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 كارگاه آموزشيِ دو روزه، ويژة سازمان هاي امدادگر

 ساخت سرپناه اضطراريِ موقت با فناوري اَبرخشت

كه رويكردي اجتماعي به امداد رساني است، از توانمندي هاي مردم در امداد  ،»امداد رسانيِ مهارت بنيان«

استعداد و توانمنديِ شگفت انگيزِ . رساني، در سطحي وسيع تر، با سرعتي باالتر و نتايجِ برتر، كمك مي گيرد

سرپناه  نفر آموزشِ ساخت 8888امداد رسانيِ مهارت بنيان به حدي است كه اگر در روزِ اول زلزله يا سيل، 

و  بيش  مي بيننداز بازماندگان آموزش  نفرميليون  2222حادثه،  7777تا روز  با تداوم آموزش ها، اضطراريِ موقت ببينند،

هيچ . مي شودسرپناه موقت به دست خود آنان ساخته  299580299580299580299580از 

روش امدادرسانيِ متكي به كاالهاي تجاري مثل چادر و كانكس، 

به رغم هزينه هاي گزاف و تالش حماسيِ امدادگران، از اين درجه 

 ديدگانِ بالياي طبيعياز كارايي در گرم و ايمن نگه داشتن آسيب 

برخوردار نيست. هدف آموزشيِ كارگاه دو روزة ساخت سرپناه 

اضطراريِ موقت با فناوري اَبرخشت، ويژة سازمان هاي امدادگر، 

آموزشِ آموزشگران است تا با باال بردنِ توانمندي هاي شهروندي 

پس از وقوع حوادث، سازمان هاي امدادگر، گزينه هاي بيشتري 

در تخفيف يا پيشگيري از پيامدهايِ بالياي  بتوانندو مدد جويان  داشته باشندبراي كمك رساني به آسيب ديدگان 

طبيعي، مثل بروز بيماري ها و افزايش تلفات، و همچنين در بازگشت به روال عادي زندگي خود، نقش فعال تري 

 ايفا كنند. كارگاه ديگري با همين موضوع، با هدف آموزشِ عموم مردم پيش از وقوع حوادث نيز مهياست:        

www.eabbassi.ir/pdf/workshop_superadobe_2.pdf يك روزة ساخت سرپناه اضطراريِ موقت    كارگاه آموزشيِ     

معرفي كارگاه   •••• 
 ••••  ملزومات ساخت 
)رايگان(اه شهرية كارگ  •••• 
برگزاري كارگاه هماهنگيِ  •••• 
يتصاوير سازه هاي ابرخشت  •••• 
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معرفي كارگاه  •••• 

هالل كلية سازمان هايِ فعال يا مرتبط با امداد و نجات در سراسر كشور، از جمله  :گروه هاي مخاطب    -

.پدافند غير عامل و نشاني، بهزيستي، كميتة امداد، بسيج سازندگياحمر، آتش   

آموزشگران آموزشِ :آموزشي هدف    -  

  شهرستان محالت، استان مركزي: محل برگزاري كارگاه    -

 -   مدت كارگاه: 9999 ساعت كاري، طي دو روز.     روز اول: 11:3011:3011:3011:30- 8:008:008:008:00 صبح و 4:304:304:304:30 -  2222 بعد از ظهر 
                                                                روز دوم:  11:0011:0011:0011:00- 8:008:008:008:00 صبح     

يك سرپناه ، هنرجو 8888تا  6666 متشكل از هر گروه كاري، .گروه كاري 4444تا : كارگاهتعداد هنرجويان در هر     -

.مي سازدآموزشي   
هنرجويان زن و مردي كه . حضور داشته باشد حداقل يك نماينده از هر استان، سازمانِ امدادگرهر  ازتالش مي شود كه : توضيح

.داراي بينة فيزيكيِ قوي تري هستند در كارگاه كارآيي و يادگيريِ بيشتري خواهند داشت  

 2222بنايي با سقف گنبدي و قاعدة دايروي به قطر : آموزشي كه هنرجويان مي سازند سرپناه هايِ ويژگي   -

 بازشوِ 1111ورودي،  1111با سانتي متر از خاك عايق،  25252525ديوارها به ضخامت ، متر مربع 15151515/3333برابر با  بناي زيريعني ، متر

.هواكشِ سقفي 1111و  ديواري  
.استقابل بسط متر مربع،  7777 برابر با زيربناييعني ، رمت 3333تا ، )زير(مواد مصرفي مورد نياز  افزايشبا  ،اين بناقطر قاعدة : توضيح  

 

ه موقتسرپنايك ملزومات ساخت   ••••  
 مواد مصرفي

)متر 360360360360متر،  3333سرپناه با قاعدة (   متر 222260606060، سانتي متر عرض 40404040، )رول( گوني پالستيكي پيوسته+         

)متر 700700700700متر،  3333سرپناه با قاعدة (   متر 444455550000گالوانيزه،  و چهار پردواليه، سيم خاردار، +      

سرپناه موقت . كه در آن بيم پس لرزه نمي رود، استفاده از سيم خاردار الزامي نيستدر موارد اضطراريِ غير از زمين لرزه : توضيح
سازه هاي ابرخشتي كه در آنها از سيم خاردار استفاده  .براي اسكانِ ميان مدت يا دراز مدت حتما بايد به سيم خاردار مجهز باشد

.  نمي شود، ظرف مدت كمتري قابل ساخت است  

  .درشتو سنگ  وانت نيسان، عاري از گياخاك بار 4444 الي 3333خاك، +    
 وضعيت اضطراري، خاك كافي دردر . است مناسب رسو  براي سرپناه هاي موقت، خاك با هر تركيبي از شن، ماسه: توضيح
با دقت در انتخابِ مكان و روش تهيه خاك در  محل، مي توان حفر چاه براي  .فراهم مي شودتوسط سازندگان  از زمينِ محل محل،

و از هم افزاييِ اين فعاليت ها براي تسريع  سرويس هاي بهداشتيِ ابرخشتي و تهيه خاك الزم براي سرپناه ها را با هم هماهنگ كرد
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يگري از هم افزايي در امداد رساني به مناطق مصيبت زده، استفادة چند منظوره از ماشين آالت آواربرداري نمونة د. كار بهره برد
.                                                                     براي فراهم كردنِ خاك مورد نيازِ ساخت سرپناه موقت با ابرخشت است  

 ابزار
عدد     1111خاردار، ي بريدن سيم سيم بر، برا+      
جفت   2222دستكش ويژة كار با سيم خاردار، حداقل +      
عدد، سرتخت و عادي 3333اقل بيل، حد +     
.عدد 3333، )»كلنگ چاه كني«(كلنگ، ترجيحا دسته كوتاه و يك سر +      
آب+      
اما حداقل آب براي درست كردنِ مالت جهت پوشش . سرپناه موقت را مي توان با خاك خشك نيز با موفقيت ساخت: توضيح

.نور آفتاب الزامي استبرابر پالستيكي در  گونيِپيشگيري از پوسيدگيِ و  پربارشسازه در مناطق   

  سازندگان هر سرپناهظرف، به تعداد +   
در مواقع اضطراري از هر ظرفي . استفاده مي شود گوني پالستيكيپر كردنِ  جهتاين ظروف براي جابجايي خاك يا مالت : توضيح

اما ظروف بايد طوري انتخاب شود كه حمل . مي توان استفاده كرد، مثل قوطي خالي روغنِ آشپزي، قابلمه، سطل ماست و غيره
ايمني  ، شكستني و يا ظروف فلزي با لبه هاي تيز،ظرف هاي بيش از حد بزرگ. . مناسب باشدزن و مرد  ،مكرر آن براي پير و جوان

                                                                                                        .و سالمت سازندگان را به مخاطره مي اندازد

عدد 1111، ا چاقوي) ترجيحا( وسيلة برش، قيچي+     
عدد  2222، يا سركج ميخ بزرگ، از نوع ضخيم و سر گرد+     
متر 6666طناب يا ريسمانِ محكم، +     
.)سنگ به اندازة آجر كه يك روي آن مسطح باشد، جايگزين مناسبي استچند قطعه (عدد  3333تا  2222آجر، +     
با كف محكم و ضخيم و شاملِ كفش يان، مناسب براي كار با خاك، گل، سيم خاردار، لباس كارِ هنرجو+   

در فصول گرم سالكاله حصيري   

 مكان
متر مربع 15151515: براي هر سرپناه مساحت كارگاه+     
نزديك به منبع آبترجيحا فضاي باز، زمين مسطح، : شرايط محيط آموزشي+     

 

رايگان :شهرية كارگاه  •••• 

استمرارِ كه براي  نوعدوستي پيشاپيش از خيرينِ» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رسانيِ : توضيح
                                                                     .همراهي مي كنند سپاسگزاري مي نمايداين آموزش ها 
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كارگاه برگزاريِمراحل پيشنهاديِ هماهنگي   •••• 
1111 . زمان مطلوبِ برگزاري كارگاه را با ادارة همكار خود در شهرستان محالت هماهنگ مي  متقاضي، سازمانِستاد

. نمايد  
2222 . مطلوب براي برگزاري كارگاه مطلع مي  زمانرا از » در خدمت اصالح الگوي مصرف«ادارة همكار، سايت

. سازد  
ي آموزشي، متناسب با تعداد و ملزومات ساخت سازه هابرگزاري كارگاه مناسب براي مكان ادارة همكار، . 3333

.هنرجويان شركت كننده را فراهم مي نمايد  
4444 . مربي فناوريِ ابرخشت از سايت در «هنرجويانِ اعزامي به شهرستان محالت از سراسر كشور، با نظارت

خدمت اصالح الگوي مصرف» طي كارِ عملي، به مدت مجموعا 9999 ساعت كاري، ساخت سرپناه موقت را به 
                                                                    .مي گيرند كه بتوانند آن را به ديگران بياموزند نحوي فرا

 

تصاوير   •••• 
مراحل ساخت سرپناه موقت -  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 



 

5 

 

 سازه هاي دائمي با ابرخشت
 مناطق زلزله زده را با فناوريِ بوميِ ابرخشت بازسازي كنيم.

خانه هاي زيبا، ايمن، ارزان و كوچك، قابل ساخت به دست مردم و با كمك يكديگر. ايده آل براي ساده 
 زيستي.

 

معمار، شادروان نادر خليلي، در بسياري از نقاط جهان به عنوانِ روشي علمي و  فناوري ابرخشت، ابتكارِ مهندسِ
تصاوير و . در عين حال نشاط آور براي ساخت خانه هاي جذاب و ايمن به دست ساكنان آنها شناخته شده است

و » نادر خليلي«، »ابرخشت«اطالعات بيشتر در اين مورد را با كاوش هاي اينترنتيِ واژه هايي چون   
.بيابيد  superadobe 

 

 


