
سوانح طبیعی  ملی مسابقه 
پس از سوانح طبیعی طراحی اسکان موقت 

(سیل و زلزله)





مکانی است که هر خانواده به صورت موقت در آن  
یت سکنا گزیده و در آن فعالیت های روزانه و مسئول

.  های خانوادگی اش را از سر می گیرد



مختلفهایگونهارائهبهاقداماخیرهایدههدرمشهورمعمارانوطراحانازبسیاری
.کرداشارهفولرورودلفآلتو،لوکوربوزیه،کارهایبهتوانمیجملهاز.اندنمودهسرپناه

سکونیمواحدیکطراحیهایپیچیدگیگرفتننظردرباکهاندکوشیدهافراداین
و.پردازندبصنعتیوانبوهتولیدبهآننمودنیکنواختباموقتیااضطراریمطلوب
اینموارداکثردراما.دهندقرارآزمایشمورددیدهسانحهکشورهایدرراتعدادی
.استساختهخنثیدیدگانآسیبوسانحهواقعیتراهاتالش

موقت،اجرایبرایالزمشرایطهاآنازنوعچندتنهاشدهارائههاینمونهمیاندر
فادهاستامکاندوام،کردن،جدابندی،سرهمقابلیتآسان،مونتاژنقل،وحملامکان
ناپایدار،ی،انداختندورتولیداتیغالباموقتمسکنمورددرکلیذهنیتوداشتهرامجدد
.استروندهبینازوقیمتارزان

:روند تاریخی طراحی اسکان موقت



تراهکارهایی برای بهبود مسکن موق

بودنداراانامکدیگران،کنترلودخالتعدم،فرزندانگذاشتنتنهاامکاناعتمادکردن،ریسکبزهکاری،برابردرمصونیتساعدی خامنه و حسینی
محیطنظمیبیوآشفتگیاسکان،محیطحیاتوسرزندگیراحتی،وآسایشسکونت،محلبهخاطرتعلقتنهایی،وخلوت

استفادهازنیبامتناسبگوناگونهایمساحتدرنظرگرفتنعملکردی،وفنیعمومی،مشخصاتنظرازخاصهویتبودندارانیکروان منفرد
عواملرگرفتندرنظساخت،دربومیوموجودمصالحازاستفادهپایدار،ومقاوموسبک،ساختهپیشصورتبهتولیدکنندگان،

دیگرسویازسرمایشوروشنایی،گرمایشبامرتبطشرایطرعایتویکسوازفرهنگواقلیممانندآسایشبرمؤثر

آسان،قلنوحملقابلیتانبار،درآساننگهداریشرایطبرپایی،ازقبلحالتدرکمحجموزن،کمبودنباال،ساختسرعتبمانیان و بختیاریان
مساحترایباجراوارائهآینده،درگسترشامکاناندک،فنیمهارتبهنیازباسادهاجرایاتصاالت،تعدادوهاگونهبودنکم

ترسدسدرمصالحازاستفادهقطعات،جایگزینیوتعویضامکانقطعاتسایروپیساختگیپیشگوناگون،های

حدودفظحوتثبیتاست،ماندهباقیسالمفاجعهازآنچهحفظواثاثانبارکردنباران،وبادسرما،گرما،مقابلدرمحافظتبحرینی و آخوندی
خصوصیمحیطتأمینروانی،امنیتایجادخانه،



گاهیسکونتهایواحدساختهپیشهایروشدر
وبودهآمادهقطعاتتمامییایابندمیانتقالمحلبه
اختسهزینهکهاستبدیهی.شوندمیبرپامحلدر
ودهبتوجهقابلشدهساختهاینمونهجاییجابهو

.استلیقبوقابلاستاندارددارایساختکیفیتولی

ومزایادارایدیگرهایروشبامقایسهمقامدرکه
بهتوانمیاولنگاهدرکههستندمختلفیمعایب
واولیهگذاریسرمایهنظراز:کرداشارهزیرموارد
یشپهاینمونهازمحلبهتجهیزاتومصالحانتقال
دارایهاروشایندیگرسویازوترندارزانساخته
بههاآنتبدیلبرایوهستندتریپیشرفتهفناوری

ترییشبفعالیتوتحقیقبهاحتیاجاجراقابلنمونه

استهاییروششاملمحلدرساختهایروش
نیرویجهتبومیهاینیروازمعموالهاآندرکه
اززنیساختمانیمصالحغالبوشدهاستفادهکار

عدمدلیلبههاروشاین.شودمیتهیهمحلهمان
آوردنفراهمومصالحخریدجهتهزینهبراینیاز

میمتماهاگزینهدیگرازترارزانمعموالکارنیروی
البجوآسانزیبا،بسیارهاینمونهازیکی.شوند
خشتابرباشدهساختههایخانهروشاینتوجه
.است

بقالقطعاتمعموالساختهپیشنیمههایروشدر
هبوشدهفراهمپیشازساختآالتماشینیاوها

قالانتکاملهاینمونهساختجهتنظرموردسایت
ایپاششهایشیوهازعموماهاروشاین.یابدمی

.کنندمیاستفادهقالبدرمصالحریختن



نمونه های اجرایی اسکان موقت درایران

نمونه های اجرایی اسکان موقت درسایرکشورها



:  درایراننمونه های رایج اسکان موقت 

عدم تامین سرمایش وگرمایش مناسب-
عدم تامین امنیت استاندارد-
عایق نبودن چادرها دربرابر عوامل جوی و باد و  -

باران
مناسب نبودن از نظر حفاظت اموال، دام ها و  -

غذاییجیره مواد 
چادرنبود تهویه و آلودگی داخل -
چادرهامشکالت گرمایش داخل -
پوسیدن زود هنگام-

هزینه ی باال ساخت وحمل ونقل-
سبعد خانوار باال و فضای کم برای زندگی داخل چادر و کانک-
عدم تناسب باشرایط اقلیمی -

چادرها  و کانکس ها



لینادر خلیسازه های کیسه شنی 

مقاومت در برابر زلزله-
متری200-40الگو های خانه -
پایینمصرف انژی -
سریعتکنولوژی پایین و اجرای -
فرمیانعطاف پذیری -
دسترسی آسان به مصالح-

النپرویخشتابرگیریقرارپالن،انتخابازبعد-
دوگیریقرارکششینیروهایکردنمهاربرای-

ازدبعخشتابرازالیهدوهربینخاردارسیمردیف
پایینیالیهکوبش

خشتابر سیستم -
درازایابشنیهایکیسهبرخشتابرسیستماساس-

گرفتهقرارتنظیمقابل
ایژهویفیبرهایباشدهتقویتخاکازهاییکیسه-

هایرشتهآبترکیبباوشدهکاهجایگزینکه
.آوردمیوجودبهراطوالنی

(2005زلزله زدگان پاکستان )



معماری با مصالح کاغذی

ایبرمناسباتیهایقابلیتدارایاماناپایداروضعیفظاهربهایمادهکاغذ•

ایسازهغیروایسازهصورتبهکاربرد

موقتفضاهایاحداثخصوصاساختماندرنیازموردتقاضایازبخشیپاسخگوی•

سانحهازپس

ایهشبکهشو،تاصفحاتلوله،صورتبههندسیمقاطعآوردنوجودبهامکان•

اندکجرموباالمقاومتباپوستهوزنبوریالنه

ردایسازهاستفادهبرایهندسیاشکالترینمقاومازیکیایلولهمقاطع•

معماریوساختمان

: در سایر کشورهانمونه های رایج اسکان موقت 



شهر کوبه در ژاپن

درخساراتیباژاپنکوبهشهردر1995ژانویه17درریشتر7بزرگیبهایزلزلهوقوع•
خانمانبینفرهزار300وکشته6000حدود

سرپناهتامینجهتکاغذیهایلولهازاستفادهگرفتنقرارتوجهمورد•
نفرپنجتوسطساعت6مدتدرطرحبرپایی•
پناهگاهاحداثجهتدائمهایمسکناحداثازپسهاکلبهایناجزاازمجدداستفاده•

هاخانمانبیبرای
شدهتهیهشدهبازیافتمصالحازکههاییلولهتوسطهانیروانتقال•
ازکنچوبالیهدوبینکهاستمقواییهایلولههمینازنیزهاخانهاینکفپوشش•

میرپشنهایکیسهباهاجعبهاین.گیرندمیقرارنوشابههایجعبهرویوداردقرار
توسطزنیسقفبار.شودمحافظترطوبتازکلبهکفتاشودمیباعثامراین.گردند

هادیواربههستندمتصلیکدیگربهچوبنازکصفحاتباکههالولههمینازتعدادی
.یابدمیانتقال

: در سایر کشورهانمونه های رایج اسکان موقت 

Shigeru Ban Architect



co2شامل کپسول گاز -
فیت مربع144-
مقام در برابر باد-

حسوانازپسشیگروبانموقتاسکانطرح
ترکیه

بازسازیازبعدوسال5گذشتازپسخانه هااین
اهدایهترکزلزله زدگانبهوشدندبازآسیب دیده،مناطق
افرادیکثرتوامکاناتکمبوددلیلبهترکیهدر.شدند

خانه هایبودند،دادهدستاززلزلهدرراخودمنازلکه
هعالی رتبکارمندانونظامیانبهتنهاژاپنیموقت

.یافتاختصاص
Turkey, 2000

طرح اسکان موقت شیگروبان
پس از سوانح هند

Bhuj, India, 2001

شیگروبانموقتاسکانطرح
فیلیپینسوانحازپس

یلوله هانیزوبامبوچوب هاینظیرمحلیمصالحاز
.شدتفادهاسداخلیفضایتقسیمبرایروکشدارمقوایی

ه الستختهوشدپوشاندهمحلیحصیرهایازدیواره ها
شپوشروی.گرفتقرارسازهکفروینارگیلچوبو

.گرفتقرارنخلبرگازالیه اینیزسقفضدآب
(حصیرازاستفادهسازیبومی)

Cebu, Philippines,2014



(رول های کارتونی)خانه سازی با کاغذ 

نمسکتامینواضطراریاسکانجهتکاغذیهایلولهکارگیریبه•

(زانیاتاندرکشینسلقربانیان)روانداییپناهندگانازگروهیموقت

ایذوزنقهقابباهاییچادرساختدرکاغذیهایلولهازگیریبهره•

قابهااینرویپالستیکیچادریغشایشدنکشیده•

چوبیهایمیخبهطنابباقابگوشسهانتهایشدنکوبیده•



IKEA’s Modular Better Shelter Housing Unit

سازه هاییطراحیجهتسوئدیطراحانازگروهیاقدام-

بالیایآسیب دیدگانیاپناهندگانموقتاسکانبرای

طبیعی

مدوالرسازیخانه-

ایهارروشناییتامینبرایخورشیدیهایپنلجدیدمدلدر)

(شده

برقازکهدیایالهایالمپباهاخانهروشنایی-

کندمیاستفادهخورشیدیصفحاتتوسطتولیدی

موردصفحاتهمراهبههاآنفلزیاسکلتگیریقرار-

جعبهدودردیوارهاوسقفدراستفاده

ساعت8-4:نفر4توسطاجرازمانمدت-

عراقیآوارگانوسوریپناهجویاناستفادهمورد-

: در سایر کشورهانمونه های رایج اسکان موقت 



جزایر خانه از بطری پالستیکی برای پناهجویان در ال25طراحی 

خانه بازیافتی•
مناسب برای اقلیم سخت و کویری•
طراحی بومی•
درجه سلسیوس45دمای •
مقام در برابر طوفان شن  •
باران های مخرب•
(UNHCR)ملل متحد سازمانعالی پناهندگانتحت تاییدیه کمیساریای •

(Tindouf town)



دقیقهیکعرضدرخانهبرپایی•
انلپبهمجهزوبارانآوریجمعسیستمدارایوقیمتارزانمصالحباسبکپناهگاهی•

خورشیدیهای
بازبامبوشکلXهایستونکمکبهکهطوریبهپذیرانعطافایسازهپناهگاه،یسازه•

شودمیبستهو
نفر10تا4ازاسکانقابلیتومربعمتر11.7تا4ازآنمساحتبودنمتغیر•
سایتهبوشدهحملهواپیمادرفشردهوبستهصورتبهداردراشدنبستهوبازقابلیت•

.دهندسعهتوخودنیازمطابقراآنتوانندمیراحتیبهساکنانسایتدروشودمیمنتقل

”JUST a minute“اسکان موقت کشویی



آمریکامتحدهایالتساخت-
شکلگنبدیتکه21-
آلومینیومیسازه-
:اجرازمانمدت-
ساعت3:(تجربهبیفرد3توسط)
دقیقه45:برچیدنزمانمدت-
مدوالر-
خوابیدهنفر10-6:ظرفیت-

نشستهنفر20-30
2.60ارتفاع-
بادبرابردرمقاوم-

InterShelter Dome Package
$15,600.00

Home, Studio, Commercial, Emergency 

دیسازه مدوالر آلومینیومی و گنب



Life Cube

سازه چادری و بادی-
مورد استفاده صلیب سرخ در آمریکا-
قابلیت اتصال متوالی  -

co2شامل کپسول گاز -
فیت مربع144-
مقام در برابر باد-



Latticed aluminum shelters

پرودانشگاهدانشجویتوسططراحی•
(جنوبیآمریکایغرب)
ایشبکهیسازه•
امتضخوابعادباآلومینیومیهایپوشش•

متفاوت
ویانرژسازیبهینهجهتفومازروکشیبا•

گرمایش
تهویهجهتهاگلبرگشدنبرداشتهقابلیت•

اسکان موقت مشبک آلومینیومی



world shelters: U dome

کالیفرنیاتولید•
مدوالروهندسی•
.شودسازیبومیتواندمیمتریال•
زیادعمرباهزینهکم•
باری،انپزشکی،کلینیک)عملکردچند•

(اوژانسمراکز،کارگاه

شکل  uگنبد 



Maggie Shelter

بلژیکیطرح•
پیشینهایچادربامقایسهدرعمرطولسال15•
مدوالر•
محلیوهزینهکممتریال•
عملکردیچند•
درآنچههربامیدهدراامکاناینهادیوارجدارهدوسیستم•

وتحرارعایقراچادرزبالهیاشنتاگرفتهکاهازباشددسترس
.کردصدا

نفر60:گنجایشماکزیمم•

پناهگاه مگی



Woven Refugee Tents

برنده جایزه معماری •
طراحی فوق العاده عملکردی•
قابل حمل •
سبک•
فلسطینی -طراح کانادایی•
تریکیبهره گیری از انرژی خوشید جهت تولید آب گرم و  تولید انرژی الک•

چادر مواج پناهجویی



نمونه برای پناه جویان5هزینه شده تا  50,000$تا به امروز
.سوریه فرستاده شود

Exo Emergency Shelters •طراحی کارآمد
قابلیت ذخیره سازی•
نفر و بدون وسیله  4نصب آسان توسط •

راقهوههایفنجاناینکافیست
اشتهدموقتمسکنیکتابرگردانید

.باشید

ر پنل سقفی شفاف برای دریافت نو•
رمایشی قابلیت نصب وسیله سرمایشی گ•

بیرونی  

پناهگاه اکسو



ساخت انگلستان•
اختراع متریال جدید تحت عنوان بتن های پارچه ای•

تعداد محدودی توسط ارتش آمریکا خریداری شده•
دالر 60–23متر مربعی •

Concrete Canvas Goes Beyond Fast-Deploying Shelters
March 20, 2013

یمتریال جدید بتن کرباس



قابلیت نصب سریع و آسان  

استحکام و پایداری سازه ای  

قابلیت حمل و نقل آسان 

جزییات اجرایی ساده  

امکان گسترش سازه



متخصصکارنیرویوپیچیدهتجهیزاتبهنیازبدوننصبقابلیت
سازهبرپاییدرمردمپذیریمشارکتامکانو

امکان جمع آوری و برپایی آسان و استفاده مجدد

(جویزوالتنوبادگرما،سرما،مقابلدرمحافظت)محیطیآسایشایجادواقلیمیشرایطباتطبیققابلیت

(مترمربع15حداکثراشغالسطح)کمینهاشغالسطحباسکونتبرایابعادیاستانداردهایتامین

قابلیت انبار و بسته بندی در حداقل فضا 



300درحداکثر)هاشیتدرپیشنهادیطرحتوضیحاتهمراهبهطراحیروندوهاایدهارائه(1
(واژه

پیشنهادیطرحازبعدیسهتصویرعدددوحداقلارائههمراهبه50/1مقیاسدرمقطعنما،پالن،(2

(دتایلعدددوحداقل)طرحاجراییجزئیاتارائه(3


