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 Abstract
Background and objective: Temporary Accommodation Is The Most Important Action After Natural Disasters; However, 
Studies Show That In Past Incidents In The Country, The Level Of People’s Satisfaction With Temporary Housing Has Been Low. 
To Understand The Reasons For This Dissatisfaction, One Must Make A Judgment In This Regard Based On The Indicators Of 
Temporary Housing. Therefore, The Purpose Of This Study Is To First Ask The Standard Temporary Accommodation Criteria. 
Given The Existence Of Nomadic Life In Different Parts Of Iran And The Knowledge That Nomadic Housing Is A Type Of Temporary 
Housing Based On Their Way Of Life, It Is Possible To Use This Type Of Housing With The Socio-Cultural And Environmental 
Characteristics Of The Region. Self-Compatible, Used In The Temporary Accommodation Process. Therefore, Nomadic Housing 
Should Be Evaluated In Terms Of Temporary Housing Criteria.
Method: In This Research, Using Descriptive-Analytical Method And Based On Library Studies, Desirable Temporary Housing 
Indicators Were Extracted And Their Levels Were Determined. Then, Iranian Nomadic Dwellings Were Studied And 17 Types 
Of Dwellings Were Identified In The Form Of Seven General Types. These Species Were Evaluated In Terms Of Temporary 
Settlement Criteria. Finally, Using AHP Hierarchical Analysis Method And With The Help Of Expert Choice Software, The Benefit 
Of Each Type Of Nomadic Housing From The Indicators Of Temporary Housing Was Determined.
Findings: The Research Findings Show That Among The Seven Types Of Nomadic Housing, Two Species Of Capar Toopi And 
Log Cambi With A Final Weight Of 0.155 Are At The Highest Level In Terms Of Benefiting From The Indicators Of Temporary 
Housing. Ooi Species With A Weight Of 140, Mazif With A Weight Of 0.138 And Three Species Of Alachiq, Bakhtiari Black Tent 
And Qashqai Black Tent Are In The Next Priorities.
Conclusion: Based On The Results Of The Research, In Order To Design The Desired Temporary Housing, The Components 
Should Be Designed In Such A Way That It Can Be Implemented In The Shortest Possible Time While Being Transported Quickly 
And Easily. It Is Also Possible To Reduce The Cost Of Construction And Construction Of Housing By Using Local Techniques And 
Materials, Utilizing Local Labor And Public Participation. Other Solutions In The Design Of Temporary Housing Include Studying 
The Situation Of People In Different Parts Of The Country And Providing Flexible Guidelines, Including Functional, Cultural And 
Social Needs, So That The Maximum Needs Of Individuals Can Be Met.
Keywords: Temporary Housing, Nomadic Housing, Capar, Black Tent
Citation (APA 6th ed.): Alemi B, Majidi M. (2022, Winter). Explain the strategies for designing temporary housing based on 
nomadic housing in Iran. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 11(4),414-427.

تبيين راه كارهاى طراحى اسكان موقت بر مبناى مسكن عشايرى ايران
بابك عالمى1 و مرتضى مجيدى2 

 Alemi@kashanu.ac.ir.(نويسنده مسئول) 1. استاديار دانشكده معمارى و هنر، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران
 Mortezamajidi72@gmail.com.2. كارشناسى ارشد معمارى، دانشكده معمارى و هنر، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران

چكيده
زمينه و هدف: اسكان موقت، مهم ترين اقدام پس از بروز حوادث طبيعى است؛ با اين حال بررسى ها نشان مى دهد، در حوادث گذشته در كشور، 
ميزان رضايت افراد از اسكان موقت در سطح پايينى قرار داشته است. براى پى بردن به داليل اين نارضايتى، بايد قضاوت در اين رابطه را بر مبناى 
شاخص هاى مسكن موقت انجام داد. بنابراين هدف اين پژوهش در ابتدا، پرسش از شاخص هاى اسكان موقت استاندارد مى باشد. با توجه به وجود 
زندگى عشايرى در نقاط مختلف ايران و آگاهى به اين موضوع كه مسكن عشاير، گونه اى از مسكن موقت بر اساس شيوه معيشت ايشان است، اين 
امكان وجود دارد كه بتوان از اين نوع از مسكن كه با ويژگى هاى فرهنگى-اجتماعى و محيطى منطقة خود، سازگار است، در فرآيند اسكان موقت استفاده 

نمود. از اين رو بايد مسكن عشايرى از منظر شاخص هاى اسكان موقت مورد ارزيابى قرار گيرد.
روش: در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفى–تحليلى و مبتنى بر مطالعات كتابخانه اى، شاخص هاى اسكان موقت مطلوب استخراج و مراتب آن ها 
مشخص گرديد. سپس، مساكن عشايرى ايران مورد مطالعه قرارگرفته و 17 نوع مسكن در قالب هفت گونه كلى شناسائى شد. اين گونه ها، از منظر 
 Expert Choice و به كمك نرم افزار AHP شاخص هاى اسكان موقت مورد ارزيابى قرار گرفت. در نهايت، با استفاده از روش تحليل سلسه  مراتبى

ميزان بهره مندى هر يك از گونه هاى مسكن عشايرى از شاخص هاى مسكن موقت مشخص گرديد.
يافته ها: يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه از بين هفت گونه مسكن عشايرى، دو گونه كپر توپى و لوگ كمبى با وزن نهايى 0/155 به لحاظ بهره مندى 
از شاخص هاى اسكان موقت در باالترين سطح قرار دارند. گونه اوى با وزن 0/140، مضيف با وزن 0/138 و سه گونه آالچيق، سياه  چادر بختيارى و 

سياه  چادر قشقايى در اولويت هاى بعدى قرار مى گيرند.
نتيجه گيرى: بر اساس نتايج پژوهش، به منظور طراحى مسكن موقت مطلوب، مى بايست طراحى اجزاء به گونه انجام شود كه ضمن حمل  و نقل سريع و 
آسان بتوان آن را در كمترين زمان ممكن اجرا نمود. همچنين مى توان با استفاده از تكنيك ها و مصالح بومى و بهره گيرى از نيروى كار محلى و مشاركت 
مردمى، هزينه هاى ساخت و اجراى مسكن را كاهش داد. از جمله راه كارهاى ديگر در طراحى مسكن موقت مى توان به مطالعه وضعيت مردم نواحى مختلف 
كشور و ارائه دستورالعملى منعطف، شامل نيازهاى عملكردى و فرهنگى و اجتماعى اشاره نمود تا بتوان از طريق آن حداكثر نيازهاى افراد را برطرف نمود.

كليدواژه ها: اسكان موقت، مسكن عشاير، كپر، سياه چادر
◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): عالمى، بابك؛ مجيدى، مرتضى. (زمستان، 1400)، تبيين راه كارهاى طراحى اسكان موقت بر مبناى 
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مقدمه
در طول تاريخ بالياى طبيعى از جمله زلزله، سيل، طوفان و ... در نقاط 
مختلف جهان موجب آسيب هاى زيادى به جوامع بشرى شده است، 
به طورى كه بر اساس مطالعات انجام  شده، 13 درصد از انسان ها در 
طول زندگى خود از بالياى طبيعى رنج مى برند. بنابراين، اين حوادث، 
رويدادهاى نادرى نيستند (كوآبارا١ و همكاران، 2008، 503). كشور 
ايران به دليل قرارگيرى بر روى كمربند زلزله آلپ – هيماليا، يكى از 
پنج كشور زلزله خيز دنيا است و بر اساس آمار، به طور متوسط هر 4 
سال يك بار زلزله شديدى در آن رخ مى دهد (شفايى و مدنى، 1390: 
18). بحران ها به لحاظ ماهيت، شدت و بزرگى متفاوت مى باشند و 
عواقبى به دنبال دارند كه مى تواند يك نظام را دچار اختالل نمايد. 
از اين رو در صورت عدم پيش بينى صحيح و به موقع از آسيب هاى 
را  آينده  نسل هاى  تا  مى تواند  آن  منفى  پيامدهاى  بحران،  از  پس 
تحت تأثير قرار دهد. امروزه مسأله كنترل آسيب هاى حوادث يكى 
از دغدغه هاى اصلى متوليان بخش هاى مديريت بحران در كشورهاى 
اين  وقوع  از  پس  اوليه  اقدامات  مهم ترين  از  است.  توسعه يافته 
و  سريع  اسكان  دارد،  به سزايى  نقش  بحران  مديريت  در  كه  حوادث 
49)؛   :1390 همكاران،  و  روشتى  نژاد  (احد  است  بازماندگان  ايمن 
روزها  گذشت  با  و  دارد  ضعف  آن  در  ايران،  كشور  كه  موضوعى 
بررسى  بنابراين  هستيم.  افراد  بى خانمانى  شاهد  حوادث،  وقوع  از 
ضعف  نقاط  بهبود  جهت  راه كارهايى  ارائه  و  موقت  اسكان  موضوع 
مديريت پس از بحران، امرى مهم و ضرورى مى باشد. بررسى مناطق 
مختلف كشور نشان مى دهد كه به طور تقريبى در اكثر نقاط، شاهد 
نوعى از مسكن موقت بومى هستيم كه با استفاده از مصالح بومى 
ظرف چند ساعت برپا مى شود. مهم ترين آن ها، مسكن عشاير است. 
مناطق  در  موقت  اسكان  جريان  در  كه  است  آن  پژوهش  فرضيه 
منطقه  آن  عشايرى  مساكن  راهكارهاى  از  مى توان  كشور  مختلف 
استفاده نمود. مسأله اين پژوهش، شامل دو متغير اصلى و وابسته 
است كه عبارت از طراحى مسكن موقت و مساكن عشايرى است. 
طراحى  راه كارهاى  كه  نتيجه پژوهش  متغير،  دو  اين  بين  ارتباط  از 
است، استخراج مى گردد. اهميت موضوع پژوهش از اين جهت است 
كه در هر حوزه جغرافيايى و فرهنگى، مردم از راه حل هاى مناسب 

1.  Kuwabara

براى پاسخگويى به مسائل زيستى خود استفاده مى كنند، كه خاص 
آن محيط است و در عين حال بر اثر گذر زمان و افزودن تدريجى 
ضمن  آن  نتايج  طبيعتًا  و  است  شده  حاصل  گذشتگان  تجربه هاى 
رعايت منافع اقتصادى، در پيوند با محيط قرار دارد و نمونه بارزى 
از تطابق با طبيعت و استفاده از نقاط قوت نمونه هاى بومى و سنتى 
كشور به منظور حفظ منافع اقتصادى و تطابق اجتماعى و فرهنگى 
بيشتر با محيط طبيعى و انسانى مى باشد. بنابراين استفاده از اين 
باشد.  موقت  اسكان  در  طراحى  مسائل  راه گشاى  مى تواند  راه كارها 
اسكان  طراحى  راه كارهاى  استخراج  از؛  است  عبارت  پژوهش  هدف 
موقت با بهره گيرى از ويژگى هاى مساكن عشايرى. به منظور آزمون 
فرضيه پژوهش، ابتدا بايد شاخص هاى اسكان موقت مطلوب استخراج 
ارزيابى  مورد  عشايرى  مسكن هاى  آن ها،  به  توجه  با  سپس  و  شوند 
قرار گيرند. بنابراين مسأله اين پژوهش آن است كه با توجه به اين 
شاخص هاى اسكان موقت و ويژگى هاى مسكن عشايرى، راه كارهاى 
طراحى اسكان موقت كدامند؟ ازاين رو هدف از اين پژوهش استخراج 
تبيين  و  عشايرى  مسكن  ويژگى هاى  موقت،  اسكان  شاخص هاى 
و  است  عشاير  مسكن  بر  مبتنى  موقت  اسكان  طراحى  راهكارهاى 

اين پژوهش در پى پاسخگويى به سئواالت زير مى باشد:
- شاخص هاى اسكان موقت مناسب چيست؟

- انواع مساكن عشايرى ايران كدامند و از منظر شاخص هاى اسكان 
موقت چگونه ارزيابى مى گردند؟

عشايرى  مساكن  از  منتج  موقت  مسكن  طراحى  راه كارهاى   -
كدامند؟

نتايج بررسى منابع مختلف در زمينه پژوهش حاضر را مى توان در 
دو بخش تقسيم كرد. بخش اول، مطالبى مى باشد كه در زمينه اسكان 
موقت بررسى  شده است. طيرانى نجاران و خرم (1395) در پژوهشى، 
طراحى سرپناه موقت مدوالر براى بازماندگان بالياى طبيعى (زلزله) 
را مورد بررسى قرار دادند. ايشان اين پژوهش را با استفاده از روش 
انجام  حيدريه  تربت  شهر  در  داوطلب  نفر  روى 95  بر  محور  كاربر 
دادند.  نتايج اين پژوهش نشان مى دهد كه چادرهاى امدادى نيازهاى 
كاربران را تأمين نمى كند و كاربران به داشتن سرپناه سريع االحداث 
و مقاومى كه از حريم خصوصى برخوردار باشد، تمايل بيشترى دارند. 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة چهارم، زمستان 1400   416

روش  از  استفاده  با  ديگر،  پژوهشى  در   (1395) فرخى  و  آصفى 
توصيفى - تحليلى، اسكان موقت پس از زلزله را مورد ارزيابى قرار 
مختلف  روش هاى  از  اطالعات  جمع آورى  منظور  به  ايشان  داده اند. 
مصاحبه،  انجام  طريق  از  ميدانى  مطالعات  و  كتابخانه اى  اسنادى، 
مورد  معيارهاى  نهايت،  در  و  نموده اند  استفاده  پرسشنامه  و  مشاهده 
ارزيابى را در جدول هاى جداگانه با امتيازدهى طيف ليكرت ارزيابى 
مؤلفه هاى  از  ديدگان  آسيب  كه  است  آن  از  حاكى  نتايج  نموده اند. 
از  محيطى  ادراك  و  شخصى  حريم  و  انسانى  كرامت  حفظ  امنيت، 
معيار اجتماعى، مؤلفه هاى بهداشت، فرم و معمارى و طراحى از معيار 
كالبدى و تأسيسات و انرژى از معيار فنى و سازه اى كمترين ميزان 
رضايت را دارند. متكى و همكاران (1398) در پژوهشى با استفاده 
از روش كمى – كيفى و با شيوه توصيفى- تحليلى از نوع مطالعات 
ميدانى و پيمايشى، طراحى الگوى اسكان موقت پس از زلزله احتمالى 
در شهر قم را مورد بررسى قرار داده اند. ايشان به منظور جمع آورى 
اطالعات از ابزارهاى مطالعات كتابخانه اى، بررسى اسناد، مشاهده و 
مصاحبه با مسئوالن و متخصصان استفاده نموده اند. نتايج نشان مى دهد 
صنعتى  توليد  روش  موقت،  اسكان  طراحى  براى  برگزيده  الگوى 
و روش اجراى در محل، با مصالح و قطعات آماده يا نيمه آماده و 
همكاران  و  خرم  مى باشد.  خانه ها  دائمى  بازسازى  فرآيند  از  مستقل 
(1393) در پژوهشى ديگر با تكيه بر روش كاربر محور، معيارهاى 
طراحى سرپناه موقت با رويكرد زلزله را در دو منطقه از دهستان زواره 
تربت حيدريه و يك منطقه در جنوب ايران به نام شهرستان َشنبه با 
مُتدهاى مصاحبه، پرسشگرى و مشاهدات ميدانى مورد بررسى قرار 
دادند؛ كه در نهايت 12 معيار شامل سرپناه سريع االحداث، اتصاالت 
آسان، قابليت تقسيم فضا و طراحى مدوالر، سرويس عمومى، استفاده 
از متريال مناسب، دسترسى به وسايل و چيدمان عناصر به صورت 
پرتابل، درب و پنجره، توجه به اقليم هاى متفاوت، دسترسى ها و توجه 
به ابعاد انسانى، افراد كم توان، حداكثر استفاده از فضا و هزينه هاى 

توليد را به عنوان معيارهاى طراحى سرپناه موقت، معرفى نمودند. 
عشايرى  مساكن  شناخت  موضوع  با  مطالب  دوم،  بخش  در 
بوننبرگ٢  و  حساس١  است.  شده  بررسى  ايران  مختلف  مناطق  در 
(2020) در پژوهشى با استفاده از مطالعات كتابخانه اى و مشاهدات 
1.  Hassas
2.  Bonenberg

مورد  را  ايران  عشاير  سياه چادر  تيپولوژى  ميدانى  مستندنگارى  و 
بررسى قرار داده اند و در اين راستا هشت نوع از سياه چادرها  شامل 
سياه چادرهاى تابستانى قشقايى، زمستانى قشقايى، آركوازى، ياروم 
تالى، قره پاپاق، كرمانج، بهلولى و سليمانى را ارائه نموده اند. تركمن و 
سلطان زاده (1399) در پژوهشى ديگر با استفاده از روش كيفى و با 
استناد به مطالعات كتابخانه اى مسكن عشاير تركمن را مورد بررسى 
قرار داده اند، كه نتايج حاكى از آن است كه نحوه ساخت، تفكيك 
فضايى، چيدمان و تزئينات فضاى داخلى آالچيق تركمن ها ريشه در 
نمادها و نشانه هاى فرهنگى اين قوم دارد. ميرجانى و اميرى (1397) 
در پژوهشى با استفاده از دو روش زمينه گرا و توصيفى - تحليلى و با 
استناد به اطالعات حاصل از برداشت ها و بازديدهاى ميدانى، الگوهاى 
سكونتگاهى در حاشيه هليل رود را مورد بررسى قرار داده اند كه نتايج 
آن نشان مى دهد كه با توجه به جايگاه بافت ساخت هاى گياهى در 
طراحى  در  الگو  اين  از  است  شايسته  منطقه،  اين  مسكن  و  زندگى 
بررسى  به  پژوهشى  در   (1395) ضرغامى  گردد.  استفاده  مسكن 
اطالعات  جمع آورى  روش  مى پردازد.  ايران  عشاير  مسكن  تطبيقى 
اين تحقيق، مطالعه اسنادى و برداشت ميدانى بوده و روش تحقيق 
پژوهش  اين  در  او  مى گيرد.  انجام  محتوايى  تحليل  و  طبقه بندى  با 
رعايت اصولى از قبيل سازگارى حداكثرى با محيط، سهولت واچينى 
و بازچينى و جابجايى، سرعت كار، استفاده از مصالح بومى و... را از 
جمله نكات قابل توجه در گونه هاى مختلف مسكن عشايرى معرفى 
مى كند. بررسى منابع و پژوهش هاى مرتبط با موضوع اسكان موقت 
نشان مى دهد كه پژوهشگران در اين منابع با استفاده از روش ها و 
ابزارهاى مختلف  به برخى از شاخص هاى اسكان موقت اشاره نموده اند 
و بعضى از نمونه هاى مسكن موقت از جمله چادر، كانكس و ... را 
مورد بررسى قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را بيان نموده اند. 
در بخش مسكن عشايرى نيز عمده پژوهشگران با بررسى برخى از 
بيان  را  آن ها  ويژگى هاى  موردى،  صورت  به  عشايرى  مسكن هاى 
و  جامع  ارائه  با  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش  (جدول1).  نموده اند 
كامل شاخص هاى اسكان موقت، گونه بندى مسكن عشايرى و تجزيه 
 و تحليل اين گونه با توجه به شاخص هاى اسكان موقت، راه كارهاى 
طراحى اسكان موقت را ارائه نمايد كه موضوعى نو و جديد محسوب 

مى گردد.
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مبانى نظرى؛ اسكان موقت و شاخص هاى آن
حدود 3  بى خانمانى  باعث  مختلف  حوادث  متوسط  به طور  ساليانه 
اثر  در  آن ها  از  درصد  كه 80  مى گردد  جهان  سطح  در  نفر  ميليون 
وقوع زلزله بى خانمان مى گردند. با بروز سوانح و در شرايط بحرانى 
پس از آن، زمانى كه كاركردها و نهادهاى اجتماعى مختل مى شود، 
حق داشتن مسكن مناسب از آسيب ديدگان سلب مى گردد (اميدوار، 
قاسمى و ظفرى، 1386: 40). اولين اقدام پس از بروز حوادث، ايجاد 
يك سرپناه موقت براى آسيب ديدگان مى باشد. تأمين سرپناه براى 
آسيب ديدگان، جريان پيوسته اى از سرپناه اضطرارى تا مسكن دائمى 
را در بر مى گيرد كه شامل سه گروه اسكان اضطرارى، اسكان موقت 
و اسكان دائم مى باشد. اسكان اضطرارى، اسكان افراد به مدت زمان 
كوتاه است. اسكان موقت شرايطى است كه افراد از اسكان اضطرارى 
خارج شده و فعاليتشان ر ا در محل اقامت موقت ادامه مى دهند كه 
شامل؛ واحدهاى متحرك، مسكن اجاره اى و ... مى باشد. در اسكان 

دائم افراد به خانه هاى دائمى خود باز مى گردند (قورانتلى١، 1995).

نمودار 1. فرآيند تأمين اسكان دائم

فرايند اسكان موقت را مى توان شامل مجموعه اى از فعاليت ها، اعم 
سرپناه  به  آن ها  انتقال  بى خانمان،  و  آسيب ديده  افراد  شناسايى  از 
دانست.  عادى  شرايط  به  بازگشت  زمان  تا  زندگى  شرايط  ايجاد  و 
و  امكانات  ميزان  بحران،  نوع  شرايط،  برحسب  موقت  اسكان  دوره 
(فالحى، 1386:  بيانجامد  طول  به  سال   2 تا  ماه   6 از  مى تواند   ...
11). نكته مهم در فرآيند اسكان موقت آن است كه بايد توجه نمود 
ساختمان".  "بى   نه  شده اند  خانمان"  "بى   سانحه  از  پس  مردم  كه 
1.  Quarantell

جدول 1. روش ها، ابزارها، يافته ها و نتايج پژوهش هاى پيشين
يافته ها و نتايجروش و ابزارپژوهشگران

طيرانى نجاران و خرم 
روش كاربر محور (1395)

چادرهاى امدادى نيازهاى كاربران را تأمين نمى كند و كاربران به داشتن سرپناه 
سريع االحداث و مقاومى كه از حريم خصوصى برخوردار باشد، تمايل بيشترى 

دارند.

آصفى و فرخى 
(1395)

روش هاى مختلف اسنادى، كتابخانه اى و مطالعات ميدانى از 
طريق انجام مصاحبه، مشاهده و تأكيد بر پرسشنامه

آسيب ديدگان از مؤلفه هاى امنيت، حفظ كرامت انسانى و حريم شخصى و 
ادراك محيطى از معيار اجتماعى، مؤلفه هاى بهداشت، فرم و معمارى و طراحى 
از معيار كالبدى و تأسيسات و انرژى از معيار فنى و سازه اى كمترين ميزان 

رضايت را دارند.

متكى و همكاران 
(1398)

روش كمى – كيفى و با شيوه توصيفى- تحليل از نوع 
مطالعات ميدانى و پيمايشى و با استفاده از  ابزارهاى 

مطالعات كتابخانه اى، بررسى اسناد، مشاهده و مصاحبه 

الگوى برگزيده براى طراحى اسكان موقت، روش توليد صنعتى و روش اجراى 
در محل، با مصالح و قطعات آماده يا نيمه آماده و مستقل از فرآيند بازسازى 

دائمى خانه ها مى باشد.

خرم و همكاران 
(1393)

روش كاربر محور و با استفاده از مُتدهاى مصاحبه، 
پرسشگرى و مطالعات ميدانى

معيارهاى سرپناه موقت شامل؛ سرپناه سريع االحداث، اتصاالت آسان، قابليت 
تقسيم فضا و طراحى مدوالر، سرويس عمومى، استفاده از متريال مناسب، 

دسترسى به وسايل و چيدمان عناصر به صورت پرتابل، درب و پنجره، توجه 
به اقليم هاى متفاوت، دسترسى ها و توجه به ابعاد انسانى، افراد كم توان، حداكثر 
استفاده از فضا و هزينه هاى توليد را به عنوان معيارهاى طراحى سرپناه موقت، 

مى باشند.
حساس و بوننبرگ 

انواع سياه چادر شامل سياه چادرهاى تابستانى قشقايى، زمستانى قشقايى، مطالعات كتابخانه اى و مشاهدات و مستند نگارى ميدانى(2020)
آركوازى، ياروم تالى، قره پاپاق، كرمانج، بهلولى و سليمانى

تركمن و سلطان زاده 
نحوه ساخت، تفكيك فضايى، چيدمان و تزئينات فضاى داخلى آالچيق تركمن ها روش كيفى و با استناد به مطالعات كتابخانه اى(1399)

ريشه در نمادها و نشانه هاى فرهنگى اين قوم دارد.
ميرجانى و اميرى 

(1397)
روش زمينه گرا و توصيفى - تحليلى و با استناد به اطالعات 

حاصل از برداشت ها و بازديدهاى ميدانى
با توجه به جايگاه بافت ساخت هاى گياهى در زندگى و مسكن اين منطقه، 

شايسته است از اين الگو در طراحى مسكن استفاده شود.

ضرغامى (1395)
روش جمع آورى اطالعات مطالعه اسنادى و برداشت ميدانى 

بوده و روش تحقيق با طبقه بندى و تحليل محتوايى انجام 
مى گيرد.

رعايت اصولى از قبيل سازگارى حداكثرى با محيط، سهولت واچينى و بازچينى و 
جابجايى، سرعت كار، استفاده از مصالح بومى و... را از جمله نكات قابل توجه در 

گونه هاى مختلف مسكن عشايرى است.
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آرامش،  ايجاد  جهت  فضايى  عنوان  به  بايد  موقت  مسكن  بنابراين 
امنيت روانى، اطمينان خاطر و بازيابى روحيه افراد آسيب ديده، مورد 
توجه قرار گيرد (فالحى، 1386، 12). به  منظور ايجاد سرپناه موقت 
مطلوب، ابتدا بايد نمونه هاى موردى بررسى گردند تا نقاط قوت و 
ضعف آن ها مشخص شده و تجارب آن ها، در طراحى هاى آتى مورد 
استفاده قرار گيرد. بدين منظور نمونه هايى از داخل و خارج كشور 

در قالب جدول2 ارائه مى گردد. نتايج اين جدول نشان مى دهد كه؛ 
نياز افراد، طراحى متناسب با كاربر، مقاومت در برابر عوامل جوى، 
فرآيند  در  كه  است  مواردى  جمله  از  سازه  مقاومت  و  اجرا  سرعت 
اسكان موقت بايد به آن ها توجه شود. عالوه بر اين، در فرآيند اسكان 
موقت بايد ويژگى هاى ديگرى نيز مدنظر قرار گيرد، كه در ادامه به 

آن ها اشاره مى شود.

جدول 2. نمونه موردى اسكان موقت

مأخذنقاط ضعفنقاط قوتنوع اسكان موقتسانحه
زلزله كوبه، ژاپن، 

طراحى نامناسب براى افراد معلول، فضاى كوچك -كانكس1995 م
براى خانواده هاى پر جمعيت

(هاياكاوا و كازوتاكا، 1383: 8)، (ساناكومو 
و تاكاما، 1372: 20)

زلزله دوزچه، تركيه، 
1999 م

خانه هاى 
پيش ساخته

مشاركت مردم، استفاده از 
مصالح بومى

ابعاد كوچك، كيفيت پايين برخى از مصالح، عدم 
(جانسون١، 2007)، (جاللى٢، 2002)پايدارى در برابر شرايط اقليمى

زلزله و سونامى 
توهوكو، ژاپن، 

2011 م

خانه هاى 
ابعاد كوچك، هزينه باال-پيش ساخته

https://www.theguardian.
com/world/2017/aug/24/

the-school-beneath-the-wave-
the-unimaginable-tragedy-of-

japans-tsunami

زلزله رودبار و 
منجيل، 1369

خانه هاى 
(بحرينى و آخوندى، 1379: 20)كمبود فضا، عدم هم خوانى با اقليم منطقه-پيش ساخته

مقاومت نسبتًا خوب چادر و كانكسزلزله بم، 1382
كانكس و عايق بودن آن

مقاومت كم چادر، عايق نبودن چادر، كمبود فضا، 
(فالحى، 1382)هزينه باالى اجزاى كانكس

(هدفى٣ و فالحى۴، 2010)مقاومت كم چادر، عايق نبودن چادر، كمبود فضاسرعت اجراى مناسبچادرزلزله لرستان، 1385

زلزله سرپل ذهاب، 
مقاومت نسبتًا خوب چادر و كانكسكرمانشاه، 1396

كانكس و عايق بودن آن
عدم استفاده از نيروى كار بومى، فقدان تجهيزات 

سرمايشى و گرمايشى، عايق نبودن چادر
https://www.tasnimnews.com/

fa/news/1397/03/30/1751271

و  طراحان  اخير،  ساليان  در  موقت،  اسكان  موضوع  ١در 
كرده اند،  ارائه  گوناگونى  استراتژى هاى  و  راه حل ها  پژوهشگران 
كامل  و  جامع  خروجى  ارائه  از  مانع  مشكالت  از  برخى  وجود  اما 
مسكن  طراحى  (كروننبورگ5٢، 2009).  است  شده  زمينه  اين  در 
اعم از موقت يا دائم فرايندى پيچيده مى باشد؛ بايد به طور هم زمان 
زيست محيطى،  سياسى،  مذهبى،  فرهنگى،  اجتماعى،  مؤلفه هاى  به 
عدم  قبيل  از  مشكالتى  وجود  گردد.  توجه   ... و  فنى  اقتصادى، 
استفاده از فناورى بومى، نياز به تخصص در اجرا و هزينه باال، ميزان 

1. 1.  Johnson
2.  Jalali
3.  Hadafi
4.  Fallahi
5.  Kronenburg

رضايت مردم از سازه هاى اسكان موقت را محدود ساخته است. در 
و  انتقال  در  سهولت  با  سرپناه،  يك  ايجاد  مجريان،  هدف  حالى كه 
اقليمى،  نظر  از  كه  هستند  سرپناهى  دنبال  به  مردم  مى باشد،  نصب 
باشد  داشته  ساده اى  نگهدارى  و  بوده  مناسب  ايمنى  و  فرهنگى 
(فالحى، 1386: 18). به  منظور طراحى سرپناه جهت اسكان موقت 
شاخص هاى  و  معيارها  بايد  ابتدا  سوانح،  از  ناشى  آسيب ديدگان 
اسكان موقت مطلوب مشخص گردد. بدين منظور با مطالعه منابع 
مختلف معيارهاى اسكان موقت استخراج و در قالب ده عنوان در 

جدول 3 ارائه مى گردد.
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مسكن عشاير
روش هاى  قديمى ترين  از  كوچ نشينى  و  عشايرى  روش  به  زندگى 
از  است.  تكامل يافته  سال  صدها  گذشت  با  كه  مى باشد  زندگى 
گذشته هاى دور تا به امروز پهنه وسيعى از نواحى آسياى شرقى و 
مركزى تا خاورميانه و شمال آفريقا شاهد استقرار گونه هاى مختلف 
زندگى عشايرى بوده است (اكبرى و كيانى هفت لنگ، 1384: 33). 
كشور ايران نيز از اين امر مستثنى نبوده و در طول تاريخ، اشكال 
متعددى از الگوهاى زيستى مبتنى بر انواع مختلف زندگى شهرى، 
روستايى و عشايرى در اقصى نقاط آن شكل گرفته است. در اين بين 
به دليل ماهيت معيشت و ساخت جغرافيايى و فرهنگى، ايالت و 
داشته اند  ايران  اجتماعى  و  سياسى  تاريخ  در  به سزايى  سهم  عشاير 
(ضرغامى، 1395: 20). هم زيستى با محيط زيست و تعامل با آن و 
زندگى در شرايط اقليمى و جغرافيايى متفاوت، سبب بروز تنوع در 
شكل زندگى، معيشت، نظام حركتى و استقرار و بهره بردارى از منابع 
اقليمى  محدوده هاى  به  توجه  با  است.  شده  عشاير  بين  در  طبيعى 
و جغرافيايى مختلف كشور، عشاير ايران را مى توان در پنج حوزه 
غرب و جنوب، شرق و جنوب شرق، شمال غرب، شمال شرق و مركز 

تقسيم نمود (حساس١ و بوننبرگ٢، 2020: 3) (شكل 1).

روش
مطالعات  بر  مبتنى  و  توصيفى–تحليلى  حاضر  پژوهش  روش 
اسناد است. بر اين اساس با مطالعه منابع كتابخانه اى شامل كتب، 
1.  Hassas
2.  Bonenberg

موقت،  اسكان  موضوع  بررسى  ضمن   ... و  پايان نامه ها  مقاالت، 
مرحلة  در  گرديد.  استخراج   استاندارد  موقت  اسكان  شاخص هاى 
بعد، با ابزار پرسشنامه، به منظور تعييِن وزن هر يك از شاخص ها 
نسبت به يكديگر، از متخصصين و صاحب نظران دانشگاهى بدين 
منظور كمك گرفته  مى شود تا مراتب شاخص ها نسبت به يكديگر 
مختلف  مناطق  در  عشايرى  مسكن  بعدى،  قدم  در  مشخص  گردد. 
با  مساكن،  اين  انواع  و  قرارگرفته  مطالعه  مورد  اسنادى،  شيوه  به 
توجه به ويژگى هاى آن ها دسته بندى مى شوند. سپس، اين دسته بندى 
تحليل هاى  بر  مبتنى  و   AHP مراتبى  سلسله  روش  از  استفاده  با 
نرم افزار Expert Choice با توجه به شاخص هاى ارائه شده، مورد 
شاخص ها  از  هريك،  بهره مندى  ميزان  تا  مى گيرند  قرار  ارزيابى 
شاخص هاى  از  بهره مندى  ميزان  از  يك،  هر  مراتب  و  گردد  تعيين 
هر  مزاياى  به  توجه  با  آخر،  قدم  در  شود.  مشخص  موقت  اسكان 

جدول 3. شاخص هاى اسكان موقت
مأخذشرحشاخصرديف

استفاده از ظرفيت هاى مردمى در تأمين هزينه هاى ساخت و حمل ونقل سرپناه هامشاركت مردمى1
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كاهش هزينه ها در تمامى مراحل طراحى، توليد، انبار كردن، انتقال، اجرا و برچيدن سرپناه هااقتصاد2
استفاده از نيروى كار محلى در روند اسكان موقتنيروى كار3
توجه به ويژگى هاى عملكردى، فرهنگى، انرژى و اقليمىنيازهاى عملكردى، فرهنگى و اجتماعى4
امنيت روانى و ايجاد حريم خصوصى با توجه به ويژگى هاى قوميتى، فرهنگى و مذهبىامنيت5
استفاده از فناورى هاى به روز و بومى در جهت ايجاد مقاومت و دوام حداكثرى در سازهدوام و فناورى6
استفاده از مصالح بوم آورد، با ظرفيت توليد باال و طول عمر زياد، ارزان و سبكمصالح7
توجه به فرم و شكل ظاهرى سرپناه از منظر زيبايى شناسىكيفيات بصرى8
بُعد خانوارجمعيت9
حمل  و نقل آسان و سريع از انبار به محل حادثه و احداث سرپناه ها در كمترين زمانزمان10

شكل 1. حوزه بندي عشاير ايران
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مسكن  طراحى  جهت  مناسب  راه كارهاى  عشايرى،  مساكن  از  يك 
شاخص هاى  براى  مراتب  تعيين  بحث  در  مى گردد.  ارائه  موقت 
مسكن موقت مطلوب، استفاده از نظر صاحب نظران، روشى مناسب 
مى باشد. در اين پژوهش تالش شد تا با استفاده از پرسشنامه، نظر 
متخصصان و اساتيد دانشگاه، مراتب شاخص هاى مختلف اخذ گردد. 
در تعيين تأثير هر يك از شاخص ها در مساكن موقت عشايرى نيز 
از شيوه تحليل ساختارى و نقش يك شاخص معين در شكل دهى به 
گونه خاص مسكن موقت نسبت به گونه هاى ديگر به روش استدالل 
 AHP منطقى، استفاده گرديده است. در بخش تحليل سلسله مراتبى
است،  تحليل  نتايج  صحت  دهنده  نشان   حساسيت  تحليل  نيز، 
بنابراين پژوهش به جهت انتخاب و نوع استفاده از ابزار مناسب براى 
سنجش، در جهت اهداف پژوهش بوده و روايى دارد. از طرف ديگر، 
مساكن  ساختارى  تحليل  همچنين  و  پرسشنامه ها  در  سؤاالت  نوع 
موقت به گونه اى است كه نتايج در شرايط مشابه، يكسان است و 

بنابراين تحليل ها، پايايى دارند.

يافته ها 
در سبك زندگى عشايرى كه همواره در راستاى بهره بردارى از منابع 
طبيعى و سازگارى با شرايط اقليمى مختلف شكل مى گيرد، مسكن 
حمل  قابل   و  سيار  عمدتًا  كه  است  زندگى  ضروريات  مهم ترين  از 
مى باشد (معينى، 1387). تنوع اقليمى و فرهنگى در حوزه هاى مختلف 
عشايرى موجب بروز مسكن هاى متفاوت در بين آن ها شده است. از 
كپر،  آالچيق،  سياه چادر،  به  مى توان  عشايرى  مسكن هاى  مهم ترين 
مضيف، اوى و لوگ اشاره نمود. بررسى اين مسكن ها نشان مى دهد كه 
در عين شباهت داراى تفاوت هايى نيز هستند. به عنوان نمونه، اجزاى 
سياه چادر در بين تمام اقوام تقريبًا مشابه مى باشد، ليكن نحوه برپايى 
و نوع سامان دهى فضايى در آن متفاوت مى باشد كه اين موضوع، داليل 
مختلف فرهنگى، اقليمى و ... دارد. در بررسى مساكن عشايرى نواحى 
مختلف ايران، 17 گونه متفاوت شناسايى گرديد كه به دليل شباهت 
زياد برخى گونه ها با يكديگر و كمك به ارزيابى آن ها، اين گونه هاى 

مختلف در 7 دسته، طبقه بندى شدند. (جدول 4)
جدول 4. گونه هاى مختلف مسكن عشايرى
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- حلقه سقف (توينوك): فرمى مقعر و قطرى معادل 2 متر دارد.
- شبكه اى مدور از چوب با ارتفاع 1/5 و قطر 5/5

- تعدادى چوب كمانى به طول 2/5 كه به انتهاى چوب تارم و به حلقه 
سقف متصل است.

- چارچوب درب كه در يك طرف شبكه تارم قرار مى گيرد.
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- دورلق: چهارده نمد مستطيل شكل كه هم عرض با تارم باز مى شودپ

- اوزوك: سه قطعه نمد ذوزنقه اى شكل كه ضلع باال و پايين آن قوسى 
است و روى اسكلت گنبدى شكل سوار مى شود.

- سريك: نمد دايره اى شكل كه روى توى نوك سوار مى شود.
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- گصب: نى هاى ضخيم با ضخامت 2 سانتى متر
- بردى: نى هاى نازك

- دسته گصب (ستون و تير): مجموعه اى از گصب ها با قطر حدود 30 تا 
50 سانتى متر كه به عنوان ستون و تير عمل مى كند.

- دسته گصب (تير فرعى): مجموعه اى از گصب ها با قطر 15 سانتى متر 
كه بر روى گصب اصلى قرار مى گيرد و آن ها به يكديگر متصل مى كند.
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حصير نازك (بوريا): حصيرى كه از نى شكافته مخصوص مى سازند.
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- چمبره: سقف اصلى آالچيق كه داراى شكلى مدور است. قطره دايره 
110 سانتى متر و ارتفاع آن 15 سانتى متر است.

- چوبوخ: تيرك هاى نازك و خميده است كه از يك طرف به چمبره و 
از طرف ديگر به زمين متصل است.
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- حصير: گرداگرد پايه آالچيق با دو حلقه حصير نى پوشيده مى شود.پ

- نمد: به صورت سه گوش تهيه مى شود. اين نمدها به صورت 14 تخته 
و 7 قالب تا شده بر روى آالچيق نصب مى شود.
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شاك يا بَنشك: شاخه بدون برك نخل را گويند كه اسكلت اصلى سازه 
را توپى را تشكيل مى دهند. به منظور افزايش مقاومت سازه معموالً از 

چند شاك در كنار هم استفاده مى كنند.
چپلَك (طناب): طنابى كه از برگ درخت خرما يا درختچه داز ساخته 
مى شود و براى بستن سقف و استحكام بخشى به آن استفاده مى گردد. 
همچنين روى پوشش نهايى را با طناب مى بندند كه در برابر باد نيز 

مقاوم باشد.
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حصير: فرش بافته شده از برگ درخت خرما يا درختچه داز كه براى پ

پوشاندن سقف و ديواره هاى كپر استفاده مى شود. اين حصيرها كه 
به عنوان فرش نيز كاربرد دارند، از برگ هاى تر بافته مى شوند و پس از 

خشك شدن نيز همچنين انعطاف پذيرند.
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- كرز: شاخه درخت نخل است. كرزهاى عمودى را َمَنك و كرزهاى افقى را تََگر س

مى نامند.
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- ساد: ساد، نوعى طناب است كه از برگ درختان نخل بافته مى شود.
- َكمب: برگ هاى خشك شده نخل وحشى يا داز است كه پس از بريدن دسته 
بندى شده و روى آن ها سنگ مى گذارند و در معرض نور آفتاب قرار مى دهند.
- لَِكم: برگ هاى درخت خرما كه به روش خاصى به يكديگر گره زده مى شود.

- تَگرد: بوريا يا حصير است كه در زبان بلوچى تگرد نام دارد.
- دام: تورى است كه از ساد بافته مى شود.
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نحوه اجرا لوگ كمبى (پالن بيضى) به اين صورت است كه پس از مشخص كردن 
محدوده بيضى روى زمين كرزهاى عمودى نصب مى شود و سرشاخ هاى آن توسط لَِكم 

به يكديگر متصل مى شود. سپس كرزهاى افقى بسته مى شود و از باالى لوگ شروع 
به بستن برگ هاى داز مى كنند. سقف لوگ به طور كامل با برگ هاى داز پوشش داده 
مى شود و ديواره ها با تگرد پوشيده مى شود. البته تگرد كامًال با سازه قفل نمى شود و 

قابليت جابجايى به خصوص در روزهاى گرم را دارد.
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- كوچيل (ستون عمودى): ستون ها با فاصله 2 مترى از هم قرار مى گيرند و انتهاى آن ها طورى طراحى 
شده است كه درون تير افقى قرار مى گيرد.

- سر كوچيل (تير افقى): سازه افقى كه وظيفه متصل كردن ستون هاى عمودى را دارد.
- ميخ هاى بلند و كوتاه: از جنس چوب هستند كه در فواصل معين نصب و باعث تعادل سياه چادر 

مى شوند.
- ماسوره (گوشه): براى اتصال چادر به ميخ ها و از جنس خود قطعات و به صورت دايره اى است.

- موك: از جنس چوب و براى جدا نشدن سياه چاد از سازه در باالى آن نصب مى شود.
- چيت: به صورت ديوار متحرك عمل مى كند
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سياه چادرها از چند تكه تشكيل شده است كه از كنار هم قرار گرفتن آن ها سياه چادر تشكيل مى شود. پ

جنس آن از موى بز و عمر مفيد آن 6 تا 7 سال است.
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- ستون: از جنس چوب، ارتفاع 2 تا 2/5 متر و قطر 8 تا 10 سانتى متر دارد. انتهاهاى آن 
جهت قرارگيرى تيرها به صورت دم كبوتر (شكل V) ساخته مى شود.

- پين چوبى: از شاخه هاى تماريسك كه در حاشيه رودخانه ها فراوان است، ساخته مى شود.
- حلقه هاى اتصال: از موى بز بافته مى شود. از يك طرف به لبه چاد دوخته مى شود و از 
طرف ديگر در قالب چوبى قرار مى گيرد تا طناب هاى اطراف چادر به آن متصل شود.
- قالب چوبى: از جنس چوب و عامل اتصال حلق هاى اتصال و طناب نگهدارنده است.

- طناب: از جنس پشمى يا موى بز و يا تركيبى از هر دو است.
- ميخ چوبى: عامل اتصال طناب به زمين است و طولى حدود 20 تا 40 سانتى متر دارد.
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چادر: از موى بز بافته مى شود و در پوشش سقف و ديوارها استفاده مى شود.پ

آالچيق يا چيق: از تركيب موى بز و چوب يا نى بافته مى گردد. در پايين ديوارها نصب 
مى شود.
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به منظور ارزيابى گونه هاى مختلف مسكن عشايرى با توجه به 
شاخص هاى اسكان، موقت بايد همة معيارها در گونه هاى مختلف 
برخوردارى  ميزان  اينكه  به  نظر  گيرد.  قرار  بررسى  مورد  مسكن، 
گونه هاى مسكن از شاخص ها متفاوت است، نويسندگان، ارزيابى 
تعريف  سطح   5 در  را  مختلف  گونه هاى  در  معيارها  از  هريك 
كردند. بر اين اساس، سطوح مختلف با اعداد 1-بسياركم، 2-كم، 
3-متوسط، 4-زياد و 5-خيلى زياد مشخص گرديدند. به طور نمونه، 
شاخص زمان در 7 گونه مسكن متفاوت است. در دو گونه سياه چادر 
بختيارى و قشقايى با توجه به اجزاى آن كه شامل ستون هاى چوبى، 
حمل   و  ذخيره سازى  اول  درجه  در  مى باشد،  اتصاالت  و  سياه چادر 
و نقل آن بسيار آسان مى باشد و همچنين اجراى آن نيز در مدت 
 زمان 3 الى 4 ساعت انجام مى گردد؛ اما در گونه مضيف با توجه 

به اجزا و ابعاد آن، ذخيره سازى، حمل  و نقل و اجراى آن، به مدت  
زمان بيشترى نياز دارد، به طورى كه اجراى آن يك الى دو روز به 
طول مى انجامد. در چهار گونه ديگر، شاخص زمان بين اين دو قرار 
مى گيرد. بنابر اين شاخص زمان در دو گونه سياه چادر بختيارى در 
سطح 5، گونه مضيف سطح 3 و ساير گونه ها در سطح 4 ارزيابى 
سطوح  داراى  مختلف  گونه هاى  در  نيز  امنيت  شاخص  مى گردد. 
متفاوتى مى باشد. با توجه به نيمه باز بودن دو گونه سياه چادر بختيارى 
و قشقايى، شاخص امنيت در آن ها در سطحى كم تر ارزيابى شد. با 
عنايت به ساختار دو گونه اوى و آالچيق، اين شاخص در آن ها در 
سطح زياد و در سه گونه مضيف، كپر توپى و لوگ كمبى در سطح 
 5 جدول  قالب  در  ارزيابى  اين  نتايج  گرديد.  ارزيابى  زياد  خيلى 

ارائه  شده است.

جدول 5. ارزيابى گونه هاى مختلف مسكن عشايرى از منظر شاخص هاى اسكان موقت
كيفيات 
بصرى نيروى كار جمعيت مشاركت 

مردمى مصالح نيازهاى عملكردى، 
فرهنگى و اجتماعى امنيت اقتصاد دوام و 

فناورى زمان

5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 اوى
4 5 5 4 5 4 5 2 4 3 مضيف
5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 آالچيق
5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 كپر توپى
5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 لوگ كمبى
4 5 4 4 4 3 2 4 4 5 سياه چادر بختيارى
4 5 4 4 4 3 2 4 4 5 سياه چادر قشقايى

شاخص هاى  از  يك  هر  نقش  تعيين  منظور  به  ديگر،  طرف  از 
مراتب  دارد  ضرورت  موقت،  سرپناه  طراحى  در  موقت  اسكان 
در  آن ها  تأثير  تا  گردد،  تعيين  يكديگر  به  نسبت  شاخص ها  اين 
اولويت بندى  منظور  به  شود.  شناسائى  موقت  مسكن  شكل گيرى 
شاخص ها، پژوهشگران از طريق پرسشنامه، نظرات متخصصان در 
شامل  پژوهش  اين  آمارى  جامعه  نمودند.  جمع آورى  را  زمينه  اين 
50 نفر از اساتيد دانشگاه و افراد متخصص در زمينه مديريت بحران 

مى باشد. دليل انتخاب اين افراد، آشنايى و حساسيت ايشان نسبت 
به موضوع و تجربه كافى در اين زمينه مى باشد. در اين پرسشنامه 
از افراد خواسته شد تا شاخص هاى ده گانه اسكان موقت را بر اساس 
صاحب نظر،  افراد  نظر  اساس  بر  نمايند.  مشخص  اهميت  ميزان 
بصرى  كيفيات  شاخص  و  مهم ترين  امتياز 6/43  با  زمان  شاخص 
مى گردد. امتياز  محسوب  اهميت ترين شاخص  كم  با امتياز 1/15 

ساير شاخص ها و اولويت بندى آن ها در جدول 6 ارائه شده است.
جدول 6. اولويت بندى شاخص هاى اسكان موقت

كيفيات 
بصرى نيروى كار جمعيت مشاركت 

مردمى مصالح نيازهاى عملكردى، 
فرهنگى و اجتماعى امنيت اقتصاد دوام و 

فناورى زمان شاخص ها

1,15 3,29 3,58 3,86 4,29 4,86 5,43 6 6,15 6,43 ميانگين امتياز
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همان طور كه در جدول 6 مشاهده مى شود ميزان بهره مندى هريك 
از گونه هاى مسكن از شاخص هاى اسكان موقت متفاوت مى باشد و 
نمى توان روند خاصى براى آن تعريف نمود. به منظور تحليل رابطه 
تحليل  روش  از  شاخص ها،  از  بهره مندى  در  مختلف  گونه هاى  بين 
سلسله مراتبى AHP استفاده مى شود. بر اساس اين روش، در گام 
اول بايد ساختار سلسله مراتبى متشكل از اهداف، معيارها، گزينه ها 
درخت  دياگرام  از  منظور  بدين  شود.  مشخص  آن ها  بين  رابطه  و 
تصميم كه از سه سطح اهداف، معيارها و گزينه تشكيل شده است، 
استفاده مى گردد (نمودار 2). مقايسه دو به دوى معيارها با استفاده 
از  يك  هر  اهميت  درجه  تخصيص  منظور  به  زوجى  ماتريس  از 
آن ها نسبت به ديگرى، كارى است كه در گام بعدى انجام مى شود 
(جدول 7). پس از تشكيل ماتريس مقايسه هاى زوجى، وزن هريك 

از معيارها تعيين مى گردد. در اين پژوهش، مقايسه زوجى معيارها 
بر اساس نتايج حاصل از مطالعات گذشته كه در بخش مبانى نظرى 
به آن اشاره شد، صورت گرفته است. نتايج مقايسه زوجى معيارها 
شاخص  موقت،  اسكان  شاخص هاى  بين  از  كه؛  است  آن  از  حاكى 
زمان با ضريب اهميت 0/143 مهم ترين و تأثيرگذارترين شاخص 
اهميت  ضريب  با  فناورى  و  دوام  شاخص هاى  مى شود.  محسوب 
0/137، اقتصاد 0/133 و امنيت 0/121 به ترتيب در رتبه هاى 
بعدى قرار مى گيرند. شاخص كيفيات بصرى نيز با ضريب 0/026 
زمان  شاخص  بنابراين  مى شود.  محسوب  شاخص  كم اهميت ترين 
مهم ترين و شاخص كيفيات بصرى كم اهميت ترين شاخص در بين 

معيارهاى اسكان موقت محسوب مى شوند (نمودار 3).

نمودار 3. ضريب اهميت معيارها (شاخص هاى اسكان موقت)نمودار 2. ساختار سلسله مراتبى مساله پژوهش

جدول 7. ماتريس مقايسه زوجى شاخص هاى اسكان موقت

معيار زمان دوام و 
فناورى اقتصاد امنيت نيازهاى عملكردى،

فرهنگى و اجتماعى مصالح مشاركت 
مردمى جمعيت نيروى كار كيفيات 

بصرى
زمان 1,04 1,07 1,18 1,32 1,49 1,66 1,79 1,95 5,59

دوام و فناورى 1,02 1,13 1,26 1,43 1,59 1,71 1,86 5,34
اقتصاد 1,10 1,23 1,39 1,55 1,67 1,82 5,21
امنيت 1,11 1,26 1,40 1,51 1,65 4,72

نيازهاى عملكردى و ... 1,13 1,25 1,35 1,47 4,22
مصالح 1,11 1,19 1,30 3,73

مشاركت مردمى 1,07 1,17 3,35
جمعيت 1,08 3,11
نيروى كار 2,86

كيفيات بصرى
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يافته ها نشان مى دهد كه دو شاخص مشاركت مردمى و نيروى 
كار در تمام گونه ها داراى وزن يكسانى مى باشند. دو شاخص زمان 
و اقتصاد در دو گونه سياه چادر بختيارى و قشقايى بيشترين و در 
گونه  سه  در  امنيت  شاخص  دارند.  را  وزن  كمترين  مضيف  گونه 
مضيف، كپر توپى و لوگ كمبى بيشترين و در سياه چادر بختيارى و 
قشقايى كمترين وزن را دارند. شاخص نيازهاى عملكردى، فرهنگى 
و  وزن  بيشترين  كمبى  لوگ  و  توپى  كپر  گونه  دو  در  اجتماعى  و 

شاخص  دارند.  را  وزن  كمترين  قشقايى  و  بختيارى  چادر  سياه  در 
و  بيشترين  كمبى  لوگ  و  توپى  كپر  مضيف،  گونه  سه  در  مصالح 
و  بيشترين  مضيف  گونه  دارد.  را  وزن  كمترين  گونه ها  ساير  در 
آالچيق كمترين وزن را در شاخص جمعيت دارند. شاخص كيفيات 
بصرى در سه گونه سياه چادر بختيارى، سياه چادر قشقايى و مضيف 

كمترين و در ساير گونه ها بيشترين وزن را دارد (نمودار 4).

نمودار 4. وزن نسبى گونه هاى مسكن عشايرى با توجه به شاخص هاى اسكان موقت

بر اساس نتايج حاصله از ماتريس مقايسه زوجى و وزن نسبى 
هر گونه مسكن، اولويت بندى گونه هاى مسكن عشايرى در نرم افزار 
Expert Choice انجام شده است كه بر اساس آن؛ دو گونه كپر توپى 

و لوگ كمبى با وزن نهايى 0/155 به لحاظ بهره مندى از شاخص هاى 
اسكان موقت در باالترين سطح قرار دارد. گونه اوى با وزن 0/140، 
و  بختيارى  سياه چادر  آالچيق،  گونه  سه  و  وزن 0/138  با  مضيف 

سياه چادر قشقايى در رتبه هاى بعدى قرار دارند (نمودار 5).

نمودار 5. اولويت بندى گونه هاى مسكن عشايرى بر اساس 
شاخص هاى اسكان موقت

تحليل حساسيت، نحوه اولويت بندى يك گزينه نسبت به ساير 
اين  انجام  از  هدف  مى دهد.  نشان  معيارها  به  توجه  با  را  گزينه ها 
تحليل آن است كه ميزان حساسيت انتخاب نهايى گزينه ها با توجه 
با  واقع  در  شود.  مشخص  معيار  هر  به  اختصاص يافته  وزن هاى  به 
از  يك  هر  وزن  پيرامون  مختلف  قضاوت هاى  و  نظرات  به  توجه 
معيارها، به منظور ايجاد ثبات و سازگارى در تجزيه  و تحليل، از 
همكاران، 1388).  و  (محمديان  مى شود  استفاده  حساسيت  تحليل 
نمودار 6 نتايج تحليل حساسيت را در حالت Ideal Model نشان 
كاهش  يا  افزايش  با  نتايج،  حساسيت  تحليل  منظور  به  مى دهد. 
وزن هر يك از معيارها مى توان ميزان تغييرات در اولويت بندى را 
مشاهده نمود. بر اين اساس افزايش وزن شاخص اقتصادى موجب 
قرارگيرى گونه هاى سياه چادر بختيارى و قشقايى در رتبه هاى سوم 
بعدى  رتبه هاى  در  مضيف  و  آالچيق  اوى،  گونه هاى  و  چهارم  و 
جابه جايى  باعث  جمعيت  و  امنيت  شاخص  وزن  افزايش  مى شود. 
مى شود.  بختيارى  سياه چادر  با  آالچيق  و  مضيف  با  اوى  رتبه هاى 
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موجى  اجتماعى  و  فرهنگى  عملكردى،  نيازهاى  وزن  افزايش 
جابه جايى در رتبه هاى سياه چادر بختيارى و آالچيق مى شود. افزايش 
وزن شاخص كيفيات بصرى باعث قرارگيرى گونه آالچيق در رتبه 

چهارم مى شود. افزايش وزن ساير شاخص ها تغيير در اولويت بندى 
گونه هاى مسكن ايجاد نمى كند.

Ideal Model نمودار 6. نتايج تحليل حساسيت را در حالت

نتيجه گيرى
بروز حوادث مختلف طبيعى مختلف از جمله زلزله، سيل و ... امرى 
ناگزير مى باشد كه بشر تا به امروز نتوانسته راه كارى براى جلوگيرى 
از آن ها ارائه كند و تنها راه كارهايى جهت كاهش خسارات ناشى از 
اين حوادث ارائه شده است. از مهم ترين اقدامات پس از بروز حوادث، 
اسكان افراد بى خانمان و تأمين سرپناه براى آن ها مى باشد. احداث 
و ايجاد سرپناه موقت مستلزم به كارگيرى معيارها و ضوابطى است 
كه بر پايه مستندات و تحليل هايى ارائه شده اند. بر اساس مطالعات 
شامل  ترتيب  به  موقت  اسكان  شاخص هاى  مهم ترين  شده،  انجام 
زمان، دوام و فناورى، اقتصاد، امنيت، نيازهاى عملكردى، فرهنگى و 
اجتماعى، مصالح، مشاركت مردمى، جمعيت، نيروى كار و كيفيات 
بصرى است. گستره زندگى عشايرى در اقصى نقاط ايران اين فرضيه 
را براى پژوهشگران ايجاد نمود كه با توجه به مسكن قابل  حمل و 
سبك عشاير، مى توان از آن ها در جهت فرآيند اسكان موقت پس از 
بروز حوادث استفاده نمود. به منظور اثبات اين نظريه، هفت مورد از 
مهم ترين گونه هاى مسكن عشايرى با توجه به شاخص هاى فوق و با 
استفاده از روش AHP مورد ارزيابى قرار گرفته اند. نتايج اين ارزيابى 
نشان مى دهد كه از بين هفت گونه مسكن عشايرى، دو گونه كپر 
از  بهره مندى  لحاظ  به   0/155 نهايى  وزن  با  كمبى  لوگ  و  توپى 

شاخص هاى اسكان موقت در باالترين سطح قرار دارد. گونه اوى با 
وزن 0/140، مضيف با وزن 0/138 و سه گونه آالچيق، سياه چادر 
بختيارى و سياه چادر قشقايى در اولويت هاى بعدى قرار مى گيرند. 
راه كارهاى  صورت  گرفته،  تحليل هاى  و  يافته  به  توجه  با  بنابراين 

طراحى مسكن موقت مطلوب به شرح زير ارائه مى گردد:
بازشوندگى  و  شوندگى  جمع  ويژگى  با  مسكن  اجزاى  طراحى   -

خودكار جهت سهل نمودن حمل  و نقل و نصب.
- بهره گيرى از تكنيك هاى ساخت بومى به ويژه در طراحى اتصاالت.
دسترس،  در  و  بومى  بايد  مصالح  (اين  بومى  مصالح  از  استفاده   -
ارزان، منطبق با شرايط اقليمى و ... باشند.) و نيروى كار محلى 
در مراحل طراحى، اجرا و برچيدن مسكن كه كاهش هزينه ها 

را به دنبال دارد.
اجراى  و  طراحى  در  عمومى  امنيت  و  خصوصى  حريم  به  توجه   -
مسكن موقت (اجراى مساكن به صورت متمركز جهت برقرارى 

امنيت بهتر).
مختلف  مناطق  عملكردى  و  اجتماعى  فرهنگى،  وضعيت  مطالعه   -
جهت برآورده نمودن حداكثر  و طراحى مسكن متناسب با آن 

نيازهاى آن ها.
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و  تمرين  و  آموزش  قالب  در  مردمى  مشاركت  از  استفاده   -
به كارگيرى پس از وقوع حادثه.

- توجه به بُعد خانوار مناطق مختلف و در نظر گرفتن شرايط توسعه 
و گسترش براى اسكان خانوارهاى با جمعيت هاى متفاوت.

- توجه به كيفيات بصرى شامل فرم، رنگ، تناسبات و ... كه در 
بازيابى روحيه افراد، تأثير به سزايى دارد.

در توجيه اهميت هر يك از راه كارى فوق مى توان به اين نكات 
بودن  آسان  دنبال  به  زمان  و  مالى  صرفه جويى  رعايت  نمود:  اشاره 
حمل  و نقل و نصب، كمك به تسريع در حل بحران به دنبال سادگى 
و  موقت  مساكن  برپايى  در  تسريع  ساختار،  اجزاى  پيوند  جزئيات 
بومى  و  مردمى  مشاركت  از  بهره گيرى  دنبال  به  مالى  صرفه جويى 
بودن فناورى، توجه به وضعيت فرهنگى و اجتماعى استفاده كنندگان 
در پى رعايت حريم ها و در نهايت رضايت استفاده كنندگان به دنبال 

كاربرى مناسب ناشى از مطالعه شرايط اجتماعى ايشان. 
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