. بنابراين حوادث طبيعى 
رويدادهاى نادرى نيستند. (p ،2008 ،.Kuwabara، et al. 503) به 
همين دليل، در حال حاضر بسيارى از جوامع، طرح  هاى آماده  سازى 
پس از سانحه (از مرحله اضطرار تا مسكن دائم) را پيش از سانحه در 

(435 .p ،2007 ،Johnson) .نظر مى  گيرند
براى  استانداردها  حداقل  تامين  و  برنامه  ريزى  طراحى، 
اوليه  احتياجات  و  حقوق  از  موقت،  و  اضطرارى  سكونتگاه  هاى 
قرار  درگيرى  ها  يا  و  سوانح  معرض  در  كه  است  كسانى  اساسى  و 
مى  گيرند. در حقيقت هدف از ايجاد سرپناه، انتخاب مكان مناسب و 
برنامه  ريزى جهت تأمين نيازهاى اوليه فردى، خانوادگى و اجتماعى 
براى ايجاد فضايى سالم، امن و نسبتا راحت براى زندگى است. بديهى 
است هماهنگى و مشاركت بى  خانمانان كمك مؤثرى در تحقق اين 
امر است و با انجام طراحى و برنامه  ريزى متناسب و منطقى، اثرات 
يافت. خواهد  كاهش  حداقل  به  آنان  موقت  اقامت  احتمالى  منفى 

(فالحى، 1386، ص5)
اماكن  در  سانحه  ديدگان  موقت  اسكان  و  آق  قال  سيل  تجربه 
ورزشى، لزوم طراحى سرپناه جمعى را بيش از پيش آشكار ساخت. 
عنوان  به  كه  هستند  موجود  ساختمان  هاى  واقع  در  جمعى  سرپناه 
اسكان موقت براى ميزبانى از جمعيت سانحه  ديده استفاده مى  شوند. 
شامل  جمعى  سرپناه  عنوان  به  استفاده  مورد  ساختمان  هاى  انواع 
استاديوم  هاى ورزشى، مدارس، هتل  ها، مراكز اجتماع، بيمارستان  ها، 

پادگان  هاى  حتى  و  سربازخانه  ها  مذهبى،  ساختمان  هاى  كارخانه  ها، 
هستند  عمومى  ساختمان  هاى  عمدتا  جمعى  سرپناه  هستند.  نظامى 
اسكان  براى  و  دارند  را  خود  خاص  كاربرى  سانحه  از  پيش  كه 
اين  الحاقى،  زيرساخت  هاى  گرفتن  نظر  در  با  اما  نشده  اند،  طراحى 

ساختمان  ها مى  توانند تبديل به سرپناه جمعى شوند.
در بخش اول مقاله بطور مختصر به مشكالت سرپناه در دهه  هاى 
اخير و نواقص طرح  ها، اشاره مى  شود. در ادامه ملزومات خدمات و 
زيرساخت  ها و استاندارهاى طراحى بر حسب جمعيت در دو جدول 
به تفكيك آورده شده است. پس از اين دو بخش، روند دست  يابى 
به چارچوب طراحى سرپناه جمعى آغاز مى  شود. در اين مقاله سرپناه 
جمعى مجموعه  اى از سه زيرشاخه ديده شده كه عبارتند از سايت، 
در  هريك  ملزومات  كه  سرپناه؛  واحد  و  اصلى(اَبَرسازه)  ساختمان 
قالب سه جدول ارائه گشته است. اين سه جز بايد نوعى پيوستگى و 
وابستگى فضايى سيال داشته باشند تا يك كل يكپارچه را تشكيل 
دهند. در اينجا با توجه به نظريه فرم جمعى ماكى، سه گونه از نحوه 
فرم  از:  عبارتند  كه  شده  آورده  جمعى  سرپناه  در  فضا  شكل  گيرى 
تركيب  بندى شده، اَبَرفرم و فرم  گروهى. اين نحوه قرارگيرى اجزاء 
كنار هم يك كل يكپارچه را هم به لحاظ عملكردى و هم به لحاظ 

ايجاد تعلق خاطر به مكان، مى  تواند پاسخگو باشد.

روش 
اين مقاله برگرفته از پايان  نامه نگارنده با عنوان "طراحى چندعملكردى 
فضاهاى خدماتى و ورزشى دانشگاه شهيد بهشتى براى شرايط بعد از 
زلزله تهران" و همچنين برگرفته از تجربه شش ماه حضور در منطقه 
سرپل ذهاب، بعد از زلزله آبان 96 و ساخت اسكان اضطرارى "كومه" 
شيوه  هاى  گزارشات  و  اسناد  بررسى  و  مرور  است.  منطقه  اين  در 
اسكان موقت و سرپناه جمعى پس از سوانح در كشورهاى مختلف 
و مقررات برآمده از اين تجارب، از ديگر منابعى است كه براى تهيه 
بر  متكى  تحقيق  شيوه  بنابراين،  است.  شده  استفاده  آنها  از  مقاله 
تجارب ميدانى و مبتنى بر روش تحليل اسناد مكتوب كتابخانه  اى 
و استدالل منطقى است كه پس از جمع  بندى، در قالب مقاله پيش 

روى ارائه شده است.
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يافته ها
ضرورت  و  اخير  دهه  هاى  در  موقت  اسكان  طرح  هاى  نواقص 

تحقيق
طراحان و معماران مشهور، در دهه  هاى اخير، اقدام به ارائه گونه  هاى 
مختلف سرپناه و مدل  هايى نموده  اند كه از آن جمله مى  توان به كارهاى 
لوكوربوزيه١، آلتو٢، رودلف٣ ، فولر۴ و كوروكاوا۵ اشاره كرد. اين افراد 
واحد  يك  طراحى  پيچيدگى  هاى  گرفتن  نظر  در  با  كه  كوشيده  اند 
مسكونى مطلوب اضطرارى يا موقت، با يكنواخت نمودن آن به توليد 
انبوه و صنعتى بپردازند و 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 است. بسيارى از ايده  هاى ارائه شده تنها تا 
حد ساخت نمونه اوليه پيش رفته و حتى در مواقعى كه اين محصوالت 
به توليد صنعتى و انبوه رسيده  اند، استفاده بى  خانمان  ها از آنها به كرات 
به ناكامى  هاى غير منتظره منجر شده است. تجارب موجود حاكى از 
آن است كه آن دسته از توليداتى كه از سوى بى  خانمانان مورد استفاده 
قرار گرفته، به گونه  اى حيرت  آور دچار تغييرات، يا اضافه و كم كردن 
فضاها شده كه در نتيجه، واحدهاى مزبور را آسيب  پذيرتر نموده است.

(فالحى، 1386، ص29)
اسكان  ايجاد  در  استفاده  مورد  ساختمانى  سيستم  هاى  ميان  در 
"موقت"  اجراى  براى  را  الزم  شرايط  آنها  از  نوع  چند  تنها  موقت، 
سرهم  قابليت  آسان،  برپاسازى  و  نقل  و  حمل  امكان  دارند (يعنى 
بندى و جدا كردن، دوام، امكان استفاده مجدد و غيره). تا امروز هم 
بر اين بوده  تصور  قوانين،  و فقدان  اجرايى  و  فنى  كيفيت  دليل  به 
موقت،  مقاصد  براى  استفاده  مورد  ساختمانى  سيستم  هاى  كه  است 
غالبأ توليدات دور انداختنى و نه محصوالت بادوام هستند. به بيان 
ديگر، مسكن موقت، ساختمانى متزلزل و ناپايدار، ارزان قيمت و 

بين  رونده فرض شده است.(فالحى، 1386، ص30)
سياست  هاى بين  المللى در مورد سرپناه

در سال  هاى اخير، راه  حل  هاى پايدار براى كمك به افراد آسيب  ديده 
از سانحه تدوين شده. اين راه  حل  ها با عنوان نوعى "سرپناه بادوام" 
1. Lecorbusier
2. Aalto
3. Rudolph
4. Fuller
5. Kurokawa

سرپناه  معناى  به  تعريف  اين  شده  اند.  معرفى   UNHCR توسط 
كوتاهى  مدت  براى  را  زندگى  مى  تواند  فقط  كه  سنتى  اضطرارى 
حفظ كند و همچنين خانه  هاى دائمى كه هرگز نياز سانحه  ديدگان 
به بازگشت به خانه اصلى خود را برآورده نمى  كنند، نيست. "سرپناه 
به  موقتى  وضعيت  از  و  داده  ارتقاء  را  اسكان  شرايط  بايد  بادوام" 
مرحله دائمى به اندازه كافى دوام آورد. با اين حال، از آنجا كه بودجه 
طراحى  است،  كاهش  حال  در  مداوم  طور  به  اضطرارى  برنامه  هاى 

سرپناه مناسب به سختى امكان  پذير است. 
دوام  بايد  سرپناه  كه  است  دوره  اى  تعيين  نحوه  ديگر،  مسئله 
بياورد تا زندگى عادى براى افراد سانحه  ديده برقرار شود. به طور 
كلى توافق  نامه امدادى وجود دارد كه 1-3 ماه به عنوان دوره كوتاه 
مدت و 3-8 ماه را به عنوان دوره طوالنى مدت در حوادث طبيعى 
اساس  اين  بر  ص17).  (لى،2003،  مى  گيرد  نظر  در  اسكان  براى 

انجمن امدادرسانى، اهداف كليدى سرپناه را ارائه مى  دهد:
محافظت در برابر عوامل بيرونى• 
امنيت در برابر خشونت• 
 • ،UNHCR) .حفظ حريم خصوصى براى نيازهاى شخصى و گروهى

(1999
براساس اهداف ساخت سرپناه، مراحل اسكان به سه دسته تقسيم 
 Davis) .مى  شود: مرحله اضطرارى، مرحله تثبيت و مرحله بهسازى
پى  در  فورى  واكنش  اضطرارى،  مرحله   (2002  ،& Lambert

سانحه است. مرحله تثبيت بايد حداقل شرايط اصلى سرپناه را براى 
حفظ حيات با عزت فراهم كند. مرحله بهسازى بر بازسازى منازل 
و  اضطرارى  مراحل  بايد  اضطرارى  سرپناه  است.  متمركز  دائمى 
تثبيت را پوشش دهد و يك راه  حل پايدار براى پيشرفت  هاى آينده 
محيط  و  پزشكى  سازمان  هاى  برخى  دهد.  ارائه  بهسازى  مرحله  در 
زيستى بر تامين حداقل استانداردهاى سالمت براى سانحه  ديدگان 
تأكيد مى  كند، كه شامل حداقل فضاى مورد نياز براى هر شخص و 
نور و تهويه كافى براى كاهش خطر ابتال به بيمارى است. در مرحله 
اضطرارى در اكثر سوانح پيشين از چادر استفاده شده است. چادرها 
نسبتًا سريع و ساده برپا مى  شوند و حمل  ونقل آنها آسان است، اما 
اين نوع سرپناه به دليل كوچك بودن و دوام كمتر، در طوالنى مدت 

(18 .p ،2003 ،Li) .پاسخگو نيست
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خدمات و زيرساخت  هاى مورد نياز در اسكان جمعى
براى  را  استانداردهايى  مجموعه  پناهندگان،  امور  عالى  كميسارياى 
موقت  سكونتگاه  هاى  نياز  مورد  زيرساخت  هاى  خدمات  جانمايى 
بى  خانمانان ارائه داده است و با توجه به دستورالعمل  هاى مزبور مقادير 
سرپناه  ها  و  ساخت  ها  زير  خدمات،  سايت،  طراحى  جهت  نياز  مورد 
قابل محاسبه و برآورد مى  باشند. استانداردهاى پيشنهادى نيازهاى يك 
اردوگاه را از قبيل مقدار زمين، فضاى سرپناه، جاده، معبر پياده و يا 

تعداد توالت و شير آب بر حسب تعداد آوارگان تعيين مى  نمايد.
خدمات و زير ساخت  هاى مورد نياز در اسكان جمعى بر حسب جمعيت

 جدول1: دستورالعمل هاى رايج كميسارياى عالى امور پناهندگان 
سازمان ملل (فالحى، 1386، ص. 116)

 1خانوار (6-4 نفر)1 توالت
1جامعه (100-80نفر)1 شير آب

1 اردوگاه (20000 نفر)1مركز بهداشت
تا حدود 200000 نفر1بيمارستان
1بخش (5000 نفر)1 مدرسه
1 اردوگاه (20000 نفر)1 بازار

1 اردوگاه (20000 نفر)1 انبار توزيع كاال
1 اردوگاه (20000 نفر)1 محل جمع  آورى فضوالت

1 جامعه (100-80 نفر)1 منبع آب
150 مترحداكثر فاصله براى استفاده از شير آب

15-25 استفاده كنندهتوالت مشترك
100مترحداكثر فاصله براى استفاده از توالت

30 مترحداقل فاصله توالت از سرپناه
1 براى خانوار (10-6نفر) تعداد ايده  ال توالت براى هر خانوار
 5 متر حداقل فاصله توالت از سرپناه

30 مترحداقل فاصله هر توالت از منبع آب
1 اردوگاه (تا 20000 نفر)1 مركز بهداشت
10 اردوگاه1 بيمارستان

1 بلوك (1250 نفر)1 مدرسه (نسبت معلم / دانش آموز 1 به 40)
ا اردوگاه1 مركز توزيع غير اقالم غذايى

2 بلوك1 بازار
1 اردوگاه1 مركز توزيع غذا
1 جامعه1 محل دفن زباله

15 مترحداكثر فاصله از استفاده كننده
45 مترمربع (سرانه نفر)مساحت كل اردوگاه (با احتساب فضاى باغچه)
3/5 مترمربع (سرانه نفر)حداقل سطح اشغال شده سرپناه اضطرارى

دو برابر ارتفاع بنافاصله بناها براى خطر حريق

استانداردهاى طراحى اسكان جمعى
جدول2: دستورالعمل هاى رايج كميسارياى عالى پناهندگان سازمان 

ملل (فالحى ع. ، 1386، ص. 117)

شيب دار بودن زمين اردوگاه 
هدايت آبهاى سطحى

درجه و نوع شيب 
زمين انتخابى

شيب ماليم و داراى 
قابليت زهكشى بين 3 تا 

10 درجه

امن بودن زمين اردوگاه براى 
ظرفيت حادثه خيزى اسكان اضطرارى

صفرزمين انتخاب شده

متناسب بودن مساحت زمين 
مورد نظر

مترمربع بر حسب هر 
نفر پناهجو

45 مترمربع به ازاى 
هر نفر

مسكونىنوع كاربرىكاربرى زمين انتخاب شده
مناسب بودن وضعيت دسترسى 

زمين  انتخابى به امكانات 
حمل  ونقل

كمتر از 1000 مترفاصله از راه اصلى

8 مترفاصله بر حسب مترفاصله بين چادرها

نفر بر حسب حداقل فضاى مورد نياز هر چادر
حداقل 3 مترمربعمترمربع

چگونگى نصب چادرها براى 
در مسير باد بودنجهت وزش باداسكان

به ازاى هر 5 نفر يك بر حسب جمعيتتعداد چادرها براى اسكان
چادر

10 متربر حسب مترعرض معابر اردوگاه
تعداد سرويس  هاى بهداشتى و 

عمومى
بر حسب جمعيت 

ساكن و اقليم
هر 20 نفر يك چشمه 

توالت بهداشتى
پيش  بينى محل مناسب براى 
سرويس  هاى بهداشتى عمومى

فاصله از بلوك  هاى 
حداقل 500 متراسكان بر حسب متر

يك دوش براى هر دوش بر حسب مترتعداد حمام  هاى عمومى
40-30 نفر

وجود سكوهاى شيب  دار 
جهت  شستشو

تعداد بر حسب 
جمعيت

هر 100 نفر يك سكوى 
شستشوى مترى با 5 

شير آب

يك ظرف 100-50 بر حسب چادرتعداد ظرف زباله
مترى براى چهار چادر

دفعه در طول شبانه وجود سيستم جمع آورى زباله
2 دفعهروز

سمپاشى دورهاى محل اسكان 
يك دفعهدفعه در هر ماهاضطرارى

تامين محل  هاى امن براى 
نگهدارى اسناد و اوراق بهادار 

آسيب  ديدگان
يك محل امنهر اردوگاه

تيپولوژى سرپناه براى سانحه  ديدگان
جمعيت سانحه  ديده را مى  توان به عنوان اشخاصى تعريف كرد كه 
زندگى  محل  يا  خانه  ترك  به  مجبور  طوالنى،  يا  كوتاه  مدت  براى 
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خود شدند. اين افرد مى  توانند در داخل كشور١يا در خارج از كشور 
بقا  مكانيسم  يا  حفاظتى  اقدامات  حقوقى،  وضعيت  باشند.  خود٢ 
با  رفتار  نوع  همچنين  و  باشد  متفاوت  كامًال  مى  تواند  مورد  هر  در 
هرگروه متفاوت خواهد بود. اما از ديدگاه بشردوستانه همه انسان  ها 
نياز اساسى به سرپناه دارند. سرپناه را مى  توان به روش  هاى مختلف 
تهيه كرد. پروژه Sphere گزينه  هاى سرپناهى براى افرادى كه محل 
زندگى خود را از دست داده  اند، در 6 دسته يا نوع شناسى طبقه بندى 

(254 .p ،2011 ، Sphere) :مى  كند

شكل1: پروژه Sphere گزينه  هاى سرپناهى براى افرادى كه 
محل زندگى خود را از دست داده  اند

سرپناه جمعى
مراكز  هتل  ها،  مدارس،  ورزشى،  استاديوم  هاى  شامل  جمعى  سرپناه 
اجتماع، بيمارستان  ها، كارخانه  ها، ساختمان  هاى مذهبى، سربازخانه  ها 
و حتى پادگان  هاى نظامى هستند. سرپناه جمعى عمدتا ساختمان  هاى 
عمومى هستند كه پيش از سانحه كاربرى خاص خود را دارند و براى 
اسكان طراحى نشده  اند، اما با در نظر گرفتن زيرساخت  هاى الحاقى، 
 Braedt)  .اين ساختمان  ها مى  توانند تبديل به سرپناه جمعى شوند

(14 .p ،2016 ،& Friedrich

1.  internally displace person (IDP)
2.  international displacement (refugee)

فرم جمعى3 يكى از روش  هاى ايجاد سرپناه جمعى
در سال 1964، ماكى كتابچه  اى را با عنوان «جستارهايى درباره فرم 
جمعى»۴ در اياالت متحد منتشركرد. در آنجا از اهميت مفهوم پيوند 
در درك فرم جمعى۵ ياد مى  كند و اين كه تمركز اصلى مفهوم پيوند 
بر طراحى فضاى خالى است، و هدف آن نشان دادن گونه  هايى از 
پيوند بين اجزاى يك مجموعه است. به تعبير او، ايجاد حالتى از 
پيوند در فرم جمعى عالوه بر شكل ظاهرى، سيستم ثانويه  اى از معانى 
و فوايد را ايجاد مى  كند. به عنوان مثال، در معمارى مناطق گرم و 
خشك فالت ايران، سابات (ساباط) نوعى عنصر پيوندى محسوب 
مى  شود. سابات هم باعث پيوستگى جداره  هاى ساختمان  هاى اطراف 
يك گذر مى  شود، هم سايبانى براى پياده  ها در فضاى خالى شكل 
عنوان  به  مى  تواند  خود  هم  و  مى  كند  ايجاد  هوا  كوران  كه  مى  دهد 
عين  در  سابات  ترتيب،  بدين  شود.  محسوب  خانه  براى  اتاقكى 
سادگى ظاهرى  نقشى پيچيده دارد و معانى متفاوتى را القا مى  كند. 
يك  «تكرار»  جمعى،  فرم  در  پيوند  از  گونه  يك  ماكى،  تعبير  به 
موضوع واحد است. اجزاى فرم جمعى الزاما هم  شكل نيستند و اجزاء 
در عين تفاوت و تنوع، با تكرار يك خصوصيت واحد يا يك عنصر 
واحد مى  توانند وجوه مشتركى پيدا كنند. (متكى، 93، ص. 49-48)

نوعى  متوجه  سنتى،  شهرهاى  و  روستاها  به  سفر  با  ماكى 
برگرفتن  در  قابليت  كه  شد  سيال  فضايى  وابستگى  و  پيوستگى 
«فرم  به  آن  از  و  دارد  را  فضايى  و  كاركردى  مختلف  بسترهاى 
جمعى» ياد كرد. ماكى در تدوين اين نظريه سه گونه را براى فرم 

    (2011 ،Mottaki) .جمعى شناسايى كرد
كه •  را  شده  تركيب  بندى  فرم  نمونه  شده۶:  بندى  تركيب  فرم 

تمام عناصر به دقت در جاى خود قرار داده شده  اند مى  توان در 
ميدان نقش  جهان ديد.

كه •  است  قوى  طراحى  عنصر  يك  حضور  حاصل  اَبَرفرم٧: 
نوعى  مى  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  ديگر  عناصر  تمام  تركيب 
ابرساختار كه ستون فقرات تركيب  بندى است و تمام عناصر در 

ارتباط با آن تعريف مى  شوند.

3. collective form
4. .Investigations in Collective Form
5. collective form
6. Compositional form
7. Mega-form
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 فرم گروهى١: حاصل چينش كم و بيش همگن عناصر ناهمگن • 
است. عناصرى كه خلل و فرج يكديگر را به لحاظ تركيب  بندى 
است  مختلف  عناصر  پيوند  حاصل  بيشتر  فرم  اين  مى  كنند.  پر 
كه جفت و جور كردن آنها نيازمند تعامالتى با ميزانى از پويايى 

  (1964 ،Maki) .درونى است
برترى فرم جمعى نسبت به ديگر روش  هاى ايجاد سرپناه جمعى، 
فرم  چيدمان)،  و  سايت (تركيب  بندى  بخش  سه  در  طراحى  به  توجه 
گروهى (واحد سرپناه) و ابرفرم(ساختمان اصلى و در برگيرنده واحدهاى 
سرپناه)، به صورت يك مجموعه يكپارچه است. زمان در فرم گروهى 
و  صريح  پيوندهاى  كه  است  زمان  گذر  اين  و  دارد  ويژه  اى  اهميت 
ضمنى عناصر مجموعه را با يكديگر هويدا مى  كند. ماكى فرايندى را 
كه اين عناصر مهم را به يكديگر مرتبط مى  سازد در قالب تئورى پيوند 
صورت  بندى كرد. وى عناصر و روابط پيوندى را مطرح كرد كه به دو 
شيوه صريح (كالبدى) و تلويحى (ادراكى) بودند. اين پيوندها هم اسباب 
تعلق عناصر مختلف مجموعه به هم بودند و هم اسباب تعلق افراد به 
محيط مصنوع. در واقع اين عناصر مانند مفاصلى مى  مانند كه هم اتصال 
را برقرار مى  كنند و هم انفصال، چون هردوى اين فرايندها براى دسترسى 
به فرم جمعى الزم  اند. اين مفصل  ها همان قدر كه مى  توانند كالبدى باشند 
و واجد ابعاد فضايى، مى  توانند گشتالتى خاص و حاصل نوعى ادراك 
خاصى نيز به سبب نحوه قرارگيرى كنار هم، پرسپكتيويته و ... باشند. 

(متكى، 93، ص. 45-40)
شش ويژگى اصلى در مورد فرم جمعى ماكى عبارت  اند از: 

خيلى •  (معموال  دارد.  اندازه  به  جدى  اى  وابستگى  جمعى  فرم 
بزرگ و خيلى كوچك نيست)

فرم جمعى به نوعى بايد دربردارنده گذر زمان باشد. (اين تجربه • 
از زمان مى  تواند در ساخت آن، در ادراك آن توسط ساكنان و 

بازديد كنندگان و يا در نگهدارى آن باشد)
قدرى دگرگونى كالبدى براى فرم جمعى الزم است• 
فرم جمعى برانگيزاننده نوعى تداعى معنايى است. • 
يك زبان فرمى، كم و بيش قابل شناسايى البته با همه تنوع  هاى • 

لغات  دامنه  با  فهمى  قابل  زبان  دستور  ترجيحا  (يعنى  موجود. 
نسبتا كم ولى تركيبات كم و بيش متنوع داشته باشد)

1. Group form

ادراكى •  فاز  در  هم  و  طراحى  فاز  در  هم  آن  تدريجى  انكشاف 
(2012 ،Maki)

واحدهاى مسكونى كوچك در سرپناه هاى موقت
است  آن  مسكونى  بخش  سكونتگاه  هر  در  فضايى  واحد  مهم ترين 
كه وضعيت ساير بخش ها را تعيين مى كند. انواع مختلف واحدهاى 

مسكونى را مى توان براساس فضاى موجود در نظر گرفت:
.(H.M) فضاى محدود يا مدل مسكن  .1

 ، (E.A) محدوده خارجى ،(En) فضاهاى وابسته شامل ورودى  .2
.(St.A) محدوده انبار ،(S.A) محدوده خدماتى

فضاهاى مكمل شامل واحدهاى همسايگى (N.U)، پاركينگ،   .3
.(R.N) و شبكه راه (G.A) فضاى سبز

يك نمونه كوچك از واحدهاى مسكونى و فضاهاى مكمل در 
 Javan Forouzandeh، Hosseini،) .شكل2 نشان داده شده است

(2008 ،& Sadeghzadeh

شكل2: يك مدل از واحدهاى مسكونى كوچك و فضاهاى مكمل

تنها  سانحه،  از  پس  شرايط  براى  موفق  طراحى  يك  از  هدف 
مربوط  مقوالت  بايد  نيست، بلكه  پرداختن به طراحى واحد سرپناه 
به طراحى شهرى در زمينه جانمايى، دسترسى و وجود زيرساخت ها 
نيز در نظر گرفته شود. آنچه در زمينه طراحى سرپناه اهميت دارد، 
پرداختن به مقوله طراحى نه به عنوان يك محصول٢، بلكه به عنوان 
كه  دارد  وجود  مراتبى  سلسله  فرآيند  اين  در  است.  فرآيند٣  يك 
بصورت يك جدول و براى جمع  بندى بخش فرم جمعى و چيدمان 

آن آورده مى  شود.

2. product
3. process
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جدول3: فرم و چيدمان در سرپناه جمعى

معيارهاى مؤثر بر طراحى هر واحد سرپناه
است.  شده  برگرفته  نيازها  از  سرپناه  طراحى  جامع  معيارهاى 
دستورالعمل  هاى UNHCR و ساير متون مرجع، پنج نگرانى اصلى 
 : از  عبارتند  كه  مى  كنند  مطرح  را  سانحه  از  پس  سرپناه  مورد  در 

  (145 .p ،1999 ،UNHCR)
هزينه باالى هر واحد سرپناه  .a
مدت زمان زياد حمل  ونقل   .b
مدت زمان طوالنى توليد  .c

هزينه زياد حمل  ونقل  .d
عدم انعطاف  پذيرى واحد سرپناه  .e

در ادامه با بررسى فاكتورهاى موثر بر طراحى سرپناه، سعى بر 
آن بوده كه نگرانى  هاى موجود مرتفع شود و طرح  هاى اسكان پس 

از سانحه براساس بر طرف كردن اين نيازها ارائه گردد. 
• هزينه سرپناه

سرپناه  واحد  اندازه  افزايش  با  معموالً  نفر  هر  ازاى  به  سرپناه  هزينه 
امدادى  جامعه  براى  بزرگى  مسئله  هزينه  ها  كاهش  مى  يابد.  كاهش 
بوده است. هزينه تامين سرپناه در اكثر مواقع بدليل تامين نيازهاى 

(26 .p ،2003 ،Li) .ضرورى مثل آب و برق، بيشتر هم مى  شود
• قابليت حمل

افرادى كه از سوانح طبيعى رنج مى  برند، نمى  توانند حتى يك روز 
اسرع  "مسكن" در  آوردن  فراهم  چگونگى  كنند.  صبر  سرپناه  براى 
وقت براى آنها بسيار مهم مى  شود. اين امر مستلزم دستيابى سريع 
و  باشد  حمل  قابل  هم  بايد  بدان معناست كه  اين  است.  به سرپناه 

كه  است  معنى  بدان  اين  همچنين  شود.  حمل  راحتى  به  اينكه  هم 
(24 .p ،2003 ،Li) .بسته  بندى بايد تا حد امكان كوچك باشد

• وزن سرپناه
نيز  هوايى  بصورت  بتوان  تا  باشد  سبك  كافى  اندازه  به  بايد  سرپناه 
حمل  ونقل را انجام داد و براى حمل  ونقل و برپايى آن به حداكثر 3 نفر 
نياز باشد. وزنى كه يك نفر مى  تواند حمل كند، تقريبًا 35 كيلوگرم يا 
77 پوند است، كه مورد موافقت انجمن امداد قرار گرفته است. از اين 
رو، وزن استاندارد سرپناه حداكثر مى  تواند 105 كيلوگرم يا 231 پوند 
باشد. بسيارى از سازمان  هاى امداد، مانند UNHCR، چادرها را تقريبا با 

 (49 .p ،2001 ،Manfield) .اين وزن ارائه مى  دهند
• ظرفيت سرپناه

ظرفيت يك خانواده معمولى 4 نفر است. از اين رو براى كاركردهاى 
مسكونى، سرپناه بايد براى 4 نفر اندازه مناسبى داشته باشد. با اين 
حال، براى كاركردهاى بيمارستان يا مدرسه، سرپناه بايد فضاى كافى 

(29 .p ،2003 ،Li).را براى حداقل 10 نفر فراهم كند
• حجم بسته  بندى واحد سرپناه

سرپناه بايد به اندازه كافى جمع  و  جور باشد كه توسط دو يا سه نفر 
حمل شود و همچنين براى حمل  ونقل هوايى نيز آسان باشد. يك 
مزيت كم حجم بودن بسته  بندى سرپناه اين است كه مى  تواند زمان 
حمل  و  نقل را به حداقل برساند. با توجه به تعداد زياد سرپناه مورد نياز 
موجب  زمان  كاهش  واحد)،   50000-20000) امدادرسانى  برنامه  در 
حجم  كم  كه  است  اين  ديگر  مزيت  است.  شده  زيادى  صرفه  جويى 
بودن بسته  بندى مى  تواند هزينه حمل  و  نقل را از طريق هوا يا زمين، 
يا   مترمكعب   0/5 بسته  يك  شده  تأييد  حجم  برساند.  حداقل  به 
18/5 فوت  مكعب با عايق و 0/28 مترمكعب يا 10/4 فوت  مكعب 

 (50 .p ،2001 ،Manfield).بدون عايق است
• تراكم ساكنين١

تراكم ساكنين نيز زمانى كه تعداد سانحه  ديدگان نسبت به فضاى 
قرار  امدادى  جامعه  توجه  مورد  باشد  زياد  اسكان  براى  دسترس  در 
مى  گيرد تا امكان اسكان دادن به تعداد افراد بيشترى فراهم شود. با 
اين حال، حفظ حريم شخصى و سالمتى ضرورى است. استانداردهاى 

1. Living density
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UNHCR١ در اين زمينه، 4/5 مترمربع يا 50 فوت مربع مساحت 

كف را براى هر شخص را توصيه مى  كند اما در واقعيت اين استاندارد 
در اكثر برنامه  هاى امداد اضطرارى به دليل مسئله هزينه امكان  پذير 
يا  متر  مربع   2 حداقل  به  استاندارد  اين  اخير،  سال  هاى  در  نيست. 
است.  يافته  كاهش  شخص  هر  براى  كف  مساحت  فوت  مربع   22

(59 .p ،2001 ،Manfield)
• زمان مونتاژ و جداسازى قطعات

سرپناه بايد در مدت زمان بسيار كوتاهى توسط افراد غير ماهر ساخته 
شود. با اين حال، هنوز الزم است كه تعدادى از افراد داراى تخصص 
اسكان  واحدهاى  برپايى  بر  نظارت  و  كمك  براى  ميدانى  سابقه  و 
جداسازى  و  مونتاژ  زمان   (37 .p  ،2003 ،Li) باشند.  داشته  حضور 
معيار بسيار مهمى است زيرا به سانحه  ديدگان و سازمان  هاى امدادى 
كمك مى  كند تا زمان پردازش و اجراى سرپناه اضطرارى را كاهش 

(30 .p ،2003 ،Li) .دهند
• فناورى ساخت سرپناه

اين معيار به موضوع برپايى و نياز به مهارت و ابزار توجه مى  كند. 
الزامات  محلى  ساخت  وساز  مهارت  متوسط  سطح  از  كلى  درك 
سرپناه  تعداد  مانفيلد، 1999)  مى  كند.(پيتر  مشخص  را  معيار  اين 
 50،000-20،000 تقريبًا  عادى  امدادى  برنامه  يك  در  نياز  مورد 
تنها  نه  ساختمانى  پيچيده  ابزارهاى  و  تخصص  به  نياز  است.  واحد 
سرعت برنامه  هاى امدادى را كاهش مى  دهد بلكه به نيروى متخصص 
بيشترى هم نياز دارد. در نتيجه، پيچيدگى در برپايى سرپناه باعث 
مى  شود كه سازمان  هاى امدادى نتوانند كمك  هاى كافى را به افراد 
در دوره اضطرارى بعد از سانحه ارائه دهند. از اين رو، سهولت برپايى 
و حداقل نياز به مهارت و ابزار براى طراحى سرپناه ضرورى است. 

(2003 ،Li)
• توسعه آينده٢

بحران  دوره  در  سرپناه  طراحى  براى  اضطرارى  كمك  هاى  اگرچه 
ضرورى است، اما تنوع كاركردها نيز بايد به عنوان يك معيار مهم 
در نظر گرفته شود. طرح سرپناه بايد انعطاف  پذير باشد تا بتواند به 
آينده  توسعه  بر  ويژگى  اين  باشد.  پاسخگو  گوناگون  عملكردهاى 

(26 .p ،2003 ،Li) .سرپناه نيز اثر گذار است
1. United Nations High Commissioner for Refugees  
2. Future development

• آسايش محيطى٣
1) آسايش حرارتى۴

رضايت  احساس  كه  است  ذهنى  شرايطى  حرارتى  آسايش   "
 ،1989  ،ASHRAE) مى كند".  بيان  را  محيط  حرارتى  شرايط  از 
تأثير  سانحه  ديدگان  سالمت  بر  حرارتى  آسايش   (p16،pp. sec٨

تغيير  مختلف  شرايط  در  حرارتى  آسايش  كه  اگرچه  مى  گذارد. 
ساختمانى،  سيستم  هاى  به  توجه  با  و  مختلف  سوانح  در  و  مى  كند 
دماى آسايش حرارتى متفاوت خواهد بود. معموالً آسايش حرارتى 
با دماى هواى داخلى، ميانگين دماى تابشى، رطوبت نسبى و حركت 

(32 .p ،2003 ،Li) .و نفوذ هوا مرتبط است
2) روشنايى و تهويه طبيعى۵

روشنايى و تهويه طبيعى نه تنها فضاى راحت  ترى را در داخل 
به  و  بوده  كارآمدتر  نيز  انرژى  نظر  از  بلكه  مى  كند،  ايجاد  سرپناه 
همين دليل به پايين آمدن هزينه تجهيزات و تعميرات برقى كمك 
جهت  يابى،  مورد  در  طراحى  مشخصات  شامل  مسئله  اين  مى  كند. 
اين  توجه  قابل  نكته  مى  باشد.   ... و  پنجره  ها  و  درها  اندازه  و  تعداد 
است كه درز بين درها يا پنجره  ها و ساير اجزاى آن، اغلب كيفيت 
آسايش حرارتى را كم مى  كند. از اين رو، جزئيات مربوط به اين 
درزها نه تنها با توجه به روشنايى و تهويه طبيعى بلكه در رابطه با 

(33 .p ،2003 ،Li) .آسايش حرارتى بسيار ضرورى مى  شود
• پايدارى سازه۶

پايدارى سازه يك معيار مهم در طراحى سرپناه است. نه تنها به دليل 
اينكه ايمنى را براى افراد فراهم مى  كند بلكه به اين دليل كه امكان 
استفاده از سرپناه براى زمان طوالنى  تر را نيز فراهم مى  كند. شرايط 

تأثيرگذار بر پايدارى سازه معموالً شامل:
بار باد ٧  (1

بار لرزه  اى٨   (2
بار برف ٩  (3

استفاده انسان١٠  (4
3. Environmental comfort
4. Thermal comfort
5. Natural Lighting and ventilation
6. Structure stability
7. wind load
8. seismic load
9. snow load
10. human use
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ساختارى  خرابى  از  جلوگيرى  در  مهمى  عامل  باد  بار  است.   
با  همراه  و  كم  نسبتا  باد  سرعت  ميانگين  كه  مناطقى  در  است. 
سازه  اى  شكست  است،  سرعت  پر  اما  كوتاه  ناگهانى،  تندبادهاى 
بيشتر اتفاق مى  افتد، زيرا استاندارد سرپناه پايين  تر از مناطق ديگر 
تندباد  سرعت  نواحى  بايد  بار  حداكثر  تعيين  براى  بنابراين،  است. 
را در نظر گرفت. محاسبه بار لرزه  اى به ندرت براى سرپناه با وزن 
سبك ضرورى است. بار برف فقط در مناطق نسبتًا سرد كه بارش 
دوره  اى برف در زمستان را دارند تاثيرگذار خواهد بود. بار انسانى 
مبتنى بر تراكم ساكنين و رفتار انسان است كه تعريف آن دشوار 
است. با اين حال، استفاده از مقررات ملى كه نحوه محاسبه بارهاى 

(34 .p ،2003 ،Li) .زنده را ارائه كرده، فرض معقولى است
• انتخاب متريال

براساس مباحث سازه  اى و سالمت محيطى، كليه مواد در نظر گرفته 
شده بايد مقاوم باشند و امكان "تنفس"١ داشته باشند. ميزان تخريب 
مصالح هم بايد محاسبه شود. به عنوان مثال، همه پالستيك  ها در 
معرض نور ماوراء بنفش تخريب مى  شوند. بنابراين، انتخاب موادى 
كه در زير نور به ميزان قابل توجهى مقاوم باشد، براى طراحى سرپناه 

(35 .p ،2003 ،Li) .ضرورى است
معيارهاى  جمع  بندى 

طراحى
ذكر  معيارهاى  به  توجه 
و  برنامه  ريزى  در  شده 
از  بعد  سرپناه،  طراحى 
سوانح ضرورى است. اما 
با توجه به محدويت  هاى 
وقوع  زمان  در  موجود 
حس  نياز  اين  سانحه، 
مى  شود كه اولويت  بندى 
به  پرداختن  براى 
داشته  وجود  معيارها 

باشد. با توجه به موارد مشخص شده در باال، معيارهاى طراحى به دو 
:(36 .p ،2003 ،Li) دسته تقسيم شده  اند

1. breathing

معيارهاى اصلى٢  .I
معيارهاى مطلوب٣  .II

برنامه  هاى اخير تهيه سرپناه اضطرارى ثابت كرده  اند كه وزن كم 
و بسته  بندى كارآمد (براى حمل  و  نقل كم هزينه)، سهولت و سرعت 
همچنين،  است.  برنامه  هايى  چنين  مالحظات  اولويت  در  برپايى 
نيز  پايدارى  و  سختى  سازه  اى،  مقاومت  شامل  اصلى  معيارهاى 
مى  شود. معيارهاى مطلوب شامل راحتى كاربر، تخصيص فضا به ازاى 
هر كاربر، مقاومت در برابر بحران و راندمان انرژى (آسايش حرارتى، 
روشنايى طبيعى و تهويه) است (p ،2003 ،Li. 36). در اين بخش 
معيارهاى طراحى سرپناه به تفصيل بررسى شد. براى درك بهتر اين 
معيارها و اولويت  بندى آنها، جداول4 و 5، براساس منابع ذكر شده 
در باال، توسط نگارنده گرد هم آمده و در آن مهمترين مواردى كه در 

طراحى هر واحد سرپناه بايد مد نظر قرار گيرد ذكر شده است.
 معيارهاى طراحى هر واحد سرپناه

 .pp ،2003 ،Li) جدول4: معيارهاى اصلى طراحى واحد سرپناه
(37-24

2. critical criteria
3. esirable criteria
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(37-24 .pp ،2003 ،Li) جدول5: معيارهاى مطلوب طراحى واحد سرپناه
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معيارهاى انتخاب ساختمان 
در مورد سرپناه جمعى، عالوه بر طراحى واحد سرپناه بايد به انتخاب 
سايت مناسب و ساختمانى كه افراد سانحه ديده سرپناه خود را در 
آن برپا مى  كنند نيز توجه نمود. در ادامه معيارهاى انتخاب ساختمان 
و سايت مناسب جهت اسكان جامعه آسيب  ديده پرداخته شده است. 
براى  مناسب  سايت  و  ساختمان  انتخاب  مورد  در  مسائل  مهمترين 

سرپناه جمعى را در سه عنوان مى  توان تعريف كرد:
يك •  براى  فرمولى  مناسب"  سايت  يك  در  مناسب  "ساختار 

سرپناه جمعى استاندارد است
انتخاب سايت و تجزيه و تحليل ساختار بايد توسط گروهى از • 

متخصصان انجام شود
برچيدن سرپناه بايد در هنگام راه  اندازى مجموعه در نظر گرفته • 

(4 .p ،2012 ،UNHCR) .شود
براى درك بهتر و استفاده آسان  تر، معيارهاى انتخاب ساختمان 

و سايت در جداول6 و 7، بصورت جداگانه آورده شده است.
 مالحظات مربوط به ساختمان

(5 .p ،2012 ،UNHCR) ١جدول6: معيارهاى انتخاب ساختمان

شرايط كلى 
ساختمان

• استانداردهاى ملى و بين المللى ساخت و ساز را رعايت كند.
• در برابر تأثير زلزله يا تهديدات ديگر مقاومت كند.

• آب  بندى بام و در و پنجره  ها امكان  پذير باشد.
• شرايط آب و هوايى مورد توجه قرار گيرد (تهويه طبيعى در آب و هواى 

گرم، گرمايش در آب و هواى سرد).
• زيرساخت مناسب باشد (در صورت وجود).

• لوله كشى آب و فاضالب داخل يا خارج ساختمان موجود باشد.
• سيم  كشى برق و فيوز داشته باشد.

• امكانات پخت و پز و گرمايش (دودكش  ها) موجود باشد.

ويژگى هاى 
ساختمان

• بايد با در نظر گرفتن دغدغه  هاى فرهنگى، مذهبى يا سنتى طراحى شود و 
امكان تفكيك حريم خصوصى و عمومى را فراهم كند.

• فضاهاى محصور شده بايد ابعادى مناسب، با توجه به كاربرى داشته باشد.
• واحدها بايد با توجه به استانداردها طراحى شود (مثًال هيچ واحدى بدون 

پنجره نباشد).

كاربرى 
ساختمان

I. ساختمان  هاى فعال١ (مدارس، مراكز درمانى و...)
• تأثيرگذارى بر كاربرى اصلى بايد در نظر گرفته شود.

• بايد از اختالل يا لغو خدمات  رسانى   در رابطه با كاربرى اصلى جلوگيرى كرد.
• استفاده دوگانه از امكانات آموزشى مى  تواند خطرات جدى براى كودكان 

و جوانان ايجاد كند، اين خطرات بايد كاهش يابد.
II. ساختمان  هاى منفعل٢ (هتل  هاى غيرفعال، انبارها، كارخانه  ها و ...)

• در استفاده به عنوان يك سرپناه جمعى تاثير كمى بر ساختمان ايجاد 
مى  شود، اما سازه معموالً در وضعيت نامناسبى است.

مالكيت 
ساختمان

I. مالكيت خصوصى
• خطر باالى اخراج و جابه  جايى ثانويه اجبارى.
• حل  وفصل با مالك مى  تواند سريع انجام شود.

II. مالكيت دولتى يا اجتماعى
• اصوالً يك راه  حل مناسب و معمول است.
• توافق  ها با دولت ممكن است زمان ببرد.

1. Active buildings
2. Passive buildings

معيارهاى انتخاب سايت 
يكى از مهم  ترين مسائلى كه سازمان  هاى مسئول در مديريت بحران 
اسكان  منظور  به  مناسب  سايت  انتخاب  دارند،  توجه  آن  به  همواره 
موقت جمعيت آسيب  ديده از سوانح است. بى  شك، رعايت نكردن 
مكان  گزينى صحيح، فاجعه وخيم  ترى نسبت به سانحه اوليه به دنبال 
دارد. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد عوامل متعددى بر مكان  يابى 

اسكان اضطرارى تأثير مى  گذارند كه عبارتند از:
بعد طبيعى (فاصله از رودخانه، فاصله از گسل  ها)، • 
نظير •  حساس  و  خطرناك  كانون  هاى  از  عملكردى (فاصله  بعد 

برق فشار قوى، حريم اتوبان  ها و ...)
درمانى، •  آموزشى،  آتش  نشانى،  مراكز  با  (فاصله  دسترسى  بعد 

امنيتى و ...)
اسكان •  از  اطمينان  اموال،  حفظ  مالكيت،  (حفظ  امنيتى  بعد 

دائمى و ...) 
كه بيشترين تأثير را بر مكان  يابى اسكان جمعى دارند. (داداش 

زاده، تقوايى، & ضرابى، 1396، ص. 336)
 مالحظات مربوط به انتخاب سايت

(4 .p ،2012 ،UNHCR) ٢جدول7: معيارهاى انتخاب سايت سرپناه جمعى، منبع

امنيت

• بعد طبيعى (فاصله از رودخانه، فاصله از گسل  ها).
• بعد عملكردى (فاصله از كانون  هاى خطرناك و حساس نظير 

برق فشار قوى، حريم اتوبان  ها و ...).
• بعد امنيتى (حفظ مالكيت، حفظ اموال، اطمينان از اسكان دائمى 

و ...).

دسترسى

• براى ارائه كمك  ها و خدمات به راحتى قابل دسترسى است.
• بعد دسترسى (فاصله با مراكز آتش  نشانى، آموزشى، درمانى، 

امنيتى و ...).
• مسائل فصلى و اقليمى در نظر گرفته شود (به عنوان مثال 
جاده  هاى گل آلود در فصل بارانى يا مشكالت دسترسى در 

زمستان).

• تهديدهاى مربوط به آلودگى  هاى محيطى و محلى بايد مورد موقعيت محيطى
توجه قرار گيرد.

زير ساخت

• امكان اتصال سرپناه جمعى به زيرساخت  هاى موجود مثل 
شبكه آبرسانى، سيستم فاضالب و دفع زباله جامد در صورت 

امكان بايد در نظر گرفته شود.
• دسترسى به برق بسيار مهم است، در حالى كه مسئله آب و 

فاضالب نسبتًا مستقل از زيرساخت موجود حل مى  شود.
عوامل ترغيب كننده 

وبازدارنده٣
• دسترسى به امكانات شهرى ممكن است يك عامل كشش 

ناخواسته به سمت سرپناه جمعى باشد.

• دسترسى به بازارهاى محلىمعيشت
• در دسترس بودن وسايل حمل  ونقل

3. Pull and push factors
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دسترسى به خدمات 
اوليه اجتماعى

• آموزش و خدمات درمانى بايد در دسترس باشد.
• ارزيابى كلى از ظرفيت  هاى خدمات اجتماعى اساسى و برنامه  هاى 

كمك  رسانى.

هويت فرهنگى
• حق ساكنين براى پيروى از سنت  هاى فرهنگى، اجتماعى و 

مذهبى خود بايد در سرپناه جمعى در نظر گرفته شود.
• نگرش دولت، مقامات محلى و جامعه ميزبان نسبت به 

سرپناه جمعى بايد مورد بررسى قرار گيرد.
• دسترسى به زندگى اجتماعى و رسانه  ها.زندگى پويا١

• در صورت امكان راه  حل  هاى پايدار و بادوام بيشتر براى ماندگارى
سرپناه جمعى در نظر گرفته شود.

١نتيجه  گيرى
با بررسى مشكالت موجود در بخش سرپناه، اين نتيجه حاصل شد 
كه مسئله سكونتگاه بعد از سانحه، فراتر از برپا كردن تعدادى چادر 
است و همزمان، ساير جنبه  هاى مكان  يابى و مسائل سياسى، زيست 
محيطى، اقتصادى، اجتماعى و روانى را در برمى  گيرد. بر اين اساس، 
طراحى سرپناه جمعى در سه بخش: 1. انتخاب سايت، 2. انتخاب 

ساختمان و 3. طراحى سرپناه انجام پذيرفت. 
در انتخاب سايت مهمترين فاكتورها امنيت، دسترسى، توجه به 
آلودگى  هاى محيطى، زيرساخت  هاى موجود، عوامل ترغيب  كننده و 
بازدارنده، معيشت، دسترسى به خدمات اجتماعى و هويت فرهنگى 
سايت  در  واحدها  چيدمان  نحوه  سايت،  مورد  در  دوم  نكته  است. 
گروهى،  اسكان  تجارب  به  توجه  با  است.  نظر  مورد  ساختمان  و 
طرح   .1 گيرد:  صورت  است  ممكن  روش  سه  به  واحدها  چيدمان 

خطى، 2. طرح شطرنجى و 3. طرح شعاعى.
در بخش دوم مالحظات مربوط به ساختمان اصلى كه واحدهاى 
معيارها  مهمترين  شد.  بررسى  مى  گيرد  قرار  آن  داخل  سرپناه 
مقررات  رعايت  لحاظ  به  ساختمان  كلى  شرايط  بخش  اين  در 
ساخت، پايدارى در برابر سوانح بعدى، وجود زيرساخت  ها، توجه 
ميزبان،  و  مهمان  جامعه  سنتى  و  مذهبى  فرهنگى،  دغدغه  هاى  به 

كاربرى و مالكيت ساختمان است. 
در بخش سوم معيارهاى طراحى واحد سرپناه براى خانوار بررسى 
شد. با توجه به طرح  هاى اسكان موقت در سه دهه اخير و سياست  هاى 
بين  المللى در مورد سرپناه، ويژگى  هاى عملكردى الزم براى اسكان 
موقت از قبيل وزن سرپناه، حجم بسته  بندى، زمان مونتاژ، ظرفيت و 
هزينه سرپناه، امكان توسعه آينده، آسايش محيطى، پايدارى سازه و 
متريال مناسب به عنوان مهمترين فاكتورهاى طراحى استخراج شد. 

1. Active citizenship

و  اصلى  معيارهاى  دسته:  دو  به  طراحى  فاكتورهاى  بعد  مرحله  در 
معيارهاى مطلوب تقسيم گشت. با توجه به اين دسته  بندى، وزن  كم، 
بسته  بندى كارآمد، سهولت و سرعت برپايى و مقاومت و پايدارى 
سازه به عنوان معيارهاى اصلى طراحى واحد سرپناه انتخاب شدند. 
اين پژوهش با هدف تعيين فاكتورهاى طراحى و تدوين چارچوب 
ادامه  در  شد.  انجام  جمعى  سرپناه  طراحى  و  برنامه  ريزى  مفهومى 

نتايج اين پژوهش در قالب جدول8 ارائه شده است.

جدول8: چارچوب برنامه  ريزى و طراحى سرپناه جمعى

پيشنهادات براي پژوهش  هاي آتي
و  طرح    ارائه  يابد، (1)  ادامه  مى  تواند  بخش  دو  در  آينده  تحقيقات 
براساس  هريك  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسى  و  سرپناه  اوليه  نمونه   
معيارهاى  مورد  در  تحقيق   (2) و  شده  ارائه  طراحى  معيارهاى 

روانشناختى اثرگذار بر طراحى سرپناه بعد از سانحه. 
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