فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :تابستان 9911

بررسی ساخت اسکان موقت پس از سانحه در کشور آمریکا
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چکـیده
مردم پس از سانحه بیخانمان میشوند و نهفقط بی ساختمان ،این به آن معنا است که خانوار در اثر وقوع یک سانحه
هستی و اندوختهی مادی و معنوی سالیان خود را بهیکباره نابود شده میبیند .لذا جستجوی شیوههای سریع و مناسب
اسكان در شرایط اضطرار و موقت به یكی از مهمترین مراحل بازسازی مبدل میگردد .هرچند اسكان موقت ،دورهای
کوتاه از مدتزمان بازسازی تا استقرار دائم و اسكان اضطرار دورهای بهمراتب کوتاهتر از آن را شامل میشود اما غفلت از
کیفیت زندگی سانحه دیدگان در این دو مرحله میتواند عواقب نامطلوب و گاه جبرانناپذیری برآسیب دیدگان داشته باشد.
مسكن موقت اجازه میدهد تا خانوادهها به بهبود زندگی خود برسند .در شرایطی که تعداد زیادی از خانهها از بین رفتهاند،
بازسازی میتواند سالها طول بكشد؛ بنابراین ،مسكن موقت برای بازسازی جوامع و اقتصاد بسیار مهم است .مسكن
موقت مناسب باید از محیطزیست حمایت کند؛ ایمنی و امنیت شخصی ،عزت ،سالمت و رفاه ،وظایف و مشاغل عادی
خانوار را فعال نماید .از این منظر فضای سكونت اضطراری و موقت باید بهگونهای طراحی و آماده شود که ضمن حفاظت
مردم از شرایط متغیر محیط طبیعی مانند گرما ،سرما ،باد ،ریزشهای جوی و مانند آن ضامن حداقل شرایط آسایش و
راحتی آنها نیز باشد .در این مقاله برخی از دستورالعملها برای طراحی مسكن موقت ارائه شده است و مسكن موقت
 EXOکه در پی طوفان کاترینا در ایاالتمتحده آمریكا توسط مک دانیل طراحی گردیده تحلیل میگردد تا گامی در
راستای ارائه طرحی برای مسكن موقت مناسب برای زلزلهزدگان در ایران فراهم گردد.

واژگـان کلـیدی :سانحه ،اسكان اضطراری ،اسكان موقتEXO ،

 -9پژوهشگر کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی مالیر
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 -1مقدمه
بررسی ادبیات تخصصی بالیا نشان میدهد که معنای عمومی سرپناه و سكونتگاه موقت فراتر از فقط محل زندگی است و
مفاهیمی از قبیل موضوعهای معیشتی ،آرامش خاطر راحتی روانی و غیره را در بر میگیرد .در ادبیات مزبور دامنهی تعریف سرپناه
از یک اتاقک ساده که با خودیاری فرد ساخته و برپا میشود تا احداث یکخانهی کامل دولتی ساز در نوسان است .جستجوی راهها
و شیوههای نوین و کارآمد طراحی و اجرا برای اسكان اضطرار و موقت در تمامی کشورهایی که با خطر سانحه مواجهاند موضوعی
است که نیازمند ابتكار و خالقیت است .در چنین حالتی استفاده از فناوریهایی که قابلیت برپایی سریع و عادیتر نمودن شرایط
زندگی را داشته باشند بسیار راهگشاست؛ اما بهرغم تمام ابتكارات و طرحهای ارائه شده در مقوله اسكان پس از سانحه ،پیشرفت
انجام شده در فناوری های این بخش در مقایسه با دیگر موضوع های بازسازی پس از سانحه اندك بوده است .به نظر میرسد
فضاهای اسكان موقتی که قابلیت حمل و نقل و استقرار سریع داشته و بتواند در شرایط مختلف مورد استفاده قرارگیرد و در روند
عادی شدن زندگی سانحه دیدگان تأثیر مثبت بگذارد هنوز در مراحل ابتدایی راه خود قرار دارد.

 -2سوال تحقیق
الف :آیا ساخت کانكس تاثیری مثبت در تسریع و بهبود اسكان موقت پس از سانحه دارد؟
ب :آیا مصداق های موفقی از بكارگیری کانتینر در معماری بازسازی مناطق بحران زده می توان معرفی نمود؟
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 -3روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق با روش توصیفی  -تحلیلی منابع کتابخانه ای ،اسناد و مدارك مكتوب و گزارش های موجود در
خصوص اسكان موقت انجام پذیرفته است .در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدیریت بحران و ابعاد و فرآیندهای عملیاتی آن ،به
مفهوم اسكان موقت و انواع آن نیز اشاره ،سپس نقاط قوت و ضعف سازندهای کانتینری در بازسازی پس از سانحه مورد بررسی
قرار گرفته است.

 -4پیشینه تحقیق
 -1-4ضرورت اسکان موقت و مالحظات مربوط به آن
بعد از وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله و نیز در هنگام احتمال رخداد آن مرحله پیش بینی و هشدار جهت ساماندهی مردم و
جلوگیری از سرگردانی آنها و برنامه ریزی ،به دلیل زمان بر بودن بازسازی دایمی واحدهای مسكونی تخریب شده آنها و
برگرداندن وضع بحرانی شهر ،روستا و سایر مناطق جمعیتی به شرایط عادی ،نسبت به اسكان موقت مردم اقدام می نمایند .اسكان
موقت معموال توسط چادر ،کانكس و یا ساختمان های پیش ساخته کوچک صورت میگیرد .در این مرحله عده ای از مردم و
بستگان آنها نیز در خانه های خود که مقاوم و سالم مانده اند ،ساکن شده و یا در مكان های عمومی هم چون مساجد ،مدارس و
سالن های ورزشی که سالم مانده اند ،سكونت می یابند .بهترین راه برای اسكان موقت مردم ،برپا نمودن چادر و کانكس در نزدیک
ترین و امن ترین محل به ساختمان تخریب شده در اثر زلزله است ،ولی از آنجایی که بعد از زلزله اصلی شاهد پس لرزه هایی
میباشیم و تاسیسات زیربنایی (آب ،برق ،گاز و مخابرات) نیز خسارت دیده و امكان استفاده از آنها نمی باشد ،تجربه نشان داده
ایجاد اردوگاه های محلی در پارکها و فضاهای باز در محالت داخل و اطراف شهر ،بهترین نوع اسكان موقت خواهد بود .اگر چادرها
و کانكس های اسكان موقت در مجاورت اماکن تخریب شده باشد ،در عملیات آواربرداری اولیه و ثانویه ،چادرها و کانكس های
اسكان موقت مستقر در نزدیكی منازل تخریب شده ،دست و پاگیر میباشند ،ولی مردم به دو دلیل تمایل دارند در کنار خانه های
تخریب شده ی خود اقامت موقت داشته باشند ،اول به خاطر حفاظت از اسباب ،اثاثیه و اموال زیر آوار مانده خود ،دوم به دلیل اینكه
در بازسازی و آواربرداری اماکن خود حضور مستمر داشته باشند.
به هرحال ،بالفاصله پس از برپا نمودن چادر و یا کانكس و استقرار مردم آسیب دیده در این محل ها ،تامین آب شرب
بهداشتی توسط تانكر سیار ،ثابت و یا از طریق ایجاد شبكه خطوط انتقال اضطراری و شیر برداشت با مراقبتهای بهداشتی خاص و
مداوم در محل های اسكان موقت ،پیش بینی فضاهایی برای تخلیه زباله ،جمع آوری و حمل مرتب زباله های جمع آوری شده،
تامین سیستم روشنایی اضطراری در فضاهای عمومی ،چادرها و یا کانكس ها ،تامین خطوط تلفن عمومی ،تامین حمام و یا توالت
بهداشتی و اقداماتی نظیر آ ن ضرورت پیدا می کند .از طرفی ،تامین نیازهای عمومی مردم شامل البسه ،پوشاك ،لوازم گرمایی،
سرمایی ،روشنایی ،مو اد خوراکی همچون کنسروجات (در روزهای نخست) ،ظروف ،لوازم پخت و پز جهت تأمین غذای گرم (در

روزهای بعد) ،تامین لوازم بهداشتی ،تامین شیر خشک و ...باید مد نظر قرار گیرد .به مرور زمان ،راه اندازی مهدهای کودك ،مراکز
بهداشتی و درمانی سیار ،نانوایی ها ،فروشگاه های سیار ،ایجاد پاسگاه های انتظامی و محلی ،راه اندازی اداراتی که قبال نیز در
منطقه فعالیت داشته اند (حتی به صورت موقت) ،راه اندازی ستادهای تدارکات محلی ،راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب عمومی و
تدارك گروه های آمار ،ثبت احوالی ،مدد جویان ،روانشناسان و کارشناسان بهداشتی در اردوگاه های محلی ضروری است .ممكن
است ،مرحله اسكان موقت چند ماه حتی چند سال طول بكشد (در زلزله های  1995کوبهای ژاپن  5سال ،در زلزله  1۸۳2بم حدود
 2سال) و اگر بتوان در این مدت زمینه اشتغالی بازماندگان حادثه را نیز فراهم آورد و این افراد را در آواربرداری و بازسازی دخیل
نمود ،بسیار مفید خواهد بود .از طرفی در مرحله اسكان موقت ،به منظور جلوگیری از هرج و مرج بایستی بالفاصله از طریق مقامات
محلی ،مدارك و مستندات بررسی و بازماندگان و متوفیان بومی شناسایی شده و برای آنها کارتها و دفترچه هایی صادر نمود و
هرگونه خدمات به آنها بر اساس این کارتها و دفترچه ها که بیانگر هویت آنهاست ،صورت گیرد؛ زیرا تجربه نشان داده ،در این
مرحله سوء استفاده توسط افراد غیربومی و غیرآسیب دیده به وفور انجام میشود (نمونه بارز آن زلزله  1۸۳2بم و زلزله 1۸۳۳
هائیتی و شیلی).

 -2-4تئوری و محاسبات
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الف -واژه شناسی اسکان و سکونتگاه موقت
با توجه به جوان بودن نسبی پژوهشهای سرپناه پس از سانحه ،غالبا اختالفاتی در بیان معانی ،به ویژه هنگام برگرداندن واژه
ها به وجود میآید .در پژوهشی از عملیات تأمین سرپناه برای قربانیان سونامی در آسیای جنوب شرقی ،اسكان موقت را چالشی
بزرگ برای مدیران و برنامه ریزان قلمداد و این پرسش را مطرح میكند که آیا هدف مجریان ،ایجاد مكانی برای اقامت بی خانمان
هاست یا برای زندگی آنان .در نوشتار پیش گفته اسكان موقت مكانی برای اقامت و اسكان دائم مكانی برای زندگی بیان شده و
این نتیجه به دست آمده است« :ما به سادگی میگوییم سرپناه ،در حالی که مفهوم آن بسیار عمیق است .اسكان برای یک خانواده
باید تأمین کننده ی ایمنی و آسایش خاطر باشد و احساس تعلق را به دنبال آورد ،بنابراین هنگام تأمین سرپناه برای آسیب دیدگان
باید توجه ویژه ای را مبذول بازگرداندن شأن و منزلت خانوار کرد» ( .)1جانسون اسكان موقت را این گونه تعریف میكند :سكنی
گزینی موقت که به خانواده های سانحه دیده مربوط میشود و سكونت موقت بین زمان وقوع سانحه تا زمانی است که خانواده
دوباره یکخانهی دائمی دریافت کند .این نوع سكونت فاصله ی میان فاز امدادرسانی سریع و فاز بازسازی را پر میكند (.)2
اما سكنی گزینی موقت بسته به مدت زمان و شرایط سكونت میتواند حالت های مختلفی به خود بگیرد؛ بنابراین در یک تعریف
نسبتا جامع ،کوارنتلی چهار نوع اسكان پس از سانحه را که تا حدی با هم متفاوتند از هم تفكیک کرده و هر کدام را تعریف می
کند.
 .1سرپناه اضطراری :شامل شرایطی است که بازماندگان سانحه به دنبال محلی خارج از خانه ی دائمی خود هستند تا برای
مدت کوتاه در آن اقامت کنند؛ در بیشتر موارد چندین ساعت یا نهایتاً یک شب.
 .2سرپناه موقت  :این سرپناه به شرایطی بر میگردد که فراتر از تأمین یک سرپناه صرفاً در شرایط اضطراراست و شامل جابه
جابی مردم به محل اقامت جدید میشود ،در حالی که انتظار میرود مدت اقامت بازماندگان در محل جدید کوتاه باشد .مسلماً سرپناه
موقت و اضطراری با هم همپوشانی دارند ،اما تفاوت هایی از جهت رفتاری با هم دارند که آنها را از هم متمایز میكند؛ برای مثال
در سرپناه اضطراری معموالً مسئله ی تغذیه ی بازماندگان مطرح نیست اما در سرپناه موقت این موضوع در نظر گرفته میشود.
 .۸مسكن موقت :شامل شرایطی است که در آن خانواده های بازمانده ،مسئولیت ها و فعالیت های روزمره ی خود را در محل
اقامت جدید ادامه میدهند و از اینكه شرایط زندگی آنها از حالت اضطراری و موقتی خارج شده است آگاهاند .شكل این اسكان
میتواند به صورت واحدهای متحرك ،مسكن اجاره ای ،چادر و یا حالت های دیگر باشد؛ اما آنچه مسلم است این است که در این
نوع مسكن برخالف سرپناه موقت فعالیت های روزمره ی ساکنین باید احیا شود.
 .0مسكن دائم  :تفاوت بین مسكن دائم و موقت این است که در مسكن دائم ،بازماندگان سانحه به خانه های دائمی خود که
بازسازی و تعمیر شده و یا خانه های جدید خود در جامعه برمیگردند که در هر صورت به مسكن دائمی خود بازگشته اند .برخالف
سرپناه اضطراری و موقت ،مسكن موقت و دائم کامالً از هم متمایزو مشخص اند ( .)۸همچنین انجمن زلزله شناسی مرکزی آمریكا
چهار نوع اسكان را در دوره ی انتقال از هم تفكیک میكند:
 سرپناه فوری :که به  ۲2ساعت اول پس از سانحه مربوط است و شامل تامین یک پناهگاه موقت و امن تا زمانتثبیت شرایط میشود.
 سرپناه اضطراری :طول دوره ی این اسكان  2ماه اول پس از سانحه است و در آن تأمین سرپناه به همراه غذابرای افراد سانحه دیده در نظر گرفته میشود.
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اسكان موقت :مدت استفاده از آن یک سال و گاهی بیشتر است که در آن درنظرگرفتن تمهیداتی جهت تأمین
امنیت ،آب ،انرژی ،تأمین سرمایش و گرمایش برای بی خانمان ها تا به دست آوردن مسكن دائمی برای آن ها
ضروری است.
اسكان دائم :که شامل تأمین راه حل های طوالنی مدت و دائمی برای سكونت بازماندگان سانحه میشود.
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کورسلیوس و ویتال تعاریف زیر را در مورد مسكن موقت ارائه میدهند:
 .1سكونتگاه انتقالی :شامل سرپناه یا سكونتگاهی است که در پاسخ به نتیجه ی جنگ یا سوانح طبیعی به صورت اضطراری
اولیه تا راه حل دائمی (مانا) ارائه میشود.
 .2سرپناه انتقالی :سرپناهی که یک فضای پوشیدهی قابل سكونت و یک محیط زندگی سالم و امن با حریم شخصی و شأن
و متزلت انسانی برای ساکنین خود فراهم میآورد (در مدت زمان بین وقوع سانحه یا جنگ تا زمان دستیابی به یک پاسخ مانا به
مسئله ی سرپناه).
 .۸نظام سرپناه :ترکیب اجزای سازه ای و اقالم غیرغذایی مثل چادر و پتو که از ملزومات سرپناه است و سرپناه را قابل سكونت
میكند ()0
 .0سرپناه مناسب :سرپناه مناسب معنایی وسیع تر از سقفی باالی سر افراد دارد و مفاهیم زیر را نیز شامل میشود :حریم
شخصی مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیكی ،امنیت مناسب ،حق تصدی ،دوام و مقاومت سازهای ،روشنایی ،شبكه ی
گرمایی و تهویه ی مناسبی تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین آب ،بهداشت و امكانات مدیریت زباله و ضایعات ،مناسب بودن
کیفیت محلی و عوامل مربوط به سالمت ،موقعیتهای مناسب از جهت دسترسی به کار و تسهیالت مهم و اساسی ( .)0عالوه بر
تعریف های پیش گفته کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یک مسكن مناسب را در حالت کلی چنین تعریف
میكند :مسكن مناسب چیزی بیش از چهار دیوار و یک سقف را فراهم میكند .برای اینكه این مسكن مناسب باشد باید حداقل
معیارهای زیر را برآورده سازد:
 حق تصدی :حفاظت در برابر هرگونه آزار و اذیت و اخراج اجباری و سایر تهدیدها؛ در دسترسی بودن خدمات ،مصالح،تسهیالت ،تأسیسات زیربنایی مناسب شامل تأمین انرژی ،آب سالم و بهداشت؛
 قابلیت خرید (از نظر قیمت) :هزینه ی خرید آن نباید ساکنین را از داشتن سایر حقوق محروم کند؛ قابلیت سكونت :ایمنی فیزیكی ،فضای کافی ،حفاظت در برابر خطرهای محیطی و بهداشتی؛ دسترسی :به نیازهای خاص گروه هایی که در شرایط نامساعد یا در حاشیه اند؛ موقعیت (مكانی) :نزدیک به محل اشتغال ساکنین ،مراکز درمانی ،مدارسی و سایر تسهیالت شهری و دور از مناطق آلودهو خطرناك؛ مناسبت فرهنگی :در نظر گرفتن جلوه های هویت فرهنگی (.)0
فالحی با جمع بندی چند تعریف ،واژگان مرتبط با اسكان موقت را به صورت زیر دسته بندی و تعریف میكند:
 .1سكونتگاه موقت انسانی :واژهای نسبتاً جدید است و امروزه بجای واژه ی «اردوگاه» و یا سایت مورد استفاده قرار میگیرد.
اگرچه اردوگاه ها نوعی از سكونتگاه های انسانی موقت هستند ،اما برخی از پژوهشگران به دلیل آنكه از این واژه معنای و دائمی
استنباط میشود با آن موافق نیستند .با این حال ،از آنجایی که در طراحی و برنامه ریزی مجموعه ای از اسكانهای موقت باید به
اهداف توسعه و پایداری نیز در سطح منطقه توجه کرد و وجوه انسانی افرادی را که قرار است در اردوگاه زندگی کنند در نظر گرفت،
به نظر میرسد که این واژه متناسب باشد .در حقیقت اگر بی خانمان ها یک جامعه تلقی شوند که باید در کنش متقابل با محیط
اطراف خود ب ه نیازهای کوتاه مدت و میان مدت پاسخ دهند ،این واژه معنای خود را بهتر نمایان میسازد؛ بنابراین یک سكونتگاه
موقت انسانی باید به جنبه های زیر توجه داشته باشد:
 امكان اشتغال زایی در جهت خودکفایی بی خانمان ها :امكان خودباوری روحی و روانی آنان؛ امكان بهره مندی اهالی محلیو اطراف اردوگاه از خدمات آوارگان.
 اسكان موقت غالبا با سه واژه ی زیر در ادبیات بالیا به کار گرفته شده است:الف :Transitional Accommodation .این واژه به معنای و اقامتگاه انتقالی و دربرگیرنده ی فرایند سكونت از هنگام
اضطرار تا دوران تثبیت است و عاملی و زمان را به منزله ی شاخصی اصلی در اولویت قرار میدهد.
ب :Intermediate Settlement .اگرچه این واژه به معنای و سكونتگاه واسطه ای به قلمداد میشود اما کم و بیش در
خود ،معنای واژه ی بیند و الف به را داراست و میتوان نتیجه گرفت که و فرایند زمان و  ۳شكل کالبدی سكونتگاه موقت را با هم
در بر میگیرد.
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ج :Tiemporary Shelliter .در مقام مقایسه با دو واژه دیگر ،اسكان موقت به بیشتر ساختاری و کالبدی است و طیف
وسیعی از اشكال سازهای و فرم های استقرار موقت ،از چادر اضطراری تا خانه ی پیش ساخته شده را در بر میگیرد (.)5
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در دهه های اخیر ،راه حل ها و استراتژی های متعددی توسعه داده شده و بكار گرفته شده است؛ اما هنوز برخی مشكالت
وجود دارد که مانع از خروجی موثرتر و موفق تر میشود ( )Kronenburg 2449طراحی یک خانه عملیاتی پیچیده است زیرا
انعكاس دهنده همزمان نتایج اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،فنی و دیگر عوامل است
( )UNDRO,19۳2غالبا به دلیل وجود مشكالتی از قبیل فناوری غیربومی بكار رفته در واحدهای اسكان موقت ،نیاز به تخصصی
در برپایی سرپناه ها و هزینه احداث ،میزان پذیرش مردمی محدود است .در حالیكه مجریان به دنبال ایجاد سرپناههای استاندارد و
سهولت در انتقال و نصب هستند ،دریافت کنندگان امداد ،سرپناهی می خواهند که از نظر ایمنی ،فرهنگی و اقلیمی مناسب بوده و
نگهداری ساده ای داشته باشد و در اسكان دانم نیز بخشی از نیازهایشان را تأمین کند (فالحی .)1۸۳6 ،جمع بندی تجربیات حاصل
از فرآیند سامان دهی و تأمین اسكان موقت پس از زلزله  1۸69منجیل و رودبار نشان میدهد آسیب دیدگانی که در احداث اسكان
موقت خود مشارکت بیشتری داشتند (اگر چه بعضا از کمكهای کمتری برخوردار شدند) ،نسبت به آسیب دیدگانی که از امكانات
بیشتر لیكن بدون مشارکت بهره برده بودند ،به مراتب رضایت بیشتری داشتند ( .)1996Fallahi,
این مسئله باید همیشه مد نظر قرار گیرد که پیش از اعالم نیاز به سرپناه از منابع خارجی ،باید شناخت کافی از نیروها و
امكانات داخلی و مصالح و تخصصی های بومی انجام گیرد .این امر برای احیای اقتصادی منطقه امری حیاتی است .بی خانمانها
پس از سانحه نیاز فوری به سرپناهی دارند که دارای ویژگی های زیر باشد (ایسان و دیویس.)1۸۳5 ،
 به آسانی قابل نقل و انتقال باشد. ساکنان را در برابر شرایط جوی محفوظ دارد. خانوار به تنهایی قادر به برپایی آن باشد. کیفیت مصالح مناسب و اقتصادی باشد. مصالح مصرفی قابلیت بازیافت داشته باشد. سازند مورد طراحی و استفاده گران نباشد. محدوده خصوصی و آرامش برای ساکنان آن فراهم آورد. عملكرد متنوع اجتماعی و فیزیكی خانوار را جوابگو باشد. امكان توسعه و استفاده در آینده (اسكان دائم) را داشته باشد. از اموال باقی مانده (مایملک) خانوار محافظت نماید.از نظر بهره برداری و سازه ای مقاوم باشد .در میان سیستم های ساختمانی مورد استفاده در ایجاد مسكن موقت ،تنها چند نوع
از آنها شرایط الزم را برای "اجرای موقت" دارند (امكان حمل و نقل و برپاسازی آسان ،قابلیت سرهم بندی و جدا کردن ،دوام،
امكان استفاده مجدد و غیره).

 -6طرح هایی برای اسکان موقت
از آنجایی که نمی توان زمان و نوع بحران را دقیقا تشخیص داد ،معموال بعد از بروز آن ،عمده مشكل ،سرعت عمل در تامین
سرپناه مناسب برای بازماندگان می باشد .در روزهای اول بحران ،بنا بر ضرورت چاره ای جز برپایی سامانه چادری نیست؛ که در
شرایط جوی بد ،مسائل زیادی داشته ،لذا برای گذر از این مشكلی ،باید به طراحی و تكمیل خانه های سیار و مجهز پرداخت؛ لذا
پس از حدود یک ماه ،میتوان از روشهای برپایی سامانه پیش ساخته چون سازه های بادی ،سازه کانتینر با قابلیت توسعه فضایی،
ساختمان های پیش ساخته بتنی ،سامانه صفحات ساندویچی با بتن پاششی  D۸و انواع روشهای مبتنی بر استفاده از مصالح بومی
و بازیافتی استفاده نمود (سوادکوهی فر.)1۸۳9 ،
بهره گیری از روشهای صنعتی پیشرفته ساختمان سازی ،به روز کردن روشهای تولید در تراز بهره گیری از مصالح و ماشین
آالت و روشهای ساخت ،بكارگیری نظام های تولید انبوه جهت کاهش هزینه و زمان ساخت ،از مهمترین موضوعاتی است که الزم
است در این برهه زمانی مورد توجه مسئوالن قرار گیرد .استفاده از روش های گوناگون پیش سازی قطعات استاندارد شده
ساختمانی مثمرثمر است .کل پیش فرضی پیش -سازی در سازه های متحرك که منوط به استفاده از قطعات ساخت کارخانه است،
سرعت نصب است؛ برای رسیدن به اقتصاد بیشتر ،حفظ کیفیت و کاهش تعداد نیروی کار ماهر مورد نیاز در سایت
(.) BrookeS,2449
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بسیاری از طراحان ومعماران مشهور ،در دهه های اخیر ،اقدام به ارائه گونه های مختلف سرپناه ومدل هایی نمودند که از آن
جمله می توان به کارهای لوکوربوزیه ،آلتو ،رودولف و کوروکاوا اشاره کرد .از نخستین طرح های اسكان موقت ارائه شده پس از
جنگ دوم جهانی ،مربوط به معمار معروف الوار آلتو می باشد.
طرح های مزب ور ویژه گروه های چهار تایی است که پس از انتقال در محل ساخته می شوند .این طرح ها دوباره در محل
مونتاژ شده و به چهار واحد مجزا قابل تبدیل اند .منبع حرارت مرکزی در وسط واحد های چهار گانه قرار میگیرد .واحد های مزبور
مانند چادر قابلیت انتقال دوباره را به محل دیگر دارند.
ویژگی های سرپناه افراد بی خانمان پس از سانحه:
 به آسانی قابل انتقال باشد. ساکنان را در برابر شرایط جوی محفوظ دارد. خانوار به تنهایی قادر به برپایی آن نباشد. کیفیت مصالح مناسب و اقتصادی باشد. مصالح مصرفی قابلیت بازیافت داشته باشند. گران نباشند. محدوده خصوصی و آرامش برای ساکنان آن فراهم آورد. فعالیت ها و عملكردهای گوناگون اجتماعی و فیزیكی خانوار را جوابگو باشد. امكان توسعه و استفاده در آینده (اسكان دائم)داشته باشد. از اموال باقی مانده (مایملک )خانوار محافظت نماید. مقاوم باشد.پس از جنگ جهانی دوم ایده ها و طرح های بسیاری در زمینه ی سرپناه های موقت از جانب گروه های امداد ،سازمان های
غیر دولتی و معماران مشهور ارائه شده است .این گونه طرح ها بسیار متنوع بوده و از نظر شكلی از یک چادر ساده تا اتاقک های
پیش ساخته ی صنعتی و کلبه های چوبی و فلزی و فرم های پوسته ای و بادی و سازه های بازشونده را شامل می شوند .استفاده
از مصالح بومی و فناوری محلی نیز از این جمله موارد مهم در اسكان موقت می باشد.
شایان ذکر است که شرایط آب و هوایی و اجتماعی پس از سانحه ،ضرورت تامین انواع اسكان موقت را به گونه ی جداگانه
تعیین می نماید.
EXO -8
اولین پناهگاه اضطراری است که فناوری و طراحی را به عنوان ویژگی های اساسی در نظر گرفته است.
یک روز صبح حدود  14سال پیش ،مایكل مک دانیل زمانی که داشت یک فنجان قهوه آماده می کرد به ذهنش خطور کرد
(این روزها پس از طوفان کاترینا ،مک دانیل به شدت از آنچه که در تلویزیون دیده بود خشمگین بود .بیش از  ۲44،444نفر در اثر
سیل آواره شدند) چرا یک پناهگاه اضطراری را از چیزی که در دستش نیست ،ایجاد نكند؟

 -9مفهوم اصلی از فنجان قهوه ای معکوس آمده است
یک فنجان کاغذی برای مک دانیل یک تلنگر بود .فنجان تقریبا شبیه یک تریپه بود و درب پالستیكی یک درب نیست ،بلكه
کف پایدار بود .مک دانیل یک مستطیل خشن را در کنار فنجان قرار داده و کاغذ ،کاغذ را به یک نسخه مینیاتوری از  Exoتبدیل
کرده و مسكن موقت نو آورانه ایجاد کرد.
 ، Exoیكی از معدود مسكن های موقت جدید است که در پاسخ به شكست دولت برای ارائه مسكن مناسب به دنبال کاترینا
ظاهر شد .چشم انداز مک دانیل تا حد زیادی از لحاظ تكنولوژیكی چشمگیر است .مک دانیل در  Exoاولین مسكن موقت
تكنولوژی و طراحی را به عنوان ویژگی های اساسی در نظر گرفته است .او می گوید" :بسیاری از آنچه شما در پاسخ به فاجعه می
بینید ،از ارزان ترین مواد ساخته شده است و آنها به طور تصادفی طراحی شده اند".
او می گوید" :ما با آنها مانند مهمانان رفتار می کنیم".
غالف هایی که مانند آنچه که در جنگ ستارگان دیده می شوند ،هتل هایی شبیه مینی هتل هستند .غالف ها  14فوت ارتفاع
و  ۳,5فوت عرض دارند .آنها با یک تخت دو نفره ،یک دوچرخه دو نفره یا یک دفتر پیكربندی شده اند و می توانند تا چهار نفر
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دیگر بخوابند .این شكل از الهام از مک دانیل تا به حال تكامل یافته است ،او شروع به فكر کردن درباره نحوه حمل و نقل آنها به
صورت موثر کرد .او می گوید" :اساسا شما در حال حرکت  ۸6نفر در هر کامیون هستید و مانند فنجان های قهوه انباشته می شوند.
برای راه اندازی آن قرار دادن واحد پایه در محل مورد نظر خود ،قبل از پایین آوردن پوسته باالیی بر روی آن که می توان با دست
برداشته و با یک تیم  0نفره تحت  2دقیقه بدون ابزار و یا سنگین ماشین آالت نصب کرد.
 :EXOدر دو قطعه ساخته شده است .چهار نفر را در تختهای تک خواب میبیند که وقتی در حال استفاده نیستند ،به دیوار می
چسبند و به دیوار پیوسته اند .ژنراتورهای قابل حمل از طریق کلیپ های ارتباطی مغناطیسی به برق وصل می شوند .در داخل چهار
کانال برای شارژ تلفن همراه ،رادیو آب و هوا ،برای ارائه راحتی بیشتر برای استراحت هستند .اجزای اصلی  Exoاز پكیج های پیش
ساخته ،ساخته شده است که باعث ذخیره سازی و حمل و نقل میشود .می توان با کامیون ،قطار یا هواپیما آن را حمل نمود .هر
پناهگاه  Exoبه اندازه کافی سبک است که توسط چهار بزرگسال به حرکت در می آید و زمان کمتری از چادر برای تنظیم خود
میگیرد .به راحتی حمل و نقل می شوند و می توانند بسیار سریع ارسال شوند .می توان به سرعت بارگیری و به سایت مورد نظر
منتقل کرد.

 -10معیارهای مکان یابی اسکان موقت
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مهمترین مساله در مكان پاپی ،تعیین معیارهای مناسب میباشد (فالحی .)05 ،1۸۳6 ،متاسفانه در حال حاضر مكانیایی اسكان
موقت فقط بر اساس تعداد محدودی معیار میباشد ،مانند مالكیت و سرانه زمین که معموال به زمین های بایر ختم می شوند .برای
تعیین این معیارها شناخت کامل عوامل تاثیرگذار مانند عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی الزم می باشد.
کوتاهی در هر یک از عوامل ممكن است باعث عدم پذیرش محلی توسط مردم شود.
تعبیین مكان مناسب جت استقرار کاربری های گوناگون شهری به عوامل متعددی پستگی دارد ،این عوامل توجه به ماهیت و
نوع فعالیت کاریری مربوطه مشخص میگردد(صادقی .)51 ،1۸۳6 ،این ایراین با در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های اصلی که
باید یک مكان مناسب اسكان موقت داشته باشد می توان عوامل تاثیرگذار در مكان یایی اسكان موقت را تعیین نمود در مطالعات
پیشین ،در جلد دوم مطالعه زلزله گلبافت کرمان که توسط مرکز مقابله باسوانح طبیعی ایران و همكاری برنامه عمران سازمان ملل
متحد انجام شده است با تاکید بر بازسازی مناطق آسیب دیده ،استانداردهایی برای تعیین یک محل مناسب جهت اسكان آسیب
دیدگان از زلزله با استفاده از تجریه زلزله گلبافت کرمان ارائه شده است (بحرینی ،)14۸ ،1۸۳4 ،داداش پور و خدابخشی (.)1۸92
در مقاله های "مكان یابی سایتهای اسكان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( ،")HP۳Fدر ابتدا با
بررسی و مطالعه ادبیات مسكن و سكونتگاه موقت 0 ،شاخص اصلی تاثیر گذار بر مكان یابی سایت های اسكان موقت تحت
عنوان دسترسی ،دوری از نامالیمات ،سهولت در اجرا ،سهولت در بهره برداری از فضا را شناسایی نموده اند (داداش پور و
خدابخشی.)6۲ ،1۸9۸ ،
در مطالعه دیگری ،با عنوان "مكانیایی اسكان موقت به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه بر مبنای بكارگیری سیستمهای
اطالعات مكانی ( )GISهوشمند" ،صمدزادگان و همكاران عوامل تأثیرگذار در امر مكانیابی اسكان موقت را فاصله از مراکز درمانی
(بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،اورژانتی) ،فاصله از ایس تگاه های تقلیل فشار گاز و برق ،فاصله از ایستگاه ها و مراکز آتش نشانی،
فاصله از پمپ بنزین و گاز ،ارتفاع ساختمان ها و مساحت فضای سبز معرفی کردند .در مقاله هایی دیگر تحت عنوان "مكان یابی
اسكان موقت بعد از زلزله با استفاده از  GISو تكنیک  "AHPگیوه چی و همكاران ( )1۸92منطقه شش شهر شیراز را با توجه به
استعداد لرزه خیزی باال به منظور مكان یابی محل های استقرار موقت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی انتخاب و
مورد مطالعه قرار دادند .بر این اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی ،اقدام به مشخص کردن معیارهای موثر در امر
مكانیابی مساکن موقت کردند .ایشان  0معیار اصلی جمعیتی ،طبیعی و عمل کردی با زیر معیارهائی اصلی دسترسی و فاصله از
تاسیسات و تجهیزات شهری خطر زا را به عنوان اصلی ترین عوامل در امر مكانیابی در نظر گرفتند (گیوه چی و همكاران،1۸92 ،
.)141
شجاع عراقی و همكاران ( )1۸94در مطالعه ای تحت عنوان "مكان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه  6شهرداری تهران)" با معرفی  ۲عامل اصلی تاثیر گذار بر سر مكان یابی
اسكان موقت تحت عنوان مشخصات زمین شناختی ،مشخصات کالبدی یافت ،تراکم جمعیتی ،مشخصات کالبدی محدوده،
دسترسی با شبكه های ارتباطی ،همجواری با کاربری های سازگار و رعایت حریم با کاربری های ناسازگار اقدام به مكانیابی مراکز
اسكان موقت در منطقه  6شهرداری تهران کردند .آمیدوار و همكاران ( )1۸۳9در مقاله های تحت عنوان "مكانیایی اسكان موقت
با استفاده از  "GISبه مسئله تعیین معیارهای مناسب برای مكان یابی اسكان موقت سانحه دیدگان زلزله پرداختند ایشان برای
دستیابی به این هدف و همچنین مشخص کردن مكان های بهینه جهت اسكان موقت منطقه یک شهرداری تهران را مورد مطالعه
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قرار دادند و در نهایت ،سیزده معیار اصلی تحت عنوان دسترسی ،منابع آب ،سرانه زمین ،جانمایی اردوگاه ،امنیت ،توپوگرافی و زه
کشی ،جنس زمین ،فضای سبز و منابع سوخت ،فرهنگ و سنت ،شرایط آب و هوایی ،سالمت محلی و ریسک های مربوطه دیگر،
نظر مردم ،مالحظات اقتصادی و مكان یابی براساس نتایج تحلیل خسارت را تدوین کردند.
اشرفی و ایرانمنش ( )1۸۳5در مقاله ای با عنوان "مكان یابی اماکن اسكان موقت جمعیت های آسیب دیده از زلزله با استفاده
از سیستم اطالعات مكانی نمونه موردی :منطقه  2شهرداری تهران" با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و با بهره گیری از
معیارهای متعدد از قبیل شرایط طبیعی و اجتماعی گسترده مورد مطالعه ،لرزه خیزی منطقه ،وضعیت جمعیتی ،وضعیت ساختمانی
محدوده ،سیستمهای توزیع برق ،شبكه گازرسانی ،ایستگاه آتش نشانی و مراکز بهداشتی و درمانی ،اقدام به مكان یابی مراکز
اسكان موقت سانحه دیدگان در این منطقه شهری کرده اند.
نیرابادی و کوهبانی ( )1۸۳9در مقاله هایی با عنوان "مكان یابی اردوگاه های اسكان موقت بازماندگان زلزله با استفاده از
 " AIIPبا استفاده از  ۸شاخصی کالن :کاربری ،فضاهای باز شهری و شبكه ارتباطی که هر یک در بردارنده زیر شاخص هایی
است ،اقدام به مشخص کردن مكان های مناسب جهت اسكان موقت نموده اند.
پروژه اسفیر "( ،) 2440در کتابی با عنوان منشور بشر دوستانه حداقل استانداردهای الزم جهت مواجهه با حوادات طبیعی را نام
برده است .فصلی از این کتاب به اسكان موقت آسیب دیدگان از بالیای طبیعی اختصاص یافته و استانداردهای الزم برای مكان
مناسب اسكان موقت آسیب دیدگان معرفی شده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،من ابع فوق از زوایای مختلف به مساله زلزله همچون راه های پیشگیری و آمادگی در مقابل
زلزله و غیره پرداخته اند؛ و هر یک با توجه به مكان مورد پژوهشی خود معیارها و زیر معیارهایی در امر مكان یابی اسكان موقت
بعد از زلزله در نظر گرفتند .با توجه به پژوهش های ذکر شده از نظر نگارنده  5عامل اصلی جمعیتی ،طبیعی ،دسترسی ،دوری از
نامالیمات و کالب دی که هر یک دارای زیر معیارهای خاصی خود می باشند .در امر مكان یابی اسكان موقت بعد از زلزله دخیل
هستند که در ادامه به بررسی زیر معیارهای هر کدام از این عوامل می پردازیم.

نتیجه گیری
باید دانست که وجود چنین مكان هایی بعد از حادثه بسیار حائز اهمیت بوده ،زیرا ممكن است از دل یک بحران ،یک بحران
دیگر شكل گیرد .برای همین منظور باید از همین امروز به فكر آمادگی برای احداث چنین مكان هایی بود (مثل آماده سازی
اردوگاه های قدس سپاه و اردوگاه های ارتش و پارك هایی که تحت مدیریت شهرداری ها در سراسر کشور می باشد) .در اصلی
ایجاد اینگونه مكان ها به صورت موقت به منظور پشت سر گذاشتن شرایط بحرانی و با هدف ارائه خدمات اساسی در یک جامعه
آسیب دیده است .از این رو برنامه ریزی قبلی برای تاسیس و راه اندازی آنها ،امری ضروری است .نكته ی قابل ذکر دیگر این
که ،بعد از اتمام آخرین مرحله مدیریت بحران (جبران خسارت و بازسازی نقاط آسیب دیده) ،افراد و خانوارهایی که در چنین
فضاهایی اسكان یافته اند ،به محل های امن و دایمی منتقل شده و سپس اردوگاه های اضطراری غیرقابل استفاده و یا مورد
استفاده برای سایر موارد غیرمسكونی قرار گرفته و یا به کلی تعطیل می شوند .لذا مكان های اسكان اضطراری به عنوان جایی امن
برای جامعه آسیب دیده ،باید دارای شرایط الزم برای سكونت افراد از جنبه های مختلف زیرساختی ،فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی و
انتظامی باشد تا در قالب یک برنامه ملی مدیریت بحران ،بتوان پس از بازسازی مناطق آسیب دیده ،آن مكان ها را به راحتی تخلیه
کرده و یا برای موارد دیگر مورد استفاده قرارداد.
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