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و فناوري ابرخشت انيمعماري كهن اير  

امان «به نام  سازه ها گونهاز اينمتشكل مجتمعي و نيمه دائم  يسرپناهشناسنامة  ،متني كه پيشِ رو داريد

روشي جديد و دقيق براي  ،فناوري ابرخشت. مي باشد داثاحقابل فناوري ابرخشت  ت كه از طريقاس» شهر

قوس، تاق، گنبد و نيم  يعنيايراني،  فرم هايِ معماريِ كهنِكه از  و زيباستسازه هاي ايمن، مقاوم  ساخت

مهندس و هنرمند  ابتكارِ ،ها در ساخت بناهاي مقاوم به زلزلة امروزياحياي اين فرم . استالهام گرفته گنبد 

ويژگي هاي ديگري نيز  ،ي، سازه هاي ابرخشتعالوه بر استحكامِ فوق العاده. نادر خليلي است ادروانمعمار، ش

 ساخت مهارتهمگان در يادگيريِ  تواناييِ ، مثلرا براي عصر ما موهبتي خدادادي كرده است هادارد كه آن

كاهش  ؛فضاهاي داخلي براي حفظ دماي مناسب در در مصرف انرژي كالنصرفه جويي  ؛به دست خودآنها 

 به وارداتكشورها وابستگي قطع و  ؛، به ويژه آهن آالت ساختمانيگرانقيمت به مصالح صنعتي جوامع نيازِ

هزينة خانه دار شدن براي  كاهشِ براي توانمندساز و اميدبخش روشي ،اين ويژگي ها مجموعِ. كاالها گونهاين

همچنين، اين نوآوري در مهندسيِ سازه، . است م ساختهفراهبه ويژه جوانان، جمع كثيري از جهانيان، 

تخفيف سوخت هاي فسيلي براي توليد مصالح صنعتي و در نتيجه مصرف  كاهشارزنده و مؤثر در  فرصتي

 1996در سال . است به وجود آورده ،تغييرات آب و هواييبحرانِ  مشخصامرتبط،  مسايل زيست محيطيِ

، پس از گذراندن )، اياالت متحدهايالت كاليفرنيا(اد خليلي در شهر هيسپريا ميالدي، سازه هايِ ابرخشتيِ است

كليه بناهاي  به منظور احداثآن كشور،  مقررات ساختمانِ مسئولينِ توسط چندين تست سخت گيرانه

خصوصي و عمومي، ايمن، و در برابر شديدترين زمين لرزه ها، مقاوم شناخته شد.1 پس از تاييد ايمنيِ اين 

                     2.ثبت رسيدبه  مخترع آننام  ازه ها، فناوري ابرخشت در ادارة ثبت اختراعات آن كشور بهس

تعجب آور و ديگر مزاياي نامبرده،  زلزلهدر برابر  بناهاي ابرخشتيو مقاومت با توجه به تأييد رسميِ ايمني 

 سنتيِ معماري ايراني از فرم هايِ ،ي جهانو ديگر كشورهادر آمريكا  جواناناخير، در دو دهه نيست كه 

                                                           

  مهندسي سازه هاي ابرخشتي كه آنها را در برابر زلزله و توفان هاي شديد مقاوم -فنيبراي اطالع بيشتر در مورد جزييات 1
    

: ايتا به تĤييد كارشناسيِ اين ويژگي در كشور اياالت متحده انجاميد، بنگريد بهمي سازد و فرآيند سختگيرانه اي كه نه  
   www.eabbassi.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf ساخت و ساز با فناوري ابرخشت. 1393. عباسي -  

.صدور پروانة ساخت ينِاز ديدگاه مسئول: ساخت و ساز با ابرخشت. 1998. هارپ و رگنر -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_official.pdf 

»ساث وست«نامة تاييدية تست هاي ايمنيِ شركت سنجش و بازرسي  -      
www.eabbassi.ir/pdf/letter_superadobebuildingtesting.pdf 

:قابل دسترس در آدرس اينترنتي زير،    US5934027A  2 :رخشتشمارة ثبت اختراعِ فناوري اب
  

https://patents.google.com/patent/US5934027A/en 

پيرو  .منتقل گرديدخليلي  استاد ايليونا ،معمار پس از درگذشت استاد خليلي، مالكيت ثبت اين اختراع به همسر وي، مهندسِ
غير تجاري، به رايگان و ، هر كس در هر كجاي دنيا مي تواند براي مصارف شخواست قلبيِ مخترع اين فناوري در زمان حيات
   . بدون محدوديت، از اين فناوري بهره مند شود



 

 

 

براي واژه هايي چون  ساده در شبكه جهاني اينترنت يكاوش انجامِ. استقبال گسترده اي به عمل آورده اند

، در تمامي قاره ها ،جهاني اين استقبالِو مكتوبِ پرشماري از  شواهد تصويري ،4»نادر خليلي«و  3»ابرخشت«

                                                                                       . دهدمي ار كاوشگر قر دسترسِدر را 

 مهارت و آموزشِاطالع رساني  را بر آن داشت كه ما ،فناوري ابرخشتبرجستة امتيازات ، 1392 در سال

تماسِ. يمدهقرار » لگوي مصرفدر خدمت اصالح ا«سايت را در زمرة فعاليت هاي  اينگونه سازه ها ساخت 

، شروع خودآموزخود جوش و  ، به صورتو كوشا مبتكر ايرانيانيحاكي است كه در اين مدت  سايت كاربرانِ

به ما سرزمين  فرهنگ و كرده اند و از اين طريق دانش بومي ارزشمندي كه ازبناهاي ابرخشتي  به ساخت

جديد ارائة خدمات . وطن باز گردانده اندرا به  بودكرده آمريكاي شمالي و ديگر قاره هاي جهان مهاجرت 

 شامل موارد زير است جديد ما خدمات. است هموطنانالهام گرفته از تالش مجاهدانة اين  ماسايت  :          

در سازه هاي ابرخشتي  ةمهندسي شدالگوهاي معرفي به منظور  متنوع سازه هايماكت  راحي و ساختط) 1

،شورك  

كه  امان شهر نيمه دائم و سرپناهمثل شناسنامة ( ،براي عالقمندان سازه هانتشار تصاوير و مشخصات اين ا) 2

  ،)هم اكنون پيشِ رو داريد

،سفارشي يِانواع سازه هاطراحي و تنظيم نقشه براي ) 3  

، خانهي در سرگرممهارت آموزي و جهت  ،تسهيل ماكت سازي اصولِ معماريِ كهن ايران از طريقِترويج ) 4

رسه و دانشگاه، ومد  
5 ( نظارت و آموزش حين ساختخدمات.                                                                                        

 

در پيشرو  ضروري و يتحول ايراه بربناهاي ابرخشتي در كشور،  سازندگانِ كوشش مبتكرانةبه بركت 

شادروان خليلي در كشور  سازه هايسال از تأييد كارشناسي  24 با اينكه. شده استموار سياستگذاري نيز ه

سراسر آن كشور و در در  هاي ابرخشتي با فرم هاي ايرانيتعداد سازه  مي گذرد و در اين مدتاياالت متحده 

نوآوريِ هنوز منعكس كنندة چنين  ،، مقررات ملي ساختمان در كشور مابوده استجهان رو به فزوني 

 محترممسئولين ، كشور سطحدر  از اين سازه ها برتري نمونه هايِكه با احداث  اميدواريم! سودمندي نيست

، براي اجراي تست ها و تدوين مرتبط دستگاه هاي نظارتي و سياستگذاريِدر نظام مهندسي و سازمان در 

داشته در اختيار  يو متنوع متعدد ايسازه ه ،رسانيِ مقررات ملي ساختمان و به روز استانداردهاي الزم

به كه  به ويژه مقرراتي ،رسانيِ هر مجموعه از مقررات ملي است سال مدتي طوالني براي به روز 24. باشند

 چون ييپديده ها. داشته استمشكل آفرين بسيار تبعاتي دليل فقدانِ انعطاف پذيري و تنوع پذيري الزم، 

                                                           
3
 superadobe 

4
 Nader Khalili 



 

 

 

خانه «اپيدمي  از يك سو و كشوردر سطح و بي خانماني اره نشيني اجگرانيِ بي سابقة مسكن و گسترش 

 افراطي و فزايندةمصرف آهن آالت ساختماني،  وابستگي به واردات براي تامينِ، از سوي ديگر »خالي هاي

تقاضا براي  باال رفتنِبه واسطة (هوا  آلودگيِافزايشِ  ،در بخش مسكن در فصول گرم و سرد سالانرژي 

از جمله تبعات  در برابر زمين لرزه، مدرنسازه هاي  تأسف آورِو آسيب پذيري  )داخل توليد يِمصالح صنعت

بازي در بازار  سفتهپديدة در كنار (انحصاري كنوني تاريخ گذشته و است كه مقررات  يت هاييمحدود

 بناهاي ابرخشتي پس با افزايش 5.به وجود آورده است متقاضيانِ مسكن، مالكان و سازندگان ايبر، )مسكن

:      رساني مقررات ملي ساختمان مي توان به دو تحول ارزنده و بهنگام اميد داشت و به روز در سطح كشور  

1 ( ساخت و  صنعتيِ فقط به مصالح و روش هايِدر حال حاضر كه  تاريخ گذشته و بازدارنده،تبديل مقررات

استانداردها كه گزينه هاي بيشتري را براي طراحان، به مجموعه اي غني و متنوع از  ساز خالصه مي شود،

                                                                        و   6فراهم مي سازد و متقاضيانِ مسكن سازندگان

و  ايجاد الگويي الهام بخش در سطح جهاني از همدلي و همكاريِ مردم و مسئولين در بهره گيري از علم) 2

فناوريِ روز در راستايِ تقويت عدالت اجتماعي، صيانت از حقوق بشر در حوزة مسكن، مبارزه با عواملِ 

    . ، به ويژه زمين لرزه7تغييرات آب و هوايي و آمادگي ملي براي تخفيف آسيب هاي ناشي از وقايع طبيعي

                                                                                                                                    . ان شاء اهللا  

 در خدمت اصالح الگوي مصرف
     1398 اسفندماه

 

                                                           

و ديگر مطالبِ بيشتر در مورد آسيب هايي كه اين عقب ماندگي در به روز رساني مقررات ملي ساختمان متوجه كشور ما   5
  

  .1پيوست كشورهاي جهان كرده است، 

6 فناوري ابرخشت تنها يكي از روش هاي جايگزين براي دستيابي به سازه هاي مناسب تر در عصر حاضر است. در چند دهة
  

اخير اين مجموعه از روش هاي مبتكرانه در جهان، كه جملگي تركيبي از احياي معماري كهن و بهره گيري از مصالح بومي 
، سايت زير اجتماعي -فني-اين تحولِ علميدر مورد  بيشتر مطالعةبراي . سترو به گسترش بوده ا ،براي خانه سازي است

. نقطة شروع سودمندي است  
www.greenhomebuilding.com/ 

در اين متن به جاي بالياي . سخن به ميان مي آيد» بالياي طبيعي«معموال در اشاره به وقايعي چون زلزله، توفان و سيل از   7
  

اين وقايع ويرانگر اند نه به اين خاطر كه بد . استفاده شده است» انح طبيعيسو«يا » وقايع طبيعي«طبيعي، از عباراتي چون 
وپليد اند، بلكه از اين جهت كه مي بايد با آسيب هاي عظيمي كه بشر به سيستم هاي حياتي كرة زمين وارد آورده تناسب 

س از تخليه سفره هاي زير زمينيِ آب مثال پس از جابجا كردنِ كوه هاي بزرگ تحت عنوان استخراج منابع، يا پ. داشته باشد
در ژرفاي زمين به بهانة كشاورزي صنعتي يا شهرسازيِ مدرن، اختالالتي كه در تعادل حياتي زمين رخ داده است با يك لرزشِ 

 و زلزله هاي سهمگين و توفان هاي سيل آسا مسلما خرابي و ويرانيِ خانه هاي انسان. خفيف يا يك نم باران برطرف نمي شود
.ها و شهرهاي آنان را در پي خواهد داشت  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير 1: امان شهر، شهرك پناهگاهي براي اسكان نيمه دائم بازماندگان سوانح طبيعي



 

1 

 

؟»امان شهر«چرا  نيمه دائم و اسكانِچرا  - 1111  

مقدمه  - 1111-1111  

در سراسر  و زلزله، موج گرما، مانند توفان، سيل، ، شدت و گسترة سوانح طبيعيدفعاتدر سه دهة اخير، 

ناشي از اين وقايع، چه از نظر اقتصادي براي  هاي سال به سال، افزايش ويراني. بوده استفزوني جهان رو به 

بسياري از . است انكارناپذير روندبه روشني منعكس كنندة اين  ،ها كشورها و چه از نظر انساني براي ملت

زمين كه  تغييرات آب و هواييِپديدة شدت سوانح طبيعي را در تكرار و فاحش  رشدصاحبنظران، دليل 

و بسياري  .است مي دانندامروزي و ماشيني بشر  رنتوسعه صنعتي و ترويج سبك زندگيِ مد نتيجة مستقيمِ

متوقف مي شد، هم اكنون معتقدند كه حتي اگر توسعه صنعتي و مصرف گراييِ فزايندة بشر  ناز دانشمندا

تاثير كنوني خود در ايجاد تغييرات آب و هوايي زمين و تبعات آن به  ،رها شده در جو گازهاي گلخانه ايِ

اي اين آنچه ما مي توانيم از يافته ه پس 8.مي كردحفظ براي چندين دهه سوانح طبيعي را شكل 

                                                      :پيشِ رو در سال ها و دهه هايِ اين است كه بفهميمدانشمندان 

شاهد ويران تعداد بيشتري از انسان ها، در ايران و جهان، از وقايع طبيعي متاثر خواهند شد و احتماال ) 1

                                                                ، اهند بودخوخانه و كاشانة خود شدن كامل يا بخشي از 

بيشتري طول خواهد كشيد تا  زمانبه علت گستردگي و شدت ويراني ها و افزايش تعداد حادثه ديدگان، ) 2

                                                            مردم موفق به بازسازي و بازگشت به خانه هاي خود شوند و

 ،به عبارت ديگر. رخ دهدهيچ تضميني وجود ندارد كه سوانح طبيعي فقط يكبار در يك ناحيه يا منطقه، ) 3

بعد دوباره تحت تاثير زلزله و يا آسيب مي بينند شايد مدت زماني روستاها و شهرهايي كه امسال از زلزله 

                                                                                                 . دنسيل و توفان گردمتاثر از 

پاك و تالش هاي تماميِ و بشردوستانه  اتبه رغم نيويراني ها، ه و تداوم نظر به افزايش بي سابقة گسترپس 

بين المللي، گروه ها و افراد اعتبارات فراوان از سوي دستگاه هاي دولتي، سازمان هاي  ردو هزينه َكخالصانه 

                                                         :گان، مي توان انتظار داشت كهآسيب ديدخير جهت كمك به 

دارا و ندار، و  اينگونه كمك هاي نسبتا محدود، به طور يكسان بين نقاط دور و نزديك، شهري و روستايي) 4

                 ،نگرددحاصل به يك ميزان رضايتمندي مطلوب در بين اقشار مختلف  و در نتيجه، نشودتوزيع 

                                                           

8 .»2پيوست «، بنگريد به مطرح شدنكاتي كه  موافقت بابراي مجموعه اي از آمار و ارقام و نظرات دانشمندان در  
  



 

2 

 

جستجو، نجات، اسكان موقت و اموري چون مشاركت مردمِ محلي، يعني همان بازماندگان از سوانح، در ) 5

نح بازسازيِ مسكن دائمي خود، نقشي محوري در رويارويي با تبعات اجتماعي، اقتصادي و عمرانيِ سوا

                                                                                                         و طبيعي خواهد داشت

احساس نياز به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي امدادرساني از سوي دستگاه هاي دولتي بيش از پيش ) 6

به شكل غير متمركز و با همكاري و الزاما شده، بلكه  طراحي اما نه به صورت متمركز و از پيش خواهد شد

                                                                                                          . همفكريِ اهالي محل

 راه هاي ح طبيعي ونگرش به احتمال رخداد سوان شيوة تغييراتي بنيادين درمي طلبد كه دانسته ها اين 

در تمامي  ،از سوي مردم و مسئولين ،آماده سازي براي لحظات، روزها، هفته ها و ماه هاي پس از وقوع آنها

پي در و پس لرزه هاي شديد  ، زلزله هاكشور ما، در چند سال اخير در. جهان در نظر گرفته شود كشورهايِ

 هاي و سيل) 1398بهار (ر گلستان، لرستان و خوزستان ، سيل بي سابقه د)1396( و كرمان كرمانشاه پي در

ناشي  از سوانح طبيعيِ ما ايرانيان بيشتر و شديدتر نه تنها سهمِ، )1398 و 1395 زمستان(سيستان و بلوچستان 

و تامين  امدادرساني، بلكه نشان داد كه روش ها و ابعاد ساخت متجلياز تغييرات آب و هواييِ كرة زمين را 

براي اسكانِ متداول بوده است كماكان الزم اما  به گونه اي كه تاكنون) چادر و كانكس( اضطراري اسكانِ

           الزم است كهبراي رسيدن به ميزان مطلوب، قطعا . به هيچ روي كافي نيستموقت طوالني مدت تر، 

نيازهاي حياتي پس مين تا، براي ديهك اقتصاو دهمگي ما، صرفنظر از موقعيت اجتماعي مردم، يعني ) 7

                     ، تا بتوانيم بهتر به خود كمك كنيم مهارتي كسب كنيم آمادگيِ ،از وقوع چنين رخدادهايي

از سوي دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي امدادگر شامل مهارت پيش از وقوع سوانح طبيعي تداركات ) 8

پس از  الزاماترويارويي با همكاري و همفكري با هم در  جهتما  سازيآموزي به عموم مردم براي آماده 

                                                                                                          و، باشدسوانح طبيعي 

قرار و بازانديشي  ، مورد بازنگريو مردم عادي امور امدادي برخي باورهاي متداول در بين سياستگذارانِ) 9

                                                                                                                             9.گيرد

                                                           

9   رفع مسئله بتوان آن را بهباشد كه پس از به گونه اي مثال اين باور كه تامين اسكان موقت براي حادثه ديدگان بايد حتما  
  

بي دليل نيست كه برپايي چادر . به راحتي و به سرعت برچيد تا مبادا به طور دائم مورد استفاده نيازمندان به مسكن قرار گيرد
نسبتا  يشمرده مي شود چرا كه بعد از مدتبراي اسكان بازماندگان در بين نيروهاي امدادگر مطلوب تر از راهكارهاي ديگر 

بي شك . به عنوان مسكن قابل استفاده دائم نخواهد بودهرگز پوسد و از بين مي رود و در نتيجه  خود به خود مي كوتاه چادر
. قابل درك است بي خانماندغدغة تبديل شدنِ اردوگاه هاي امدادي به مكاني براي سكني گزيدن دائميِ برخي از شهروندانِ 

را براي زندگي دائم ناسبي يي حاضر اند چنين مكان هاي ناماما بايد همچنين پذيرفت كه اگر در جامعه اي افراد يا گروه ها
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سرپناه نيمه دائم - 2222-1111  

فادة فناوري ابرخشت، براي توجه و است قابل ساخت بادائم سرپناه نيمه حاضر در معرفي شناسنامة 

آشنايي دارند، در مورد آن انديشيده اند و  باالبا نكات ، سازمان ها و مسئوالني تهيه شده است كه شهروندان

آسيب مثبت و رفتار  از يك سو شرايط حاد كنوني. ، جوياي راهكارهاي عملي اندآنهاضمن موافقت با 

ديگر كشورهاي در  در ايران و، در راستاي مشاركت و كمك به خود ديدگان پس از رخداد سوانح طبيعي

براي  بي سابقهساخته و فرصت هايي  را منتفي پيشين در امدادرسانيجهان، بسياري از باورها و معيارهاي 

                                                                                                                                                                                     

تقليديِ  خود برگزينند، اين خود گوياي بحران هاي اجتماعي و اقتصاديِ عميق تري است كه به موجبِ سياستگذاري هايِ
ن بحران ها قاعدتا، براي رفع اي. توسعه و بي توجهي به سياست هاي مناسبِ اقتصاد مقاومتي، بر جوامع تحميل شده است

مطلوب است كه جداگانه، از طريق اتخاذ سياست هايِ سنجيده، مبتكرانه و مؤثر، بكوشيم. پس سنجيده تر و منصفانه تر است 
از مقتضيات رسيدگي به نيازهاي جامعه پس از وقوع سوانح طبيعي تميز را  مسكن ناكامي در سياستگذاريِكه عدم كارآيي و 

. مانيمنت و سزاوار است باز انجام آنچه درسدهيم تا از   
 

از ما مردم عادي نيز  برخيباورها و تصورات نادرست در اين خصوص منحصر به سياستگذاران و مسئولين نيست و گريبانگير 
جامعه شناسان در يافته اند كه عموما، در شرايط اضطرار مردم به سوي يكديگر سوق مي يابند و واكنش هاي مردم . هست

، كه گواهي آشكار انسان ها اين واكنشِ. ياري است-ياري و دگر-غمخواري و دلسوزي و كسب آمادگي براي خودع معموال از نو
 بر درستيِ اين شعر  از سعديِ شيرازي است 

بني آدم  اعضاي  يك  پيكرند          كه در آفريش ز يك گوهر اند                                                
چو عضوي به درد آورد روزگار           دگر  عضوها  را   نماند   قرار                                  

كتابي  ،است با گردآوري شواهد تاريخي توانسته» ربكا سولنيت«عموميت دارد كه پژوهشگر آمريكايي در جهان به قدري 
پديده هاي همنوع در شرايط سخت پس از رخداد  ي بهايثار در كمك رسان بهبشر  از مثال هايي عيني از گرايش فطري مستند

  »بهشتي ساخته شده در دل جهنم«خانم سولنيت عنوان كتاب خود را . ويرانگر مثل سيل و زلزله و بمباران به چاپ رساند
: قرار داده است  

- Rebecca Solnit. 2009. A Paradise Built in Hell. New York: Penguin Group.  

 
وصف وجود دارند افرادي كه نه تنها تمايلي به كمك به ديگران ندارند، بلكه كارِ سازماندهيِ فرآيند كمك رساني و فراهم با اين 

كردنِ اسكان موقت براي سانحه ديدگان را تماما از وظايف دستگاه هاي دولتي ذيربط و سازمان هاي امدادگر داخلي و خارجي 
در مقايسه با  ،به صورت انفرادي ،ند كه در اختيار گرفتن سرپناهي پيش ساخته مثل كانكسو برخي نيز بر اين باور ا. مي دانند

اين در حالي است كه رخدادهاي اخير در . تر است» پيشرفته«ساختن سرپناهي از مصالح بومي با مشاركت ديگران، انتخابي 
كشور ما اهميت اتكا به ظرفيت هاي محلي و مشاركت جمعي مردم در كمك به خود و به ديگران در كنار نيروهاي امدادي، را 

بهار (سيل كرمانشاه  پس از وقوعِنگاهي هر چند گذرا به تصاوير شرايط اسفبار هموطناني كه . به روشني نشان داده است
 ه هايِدر اردوگا رقت انگيز زندگيشرايط  نيز و) 3پيوست (غرق در آب يافتند محتويات آن را و خود انكس يا ك، چادر )1398
كافي  )4پيوست (جهان كه طبق عالي ترين استانداردهايِ ناظر بر اين زيستگاه ها اداره مي شوند ندگان در جاهاي مختلف پناه

پيش ساخته مثل چادر و كانكس يا رويكردي صنعتيِ راه حل هاي يعني  -است تا بيننده دريابد كه كداميك از اين رويكردها 
به لحاظ انطباق بيشتر با مقتضيات زمان، روشي به مراتب  -  با مشاركت همسايگان صالح بوميم باسرپناه ساخت بومي چون 

. پيشرفته تر و مؤثرتر است  
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بي توجهي به اين فرصت ها، چه از سوي مردم و چه . نو به وجود آورده است اتخاذ سياست ها و راهكارهاي

مهارت  .ناشي از اين سوانح مي گردد اجتماعيِ آسيب هاي ن، منجر به تشديد بحران ها واز سوي مسئولي

ساخت و ساز با مصالح بومي از جمله مهارت هايي است كه براي مردم و مسئولين، افق هاي جديدي جهت 

استوار در معماري بومي  فناوري ابرخشت، با ريشه هايِ. همكاري، همفكري و حمايت دو سويه مي گشايد

در جهان، شناخته شده آزموده براي ساخت سرپناه هاي موقت  زمان از روش هايِ سرزمين ما، به عنوان يكي

اگر چه اين روش تنها راه ساخت و ساز با مصالح بومي نيست، اما آشنايي با آن مي تواند در ايجاد . است

ي، حس توانمندي عمومي و ابتكار عمل در ساخت با مصالحِ موجود در شرايط حاد پس از رخداد وقايع طبيع

                                                                                                         . نقشي به سزا ايفا كند

 تصوير 2: نمايي از سرپناه دوقلو با بخاري/ اجاق هيزم سوز

.نفر را اسكان مي دهد 5تا هر يك به راحتي . سرپناه هاي دوقلو گنبدهاي مستقلِ  )2222 و 1111  

.را گرم مي كندها سرپناه درونيِ فضاي  ،بخشي از ديوار بخاري از دو طرف -اجاق هيزم سوز  /بخاري )3333  

.گيآن در برابر يخ زداز خانوار و حفاظت  مورد نيازجهت تامين آب  ،آب روي بخاري ةجايگاه بشك )4444  

براي  مناسبقي اين ديوارها در باالي درِ ورودي، مكاني محل تال. ديوارهاي دو طرف وروديِ گنبدها )6666و  5555

فراهم  را و حفظ دماي فضاي دروني گنبدورودي جهت پوشش در  و ديگر منسوجاتآويختن پتو، گليم، زيلو 
  .اين ورودي را مي توان پس از عبورِ بحران به درِ فلزي يا چوبي مجهز كرد .مي كند

آن به درون شش ضلعي هاي امان شهر  دو قلو، رواناب را از معابرِ ناهسيل گير، در دو طرف هر سرپ )8888و  7777

در صورت حجم باالي . فرونشست آب را در محل تسهيل مي كند )10101010و  9999(اين حوضچه ها . هدايت مي كند

تا در  به بركة مركزيِ شش ضلعي منتقل مي گردد )12121212و  11111111(رواناب، سرريز حوضچه ها از طريق نهرهايي 

.ك نفوذ كندآنجا در خا  

1111    2222    

3333    

4444    

5555    

6666    

7777 8888

999910101010

1111111112121212 13131313

14141414
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پساب در جلوي گنبدها  شدنِ پاشورة ويژه انتقال پساب ظرفشويي و رختشويي براي جلوگيري از پخش) 13
ب را براي كوتاهي مي شود كه آ جويِ زيرسطحيِپساب وارد در انتهاي پاشوره ها، . طراحي شده است

تدريجي در خاك نگهداري مي كند فرونشست.   
مقدار قابل توجهي زمين وجود  ،شش ضلعي فاصلة بين انتهاي آن با بركة مركزيِ در اطراف پاشوره و در) 14

   مديريت. دارد كه براي دفن زباله هاي تر، يعني پسماندهاي آشپزي و غذايي، مورد استفاده قرار مي گيرد
انِ و پسماند، به صورتي كه توصيف شد، براي پيشگيري از ظهور و تكثير حشرات و جوندگ ، پساببروانا

.  ناقل بيماري ضروري است  
 

  جاي پاي سازة تك گنبدي10                            تصوير 3: سرپناه نيمه دائم «تك گنبدي»

 
 

متر 4/4                

 
 

 

 

                      متر                                                                                              6/3

به يا ، )»تك گنبدي«يعني ( ازه هايي كه در اين شناسنامه معرفي شده است را مي توان به طور مجزاس
با همكاري تمامي . ساختدر كنار هم  ،، و يا در مجتمعي شهرك مانند)»دو قلو«اصطالحا، (صورت جفتي 
  ساعت 24 كمتر از در  وخانة صدمه ديده  ياطحرا مي توان در  3تصوير  گنبديِتك سازة اعضاي خانوار، 

اين آرامش و اميد را مي دهد كه  حادثه ديده مردمخود به شدة ويران نزديكي به خانه و كاشانة . بنا كرد
در روزهاي را با ارزش زندگي خود  براي يافتن اقالمِ) يا زير گل و الي(آوار زير جستجو در ايشان مي توانند 

                                                                                                                . ادامه دهندبعد 
 

                                                           

ابعاد حداقل زميني است كه سازة ابرخشتيِ» جاي پايِ سازه«. سازه هاي ابرخشتي غالبا به صورت دايروي ساخته مي شوند  10
 

  .ت مختلف آن، به راحتي در آن مي گنجدطراحي شده، صرفنظر از فضاها و متعلقا

 

ساخت سرپناه هاي مستقل در حياط خانه 

هاي آسيب ديده، كار حفاظت از اموالِ حادثه 

ديدگان و بازيابي آنها از زير آوار را ساده تر 

مي كند، ضمن اينكه از فشارهاي رواني ايشان 

ناشي از دوري از خانه و كاشانه خود مي 

   كاهد.                                               
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                           تصوير 4: سرپناه «تك گنبدي با بخاري» 
 
 
 جاي پاي «سرپناه تك گنبدي با بخاري»                                              جاي پاي «سرپناه دوقلو با بخاريِ مشترك»   

 

 

             متر 4/4

 

 

 

متر 7/7                                                                                    متر 5                         

 
در جوار ويرانة خانه هاي خود ،دو خانوارِ همسايه امكان مي دهد كه با كمك همبه  قلودوسرپناه  ساخت، 

مِ حاصل از كه با سوزاندنِ هيز اجازه مي دهدهمسايگان وجود بخاريِ مشترك به . سازندموقت ب سرپناه

سازه هاي تكي و دو قلو را مي توان به  .از گزند سرماهاي فصلي در امان بمانند چوبي آسيب ديده،وسايل 

و  نباشد آنها تخريبمسكن اصلي، نيازي به  در حياط خانه ها مكان يابي كرد كه پس از بازسازيِ نحوي

از اين  .بهره جستداغ تابستان روزهاي استراحت در ويژه  مكانِبتوان از آنها به عنوان انباري، خانة باغي و يا 

در صورت رخداد سانحة ويرانگر ديگر، . مي گويند» سرپناه هاي نيمه دائم«رو است كه به اين سازه ها 

                                                              .بهره جست موقت مجددا مي توان از آنها به عنوان سرپناه

 

 

 

 

در صورت فراهم بودنِ فضاي كافي در حياط خانه ها مي 

توان براي تامين گرمايش فضاي داخليِ سرپناه، و در 

صورت لزوم، مكاني براي طبخ غذا، بخاري هيزم سوز را نيز 

 به سرپناه تك گنبدي افزود.                                     
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 تصوير5: سرپناه «دو قلو» با بخاري مشترك

فرآيند ساخت آنها  چرا كهنيز مي گويند  »سازه هاي سراميكي« ساخته شده با فناوري ابرخشت،به بناهاي 

مالتي خشت اساسا گوني هاي پر شده از ابر  11.بي شباهت به ساخت تنور و كوزه و غيره، از خاك نيست

به  پر شدهوقتي گوني هاي . به دست مي آيدو آهك  آب محل با مقداري خاكاست كه با مخلوط كردنِ 

صورت دايره وار روي هم چيده شود و نهايتا ساختماني گنبدي را شكل دهد، به بركت انحناي ديوارها و 

انحناي سقف آن، اين بنا مقاومت فوق العاده اي در برابر زلزله هاي شديد و پس لرزه هاي آن پيدا مي كند. 

نقطة قوت سازه هاي ابرخشتي در مقايسه با سازه هايي است كه ديوارهاي دقيقا » اييدو انحن«ساختار اين 

مقاومت نسبي مي توانند در مقابل سيل و آبگرفتگي نيز سازه هاي ابرخشتي  12.عمودي و سقف مسطح دارند

مري استفاده از گوني هاي شني براي مسدود كردنِ جريان آب در هنگام سيل و آبگرفتگي ا. دنداشته باش

آهك  دار بيشتري، با افزودن مقمقاوم به آبگرفتگي در ساختن سرپناه هاي موقت .شناخته شده استكامال 

. مي كاهندو از احتمالِ نرم شدنِ آن در تماس طوالني با آب  مي افزايندبر استحكام ابرخشت  ،به خاك

از احتمالِ تماسِ اين بناها با  مي توانز ني در چيدمان اين بناها در كنار همبا رعايت تمهيداتي عالوه بر اين، 

شهرك چيدمان شش ضلعيِ . كاست تا حد قابل توجهي ،آب، در صورت رخداد آبگرفتگي يا سيل هاي بعدي

از اين ديدگاه در طراحي  برخاستهكه براي اراضي حاشية روستاها و شهرها طراحي شده است، ، »امان شهر«

          .است گاهيزيستگاه هاي پناه ترِ و مقاوم برتر

                                                                 

  تصوير 6: حصاري به ارتفاع حداقل 80 سانتي متر، سرپناه 

 هايِ امان شهر را در برابر سيل و آبگرفتگي محافظت مي كند. 

 

                                                           

: براي مطالعه بيشتر در مورد چگونگي ساخت اين گونه بناها، بنگريد به  11
  

:راهنماي ساخت سرپناه فوري، مختصر و تصويري -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_khalili_emergency_shelter_gde_frsi.pdf 

:راميكي به دست خود، بنگريد بهو براي يادگيري مقدماتيِ ساخت بناهاي س  
esfandiarabbassi@gmail.com »  راهنماي ماكت سازي براي مهارت آموزي و سرگرمي« -  

ساخت و ساز با فناوري. 1393. عباسي: براي مطالعة بيشتر در مورد ويژگيِ دو انحناييِ سازه هاي مقاوم به زلزله، بنگريد به  12
  

       www.eabbassi.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf ابرخشت    
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مجزاي  ةرفتگي و سيل، دو محدودافزايش مقاومت سرپناه ها به آبگ به منظورِدر طراحي امان شهر، 

 يِدوقلوواحد هاي مي شود،  دهدي 7و  6اوير تصهمانطور كه در . ، در نظر گرفته شده است»تر«و  »خشك«

. حصور شده استم ،)1( ساخته شده از ابرخشت ،سانتي متر 80به ارتفاع حصاري  بادرونِ هر شش ضلعي، 

از مجاريِ  ،هر گونه رواناب. به شمار مي آيد )2( »دة ترمحدو« ،حصار اين تمامي اراضي و معابر خارج از

كه  )4( و از آنجا به بركه اي مي شودهدايت ) 3(سيل گير سوي اولين اين حصار به  طراحي شده در پاي

     اين طراحي به . تدارك ديده شده راه مي يابد) 5(» محدودة خشك«براي استحصال و فرو نشست آب در 

تصوير7: با تفكيك محدودة خشك (5) از 

محدودة تر (2)، مي توان از آسيب هاي 

احتمالي از سيل و آبگرفتگي هاي بعدي به 

 نحو چشمگيري كاست.                        

 

 

 

 

           

 خرابي هاي مرتبط بااز كند كه در صورت وقوع بارش هاي بعدي، تا حد قابل توجهي، خانواده ها كمك مي 

به صورتي كه روال زندگي ايشان ها،  سرپناهمحدودة خشك و به درون به  روانابگراني ورود يافتن سيل و ن

و بركه اي كه در مركز محدودة خشك براي استحصال نظام مند و مفيد آب . مصونيت يابند ،شودمختل 

ام استخراج در هنگ است كه گودال پهن و عميقيدر واقع در نظر گرفته شده در زمين تدريجي آن  رسوبِ

از اين رو، براي احداث . به وجود مي آيدخود به خود  ،سرپناه هاساخت  براياز مركز شش ضلعي خاك 

                                                             .نيستمتصور دوباره اي  يا هزينه ، صرف وقتزحمتبركه، 

و مورد بهره برداري قرار گيرد، شود زمان ممكن ساخته اينكه سرپناه هاي امان شهر در سريع ترين راي ب

اقدام به فقط  ،سازندگان ،1در فاز  .شده است پيش بينيدر سه فاز جداگانه  امان شهر، فرآيند ساخت و ساز

كافي است تا اين بنا، با مساحت نزديك به نفر  16همكاري   )8تصوير (. سرپناه هاي دوقلو مي كنند ساختنِ

آموزش مي  به طور عملياول  افرادي كه در يك روز و نيمِ. ساخته شود يك روز و نيمدر عرض  متر مربع 15

را  يديگر ساخت سرپناه دوقلويِو نظارت بر كار ايشان در نفر ديگر  16 روز بعد آموزشِد ننبينند مي توا
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، ان شهر حفظ شودام احداثسرپناه در فاز اول  ساخت آموزشِ مربي و اگر همين سرعت در. عهده دار شود

رپناه س 4300 تا مي توانروز  6، در عرض به سرپناه جامعة حادثه ديده و نيازِ بسته به تعداد نيرويِ داوطلب

                                                                   13!ساخت حادئه ديدگان دو قلو براي اسكان نيمه دائم

 

 

 

 

 تصوير 8: در فازِ اولِ ساخت امان شهر، فقط سرپناه هاي دوقلو بنا مي شود تا خانواده ها هر چه زودتر در آنها اسكان يابند.

براي استفاده  ،مرحلة سفتكاري به محض تكميلِكه بدين ترتيب ساخته مي شود سراميكي سرپناه هاي 

فرزندان و  ،زه هاي احتماليپس لر مصونيت در برابرِخانواده ها مي توانند با اطمينان خاطر از . ستآماده ا

پس از اسكان يافتن خانواده ها، نيروهاي داوطلب براي تكميل . وسايل خود را به اين سازه ها منتقل كنند

سيل  بنايِو ) هر شش ضلعي براي دستگاه 6ا عمجمو( )1(احداث سيل گير  )9تصوير (. كنندمي اقدام  2فاز 

در  ،جدا مي كند از محدودة خشكرا تر  محدودةكه  ،ها ضلعيحصار ابرخشتيِ مرزِ شش ، يا همان )2( بند

) 4(هاي پشت سيل گيرها  حوضچه، نوبت به ساختن اين دو قسمتپس از تكميل . ساخته مي شوددوم فاز 

 دومين اقدامات، كار فاز تكميل ابا ) 10تصوير (. رسدمي به بركة وسط شش ضلعي  )5( انتقال آب و نهرهاي

از آسيب سيل و آب گرفتگي  ،در آن واقعمحدودة حصار شده و سرپناه هاي و بدين ترتيب به پايان مي رسد 

                                                                                       . مصونيت مي يابدتا حد قابل توجهي 

                                                              

 

                                                           

اين رشد بي شك !ابرخشتي بسازند سازه اي نفر آموخته اند چگونه 65000ر پايان روز ششم، بيش از بنا بر اين محاسبه، د  13
  

استانداردهاي امداد و نجات در جهان به  براي جديدي در پيشرفت شاخص ،تصاعديِ مهارت آموزي و ساخت سريع سرپناه
پرجمعيت  در كالن شهرهايِاز سوانح طبيعي جود خواهد آورد؛ پيشرفتي كه با در نظر گرفتن تعداد ميليوني حادثه ديدگان و

مهارت تعداد تصاعديِ  با در نظر گرفتن افزايشِ. ، تنها راه كمك به بازگرداندن زندگي شهروندان به روال عادي خود استجهان

در  ديگرنفر  16در ساخت سرپناه شركت مي كنند، آمادگيِ الزم براي سرپرستي  كهادي آموختگان، و به فرض اينكه همة افر

يك ميليون و ، در پايان روز نهم، تعداد سرپناه هاي دوقلوي ساخته شده از مرز خواهند يافتساخت سرپناهي جديد را در خود 
زار خانوار در سرپناهي ايمن كه خود در ساخت آن ه 200روز، بيش از دو ميليون و  9يعني در عرض  !مي گذردواحد  هزار 100

  .مشاركت داشته اند اسكان خواهند يافت
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تصوير 9: در فاز 2، سيل بند (1) و 
سيل گير (2) و ديگر سازه هايِ الزم 
براي مقاوم سازيِ امان شهر در برابر 
آبگرفتگي و سيل احداث مي شود. 
پلكانِ (3333) جلو و پشت سيل گير، 
 عبور آسانِ اهالي از محدودة خشك 

 به محدودة تر را مهيا مي سازد.                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 تصوير 10: حوضچه و نهر پشت سيل گير                              تصوير 11: سيل گير در حال ساخت                            

 

 

 

 

 

                                           تصوير 12: دو سرپناه دوقلو در كنار هم پس از تكميل فاز 2.    

داشته باشيم، بلكه » سرپناه«فقط ما اسكان موقت پس از سوانح طبيعي اين نيست كه  شدنِهدف از فراهم 

افسردگي،  فزاينده، كه ابتال به استرسِ نحويزندگي است به عادي به روال  هر چه سريع تربازگشت  ،هدف

فعاليت هاي  ،)و غيره مثل كشاورزي، باغداري و دامداري(نااميدي، ضعف و بيماري، ما را از كسب معاش 

باز  خردساالن، نوجوانان و جوانان ادامة تحصيلِو  )تعمير خانة آسيب ديدة خود بازسازي يا از جمله( سازنده

ه ثبراي بسياري از حاد هاي تخريب شده انهخ بازسازيما نشان مي دهد كه  تجارب اخير در كشور .ندارد
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كلية يك سال به طول مي انجامد؛ از اين رو، فراهم شدن سرپناه يعني فراهم شدنِ بيش از ديدگان 

از اينكه سقف پس بعد . يراني خانه و كاشانة ما به ويراني زندگي ما بينجامدوملزوماتي كه اجازه نمي دهد 

براي تمامي سيل  از آسيب دوباره از زلزله و و خيال آسودهو مناسب  رمباالي سر، جاي استراحت و خوابِ گ

م، نگهداريِ درست از جهت طبخ غذاي سال كارآمد فضاهايي تكميلِفراهم گرديد، نوبت به اعضاي خانواده 

و  فراهم كردنِ تجهيزات الزم جهت تأمين برق براي روشنايي، شست و شوي لباس و ظروف ،مواد خوراكي

در نزديكيِ به اندازة كافي ) ، سوختارزاق، نان(تأمين مايحتاج زندگي امكانات ، رف الكتريكيديگر مصا

 ،)مديريت رواناب، پساب و زباله شامل(و محيطي  سرپناه ها، امكانات حفظ پاكيزگي و نظافت فردي

ساخت  سومِ اين فازِو . مي رسد، جمعي براي نيايش و عبادت جاييو  درمانيخدمات كاالها و دسترسي به 

                                                                                  .را تشكيل مي دهد و امان شهر سرپناه ها

. ستدرِ ورودي گنبدها ديوارهاي اطرافتكميل  شاملِدر وهلة اول، ، نيمه دائمسرپناه هاي  ساخت سومِ فازِ

بخاريِ دو  در نزديكي مشترك آشپزخانه اي حريمي جهت برپاييِ) 3 و 2(يوارها اين د تكميلِبا  )13تصوير (

بران اجازه مي دهد كه وسايل پخت و پز خود را به دور اربه ك اين فضا ديوارهاي بلند. گنبد به وجود مي آيد

هد كه براي همچنين به كاربران اجازه مي د )4(اين فضا . خاموش شدنِ شعله برپا سازند از باد و احتمالِ

به لحاظ جايگاه بشكه بر روي . ستفاده كنندظروف و البسه از آب گرم بشكة روي بخاري، ا شست و شويِ

هرگز به علت يخ زدن آب با كمبود آب شرب براي نوشيدن، طبخ و شستشو روبرو نمي  ساكنين، )5( بخاري

 ولرم ل تابستان نيز، آبِموجب مي گردد كه حتي در فص مي شودرنگ سياهي كه به بشكه زده . شوند

      مواد از مصرف افراطيِ  ي ظروف و لباسبراي شستشوولرم  وجود آبِ. براي شستشو فراهم باشد همواره

 

 

 تصوير 13: سرپناه دوقلو، پس از تكميل فاز  3 14

 

 

                                                           

.بيابيد 17 صفحةرا در  3ابعاد جاي پاي سرپناه دوقلو پس از تكميل فاز   14
  

1 

2 
3 

4 

5 
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، به خارج از )1، 13صوير ت(از طريق پاشوره اي ويژه  ،شستشو فعاليت هايِ پسابِ. جلوگيري مي كندشوينده 

كم كوتاه و  ي زيرسطحيِجوكه در فاز سوم ساخته مي شود،  ،اين پاشوره ادامه. گردداين فضا هدايت مي 

قبل از  در اين جوي ذخيره مي شود و حاصل از شستشوها پسابِ. مي شودكه با ريگ و شن پر  استعمقي 

پاشوره و ( دو سازهبا تجهيز سرپناه ها به اين . كندمي و شن عبور  ريگاز اليه هايي از  فرونشست در خاك،

و جذب  پسابِ راكد ايجاد بوي نامطبوعِسطوح،  شدنِگل آلود  ،از پخش شدن پساب، )جوي زير زميني

فضاهاي پيراموني را براي ايجاد باغچه همچنين آب در خاك  نشستفرو. گرددمي حشرات موذي جلوگيري 

مي  ترمساعد ميوه انِو كاشت درخت) ها به سبزيجات و صيفي جات تازهراافزايش دسترس خانو به منظورِ(

، نه تنها به عادي سازي زندگي در )3و  2، 14تصوير ( ،در دو طرف آشپزخانة مشتركت نيمك ساخت. سازد

     .فراهم مي آورد همفكري و مشورت ي برايتراجتماعيِ مساعد بين همسايگان كمك مي كند، بلكه فضايِ

   تصوير 14: نمونه سرپناه دوقلو در پايان فاز 2 (11) و در پايانِ فاز 3 (12)

 

 

)6( سردخانه قبل ةمقايسة پنجر :15تصوير   

  و بعد (7) از تكميل فاز 3
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در واقع پنجره اي است كه از آن به » سردخانه«. آن است »سردخانة«، نيمه دائمسرپناه  ويژگي هايكي از ي

همانطور كه در باال توصيف . نگهداري برخي از اقالم خوراكي استفاده مي شود جهتعنوان يخچالي طبيعي 

براي فعاليت هاي  محفوظبه تشكيل حريمي  ها از دو طرف، سرپناه شد، تكميل يكي از ديوارهاي وروديِ

 تكميل ديوار دوم،. و نگهداري از اسباب و وسايل مرتبط با اين فعاليت ها مي انجامدشستشو  و آشپزي

بيرون مجهز به  ازسردخانه . )7، 15تصوير (  قرار مي دهد يدر ساية خنك پنجرة سردخانه را )4، 14 تصوير(

. حشرات محافظت مي كندانواع گربه و موش و  ي چونحيواناتدر برابر تعرضِ كه از محتويات آن توري است 

از اين  سرپناه كه گرماي فضاي درونِاز مواد موجود مثل پتو، لحاف و غيره است  پرده ايداراي و از داخل، 

راه رسيدن به بام  تا ساخته مي شود )5، 14تصوير ( ديوار به صورت پلكاني همين انتهاي. طريق خارج نشود

كمك اعضاي خانواده همين پله ها به  ضمنا. فراهم گردد پانل خورشيدي يا سرويس دهي به آنجهت نصب 

                                     . ن، خود را به باالي گنبد برسانندمي كند كه در صورت بروز سيل هاي خروشا

 )2( وايي، نان)، زنانه و مردانهتوالت و دوش( )1( آسان تر خانواده ها به سرويس هاي بهداشتي يِبراي دسترس

 1از در ف ،هادر هر يك از رأس هاي شش ضلعي واقع گنبدهايي مستقل جهت خريداري ارزاق، ها  مغازه و

شش ضلعي كه به تدريج در كنار هم قرار مي  7با رشد تدريجي امان شهر، هر   )16تصوير ( .مي شودساخته 

اين شش  مركزيِ شش ضلعيِدر فاز سوم، ) 18تصوير . (گيرند، شش ضلعي بزرگتري را به وجود مي آورند

نمازخانه،  چونسازه هايي  بزرگتر به عنوان مكاني براي ارائة خدمات عموميِ بيشتر، مجهز به ضلعيِ

مي در نظر گرفته  نظاير اينهامركز مخابرات و ، خدمات سوخت رساني، كتابخانه، مدرسه، خدمات بهداشتي

 جهتآنها  خاصِ ر صورت نياز، برخي از شش ضلعي ها و سازه هايدر امان شهرهاي بزرگتر، د .شود

                                                             15.طراحي و ساخته مي شود ،نگهداري دام و طيورِ ساكنين

تصوير 16: مجموعا چهار سرويس بهداشتي، يك 

نانوايي و يك مغازه در فاصله اي نزديك به هر شش 

ضلعي در نظر گرفته شده است. معابر باريك امان 

شهر به گونه اي است كه فواصلِ بين شش ضلعي ها 

را قابلِ پياده روي مي كند و از اين رو دسترسي به 

ديگر نانوايي ها و مغازه ها، در صورت لزوم، با 

 برداشتنِ چند قدم بيشتر ميسر مي گردد.            

 

                                                           

انواعديرباز، نگهداري طيور در نزديكي محل زندگي دام و انسان از شيوه هاي مؤثر جلوگيري از جذب، تكثير و شيوع از   15
  

پس، نگهداري تعداد محدودي مرغ و خروس در نزديكي سرپناه ها مي تواند در پاكيزه نگهداشتنِ . حشرات موذي بوده است
   .محيط از پسماندهاي غذايي و الرو حشرات سودمند باشد

1111    

2222    
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حفاظت از پاكيزگي و بهداشت فردي و محيطي از جمله اقدامات مطلقا ضروري در پيشگيري از بروز انواع 

مديريت پساب، رواناب و سوء فلت از حفظ پاكيزگي فردي، معموال عواملي چون ازدحام، غ. بيماري هاست

، پشه، مگس ، كنه، كك،مثل شپش ، شرايط را براي ظهور آفات و ناقالني)وراكيخ به ويژه پسماندهاي(زباله 

عواملي كه شرايط را براي بروز بيماري ها مساعد مي از يكي ديگر . و موش صحرايي مساعد مي كند موش

كافي هوا و در نتيجه جمع شدنِ رطوبت حاصل از بازدم ساكنين در چادرهاي امدادي ، فقدان تهوية سازد

انواع موجودات  و ماندگاريِ ، تكثيرمحيط را براي ظهوررطوبتي كه بدينصورت روي سطوح مي نشيند  .است

                                                                                  .مي سازد مساعد بيماري زا ميكروسكوپيِ

بهداشت در مواردي كه  حفاظت ازدر  كنوني پناهگاهيِ ناتواني مسئوالن و ساكنين اردوگاه هايِمتاسفانه  

اين . تلقي گردد» استاندارد«ضروري و امري ، سمپاشي، كه در اين زيستگاه ها شده استنامبرده شد موجب 

بيهوده و پرهزينه است،  مطلقا كاري ،انسان ها زندگيِ حيطسمپاشيِ مدر صورتي است كه ما مي دانيم 

درمانيِ  ، بلكه هزينه هايِشامل مي شودسمپاشي را  عمليات هزينه هايي كه نه تنها خريداري سم و اجراي

در بر دراز مدت، بيمار مي شوند را نيز چه در در كوتاه مدت و چه انسان ها كه به موجب تماس با سموم، 

زن و  ،انِ خردسال و بزرگسالساكن اه معقول براي حفظ بهداشت سرپناه هاي امدادي و سالمتر. مي گيرد

مرد آنها اين است كه از به وجود آمدنِ شرايطي كه به بروز و شيوعِ آفات و امراض منجر مي گردد پيشگيري 

كنيم. سمپاسي نه قادر به پيشگيري از به وجود آمدن چنين شرايطي است و نه تواناييِ ريشه كن كردنِ 

                                                                                    . را دارد پس از ظهور آنهاآفات و امراض 

و در نتيجه،  پساب، پسماند و رواناب بهينة مديريتبا هدف سرپناه نيمه دائم  طرحِ نكاتي دربه  پيشتر

براي تهوية كامل هوا در سرپناه ها و . كرديماشاره  ت و جوندگانِ ناقل بيماريپيشگيري از ظهور حشرا

طراحي سرپناه هاي دو . در آنها نيز تمهيداتي انديشيده شده است بازدم ساكنين رطوبت ميعانِاز  جلوگيري

ر هر هواكش، به نحوي است كه چرخش و تهوية طبيعي هوا در درون اين سازه ها را د/ نورگير 2قلو، با 

به بركت انحناي بيروني سازه هاي گنبدي، كليه جريانات هواييِ بيروني، . شرايط آب و هوايي آسان مي سازد

از اين رو، تنها كافي است كه يكي از هواكش ها باز باشد تا حركت نسيم يا . حركتي دوراني به خود مي گيرد

در كوتاهترين مدت، هواي داخل  نمايداد مي بادي كه از كنار لبة بيروني آن عبور مي كند با مكشي كه ايج

                                                                                                                .سازه را تازه كند

 
  تصوير 17: هواكش ها به صورت نورگير نيز عمل مي كنند. 
 نورگيرها در طول روز نور طبيعيِ ماليمي را براي ساكنين فراهم مي آورد.  
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است تا در صورت  موجود در محل از مواد فاز سوم، فراهم كردن پوششي براي معابر ديگرجمله اقدامات از و 

يكي از بهترين و كم زحمت ترينِ . گل آلود نشود ساكنينبارندگي، آبگرفتگي و سيل، راه عبور و مرور 

معابر  بسترِبه مرور جاي خود را در گ، با گذر زمان و پاخوردنِ بيشتر، قوه سن. قلوه سنگ است ،پوشش ها

براي  قابل نفوذخياباني  اين نوع پوشش همچنين،. فراهم مي سازد نِيبراي عابرسطحي هموار د و باز مي كن

         .رواناب جلوگيري مي كند توسط و از فرسايش معابر خاكيبه وجود مي آورد  حاصل از بارندگي ها آبِ

 

  ؟»امان شهر«چرا  - 3333-1111

به برخي از دشواري هاي . برپاكردن و اداره نمودن زيستگاه هاي پناهگاهي هرگز امري بي دردسر نبوده است

ز ديگر مسايل اينگونه نيز ا نابساماني هاي اجتماعي. مرتبط با بهداشت فردي و محيطي در باال اشاره شد

رخداد وقايع طبيعيِ مرتبط با تغييرات آب و هوايي و گسترش  و بي ترديد، با افزايش 16.ستزيستگاه ها

                                                           

احترام در حوزة امداد و كميسارياي عالي امور پناهندگان، يكي از سازمان هاي وابسته به سازمان ملل متحد، از مراجع مورد  16
  

كميساريا ناشر كتابي مرجع پيرامون روش ها و استانداردهاي . شمار مي آيد سانحه ديدگان و پناهجويان به كمك رساني به
كمك رساني به پناهجويان و آوارگانِ ناشي از جنگ، شورش و سوانح طبيعي است كه مورد استناد سازمان هاي امدادگر جهان 

. مي باشد  
- United Nations High Commissioner for Refugees. Handbook for Emergencies. (accessed 22 March 2020) 

https://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.03.%20Handbook%20for%20Emergencies_UNHCR.pdf 
دچار مسايل عديده اي از نوع بيماري هاي ، اداره مي شودصاحب تجربه  حتي اردوگاه هايي كه تحت نظارت اين سازمانِاما 

اگر دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي امدادگري كه مو به مو از  نخواهد بودتعجب آور و لذا . است تماعيجسماني و اج
توضيح بيشتر، (. شوند مشابهي دچار مسايل و مشكالت نيز كنندمي استانداردهاي اين سازمان در كشورهاي خود تبعيت 

لپتوسپيروز  ،تحت نظارت كميسارياي عالي امور پناهندگان از جمله بيماري هاي شايع در اردوگاه هاي پناهگاهيِ)  4پيوست 
اين دو . بيماري ديگري كه اين جونده ناقل آن است سالمونلوز است. ناقل اين بيماري شناخته شده استصحرايي موش . است

سان و ردد كه خود نشانگر اهميت فراهم بودنِ دسترس آه نيز منتقل مي گبيماري از طريق ادرار و مدفوع انسان هاي آلود
از جمله بيماري هايي كه توسط حشرات در اردوگاه . همگانيِ ساكنين زيستگاه هاي پناهگاهي به سرويس هاي بهداشتي است

انتقال (و تيفوس ) توسط كنهانتقال (مي توان به جرَب يا گال نيز هاي كميسارياي عالي امور پناهندگان منتقل مي گردد 
جوندگاني چون موش صحرايي و حشراتي چون كنه و شپش خود دليلي بر عدم كارآييِ  پديدار شدنِ. اشاره كرد) توسط شپش

روش ها، راهكارها و استانداردهاي صنعتي اي است كه هم اكنون ناظر بر فرآيند تامين سرپناه هاي موقت و چيدمان آنها در 
و استانداردهايِ ناظر ) 204ص (براي ليست كاملي از بيماري هاي شايع در اين اردوگاه ها . است جهان اهگاهيِاردوگاه هاي پن

:، بنگريد به كتابِ مرجع كميساريا)در كتاب زير 2پيوست (بر اين ناكامي ها   
- United Nations High Commissioner for Refugees. Handbook for Emergencies. (accessed 22 March 2020) 

https://www.ifrc.org/PageFiles/95884/D.01.03.%20Handbook%20for%20Emergencies_UNHCR.pdf 

اردوگاه هاي تحت نظارت كميسارياي عالي امور پناهندگان، شاهد رخدادهاي مجرمانه چون سرقت، آدم ربايي، قتل و حملة 
رش هاي رسمي زير از سوي خبرگزاري سازمان ملل متحدكه از اين گونه براي نمونه بنگريد به گزا. مسلحانه نيز بوده است

: نابساماني هاي اجتماعي و امنيتي در اردوگاه هايي در شاخ آفريقا و كنيا خبر مي دهند  
- UN News. 2012. UN agency worried about insecurity at Somali refugee camps in Horn of Africa. (accessed 22 

March 2020)  



 

16 

 

به سانحه ديدگانِ اين وقايع، به روشي كه تا كنون متداول بوده است، عدم  رساني كمك، هادامنة خرابي 

ريشة اين ناكامي . آشكار خواهد ساخت مشكل آفرين تركارآيي و ناكامي هاي خود را در مقياسي وسيع تر و 

شهري در نظامِ مدرنِ توسعه  مديريتدر طراحي و از فلسفه اي است كه در دهه هاي اخير ت ها، تبعي

از . مي گويند 17»تحويل سرويس« اصطالحااين مكتب حرفه اي در طراحي شهري را . حكمفرما بوده است

ا، ديده مي شوند كه بايد به موقع غذ »كارگر- مصرف كننده«، شهروندان صرفا به عنوان گروهي اين منظر

درماني و دارو،  آموزشي، خدمات ، خدمات)و اينترنت تلفن(سرگرمي، خدمات ارتباطي ، سوختآب، برق، 

كار خود حاضر  بتوانند به موقع سرِ دريافت كنند تاخدمات حمل و نقل و دفع پسماند و پساب و نظاير اينها 

و از باال به پايين قرار گرفته است  متمركز سيستمي اي بر عهدة جامعهچنين مديريت در نظام توسعه، . شوند

اهرم منابع مالي و  انحصاريِ در اختيار داشتنِبا چون  كه خود را از مشاركت فكري با مردم بي نياز مي داند

 ترغيب» عملي مشاركت«به شهروندان را سيستم هاي مديريتي،  استقرارِقادر است با  كشور هاي اجراييِ

مورد  ،دولتيمتمركز امور جامعه از طريق دستگاه هاي  و مديريت» ويستحويل سر«رويكرد معموال . كند

و » توسعه«اين رويكردها بخش مسلمي از رفاهيات عموما استقبال شهروندان قرار مي گيرد چرا كه 

كه مادامي كه كار هست، پول و  يمه اين دل خوش داراكثر ما مردم ب. شودجامعه تلقي مي » پيشرفت«

و نيازي به  كنيماري پول خريدبا  يمو مادامي كه پول و درآمد هست، همه چيز را مي توان ،خواهد بوددرآمد 

وقايع طبيعي در  تشديد و گسترشِ خرابي هاي ناشي ازاما . نيست گانبا همسايو صميميت همدلي  ،آشنايي

و » ريت متمركزمدي«خواب  داده است كه بايد از هشداراخير به جهانيان، مردم عادي و مسئولين، چند دهة 

                                                    18.برخاست و به سرمايه هاي اجتماعي انديشيد» رفاهيات توسعه«

چادرها = (سرپناه ها  )چيدمانِ(= طراحي تسريِ فلسفة تحويل سرويس و مديريت متمركزِ از باال به پايين در 

 اين سازه هاي پيش ساخته شده، معموال) 4پيوست ( .است مشهود در اردوگاه هاي پناهگاهي) و كانكس ها

كه با حفظ فاصله هاي معين  شودتالش مي . ندگردساكنين، برپا مي  اندك مشاركتر چيدماني خطي، با د

از سوي  برنامه ريزي شده كاال و خدمات رفت و آمد وسايل نقلية موتوري جهت توزيع لوازمِبين رديف ها، 
                                                                                                                                                                                     

https://news.un.org/en/story/2012/01/400322-un-agency-worried-about-insecurity-somali-refugee-camps-

horn-africa 
- UN News. 2011. UN agency alarmed by series of blasts in camps for Somali refugees in Kenya (accessed 22 

March 2020) 

https://news.un.org/en/story/2011/12/399102-un-agency-alarmed-series-blasts-camps-somali-refugees-

kenya 
17

 service delivery 

به همه ماشيوع ويروس كرونا در جهان براي انسان ها شكي باقي نگذاشته است كه تا چه حد  ،)1399فروردين (اينروزها   18
  

داده است كه پول و تكنولوژي و ديگر دستاوردهاي واقعة جهاني نشان  اين .با يكديگر نيازمنديمهمكاري و همفكري 
با افراد ميدان است ايثار، همدلي، همفكري و همكاري  بزرگنمايي شدة توسعه از حل اين مسئله عاجز است، بلكه آنچه پيروزِ

ر انسانيت خلق كرده اند و آنان كه آن دسته از انسان ها كه اين پيام را به روشني درك كرده اند جلوه هايي شگرف د .هم است
!هنوز در بند زياده خواهي هاي توسعه براي ثروت و قدرت اند در احتكار دستكش و ماسك با هم رقابت مي كنند  
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اين شيوة غالب در اسكان اضطراري شكي نيست كه . فراهم گرددامور امدادي، اورژانس و امنيتي  »مديرانِ«

 در توسعه شهري استو مديريت متمركزِ از باال به پايين » تحويل سرويس«فلسفة از ديگر  جلوه ايموقت،  و

اما در شرايطي كه طالبِ رويكردي كامال متفاوت است و آن رويكرد متفاوت، مشاركت فكري و عملي انسان 

 نقش آفريني دردر و انگيزه و بيشترين حق  ديده اندواقعة طبيعي از را آسيب كه بيشترين است هايي 

                                                                       . را دارايند ساختن آيندة دور و نزديك خود فرآيند

سيل كه با بهره گيري از مصالح بومي و نيروهاي داوطلب از  ووم به زلزله ر مجموعه اي از سازه هاي مقاه

 ، همانطور كه در باال توصيف شد،ناميد چرا كه »امان شهر«خود مردمِ حادثه ديده ساخته شود را مي توان 

برابر و امكانات موجود، انسان ها را نه تنها در  و فرهنگي اين تالشِ بهنگام و سازگار با شرايط اقليمي

خسارات مالي و جاني بيشتر در امان نگه مي دارد، بلكه بازگشت به روالِ عادي زندگي را براي حادثه ديدگان 

نيز  -  فرهنگيو  از جنس اجتماعي -  توجيه مهم تر و فراگيرتري امان شهرانتخاب نام اما . تسهيل مي كند

تك روي در امان  از گزند تاكمك مي كند  آسيب ديدگاندانش بوميِ ساخت و ساز با مصالح محلي به . دارد

فردي در  ، از نااميدي و درماندگيِگروهيو در شرايطي بسيار سخت، به بركت همفكري و همكاريِ  بمانند

همدلي و همبستگيِ  در ابتداي كار، موجب تقويت هاي و هم فكري در ساخت سرپناه همكار. ندامان بمان

پناهجويان مي  جامعةو از اين رو به استقرار شرايطي در  گرددن موقت مي اجتماعي براي تمامي دورانِ اسكا

اين ميزان از ارتباط اجتماعي همچنين به  19.مي بندد تبهكارانانجامد كه راه را بر سوء استفادة سودجويان و 

، به با برقراري ارتباطي منسجم تر با جامعة آسيب ديدهسازمان هاي امدادگر و خيرين امكان مي دهد كه 

                          . برآيند ، به گونه اي كه سازنده ترين تاثير را داشته باشدنانكار پشتيباني و حمايت از آ

توسط » مصرف كنندگان«كاال و خدمات به » تحويلِ«صرفا در طراحي امان شهر،  كرد محوريپس روي

خيابان هاي عريضِ دو طرفه در  ي و شخصيي خدماتو يا تسهيل تردد خودروها نيروهاي امدادگر از بيرون

قابل  ، و با پاي پياده،مورد نياز ساكنين در فواصلي است كه به راحتي ، بلكه فراهم كردنِ امكاناتنيست

كه ضمن ) متر 3عرض كمتر از (شده است معابر به گونه اي طراحي  ،امان شهر در طراحيِ. باشددسترس 

اثاثيه يا ارائة خدمات اورژانس، محيطي امن و آرام براي پياده رويِ با و  وسايل نقليه براي حمل تسهيل ورود

نيمكت يا  همجهز بعموما  اين فضا. شودفراهم در فضاي بيرون سرپناه ها بزرگساالن و بازي خردساالن 

دست ، لزوماز حال يكديگر باخبر بمانند و در صورت  ايشان سكويي براي نشستن و گفتگوي اهالي است تا

كوچك اند و در فرهنگ ما نسبتا به عبارت ديگر، از آنجاييكه سرپناه هاي نيمه دائم  20.دهندهم به ري يا

                                                           

.4 اطالعات بيشتر در اين مورد، پيوست  19
  

.راهم ساخته استمحلي راحت براي اين منظور، فحاضر، سطح بااليي سيل بندها، دور تا دور شش ضلعي ها در طرح   20
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را  اهالي مشترك» بيرونيِ« حكمِ ،امان شهر، معابر ايفا مي كنندو حريم خصوصيِ خانواده را » اندروني«نقش 

خود را ناهگاهيِ امان شهر، هيچ كس شهرك هاي پ »بيرونيِ -اندروني « به بركت اين ساختار فيزيكيِ. دارد

در نتيجه افراد غالبا خود را نسبت به همسايگان از حال و روز يكديگر باخبرند و منزوي و تنها نمي يابد؛ 

                                           . مي دانندمسئول  و ايمني فردي و جمعي همشهريان خود يحفظ سالمت

نيمه دائم با مصالح بومي اين است كه ما را در برابر اسراف  يزيستگاه به عنوانِ رامان شه مزيت ديگر ساخت

سازه هاي ابرخشتي اي كه در اين شناسنامه معرفي . و دوباره كاري هاي پرهزينه و جانكاه ايمني مي بخشد

بلكه به ما  به روي جوامع مي گشايد،در هنگام اضطرار شده است، نه تنها افق هاي جديدي در امداد رساني 

كنوني خود، پس از وقوع سوانح  هاي فرصت مي دهد كه در عمران و آباداني و رونق اقتصادي زيستگاه

سرپناه هاي نيمه دائم  درجه از همكاري و مشاركت در ساختاين . طبيعي، نقشي مضاعف ايفا كنيم

فرصت مي دهد كه تاثيري  همچنين به خيريني كه معموال سهمي قابل تقدير در امور امداد رساني دارند،

پس از بازگشت اهالي به خانه : اين دو نكته را قدري بيشتر توضيح دهيم. پايدارتر در منطقه داشته باشند

به عنوان مجتمع  مي توان از آنها امان شهربا اندك تغيير در سازه هاي سراميكيِ بازسازي شدة خود، هاي 

اه ها را مي توان همچنين براي عرضة محصوالت صنعتگران و اين زيستگ. بردهاي تفريحي و گردشگري بهره 

وانگهي، پايداري اين بناها و بهره دهي مداوم اقتصادي آنها . ل كرديبدتكشاورزان منطقه به بازارهاي محلي 

موجب مي شود كه در صورت وقوع سوانح بعدي، مردم مجبور به ساخت مجدد سرپناه نگردند و دوباره از 

                                  . روال عادي زندگيِ خود بهره مند گردند حفظ ايمني و بازيابيِ همين بناها جهت

آتي ) و چه بسا، سده هاي(شكي نيست كه وقايع طبيعي ويرانگر بخشي از واقعيت زندگي بشر در دهه ها 

سازگاري بيشتر با شرايط  مادامي كه همدلي، همفكري و همكاري بيشتر بين انسان ها راه را بر. خواهد بود

بي توجهي به جنبه هاي مختلف اين واقعيت پيش درآمدي و تخفيف آسيب و عذاب مي گشايد، جديد 

                                                           . مسلم در عقب ماندگي و آسيب بيشتر در جوامع خواهد بود

و (ملي و منطقه اي  هر رخداد گزارشاييم كه در دنياي امروز، كه را نيز بيفز در پايان اين بخش اين نكته

مي شود، اينكه مردم هر كشور در مخابره در كوتاه ترين زمانِ ممكن، در سراسر جهان  ،)گاه حتي محلي

برابر بحران هاي گوناگون چگونه خود را ساماندهي مي كنند گواهي عيني بر ميزانِ همدلي، هماهنگي و 

به بيان ديگر، بلوغ مردم . است -اعم از مردم عادي، مسئولين و خيرين  -مختلف آن كشور  وحدت اقشار

تالش مداوم و تحمل سختي ها را مي توان از همكاري، ساالريِ هر جامعه و توانايي مردم آن در نوانديشي، 

فضاي مجازي از تصاوير منتشر شده در متأسفانه . شرايط بحراني محك زدرويارويي با انسجام ايشان در 

مثبتي از كشور ما به جهانيان  ، پيام)3پيوست ( ايرانماندگانِ حوادث پي در پي طبيعي در درماندگيِ باز

كه پس  ي مناطق مختلف كشوراين تصاوير را با تصاويري ذهني از مردم روستاها و شهرها. مخابره نمي كند
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از يك سو، و پشتيباني بي دريغ مسئولين و چشمگير  ند از هماهنگي و انسجامِاز وقوع سيل يا زلزله، بهره م

در حاليكه تصاوير نوع . خيرين از سوي ديگر، سرپناه هايِ مقاوم و زيبا براي خود مي سازند، مقايسه كنيم

ايرانيان در عرصة بين المللي مي كاهد، هر يك از تصاوير ما از حيثيت ملي و اعتبار سياسيِ  به شدت اول

كلمه در توصيف توانمندي هاي تمدني سرزمين ما سخن مي گويد و از اين طريق،  انزارنوع دوم معادلِ ه

به جهانيان مخابره  21الگويي الهام بخش براي روياروييِ سازنده با مسايل و مصائبِ پيشِ روي بشر در قرن 

                                                                                                                          .مي كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير 18: در امان شهر، هر 7 شش ضلعي كوچك كه در كنار هم قرار مي گيرند، يك شش ضلعي بزرگ (1) را مي سازند. در 

شش ضلعي هاي بزرگ، شش ضلعي مركزي (2)، مكان ارائة انواع خدمات عموميِ مورد نياز ساكنين است. و چون مايحتاج 

ساكنين بدينصورت، با سهولت در دسترس همگان است، ساكنان نيازي به اتومبيل براي تردد در شهرك ندارند. براي هر چند 

شش ضلعي بزرگ، مي توان يكي از شش ضلعي هاي كوچك را به عنوان پاركينگ عمومي (3) جهت نگهداري از خودروهاي 

موجود در نظر گرفت. معابر شهرك، با عرض 3 متر يا كمتر، ضمن تسهيل رفت و آمد وسايل نقليه موتوري براي تحويل اثاثيه 

و بار، گذرگاه هايي ايمن و آرام براي پياده روي بزرگساالن و بازي خردساالن فراهم مي كنند. با رعايت اين نكات مي توان 

استانداردي جديد براي شهرك هاي پناهگاهي ابداع كرد كه هدف آن نه تشويق خودروسواري، بلكه فراهم كردنِ دسترس 

آسان تر و سريعترِ شهروندان به مقاصد در محدودة زيستگاه و در نتيجه تسهيل بازگشت ساكنين به روال زندگي عادي خود در 

 زودترين زمان ممكن است.                                                                                                                                    

 

1 

2 

3 
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مشخصات و اندازه ها: و سازه هاي آن امان شهر - 2222  

           جاي پاي سرپناه دوقلو، پس از تكميل فاز  3

   

     

متر 5/5               

 

 

                                                                         
متر                                                                   5/8     

سرپناهت مشخصا  •••• 

با فناوري ابرخشت ،سراميكي: سبك -  
سرپناه نيمه دائم: نوع -  
دو گنبد مسكوني و يك بخاري مشترك فضا،  3: اجزا -  
- متر مربع  6تقريبا  :هر گنبد داخليِ مساحت  
متر مربع 40/2: مشترك احت داخلي بخاريِمس -  

متر مربع 3: داخليِ آشپزخانة مشتركمساحت  -  

متر  5/4 ):و غيره مغازهبهداشتي، نانوايي، هاي سرويس (مساحت داخليِ سازه هاي ويژة خدمات عمومي  -

 مربع
 

امان شهرمشخصات   •••• 

)18تصوير ( اتالف فضا، بدون زمينكاربري بهينة شش ضلعي، براي طرح : سبك -  

پناهگاهي، قابل تبديل براي كاربري هاي اقتصادي شهرك: نوع -  
متر مربع 509 :هر شش ضلعيمساحت  -  
- نفر 60تا  :هر شش ضلعي جمعيتي ظرفيت  

نفر را به  5سرپناه دوقلو ساخته مي شود و هر يك از گنبدهاي سرپناه دوقلو تا  6در هر شش ضلعي : توضيح
.راحتي اسكان مي دهد  

موجودزمينِ  محدود به مقدار ،سرپناه طالبِخانوارهاي  تعدادبه : امان شهري تعداد شش ضلعي ها -  

. متر 80/3متر و نه بيشتر از  30/3نه كمتر از : فاصلة شش ضلعي ها از هم -  

.متر 3متر و نه بيشتر از  80/2نه كمتر از : عرض معابر پس از اجراي سيل بندها -  
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امروزمتناسب با نيازهاي  شهرك، و زهويژگي هاي سا  • 

  ، آبگرفتگي و سيلدر برابر زلزله مقاوم -
   جهت صرفه جويي در مصرف انرژي ي شديدعايق به گرما و سرما ،)سانتي متري 30(يوارهاي ضخيم د -
به انرژي گرمايشي زير آوار  يِچوب ضايعات قادر به تبديلِ -  
   شي متداولقابل تجهيز به وسايل گرمايشي و سرماي -
 و تغذيه سفره هاي زيرزمينيجلوگيري از آبگرفتگي و تخريب سرپناه ها، رواناب جهت صال استحقابليت  -

  آبادانيِ سرزمين
.محلي برق توليد جهت انرژي خوشيدي پانلِو  شيدي، آبگرمكن خورگرم قابل تجهيز به مخزن آب -  
بي نيازي از وسايل نقلية ( تاج زندگي به سرپناه هاعرضة مايح ينزديكي سرويس هاي بهداشتي و مكان ها -

)موتوري  
بي نيازي از مصالح صنعتي كه از طريق مصرف انرژي فسيلي در حجمي باال توليد مي شوند  -  
مشاركت مردم در ساختن سازه ها و تقويت همبستگي و پشتكارِ جمعيتشويق  -  
خود  خانه هايبه  ينساكنقابليت استفاده براي ديگر كاربري ها پس از بازگشت  -  
در صورت بروز دوبارة سوانح طبيعياز شهرك قابليت استفادة مجدد اهالي  -  

 

مورد نيازعمدة مصالح   •••• 

امتيازِ اين . ساخت بناهاي سراميكي با ابرخشت تنها راه ساخت سرپناه هاي نيمه دائم با مصالح بومي نيست

خاك محل و با حداقل نياز به مصالح خريداري شده  فناوري اين است كه سازه هاي ابرخشتي عمدتا با

گوني خاك محل، ساخت با ابرخشت شامل براي مورد نياز عمده مصالح به طور كلي، . احداث مي گردد

 براي ساخت سرپناه اين اقالمدر زير مقادير مورد نيازِ هر يك از . استپالستيكي، سيم خاردار، آهك و آب 

فراهم ) 3فاز  در(مشترك  ةآشپزخانك، تكميل ديوارهاي ورودي براي ساخت بخاريِ مشتر، »تك گنبدي«

، گنبدهاي مستقل براي ، مقادير مصالح مورد نياز براي احداث سيل گير و سيل بندهاعالوه بر اين. شده است

 انتخابِبه كه مي تواند  سازه هامسلما نازك كاري . به طور جداگانه آمده است خدمات عمومي و بركه،

، نصب در چوبي يا مثل گچكاريِ داخل سرپناه(انجام شود  و به طور تدريجي به دست خود آناناكنين س

است كه در و مواد مستلزم تهية ديگر مصالح ) و يا تكميل روبنا با مصالحي چون ماسه آهك يا كاهگل فلزي

 اينجا مد نظر قرار نگرفته است. كلية مقادير تخميني است.                                                             

 سرپناه «تك گنبدي» 
 
  )سانتي متر عرض 35(متر  224: )رول(گوني پالستيكي  ▪
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متر 224   ،)گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪  

متر مكعب 3/3 :خاك محل ▪  

متر مكعب 33/0 :آب ▪  

21متر مكعب 33/0: آهك ▪
 

 

 بخاري و دودكش ها
 
:)رول(يكي گوني پالست ▪  

  )سانتي متر عرض 25(متر  45:  بخاري -               
)سانتي متر عرض 25(متر   34: دودكش ها -                  

    :)گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪
   متر 45 ،بخاري -                 
متر 34 ،دودكش ها -                   

:خاك محل ▪  
متر مكعب 1 ،ريبخا -                   

متر مكعب  5/0: دودكش ها -                   

متر مكعب 15/0 جمعا :آب ▪  

: آهك ▪  
نيست الزم: بخاري -                
متر مكعب 05/0: دودكش ها -                

 

 تكميل سرپناه هاي دوقلو در فاز  3

وهاي آشپزخانة مشتركمصالح مورد نياز براي ادامة ديوارهاي دو طرف ورودي و ساخت سك  
  )سانتي متر عرض 35(متر  60: )رول(گوني پالستيكي  ▪
متر 60 ، )گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪  

متر مكعب 5/1 :خاك محل ▪  

                                                           

اين. قبل از آغاز به كار، تست ساده اي با خاك محل، مقدار آهك الزم براي تركيبِ مالت ابرخشت را مشخص مي سازد  21
  

كامل نمونه ها، آنها را  پس از خشك شدنِ. مالت با درصد هاي مختلف آهك استنمونه هاي كوچكي از  تركيبِآزمايش شامل 

 3 تانمونه اي كه بتواند . در مجاورت با آب آزموده شود و فرسايش تا مقاومت هر يك در برابر نرم شدندر آب مي خيسانند 

اما بسته به نوع . درصد قيد شده است 10 در اينجا اين مقدار. شامل درصد مناسبي از آهك است سختي خود را حفظ كندروز 

است  بهتربراي ساختنِ تعداد كثيري از سرپناه هاي نيمه دائم، . از اين باشد تر يا كمتربيشخاك محل، اين مقدار ممكن است 
.از آزمايشگاه هاي حرفه اي كمك گرفت تعيين درصدهاي مناسب جهتكه   
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متر مكعب 15/0 :آب ▪  

متر مكعب 15/0 :آهك ▪  

سازه هاي ويژة خدمات عمومي (گنبد هاي مستقل براي سرويس هاي بهداشتي، نانوايي، مغازه 

 و غيره)

  )سانتي متر عرض 35(متر  180: )رول(گوني پالستيكي  ▪
متر 180 ، )گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪  
متر مكعب 2 :خاك محل ▪  

متر مكعب 2/0 :آب ▪  

متر مكعب 2/0 :آهك ▪  

 سيل گير (براي هر دستگاه)

  )سانتي متر عرض 35(متر  80: )رول(گوني پالستيكي  ▪
متر 20 ، )گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار  ▪  
متر مكعب 2 :خاك محل ▪  

متر مكعب 2/0 :آب ▪  

متر مكعب 2/0 :آهك ▪  

 سيل بند (براي هر شش ضلعي)

  )سانتي متر عرض 35(متر  600: )رول(گوني پالستيكي  ▪
متر 80 ، )گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار ▪  
متر مكعب 27 :خاك محل ▪  

متر مكعب 7/2 :آب ▪  

متر مكعب 7/2 :آهك ▪  

 بركه (قطر 5 متر)

  )سانتي متر عرض 35(متر  70: )رول(گوني پالستيكي  ▪
متر 90 ، )گالوانيزه، چهار پر(سيم خاردار ▪  
متر مكعب 20 :خاك محل ▪  
متر مكعب 2 :آب ▪  
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متر مكعب 2 :آهك ▪  

  فرم

. از فرم استفاده مي شود ،تيمعموال براي اجراي قوس هاي باالي پنجره ها و ورودي ها در سازه هاي ابرخش

وسايل نقلية  از مواد بازيافتي مثل تايرِ .است ، فلز يا گچچوب ،ي مورد نيازمواد اوليه براي ساخت فرم ها

اما به واسطة تعداد بسيار باالي سرپناه . نيز مي توان به عنوان فرم بهره جستهاي خالي موتوري و بشكه 

و  فرآيند ساخت و تكميل اين سازه ها سرعت در لزومِ حفظ ،ح طبيعيهاي مورد نياز حادثه ديدگان در سوان

، از ، استفاده از فرم هاي پيش ساخته شدهمحدوديت اعتبارات موجود براي كمك به تمامي حادثه ديدگان

، يعني در اجراي در تمامي موارداز اين رو . عملي نيست امان شهرطرحِ اجراي در  لحاظ اقتصادي و زماني،

 گوني هايِهاي پيش ساخته، از  فرم به جايِسعي مي شود كه  نورگير ها،/ ها، پنجره ها و هواكش ورودي 

ه و بر سرعت اجرايِ طرح افزود هاستفاده شود و از اين طريق از هزينه ها كاستپر از خاك به عنوان فرم 

                                                                                                                             . گردد

 

فرم فلزي                                                       فرم چوبي  

       

 

 3333 -  توانمندسازي جامعه در برابر سوانح طبيعي، به گونه اي : خانه سازي-خودمهارت

 ديگر

از سوي  كه مردم متحمل مي شوند از يك سو و تلفات جاني و جراحاتي يلويراني خانه ها بر اثر زلزله و س

 معموال متوجه، امدادگران، مسئولين و خيرين به اندازه اي دردناك است كه اذهان و افعالِ بازماندگان ديگر

 مي خود به روال عادي زندگي مردم و بازگشتفيزيكيِ ويراني ها بازسازي جسماني و رواني،  تسكين آالم

تغييرات آب و هوايي ناشي از دانشمندان و صاحبنظرانِ اين حوزه  كرديم،همانطور كه در باال اشاره . شود

اما . و شدت خرابي هاي سوانح طبيعي تشخيص داده اند دفعاتتوسعه صنعتي را از عوامل اصلي افزايش 

مي توان به نحو : تده اسهمين دانشمندان نكتة ديگري را نيز مطرح كرده اند كه كمتر برجسته ش

تامين مسكن مرتبط با تخصيص منابع و سياست هاي كاست اگر احتمالي  چشمگيري از تلفات جاني و ماليِ

ساختن سازه هاي مسكوني در تجميع جمعيت هاي ميليوني در كالن شهرها و از  باشد كهدر جوامع قادر 

ديگر، رشد سرطاني شهرها در نظام توسعه  به بيان. پيشگيري نمايد ي زلزله خيزمسيل ها و بر روي گسل ها
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 از ساختنِدرآمد و شوق خانه دار شدن،  ،صنعتي شرايطي به وجود آورده است كه انسان ها، به دنبال اشتغال

خريداري  و يا » پيشرفت از طريق مهاجرت«سرابِ  در زادگاه خود صرفنظر مي كنند و به دامو كاشانه خانه 

كه دير يا زود  ، خانه ايمي افتند شهرهاي بزرگواقع در مناطق حاشيه ايِ اي محله هدر  »خانه اي ارزان«

پرازدحام خطرپذير و و پيامدهاي آن در محيط هاي  قابل كنترلِ طبيعتدر معرض نيروهاي غير ايشان را 

                                                                                 :اين دانشمندان مي نويسند. دهدقرار مي 

فشارهايِ موجود كه به گسترش شهرها به نواحي سيل خيزِ حومه و نوارهاي ساحلي دامن زده است مردم بيشتري را در «

با گسترش كالن شهرها ... معرض سيل و آبگرفتگي ناشي از طغيانِ رودخانه ها و باال آمدن سطح آب درياها  قرار داده است

آنچه به . [شده استبدل به بحراني از نوع مديريتي و بهداشتي دروني اين زيستگاه هاي انساني ارت حرافزايشِ همجنين 

ساخت و سازها و جاده [=  كاسته شدن از فضاي سبز به داليل مختلف، از جمله توسعه شهريِ] تشديد اين مسئله افزوده است

سبز در شهرهاي در كاهش فضاي . در درون اين شهرهاست يناشي از فشارهاي مهاجرتي از بيرون و جابجايي جمعيت] سازي

ي را در معرض ويران ساكنين شهرهاي پرجمعيت] آسفالت و سيمان در آنها و افزايش سطوح غير قابل نفوذ[ حال گسترش

 ،]آبگرفتگي و سيلوقوع مكرر و [افزايش شديد رواناب در سطح شهر . داده استقرار  بيشتري از رخدادهاي آب و هوايي

 ناشي از نابوديِ[ و كاهش تنوع زيستيِ ،22»جزيرة حرارتي شهري« پديدة ، موسوم بهشهر يافزايش غيرطبيعي دماي هوا

                    23».ويراني هاستاين  كنندة تشديد و از عواملِ مسبب] و در نتيجه كاهش بيشترِ فضاي سبز درختان بيشتر

مردم را توانمند مي فناوري ابرخشت،  مثل ش و مصالح بومي،با دان آشنايي با فناوري هاي ساخت و ساز

، در ، زيبا و امروزيارزان، ، خانه هايي ايمنيكديگربا اندوخته هاي اندك خود و همكاري و مشاركت سازد تا 

در مناطقِ حاشيه اي شهرهاي بزرگ، جايي كه ممكن  »ارزان مسكنِ«و از خريداري  زادگاه خود بسازند

اين توانمندي نه تنها از درد و رنج و خسارت فراوان به . شوندبي نياز گيرند، سيب قرار در معرض آاست 

، بلكه از هزينه هايي كه دولت ها براي بازسازي و كمك به بازماندگانِ سوانح طبيعي كم مي كندمردم 

به و همه كس آمادگي و حوصلة ساختن خانة خود ست سليقه ها متفاوت ا .مي كاهد مي شوندمتحمل 

، احياي آن را دوست دارندايران  كهناما براي كساني كه معماري . را ندارد) »خانه سازي-خود«(دست خود 
                                                           
22

 urban heat island effect 
كه اين پديده . براي برخي از شهروندان مرگبار مي سازدموج گرما در تابستان را پديدة آب و هواييِ  جزيرة حرارتي شهري

يك شهر را در بر مي گيرد موجب مي شود كه به محض خنك تر شدن هوا در شب، حرارت جذب شده در  سطحعمال تمامي 
سطوح تيره رنگ سيماني و آسفالته به هواي خنك تر شب منتقل گردد و بدينصورت گرمي شديد هواي روزهاي تابستاني در 

درجه سانتي گراد  12در شب گاه به  تي در شهر و محيط طبيعي اطراف آن،تفاوت دما بين جزيرة حرار .يابدمي شب نيز تداوم 
ناگفته نماند كه در سراسر روز نيز، هوايِ خنك دروني سازه ها كه توسط وسايل سرمازاي برقي خنك مي شود نيز با . مي رسد

ين در شهرهايي كه جزيرة حرارتي بنابرا. و موجب مصرف انرژي بيشتري مي شود انتقال گرماي بيرون به درون، گرم مي گردد
است كه بخواهيم آبِ كتري و منطقي حاكم است، اتكا به كولر آبي يا گازي براي خنك سازي هواي خانه ها همان قدر مؤثر 

.اي كه روي شعله قرار دارد را با افزودن يخ خنك نگهداريم  

23
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2012. Managing the Risks of Extreme Events and 

Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Cambridge: Cambridge University Press, p. 79. 
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ابايي ندارند، استفاده از فناوري  نيز خود به دست خود هو از ساختنِ خان امري الزم و پسنديده مي دانندرا 

، پيمانكاران وامِ مسكنسنگينِ هاي بدون متحمل شدنِ هزينه  ،ابرخشت راهي مؤثر براي خانه دار شدن

به تحقق دو  ،در مقياس ملي خانه سازي-رويكرد خودبايد افزود كه اتخاذ . و مصالح صنعتي است ساختماني

هدف ارزشمند نيز كمك مي كند: بهبود عدالت اجتماعي و رعايت عدالت زيست محيطي. ترديدي نيست كه 

در بستر رودخانه هاي  ايشان سكني گزيني اجبارِاز  نه تنها ،از شهروندان خانه دار شدنِ تعداد بيشتري

شكاف هاي طبقاتي از بلكه  ،بخشد مصونيت ميحاشية شهرها فصلي، مسيل ها و روي گسل هاي زلزله خيز 

                                                                      24.مي كاهد ساخته نيز شار مردم را از هم دور قكه ا

و سازه  بهره گيري از فناوري ابرخشتخانه سازي و -خودآماده سازيِ ذهني و عمليِ عالقمندان به به منظورِ 

، مسكني دائمو چه براي پس از وقوع سانحه اي طبيعي  موقت رپناه هايچه براي ساخت س - يهاي سراميك

متعددي آموزشي و نظارتيِ خدمات  و ها، خودآموزمنابع مطالعاتي» در خدمت اصالح الگوي مصرف« سايت

                                                                               :براي مثال. فراهم كرده است براي هموطنان

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 كالم آخر
سرپناه نيمه دائم با ابرخشت و احداث شهركي از اين سازه ها به نام «امان شهر»، طرحي پيشنهادي از 
رويكردي بومي و مردمي براي اسكانِ موقت آسيب ديدگان از سوانح طبيعي است. قطعا، با توجه به فرهنگ 

در سراسر كشور  مكه در اختيار مرد دانش بومي معماري و مصالح محليِ گوناگوني، و پرشمارها و اقليم هاي 
همكاري و حادثه ديده به  انسان هايِتبديلِ حسِ همبستگيِ  جهتپهناور ما وجود دارد، راه هاي ديگري نيز 

ها حفظ حسِ خودباوريِ جمعي و اتكا به دانش اهميت ، قابل توجهنكتة . وجود دارد سازنده مشاركت جمعيِ
 شرايط دشوار و متغير آنها باسازگار كردنِ عمل در بومي و نهراسيدن از خالقيت و ابتكار و فناوري هاي 

و كنار از هر كجاي ايران كه باشد معماري كهن با مصالح بومي  در اختيار داشتن دانش بوميِ .استكنوني 

                                                           

.1، پيوست در شرايط اقتصاديِ كنونيِ جهان عدالت اجتماعي بهبود درخانه سازي - خود ضرورتاطالعات بيشتر در مورد   24
  

:ويژگي هاي فني مهندسي ساخت و ساز با ابرخشت -  
www.eabbass.ir/pdf/article_superadobeconstruction.pdf  

:راهنماي ساخت سرپناه فوري، مختصر و تصويري -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_khalili_emergency_shelter_gde_frsi.pdf 
اه،جهت يادگيريِ اصول معماري و مهندسيِ كهن ايران در خانه، مدرسه و دانشگ» براي مهارت آموزي و سرگرمي راهنماي ماكت سازي« -  

براي ماكت سازي در خانه، مدرسه و دانشگاه، » سرپناه دوقلو«پالنِ  -  
، مثل خانه باغي، خانة سردسيري و گرمسيري، مدرسة روستايي و شهري و غيره ديگر سازه هاي سراميكي سفارشيِ طراحيِ -  

- حين ساختو نظارت آموزش  خدمات:  
esfandiarabbassi@gmail.com 
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به ما فرصت مي دهد كه با تركيبِ مهرباني و  ،آنرويگرداني از به عنوان دليلي براي گذاشتن هر گونه تعصب 
از سوي ديگر، اميد را زنده  فراهم است براي سازندگي سو و آنچه در محيط پيرامونماننوعدوستي از يك 

                           .از سر گيريمآباداني سرزمينمان را  ،خود چونان نياكانِ تمدن سازِ نگه داريم و بار ديگر،
 

حيدر يغماي نيشابوري، به پايان  ايراني، شادروان را با ابياتي از خشتمالِآخر بي مناسبت نيست كه كالم 
است، روحي كه همواره در آبادانيِ سرزمين  سازندة ايرانيخالق، شجاع و تجديد ميثاق با روح عينِ ببريم كه 

فرهنگ كوشيده استاصيلِ خود  و پاسداشت:                                                                             
 

 

جان از نو بساز بردند،   پيكرت از    اگر جان  از نو بساز  نان   تو،   دست از   بردند  اگر  نان    

روان از نو بساز  جوي ديدگان،   اشك ز   تو  دهر   باكان  بي  بستند  تو   روي  بر  اگر  آب    

بود  سانآ  سوختن  خانه  رسم   را   سركشان  تا تو را دست است در تن، خانمان از  نو بساز  

تو  برند  از  كف، جهان از نو بساز  گر  جهانِ  خستگان  را  رسم  و  راه  ساختن  بود  از  ازل  

 خيره  سرها  را،  سري  باشد  به ويران ساختن  گر كه ويران  شد، به رغم سركشان از نو بساز

!بي جا   بود   اي آدمي شكوه ات   از  آسمان   تو   خداوند   زميني،   آسمان   از   نو   بساز  

 كيست  خورشيد  فلك تا بر تو صبحي بر دمد؟  خود  بكوش و  مطلعي  بهتر  از آن از نو بساز
  شعر اگر شعر است و بر دل مي نشيند خلق را  گر  زبانت  الل  شد يغما،  زبان  از   نو   بساز
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ي در به روز رسانيِ مقررات ملي ساختمانآسيب هاي عقب ماندگ  
 

به منحصر براي بسياري از شهروندان ايراني غير ممكن كرده است  را خانه دار شدنكه بحرانِ كنوني مسكن 
در  يو بي خانمان ي، حاشيه نشينياجاره نشين. نيست، بلكه اكثر كشورهاي جهان به آن دچار اند كشور ما

، سازمان ملل متحد، حقوقدان و فعال 2014ي بوده است و از اين رو، در سال كليه كشورهاي جهان رو به فزون
در اين خصوص،  جهاني را برگزيد تا پس از تحقيق و تفحصِ» رهاليالني َف«عدالت اجتماعيِ كانادايي، خانم 

ي بخشي از يافته هاي اين پژوهشگر و توصيه هاي وي برا. يافته هاي خود را به اين سازمان گزارش كند
عالوه بر  25.ارائه گرديد مجمع عمومي سازمان ملل متحدبه  مكتوببه صورت گزارشي بهبود وضعيت موجود 

تهيه شد كه در سفرها و مصاحبه هاي وي با صاحبنظران در كشورهاي مختلف از اين، فيلم مستندي نيز 
                                                                                                26.به نمايش در آمد 2019سال 

 
در حوزة مسكن است كه در تمامي كشورهايِ مورد تحقيق پديده اي مجرمانه حاكي از يافته هاي خانم فرها 
است كه با معاونت  پيمانكارانِ طماعو  صاحب نفوذ بانكداران از تشكل هايياين پديده . وي مشاهده مي شود

به عمال كه  ، كاالييمي كنند »كاال«حوزة مسكن، خانه و آپارتمان را تبديل به  فاسد ينِبرخي از مسئول
قرار مي  هاي كالن در جامعه سرمايه ة صاحبانِمورد استفاد) طال و ارز همانند(سوداگري ابزاري براي  عنوان
قابل خانه هاي  مستاجرين از ده شدنبيرون ران مصيبتي اقتصادي است كه مسكن »كااليي شدنِ«. گيرد

اين خانه ها براي اجاره دادن به مستاجرين  نوسازيِ بازسازي يا ،شهرهاي بزرگقديميِ محله هاي  استطاعت
 1بيش از  تاكنون اين پديده. مدتي طوالني را در پي داشته استا خالي نگه داشتن آنها براي ي و ،ترپردرآمد

وادار يا زندگي در سازه هاي نامناسب در حاشيه شهرها  و كارتن خوابي به ميليارد نفر از جمعيت جهان را
براي  افرادشنواي دعوي  در اين كشورها هيچ سازمان يا مرجع قضايي اين در حالي است كه. نموده است

                                           27.نيستمناسب  حداقلِ سرپناه احقاق حق انساني خود جهت دستيابي به

                                                           
25

 Leilani Farha. 2017. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context (accessed 3 April 2020) 

https://digitallibrary.un.org/record/861179/files/A_HRC_34_51-EN.pdf 
:تاس» فردريك گرتن«اين فيلم ساختة فيلمساز سوئدي    26 

- Push, the film      www.pushthefilm.com  

شناخته شدهبه عنوان يكي از موارد حقوق بشر  ،داشتن دسترس به سرپناه مناسب از سوي اعضاي سازمان ملل متحد   27
  

ميثاق «ي موسوم به بندهاي مندرج در پيماناجراي خود را به اين سازمان و كشورهاي عض، 1976در سال در اين راستا، . است
:مي خوانيماين پيمان  11در بند . متعهد ساختند »المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بين  

     ماده  11111111

 1. كشورهاي  طرف  اين  ميثاق  حق  هر كس  را به  داشتن  سطح  زندگي  كافي  براي  خود و خانواده اش  شامل  خوراك  ـ پوشاك  و مسكنِ  كافي  
.شناسند مي  رسميت  به  زندگي  شرايط  بهبود مداوم  همچنين  

  همكاري  اساسي  اهميت  لحاظ  اتخاذ خواهند كرد و از اين  تدابير مقتضي  ،حق  اين  تحقق  منظور تأمين  به  ميثاق  اين  طرف  كشورهاي 
.دارند)  لقبو(  را اذعان  المللي بين  

- United Nations. 1966.  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  (accessed 3 

April 2020) https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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با اين رفتارِ سودجويانه، . مي نامند» ملكي سفته بازيِ«را در كشور ما  سوداگرياستفاده از بازار مسكن براي 

بي ارتباط وجود دارد  »ه روز نشدهب«و  »هتاريخ گذشت«مقررات ملي ساختمانِ  درمحدوديت هايي كه 
گنجانده  مقررات ملي ساختماندر ساخت و ساز  حمايت از مصالح بومي و فناوري هاي كهنِاگر . نيست

 ،»بافت فرسوده« به بهانةشهرهاي بزرگ  و مقاومِ ، توجيه ويران كردنِ بافت هاي ارزشمند و تاريخيشود
از سوي ديگر، اگر مردم با بهره گيري از دانش بوميِ معماري و مصالح بومي براي . گرددبسيار دشوار مي 

 مسكن سفته بازانِيبا بسازند، تقاضا براي خانه هاي احتكار شدة خود خانه هاي ارزان، ايمن، با دوام و ز
                        . گرددسوداگرانه به شدت كاسته مي  از سودآوري اين فعاليتدر نتيجه و  يابد مي كاهش

 

ا در حوزة مسكن آغاز شده است و اين تالش ها همراه ب عدالت اجتماعي در برخي از جوامع، تالش فعاالنِ
مثال در . به تغييراتي در قوانين و مقررات ساختمان انجاميده است ،شجاعت قانونگذاران و سياستگذاران

، ايالت مي شود و اعمالقوانين در حوزة ساخت و ساز در سطح ايالتي تعيين كشور اياالت متحده، كه در آن 
خانه - براي خود انري به شهروندكاليفرنيا در اين زمينه موفقيت هايي داشته است كه آزادي عمل بيشت

مصالح و طرحي براي نوع ماده مصوبة قانونِ كنوني در ايالت كاليفرنيا، كه استفاده از هر . داده استسازي 
                                        :بخوانيد) به فارسي(را در متن زير  را مجاز مي داند ساختن خانه هاي جديد

مان، ايالت كاليفرنيا، آمريكامقررات ايالتي ساخت -  
www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_authorization.pdf 

 
: دارد، اختصاص »ساخت و ساز سنتي«در انگلستان، بخشي از مقررات ملي ساختمان تماما به   

- HM Government. 2004. Section 2: Sizes of Structural Elements for Certain Residential Buildings and other 

Small Buildings of Traditional Construction. The Building Regulation 2010, STRUCTURE (A).  
 

كه براي سياستگذاران در كشورهاي جهان  است يكي از سازمان هاي صاحب نفوذ بين المللي ،بانك جهاني
 گيوضعيت نگران كنندة عقب ماندنشريات اين سازمان،  در يكي از. شر مي كندسوم كتاب هاي راهنما منت

              :است و بررسي شدهاز زواياي ديگري مطرح  ،اين كشورها در به روز رساني مقررات ملي ساختمان
 

با ناديده گرفتن يا حتي ممنوع كردنِ ساخت و سازهاي سنتي براي تأمين مسكنِ اقشار كم درآمد جامعه، مقرارت ملي «
ال ختمان، كارِ تحقيق و توسعه در حوزة بهبود روش هاي سنتي، مصالح بومي، سنجش كيفيت و تست هاي ايمني را عمسا

از سوي ديگر، . روش هايِ متفاوت و مكملِ ساخت و ساز آسيب پذير مي شونداز اين رو تعجبي ندارد كه . محدود مي سازد
ود، فرصت هاي بسياري براي راهنمايي افرادي كه براي ساختن وقتي مفيد بودن اين روش هاي ساخت و ساز كتمان مي ش

وانگهي، مادامي كه اين روش ها در مقررات ملي ساختمان . رودخانه هاي خود از اين روش ها استفاده مي كنند از دست مي 
                       ».گردد به طور فزاينده اي دشوار مي] براي اينگونه سازه ها[، خريداريِ خدمات بانكي و بيمه شوندگنجانده ن

 
سوانح طبيعي را اذعان مي كنند و با  رويارويي بادر همين كتابِ مرجع، مؤلفين، برتري سازه هاي سنتي در 

                                                                                           :آوردن مثالي توضيح مي دهند كه
 

ز گنجاندنِ فناوري هاي سنتيِ ساخت و ساز در مقررات ملي ساختمان مانعي جدي براي درك و بهبود اين سنت هاي غفلت ا«
در شمال كشور پاكستان، روشي بومي براي ساخت و ساز به نام ] مثال... [شده است] در كشورهاي جهان سوم[معماري 
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به خاطر كارآيي . [يافته و به شكل كنوني خود در آمده است وجود دارد كه طي قرون، به تدريج، تكامل 28»جي ديواريدهج«
. مي توان سازه هايي از اين نوع را در ديگر كشورهاي زلزله خيز منطقه نيز يافت] و مقاومت فوق العادة اين روشِ ساخت و ساز

رده به آنها در حدي نبود كه پاكستان، بسياري از اينگونه سازه ها نيز صدمه خوردند، اما آسيب هاي وا 2005در زلزلة سال 
ولي به رغم اين عملكرد فوق العاده، از آنجاييكه سخني از اين روش در مقررات . گردد] و تلفات جاني[موجب ريزش آنها 

ساختمانِ پاكستان نيامده بود، در ابتداي كار، سازمان هاي كمك رسان و امدادگر حاضر نبودند مبالغ مورد نياز براي بازسازي 
                                                                                                   ».سازي اين بناها به صاحبان آنها بپردازنديا نو

  - World Bank Group and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2015. Building 

Regulation for Resilience: Managing Risks for Safer Cities. Washington, D.C., p.41.  

 
منتشر شده است مثال هاي متعددي از تالش  در اين خصوص ديگري كه توسط اين سازمان مرجعكتابِ در 

كشورهاي مختلف جهان مي يابيم كه چگونه توجه به سنت هاي بوميِ معماري در  يت آميزهاي موفق
 ،متاسفانه در اين نوشته. ، كمك شاياني به آنها كرده استسوانح طبيعياي ويران شده توسط بازسازي شهره

. داده نشده استنمرة خوبي به تالش ما ايرانيان در بازسازي شهر باستانيِ بم پس از زلزلة شديد آن 
را در اين  ابه روز نبودنِ مقررات ملي ساختمان در كشور معقب ماندگي و اين گزارش نقش  نويسندگانِ

                                                                                         :ناكامي بدينصورت توصيف كرده اند
 

بم زننده است از دست رفتنِ  آنچه براي ساكنان. در فرآيند بازسازي شهر، چشم انداز كليِ شهر تغييري بزرگ پيدا كرده است«
با نيز شرايط اقليمي منطقه و شهر با  سازه هاي زيبايِ خشتيِ بين معماريِ ]2003سال [املي است كه پيش از زلزلة سازگاريِ ك

بوده  ]بي مورد و غير ضروري[ ناسازگاري بناهاي جديد عمدتا ناشي از فشاري. وجود داشتسازه اي باستاني به نام ارگ بم 
] سيمان، تيرآهن، آجر[از اسكلت بندي هاي پيش ساخته و مصالح متداول امروز  است كه براي تسريع بازسازي شهر با استفاده

در مورد ] بي اساس[واهمة ) 1: شامل موارد زير است دامن زده] نامطلوب[عوامل ديگري كه به اين تغيير . اعمال شده است
 خشتي گونه اي كه سازه هاي جديدنبود مهارت كافي در ساخت و ساز با خشت به ) 2فناوريِ قديمي ساخت و ساز با خشت، 

 ) 4نبود مقررات ساختمان در حمايت از ساخت و ساز با خشت و ) 3مقاومت كافي در برابر لرزه هاي بعدي را داشته باشد، 
و توهمِ  ]با تيرآهن، آجر و سيمان[ سرعت كمترِ ساخت و ساز با خشت در مقايسه با روش متداول ساخت و ساز ]تصور واهيِ[

مصالح ساختمانيِ صنعتي،  توليد و حمل و نقلِ دولت به اي كه اگر يارانه] در صورتي كه[. شتباالتر ساخت و ساز با خ هزينة
 ، روش هاي سنتي يقينا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه تر از روشِمي پردازد برداشته مي شد مثل سيمان، تيرآهن و آجر،

                                                                                                                                 » .اتخاذ شده مي بود
- World Bank Group and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2010. Safer Homes, 

Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters.Washington, D.C., p.177. 
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 سوانح طبيعي در آيندة جهان از ديدگاه صاحبنظران

 

ارتباط بين  اين گزارش، 29.، اقتباس شده است)2012( »هيئت بين دولتي تغيير اقليم« بندهاي زير از گزارشِ
رخداد سوانح  از يك سو و باال رفتن دفعات و شدت تغييرات آب و هواييو بشرِ طالبِ توسعه رفتارهايِ نقش 

كه به  مي كنداين گزارش همچنين تأييد . تأييد مي كندرا  ،از سوي ديگر كرة زمينطبيعي آب و هوايي در 
به انسان ها افزوده آنها ، به طور بي سابقه اي بر گستره و شدت آسيب 21در قرن  واسطة تشديد اين وقايع

                                                                                                                       :خواهد شد
 

و  جوي شديد در بروز پديده هايِبشر بر كرة زمين ] صنعتي[ فعاليت هايِ كه تاثير مي توان گفتبنا بر شواهد موجود «

بي . است گازهاي گلخانه اي در جو غلظتافزايش اين قبيل تاثيرات شامل . ته استنقش داش ]شاهد آنيمامروزه كه [ويرانگر 

. استنيز نقش داشته در مقياس جهاني  ي هواافزايش كمينه و بيشينه دماهابر  ،]توسعة صنعتي طالبِ[ رفتارهاي بشرِ شك

و كمينه بارش ها در سطح جهاني نقش  در تشديد بيشينه مسلمابا اطمينانِ بيشتري مي توان گفت كه اين تاثيرات ] حتي[

نقاط تاثيرات همچنين باال آمدن كلي سطح آب ها در درياها و اقيانوس ها و در نتيجه باال آمدنِ شديد آب در  اين. ستداشته ا

                                                                                )   9ص ( ».ستشده ارا موجب ] در سطح جهاني[ساحلي 
 

آنچه كه در چند دهة اخير در اين ... خسارات اقتصاديِ ناشي از سوانح طبيعي مرتبط با آب و هوا و اقليم افزايش يافته است«

تا  1980حال، از سال  با اين. بوده است امكانپذيرارزش پولي آنها  زدنِ باب گزارش شده فقط شامل خساراتي بوده كه تخمين

اين رقم را بايد به عنوان رقمي تقريبي . است افزايش يافتهميليارد دالر  200از چند ميليارد دالر به ، اين خسارات ]2012[كنون 

پول نيستند، مثل  بر حسبِچون سوانح طبيعي نامبرده خساراتي به جوامع وارد مي كنند كه به سادگي قابل ارزشيابي بپذيريم 

قبل از ويرانيِ حاصل از سوانح  ،كه جوامع[خدمات اكوسيستمي متوقف كردنِ و ميراث فرهنگي تخريبِ تلفات انساني، 

وارد مي  جامعهلطماتي كه اين رخدادها به بخش غير رسميِ اقتصاد ] از سوي ديگر]. [بهره مي بردنداز آنها طبيعي به رايگان 

)همان( ».غالبا در فرآيند برآورد خسارات در نظر گرفته نمي شود وردآ  
 

مي توان  كاملبا قطعيت . را پيش بيني مي كند 21تشديد حرارت دماي هوا تا پايان قرن ] موجود[ اي آب و هواييِمدل ه«

حتمي ، 21در طول قرن  ،در مقياس جهانينوسانات شديد دمايي، از خيلي گرم به خيلي سرد، در مقياس جهاني گفت كه 

به وقوع خواهد  ]ي جهان[ دت موج گرما در غالب سرزمين هاطول مدت، تعداد دفعات و شافزايش شكي نيست كه . است

                                                                                                                               ) 13ص ( ».پيوست
 

اين . بسياري از نقاط جهان را مي توان انتظار داشت در 21سنگين در طي قرن  بارندگي هايبي شك افزايش تعداد دفعات «

اين احتمال . قرار دارند بيشتر است تريعرض جغرافيايي باالو در نقاطي كه در احتمال در كشورهاي واقع در مناطق استوايي 

گرما، تشديد با افزايش . وجود دارد ،در فصل زمستان ،همچنين در جاهايي كه در عرض جغرافيايي متوسط قرار گرفته اند

 با اطمينان نسبتا باال مي توان گفت كه . مي گرددمحتمل تر  مناطق استوايي بارندگي هاي سنگينِ مرتبط با توفان هاي درياييِ
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 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2012. Managing the Risks of Extreme Events and 

Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Cambridge: Cambridge University Press. 
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خواهند ، بارندگي هاي سنگيني دريافت ]در عمل[ ،جاهايي كه غالبا گمان مي رود از بارندگي هاي كمتري برخوردار باشند

                                                                                                                                     )  همان( ».كرد
 

افزايش شدت و تعداد دفعات  پيرامونسازمان ملل متحد نيز در گزارشي  مجموعه همكارانِاز  يديگر سازمان
رو اين ارقام نيز حاكي از روندي . است كردهمنتشر ، ارقام مشخصي هدر دهه هاي گذشت سوانح آب و هوايي

  30.در دو دهة اخير در شدت و ميزان خسارات وارده بر جوامع از اين سوانح است به فزوني
 

 درصد خسارات وارده كه بيش 47، 2015تا  1995در بازة زماني بين . فزوني بوده است تعداد دفعات وقوع توفان و سيل رو به«

در  ،آسيب ديدگاناين درصد  95. سيل بوده است وقوع ناشي از ،را متاثر ساخته جهانياناز  نفرميليون  300ميليارد و  2از 

تعداد دفعات وقوع توفان به اندازة وقوع سيل نبوده است، اما بيشترين ميزانِ چه اگر . كشورهاي آسيايي زندگي مي كنند

هزار نفر جان خود را در توفان هاي شديد از  242سال اخير، بيش از  21در . است عيتلفات جاني مربوط به اين سانحة طبي

 89. در مقياس جهاني را در بر مي گيرد ييدرصد تمامي تلفات ناشي از سوانح طبيعيِ آب و هوا 40دست داده اند و اين رقم 

درصد تمامي توفان  26اين كشورها فقط  درصد تلفات جاني در كشورهايي رخ داده است كه فقير محسوب مي شوند اگر چه

                                                                                                                                           . ها را دريافت كرده اند

. 

در . زارش شده استگ رخداد طبيعي از اين دست 335ساالنه  ،به طور ميانگين، 2014تا  2005در بازة زمانيِ بين سال هاي «

در مقايسه با بازة زماني ] قابل توجه اينكه. [درصد افزايش داشته است 14، اين تعداد، 2004تا  1995مقايسه با بازة زمانيِ بين 

ن قادر نبوده اند كه نقش تغييرات دانشمندااگر چه . ، اين تعداد، دو برابر شده است1994تا  1985جلوتر، يعني سال هاي بين 

آب و هوايي را در افزايش دفعات رخداد سيل و توفان هاي شديد به طور دقيق محاسبه كنند اما پيش بيني ها در خصوص 

توفان هاي روند افزايشي در رخداد  ادامة اين تشديد بيشينه و كمينه دماي هوا حاكي است كه ما در دهه هاي پيشِ رو شاهد

                                                                                                                    )  4ص ( ».اهيم بودخو شديد
 

ميزان خسارات مالي و بي سابقة از يك سو و باال رفتن سيل و توفان ات بروزِ دفعفاحشِ نظر به افزايش 
رويكردها و سياستگذاري هاي جاري از سوي ديگر، صاحبنظران موافق اند كه  ايعناشي از اين وقتلفات جانيِ 

، در آينده، كافي تا كنون متداول بودهكه  نحويبه در كاهش خطرپذيري، آسيب پذيري و امدادرساني، 
همفكري و همكاري كليه اقشار و گروه هاي  را در گرو تالش هاي جديدصاحبنظران موفقيت . نخواهد بود

ع، از جمله مسئولين دستگاه هاي دولتي در سطح ملي و منطقه اي، سازمان هاي امدادگر، گروه هاي ذينف
ي ي جديد نه تنها فعاليت هاتالش هاعالوه بر اين، . مي دانند و مردم حادثه ديده مدني در سطح ملي

مرتبط با كاستن از خطرپذيري و آسيب پذيريِ جوامع پيش از وقوع سوانح طبيعي را در بر مي گيرد، بلكه 
و موقت امداد و نجات، كمك رساني و تامين سرپناه مشاركت تنگاتنگ اين گروه ها در اقدامات مرتبط با 

 بازسازي فيزيكيِ جوامع آسيب ديده، پس از وقوع آنها، را نيز شامل مي شود:                                       
 

تعداد كثيري از فعاالن در  توجه ،با سوانح طبيعيِ آب و هواييجوامع در ارتباط  خطرپذيري مديريترويارويي با چالشِ «

ضرورت اين . مي طلبدسطوح مختلف تصميم گيري، از سطح بين المللي گرفته تا سطح ملي، استاني، شهرستان و محلي، را 
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مكاري و مشاركت اين سطوح با جميع سطوح، فقط به دغدغه مندي و نگراني محدود نمي شود، بلكه ه درسويه توجه چند

كمك كردن به افراد، خانوارها و جوامع محلي  ،از اين همكاري و مشاركت تنگاتنگ نهايي و هدف. الزامي ساخته است راهم 

 ،فعاالن در هر سطحي از سطوح نامبرده. بيشتر در كاستن از خطرپذيري در برابر سوانح طبيعي است فعاليتمشاركت و براي 

گزارش ( ».ايفا مي كنند و خود را از تركيبي مؤثر از دانشِ علمي و دانشِ محلي بهره مند مي سازند مكملي امات نقش متفاو

                                                                                                          )345هيئت بين دولتيِ تغيير اقليم، ص 
 

شناخته شده  بهتر ،رويارويي با سوانح طبيعيجوامع براي آماده سازي در  بوميو  سنتيو اهميت گنجاندنِ دانش  اخيرا ارزش«

دانش عموما در فرهنگ محلي و تعامالت اجتماعيِ اهالي مستتر است و غالبا به صورت شفاهي از نسلي به  اين نوع از. است

استقبال از مشاركت اهالي محل تشويق و از ديد ناظران غير بومي ناپيداست، از آنجاييكه اين دانش ... نسل بعد منتقل مي گردد

در اما مؤثرِ بوميان و اهالي محل  در مديريت پيامدهاي سوانح طبيعي الزامي است تا بتوان به ديدگاه ها و رويكردهاي متفاوت

                                                                                                  )311همان، ص ( ».دست يافتاين خصوص 
 

» بسيار مهمدستيابي به تركيبي از دانش محلي از يك سو و دانش علمي و فناوري هاي جهاني از سوي ديگر، يكي از ابعاد 

پرداختنِ مؤثر به اين . ستوقوع سوانح طبيعي و چاره جويي براي حل مسايل پس از وقوع آنها پيش از ]جوامع[ آماده سازيِ  

بعد مي طلبد كه كانال هاي ارتباطيِ از باال به پايين و از پايين به باال، هر دو، گشوده و مفتوح باشد... از اين طريق است كه 

سرزمين خود را خشك مثال اهالي محل قادر خواهند بود كه مهارت هاي بومي خود در ساخت خانه هاي خشتيِ ويژة مناطق 

با بهره گيري از فناوريِ جديد خشت استحكام يافته [= ابرخشت]، براي دوامِ بيشتر [سرپناه هاي موقت و خانه هاي دائمي 

                                                                              )همان( ».مداوم، مقاوم تر سازندبرابر بارندگي هاي در  ]خود
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موقت، به زبان تصوير اسكانِ كنونيِ گري در روش هايِت بازنضرور  
 

از خانه و كاشانة خود  1396سال در استان كرمانشاه را نشان مي دهد كه  زلزله زدة تصاوير زير شهروندانِ
خود به آبگرفتگي و سيلِ بهار  در سرپناه هاي موقت نامناسبِيك سال و اندي بعد و  شدندرانده بيرون 
بازماندگانِ سوانح  اين تجربه نشان مي دهد كه روش هاي جاري براي اسكانِ موقت. نددگرفتار آم 1398

بازگرداندنِ  برايطبيعي نه تنها قادر به مصون سازي ايشان در برابر آسيب هاي بعدي نيست، بلكه 
                .    است فاقد كارآييِ الزمنيز  ،معقول و مطلوبزماني  در مدت ،زندگيشهروندان به روال عاديِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خبرگزاري تسنيم
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عملتا تئوري از : استانداردهاي اسكان موقت   

 
. امري ضروري و سودمند است ،عتيتدوين استانداردها و رعايت آنها در توليد و مصرف كاالهاي صنبي شك، 

چيزي به نام  تدوينِاما به واسطة تنوع بسيار وسيع در ويژگي هاي اقليمي و فرهنگيِ موجود در جهان، 
«استاندارد» در تامين اسكان موقت براي اقوام و ملت هايِ مختلف كاري بيهوده و فاقد معني است. حتي اگر 

قابل  ،به يك ميزانو در همه جا قطعا، قابل تدوين باشد،  ،كسانيِ يعملكردها و ابزارهاچنين مجموعه اي از 
، بين جوامع انسانيو اگر در برخي از جاها به يك ميزان قابل اجرا باشد، به خاطر تنوع . نخواهد بوداجرا 
جوابگوي شرايط اقليمي و فرهنگي  آيا پناهگاهي كه از خود بپرسيم ؛آمدنخواهد به دست يكسان  ةنتيج
كشورهاي واقع در يا  در اروپا آنچه براي پناهجويان در كشورهاي اسكانديناوي وجنوب ايران باشد  مردم

بدور از هرگونه انتقاد و  باشد؟» استاندارد«تابع يك باشد مي تواند آمريكاي جنوبي مناسب  ةحار مناطقِ
جهان، نح طبيعي در فعال در حوزة كمك به پناهندگان و آسيب ديدگان سوا عيب جويي از سازمان هاي

از پيش تدوين شده را مي توان از وضعيت اسفبار بسياري از اردوگاه هاي  حقيقت عدم كارآيي استانداردهايِ
خواهد ناظران و صاحبنظران  جديدي به روي پذيرفتن اين حقيقت، افق فكريِ .فهميدپناهگاهي جهان 

گشود: تنها «استاندارد» مناسب و مؤثر، تاكيد در همة مكان ها و شرايط بر 1) ضرورت سازگار بودنِ تالش 
را ها فرهنگي مردمي است كه قصد كمك به آنبا شرايط اقليمي و  ي امدادگرهاي بشردوستانة سازمان ها

مشاركت همه جانبه در كمك به خود با براي  مردم آسيب ديدهدعوت از  پايبنديِ مجدانه به) 2دارند و 
                                                                                             .محل دانش و فناوري هاي بومي
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حتي اردوگاه هايي كه تحت نظارت كميسارياي عالي امور توصيف شد، ) 15ص ( 11وشت همانطور كه در پان

تصاوير . بهداشتي و اجتماعي اند نوعدچار مشكالت متعددي از  اداره مي شوندپناهندگان سازمان ملل متحد 
                                                                                     .  از سه نمونه از اين اردوگاه هاست باال

 

بررسي دقيق اين عكس ها ناكامي پيروي از استانداردهاي از پيش تدوين شده و عدم برخورداري از مشاركت 
كاستي هاي جدي  بررسيِ دقيقِبا . همة جانبة ساكنين در طراحي و استقرار اين اردوگاه ها را نشان مي دهد

ي كه به سادگي به شيوع سريع بيماري هاي جسماني يتوان دليل رفتارها در طراحي اين زيستگاه ها مي
منجر مي شود و يا نابساماني هاي اجتماعي را تشويق و تسهيل مي كند را شناسايي كرد.  تصوير اول را در 

در چنين شرايطي، . كنيم دقتاز كانكس ها ) به رنگ آبي تيره(توالت هاي سيار به فاصلة : نظر بگيريم
، امن ترين و راحت )خردساالنبه ويژه ( دورتر آور نخواهد بود اگر در طول شب، ساكنين كانكس هايِ تعجب
. طراف سرپناه خود انتخاب كننددر همان ا ،را در تاريكي شب التبراي ادرار كردن يا دفع فضو جاترين 

ار يا مدفوع انتقال مي يابد، باشد كه از راه ادر واگير بيماريِنوعي از مبتال به  ،اگر اين شخص شكي نيست
د ناقل اين بيماري به محيط زندگي خود نقدم مي گذار نقطه هميناو كه روز بعد غفلتا روي  يگانهمسا

                                    .و بدينصورت بيماري ها به سرعت در محيط اردوگاه شيوع مي يابدخواهند شد 
 
به تصوير دوم توجه كنيم. اگر چه چادرهاي سفيد رنگ (با آرم كميسارياي عالي امور پناهندگان) پاكيزه و 

شرايط بياباني ، جايي كه )واقع در شاخ آفريقا(اما در اين محيط بي آب و علف  مرتب به نظر مي رسد،
روزگار مي گذرانند و  ،زير برق آفتاب ،در طي روز اين چادرها،، ساكنين خردسال و بزرگسال حكمفرماست

. براي آنان فراهم نمي كند يبيابان در برابر شب هاي سرد يمناسب يز پوستة نازك چادرها حفاظدر شب ن
از بهترين و مقوي ترين نوع باشد، سيستم ايمني بدن  آنانحتي اگر فرض را بر اين بگيريم كه رژيم غذايي 

وانگهي، به  ؟تاب آورد بيماري ابتال بهبدون مي تواند انسان تحت فشارهاي محيطيِ اينچنيني تا چه مدت 
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اين اردوگاه و  ساكنينهيچ نشاني از امكاناتي كه تعامل اجتماعي بين . محيط اطراف اين چادرها بنگريم
. ديده نمي شود) نيمكت، سكو، سايبان، آالچيقمثل (را تشويق كند  به هم كمك متقابلآمادگي ايشان براي 
سوء استفادة عناصر سيب پذير از لحاظ اجتماعي براي محيطي آماده و آبه وجود آمدنِ و اين پيش زمينة 

مشكل  اردوگاه يكي ازقابل ذكر است كه همين . استو منزوي بي پناه  از ساكنانِ سودجو، شياد و جنايتكار
در حمله  جنايتكارانتحت نظارت كميسارياي عالي امور پناهندگان از لحاظ تعرض  زيستگاه هايِترين  ساز

                                                . ستاآدم ربايي  سرقت و به منظورامداد رساني  نِو عامليبه ساكنين 
 

به تصوير سوم توجه كنيم. در سال 2013 در اين اردوگاه بيش از 150 هزار نفر زندگي مي كردند. اگر چه اين 
سرزمين  ازطة جنگ و خشونت كه به واساست براي اسكان موقت پناهجوياني  بزرگ و پرجمعيت پناهگاه

 تعجب آور نخواهد بود كه در آينده شاهد اردوگاه هاي حتي بزرگتري براي اسكان موقت، خود آواره شده اند
معابر سرپناه ها و  به رديف هاي خطيِ. باشيم ي جهانآسيب ديدگان سوانح طبيعي در حاشية كالن شهرها

چيدمان سرپناه ها در قابل درك است كه . توجه كنيمين رديف ها بين ا) »ماشين رو«اصطالحا ( عريض
را  )كاالها و خدمات(كمك ها  در چنين اردوگاه وسيعي، كار توزيعِبين آنها رديف هاي خطي و معابر عريض 
اما اين نوع طراحي فاقد ويژگي هاي محيطي براي . آسان تر مي سازد يبراي مديران و عوامل امدادرسان

 برابرآسيب پذيري خانوارها در  انزوا و افزايش و در نتيجه موجبِ ين پناهجويانبتقويت حس همبستگي در 
، دور از انتظار در چنين اردوگاه هايي در غياب حس همبستگي و هوشياري ساكنين. خشونت و سرقت است

 به اهدافمكررا و كنند استفاده سوء و غفلت مامورين امنيتي » ماشين رو«ر نيست كه سارقين از معاب
، نارضايتي ساكنين اين اردوگاه به موجب شرايط سخت و 2014در سال . خود جامة عمل بپوشانند مجرمانة

نبود امنيت كافي به شورشي انجاميد كه در زد و خورد ناشي از آن يكي از اهالي كشته و تعدادي از مأموران 
                                                                                                          .انتظامي زخمي شدند

 

وقايع  براي بازماندگانِ موقت كه در امر تامين اسكانِ قابل اجرا و موفقيت آميزي »استاندارد«تنها پس 
اقليمي و فرهنگي همان شرايط و  قابل تصور است توجه مردم و مسئولينِ هر منطقه به مقتضيات طبيعي

فرآيند . آنهاست براي كمك به عادي سازيِ روال زندگيبهره گيري از دانش بومي و نيروهاي محلي منطقه و 
فكري و عملي اهالي محل با هم و برخورداري ايشان از پشتيباني سازمان هاي امدادرسان و  مشاركت

بازدارنده  وخود عاملي براي ايجاد حس همبستگي بين ساكنين و استقرار شرايطي مايوس كننده  ،خيرين
، بهره برداري از دانش بومي و توجه به همچنين. جنايتكاران استبراي سوء استفاده و تعرضِ سودجويان و 

هاي  هفرهنگي هر منطقه، ساختاري مناسبِ اقليم و شرايط فرهنگيِ جامعه در زيستگا-اجتماعيارزش هاي 
در چنين شرايطي است كه مي . ستكه به رضايت و خشنودي ساكنين نزديك تر ا سازدمي برقرار موقت 

اين رويكرد . است آنانسالمتي فردي و جمعي  همسو با منافع وتوان از ساكنين رفتارهايي انتظار داشت كه 
جنبه چرا كه نه تنها ريشة  نامندمي  31»محور-امدادرسانيِ جامعه«را  سوانح طبيعي در اسكانِ بازماندگانِ

                                                           

. نيز ناميده اند» محور- امدادرسانيِ اجتماع«د مردمي در كارِ امدادرساني را اين رويكر  31 
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به عنوان يك  ،پناهگاهي زيستگاه لكه بر تقويت همبستگيِ ساكنينِب ،آن در جامعه محلي است هاي كليديِ
                                            . تاكيد دارد ،از خانوارهاي بي پناه و منزوي صرفا مجموعه اينه و  جامعه

 
 هتجطرحي پيشنهادي  در واقع، »امان شهر«ي در زيستگاهي شش ضلعي به نام طرح سرپناه ابرخشت

و  امدادرسانيمسئولين ، توسط مردم محلي» محور-امدادرسانيِ جامعه«تسهيل انتخابِ رويكرد تشويق و 
در آينده اي نزديك ضروري گردد، ما مردم در صورتي كه اسكانِ موقت شماري از . ستدر كشور ما خيرين

آن، با فرهنگ و اقليم  محلي انِاميد آن مي رود كه اين طرح پيشنهادي، با اعمال نظر و ابتكار عملِ سازندگ
به تعداد اقوام و اقاليم سرزمين  را مي توانبه عبارت ديگر، امان شهر و سازه هاي آن . گردد منطبقايشان 
تا مراتب سالمتي و آرامش جسماني و رواني هموطنان عزيزمان  كردبارها و بارها از نو طراحي  ايرانپهناور 
.                گرددبه شايستگي تأمين  عظيمِ آب و هوايي و زلزله،دادهاي تجربه اي تلخ از رخ تحمل پس از  

                                
 


