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در زلزله لرستانآناسكان موقت و راهكارهاي بوميروش 
چكيده

ايران كشوري است كه به دليل پهنه گسترده آن و قرارگيري اش بر روي كمربند زلزله تحت تاثير انواع سـوانح  
. استدر اين بين زلزله نقش بسزايي در تخريب فراوان خانه هاي شهري و روستايي داشته. بوده است

آنچه كه مسلم است اين است كه پس از زلزله هاي ويرانگر و مخرب، نياز به تامين سرپناه اضطراري و موقت امري واضح 
لزوم تامين اين مهم، با توجه به شرايط محيطي، جغرافيـايي، فرهنگـي، اجتمـاعي و فاكتورهـاي فـراوان      . به نظر مي آيد

1382به عنوان مثال در زلزلـه سـال   . شيوه هاي متنوعي در نظر گرفته شودديگر، در مواردي باعث گرديده كه روشها و
در فصل زمستان همچنين زمان بر بودن طول دوره بازسازي استفاده از كانكس هاي سانحهبم و بروات به دليل رخ دادن 

چون رخ دادن سـانحه  به داليل خاصيلرستان 1385سال اما در زلزله. پيش ساخته در دستور كار مسئوالن قرار گرفت
دوره اسكان موقت حذف شد و تصميم بـه ادامـه   ،در فصل بهار و وجود موقعيت مناسب آب و هوايي جهت ساخت و ساز

با اين همه آنچه كه در تجارب پيشين عيان گشته است ايـن اسـت كـه    . اسكان بازماندگان با استفاده از چادر گرفته شد
امون وضعيت اسكان اضـطراري و موقـت وجـود داشـته اسـت كـه در مـواردي بـا         پس از هر زلزله مخرب، چالشهايي پير

روشهاي خودجوش، بومي و به نوعي ابتكاري بر برخي از معايب اين دوره فائق آمده و گذران زندگي را آسـان تـر نمـوده    
.اند

از چـادر بـه خانـه هـاي     لرستان از جمله سوانحي بوده كه در آن به دليل انتقال مسـتقيم بازمانـدگان  1385زلزله سال 
جهت غلبه بر چالشهاي پيش روي اسكان موقت ، كه توسط چـادر صـورت   دائمي، روشهاي جالبي توسط آسيب ديدگان 

.گرفت، بكار برده شد
بـا  ايـن روش  .گرديده استاستفاده كيفيدر مطالعه حاضر اساساً از روش رايج در تحقيقات اجتماعي تحت عنوان روش 

-گرديـده اي  نيـز اسـتفاده   هاي مطالعه اسنادي يا كتابخانـه منظور تدوين ابعاد نظري موضوع، در كنار اين روش از شيوه
. است

در اسكان و سرپناه موقـت پـس از زلزلـه لرسـتان     روش بكار گرفته شده بر آن است كه به بررسيمقاله حاضر
هاي بكار گرفته شده و بـه نـوعي   برخي از تكنيكبپردازد و در اين بين با اشاره به مشكالت بوجود آمده در اين مرحله به

قـت  هاي ايجاد شده در دوران اسـكان مو بومي و نيز ابتكاري توسط بازماندگان زلزله لرستان به منظور غلبه بر محدوديت
.بپردازد

، روشهاي ابتكاري و بوميزلزله لرستان، اسكان موقت، چادر: كلمات كليدي

مقدمه
اند كه اسكان برخي بر اين عقيده. اختالف نظرهاي فراوان پيرامون اسكان و سرپناه موقت وجود دارداصوالً

د آنان اسكان و سرپناه موقت زنجيره به اعتقا. باشدموقت حد واسط بين مراحل اسكان اضطراري و بازسازي دائمي مي
. گيرنددر نظر نمياي مجزابه عنوان مرحلهن راآباشد كه ماهيتاً وصل مراحل ابتدايي مديريت سانحه و بازسازي دائم مي

به هر حال . بايست بصورت جداگانه در نظر گرفته شودباشد كه مييك مرحله مجزا مياز طرف ديگر برخي معتقدند اين 
توانند به راحتي و بريزان و مديران بازسازي ان گفت كه فلسفه وجودي اسكان موقت از يك نگاه اين است كه برنامهتومي

همچنين مردم نيز به دليل وجود سرپناه موقت از گزند وريزي نمايندگيري و برنامهتصميمكمتريدغدغه خاطربا
همچنين .دهدهاي سنگيني را بر دوش مسئوالن قرار ميهزينهاز نگاه ديگر وجود اسكان موقت. حوادث در امان باشند

باعث كاهش مشاركت مردم در بازسازي شده و برنامه بازسازي را تهديد نمايد چرا كه با وجود اسكان موقتممكن است
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تاخير هايشان كم شده و برنامه بازسازي به اسكان موقت ممكن است از احساس اضطرار مردم نسبت به بازسازي خانه
.افتد

با اين در زلزله لرستان . گردندي، بنا به شرايط در هم ادغام ميو موقت گاهيبايد گفت دوره اسكان اضطرار
چون شرايط مساعد ينيز با توجه به داليليابد و ديدگاه كه در صورت حذف اسكان موقت مشاركت مردم افزايش مي

در چادرها ادامه يابد بدين يبر آن شد كه دوره اسكان اضطرارتصميم ديگر اسكان موقت و داليل ي، هزينه هايجو
بود اما يي مزاياياين مسئله اگرچه دارا. گردديسپرياسكان اضطراريمعنا كه دوره اسكان موقت نيز در چادرها

د عدم وجوو تابستانيشدن حداقل چند ماه زير چادر با وجود گرمايسپر. به همراه داشتنيز يمشكالت فراوان
بكار گرفته شده در اين مرحله از زلزله توسط يابتكارياز روشهاياما برخ. شدياامكانات مناسب باعث مشكالت عديده

.استشدهبه آنها پرداخته در اين مقالهتر گردد كهبر آنها سادهيآسيب ديدگان باعث شده بود كه گذران زندگ

مروري بر چارچوب نظري و تجارب پيشين
از نظـر  . باشـد است كه مسـكن مناسـب حـق هركسـي مـي     بيانه جهاني حقوق بشر آمده25شماره در نشريه

UNHCR امكان دسترسي بـه خـدمات،   از داشتن حق مالكيت قانوني بر ملك خودتخصوصيات مسكن مناسب عبار ،
دسـترس و قابـل سـكونت و    بايست قابل تهيـه، قابـل   اين مسكن مي.باشدميها و امكانات مورد نيازمايحتاج، زير ساخت

اين در حاليست كه بواسطه رخ دادن سوانح طبيعي مخـرب و  ). Sultan Barakat, 2003( همخوان با فرهنگ باشد
در شرايط بحراني پس از سانحه، زماني كه كاركردها و نهادهاي اجتماعي يـك جامعـه بـراي دوره زمـاني مشـخص بهـم       

هـاي  بنـابراين يكـي از مهمتـرين اولويـت    . گـردد لب مـي سـ ديدگان آسيب، از)داشتن مسكن مناسب(ريزد؛ اين حق مي
.به آنهاستهترين زمان ممكن ادر كوتسرپناه دائمي بازماندگانگرداندناندركاران، بازمسئوالن و دست

 Sultan( از طرفي مسئوالن بازسازي خواهان اين هستند كه هرچه سريعتر بازسازي صورت پذيرد و پايان يابد
Barakat, 2003 .(اي برگزيـد هـاي ميانـه  تـوان راه از طرفي ميان ايجاد سرپناه اضطراري و بازسازي مسكن دائمي، مي
هـاي  اما در هر حال هرچه زودتر مرحله بازسازي آغـاز شـود هزينـه   . توان اسكان موقت را حذف نمودبدين معني كه مي

به عنوان نمونه در زلزله لرستان اين .)9:1371:س از سانحهسرپناه پ(شوداي كمتر ميكلي اجتماعي، اقتصادي و سرمايه
.راه ميانه با حذف اسكان موقت صورت گرفت

ان ديدگان نياز به سرپناه اضطراري، سرپناه موقت، اسـك مسكن آسيبدر فرآيند بازسازي و جهت تأمين معموالً 
).Quarantelli, 1982(باشد موقت و سرپناه دائم مي
).Lindell et al., 2007: 348(ين فرآيند را به صورت شماتيك نشان داده است ا) 1(شكل شماره 

فرآيند تأمين سرپناه دائم پس از سوانح: 1شكل شماره

سرپناه اضطراري معموالً براي حفظ بازماندگان از گزند شرايط بد آب و هوايي همچون گرماي هوا، باد و بـاران  
). Bolin, 1993(خوابنـد  ها و وسايل شخصي خود مـي ها پس از زلزله در ماشينخانوادهبراي مثال بعضي. شودبرپا مي

شود در اين مرحله همچنـان امكانـات   استفاده ميو يا چادر براي سرپناه موقت معموالً از خانه دوستان، آشنايان و اقوام 
در اسـكان موقـت   ). Tierney et al., 2001(باشد ديدگان برقرار ميدولتي اعم از تأمين آب و مواد غذايي براي آسيب

سازند يا به وسيله دولت براي آنـان سـرپناه   باشد سرپناه ميهاي قبلي خود نميبازماندگان در مكاني كه لزوماً مكان خانه
مرحلـه  ). Bolin and Stanford, 1998(شود تا جهت يك دوره زماني چند ماهه زندگي خود را بگذراننـد  ساخته مي

سانحه سرپناه 
اضطراري

سرپناه موقتاسكان موقتاسكان دائم
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ديدگان ساخته و تحويل آنـان داده  هاي آسيباي است كه معموالً در همان مكان قبلي خانهسازي مرحلهو خانهبازسازي
). Wu and Lindell, 2004(شود مي

پـس از ديـدگان آسـيب . شـود زده وارد مرحله جديدي ميپس از مرحله اسكان اضطراري، مردم منطقه سانحه
گيـري كننـد و در امـور مشـاركت داشـته باشـند      اً نسبت به مسائل مختلـف تصـميم  بازيافت خود تمايل دارند كه شخص

از نظركـوارانتلي  . تواند در زمينه ساخت سرپناه اضطراري و موقت نمايـان گـردد  اين مشاركت مي.)110:1379: بحريني(
عددي نيـز كـه سـرپناه داده    ديدگان در مرحله اسكان موقت يا خود اقدام به ساخت سرپناه  نموده و يا در موارد متآسيب

شده به آنان مغاير با فرهنگ جامعه بوده و يا همخوان با شرايط زنـدگي آنـان نباشـد در صـورت اسـتفاده از آن سـرپناه،       
در ايـن مرحلـه، در   به هـر حـال   ). Quarantelli, 1982(نمايند دست به تغييرات فراوان جهت بهتر نمودن اوضاع مي

شورهاي در حال توسعه بيش از همنوعانشان در كشورهاي صنعتي به مهارتهاي خود متكي مردم كزمينه ساخت سرپناه، 
حه ناگر سـا . كندسازند صدق ميهاي خود را مياين مطلب بخصوص در مورد روستائيان، كه اصوالً خودشان خانه. هستند

تماني، خه كمكهاي فني و مصـالح سـا  امكان ماندن در محل را بدهند، آنان، با وجود احتياج بدر حدي باشد كه به ايشان 
سـاخت  (در زلزله لرسـتان ايـن امـر    .)12: 1371:سرپناه پس از سانحه(توانند سرپناه براي خود برپا كنندبه سرعت مي

.خوردكامالً به چشم مي) سرپناه موقت با استفاده از مصالح بومي
باشند كه  در اكثر موارد خود اقـدام بـه   ه رو ميپس از هر سانحه معموالً مردم در ايجاد سرپناه با مشكالتي روب

).Bolin and Stanford, 1998(نمايند رفع اين مشكالت مي
:باشدسرپناه شامل موارد ذيل ميوظايف عمده ز نظر بازماندگان ا

.محافظت در مقابل گرما، سرما، باد و باران.1
.استفاجعه سالم باقي ماندهرآنچه دانبار كردن اثاث و حفظ .2
.)مالكيت و حق تصرف( تثبيت و حفظ حدود خانه .3
و همچنين تجديد سازمان درآوردن اموال، بازسازي ساختمان( اوليه براي انجام عمليات بعدي شرايط ايجاد.4

).اجتماعي
.و تامين يك محيط خصوصيروانيايجاد امنيت .5
.)خدمات پزشكي ، غذا و غيره(تعيين نشاني مشخص براي دريافت خدمات.6
.اي كه امكان دسترسي به كار وجود دارداسكان افراد در محدوده.7
انـد آينـد سـانحه تخليـه كـرده    ي پـي هـايي كـه خانـه خـود را از تـرس آسـيبها      تامين منزل براي خـانواده .8

.)1379:111:بحريني(
بـرآوردن  با توجه به موارد فوق در زلزله لرستان مشاهده گرديد كـه مـردم بـا ايجـاد سـرپناه موقـت سـعي در        

. نمودندهاي مذكور ميخواسته
چـادر شـناخته شـده تـرين نـوع      . در زلزله لرستان مردم مدت طوالني را پس از زلزله در چادر سپري نمودنـد 

سرپناه اضطراري است و در مقابل ساير شكل هاي سرپناه كه چندان موفقيتي نداشته انـد، همچنـان مـؤثرترين و قابـل     
اين وسـيله در مـواردي   ا وجود ضرورت و محاسن آشكار چادر، در عين حال ب.  به شمار مي آيدانطباق ترين وسيله امداد 

:به عنوان مثال،هايي استداراي محدوديت
فاقد برخي از خصوصيات اساسي سرپناه است و از نظر حفاظـت امـوال دامهـا و ذخيـره مـواد غـذايي چنـدان        .1

.مناسب نيست
.جاي كافي براي يك خانواده را ندارد.2
.چادر در اثر موارد جوي بسيار زود مي پوسد.3

بر هين اساس مردم لرستان پس از زلزله دست به اقداماتي در كاهش معايب چادر زدندكـه بـه آنهـا پرداختـه     
.خواهد شد
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توان نتيجه گرفت كه هدف اصلي مسئوالن در بازسازي پس از سوانح تحويل بنابراين بر اساس مطالب فوق مي
، كوتـاه و  از روشـهاي متعـدد  در برخي از مـوارد باشد و جهت نيل به اين هدفزي شده به بازماندگان ميهاي بازساخانه
در ايـن  اما آنچه مسـلم اسـت،   . باشدميمزايا و معايبي دارايكه ، نمايندمياستفاده اسكان موقتهمچون حذف بر ميان

چرا كه اقتضـاي ايـن   .كنندو خالقيت خود استفاده ميها از مهارتديدگان در كاهش معايب سرپناهدوره است كه آسيب
.)1386: ظفري(آن است كه مردم تمايل به انجام امور و اصالح مشكالت موجود سرپناه خود دارند)اسكان موقت(دوره

هـا جهـت اسـكان    در هر يـك از ايـن زلزلـه   هاي پيشين در دنيا نمايان گشته است كه با بررسي برخي از زلزله
كه برخـي از  است، شده كه در هركدام معايب و مزاياي خاصي وجود داشتهاضطراري روش خاصي در نظر گرفته موقت و 

:آنها عبارتند از
ايتاليا.1

ها همچون زلزلـه  برخي از اين زلزله. باشدهاي شديدي ميايتاليا از جمله كشورهايي است كه در معرض زلزله
خانماني تعدا كه باعث بي. باشندهاي اين كشور ميترين زلزلهاز معروف) 1968(و بليچه ) 1976(، فريولي)1980(ايرپينيا

.فراواني گرديد
هاي معروف ايتالياخانمان در زلزلهتعداد افراد بي: 1جدل شماره 

خانمانتعداد بيمحل وقوعسال وقوعلرزهنام زمين
نفر000/60بليچه والي1968بليچه
نفر000/110فريولي1976فريولي
نفر000/250ايرپينيا1980ايرپينيا

سـكان موقـت   ها با توجه بـه ميـزان خرابـي و خسـارات بـاال، دولـت ايتاليـا تصـميم گرفـت كـه ا          در اين زلزله
زيرا در آن زمان نظـر بـر ايـن بـود كـه      . دهدانجامهاي پرفابريكه و پيش ساخته كانكس و خانهبوسيلهديدگان را آسيب

دوره اسـكان  (يادي واحد مسكوني جهت سكونت اين تعداد بي خانمان فرآيندي زمان بر بوده و ايـن دوره ساخت تعداد ز
به دليل وارداتـي بـودن ايـن مسـكن موقـت،      ها در برخي از اين زلزله. هاي پيش ساخته سپري شودبايد در خانه)موقت

بـه دليـل طـوالني شـدن بـيش از حـد       همچنـين  ،وددر نظر گرفته نشده ببرخي از نياز بومي مردم بوسيله اين كانكسها
شان بوده، بنابراين دست به تغييرات زيادي در نمـا  هاي دائميها، خانهكردند كه اين خانهفرآيند بازسازي مردم تصور مي

ن ايـ اهي اوقـات گـ نمودنـد، ولـيكن   كه در اكثر موارد اگرچه نيازهاي خود را برآورده ميزدند، و قسمتهاي داخلي آن مي
آنچه مسلم است اين كه سـاخت چنـين اردوگاههـا و    . شداعث بدتر شدن شرايط موجود ميتغييرات غير اصولي بوده و ب

،باشـد كـه بسـيار گرانتـر از چـادر و امثـال آن مـي      باالتر، هاي از پيش ساخته با كيفيت مناسب و سطح رفاه نسبي خانه
مدت در نظر گرفته شـود وايـن خـود يكـي از مشـكالت اساسـي       تواند به عنوان يك اسكان اضطراري و موقت كوتاهنمي

باشـد از  زيرا مردم انگيزه خود را جهت انتقال به اسكان دائم كـه هـدف اصـلي مـي    استهاي پيش ساخته اسكان با خانه
.)1369: اهري(دهنددست مي

ژاپن.2
در مقياس ريشتر شهر كوبه ژاپـن  درجه2/7اي به بزرگاي زلزله1995ژانويه سال 17دقيقه 46و 5در ساعت 
نفـر  4571اين زلزله باعث خسارت مالي و جاني فراواني در اين كشور گرديد، به طـوري كـه حـدود    . را تكان داد

بيشـتر  . )Municipality of Kobe, 2005(نفر نيز مجـروح شـدند  14678نفر مفقود و نزديك به 2كشته، 
بـه  در اين زلزله. اي بود كه در اثر زلزله منطقه را فرا گرفتران كنندهخسارات مالي و تلفات جاني بر اثر آتش وي

ديدگان را در وهله اول در اماكن عمـومي چـون   ها دولت ژاپن ناچار شد كه آسيبدليل حجم بسيار وسيع خرابي
قر در اما با گذشت زمان و همچنين كاهش تعداد افـراد مسـت  . هاي ورزشي و پناهگاهها اسكان دهدمدارس، سوله
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آنها خراب يا سوخته شده بود را در منازل مسكوني موقت اسكان اماكنديدگاني كه اين اماكن نياز بود كه آسيب
با توجه به اينكه جمعيت سالمندان در ژاپـن نسـبت بـه    (تر بويژه براي سالمندان دهند تا با ايجاد شرايط مناسب

ريـزي  جهـت    زمان كافي براي برنامـه صورت دولت ژاپندر اين . ايجاد گردد) كل جمعيت ژاپن قابل توجه است
بـه  . دادنـد تا زمان اسكان دائم در اين منازل موقت زنـدگي خـود را ادامـه   ديدگانآسيبو نيزداشترابازسازي

هاي موقتي چون كانكس در فضـاهاي بـاز موجـود در شـهر ماننـد      با ايجاد سرپناهمديريت بازسازيهمين دليل
تـر از زمـان اسـكان اضـطراري بتواننـد بـه زنـدگي ادامـه         ديـدگان راحـت  ايجاد كردند تـا آسـيب  پاركها، فضايي 

از طراحي مناسبي جهت استفاده افـراد  ايجاد شده در ژاپن اسكان موقتدر مواردي.)Johnson, 2000(دهند
شها و سرويسـهاي بهداشـتي   به دليل ارتفاع زياد دوافراد كم توان به عنوان نمونهچرا كه كم توان برخوردار نبود 

قابـل اسـتفاده   با توجه به داليل فنـي  ان و معلولين مندرمپهاي ويژه سالاز طرفي . آنان نبودنداز قادر به استفاده 
تحويل آنان گرديـد و مشـكل فضـاي    ربدون توجه به تعداد اعضاي خانواهاي مسكن موقت واحدهمچنين . نبود

.)1384: لو و طاهريخدابنده(شهود بود در خانوارهاي پر جمعيت ماسكان موقت

گيالن و زنجان.3
گيالن و زنجان هاياي استانزلزله1369خردادماه سال 31دقيقه بامداد روز پنج شنبه 30در حدود ساعت 

ه به با توجه به اين كه مدت زماني تا فصل بارندگي و سرما باقي نمانده بود و همچنين با توجزلزلهدر اين. را لرزاند
در . هاي مختلف نمودديدگان به روششرايط خاص اقليمي منطقه دولت اقدام به برپايي اسكان موقت براي آسيب

ديدگان قرار گرفت، در شهرهاي رودبار و عمودي دراختيار آسيبشناژ افقي وامتري ب35هاي كوچك مواردي اتاق
هزار تومان و برخي 20در تعدادي از روستاها نيز مبلغ حدود .متري به نام فابين به امانت داده شد12ها منجيل اتاقك

.)1379: شناس و جوديحق(مصالح ساختماني  به مردم داده شد تا خود به احداث اسكان موقت بپردازد

و اسكان موقتزلزله لرستان
1/6بزرگاي زمين لرزه اي با 11/1/85ثانيه به وقت محلي صبح روز جمعه 43دقيقه و 47و4در ساعت 

دشت سيالخور، ما بين شهرهاي درود و بروجرد را به لرزه در آورد، كه ) ريشتر( درجه در مقياس امواج دروني زمين
ساختمانها و تاسيسات اگر چه ميزان خسارات وارده  به . كيلومتر برآورد شد14تا 10عمق كانوني زمين لرزه بين 

گيالن و زنجان و زلزله سال 1369هاي اخير كشور همچون زلزله سال ه با زلزلهها در مقايساما ميزان كشته، فراوان بود
هاي متعدد شب قبل از سانحه، باعث شده نفر اعالم گرديد، چرا كه وقوع پيش لرزه64بم بسيار اندك و در حدود 1382

پايگاه ملي (مهم در كاهش تلفات انساني بسيار موثر بودبود كه مردم شب را بيرون از منازل خود سپري كنند و اين
.)1385: هاي علوم زمينداده

جاد يزان خرابي ايبا توجه به حجم حادثه و مان كشورريموجب شد كه مدسانحه در ابتداي فصل بهارن ياقوعو
م بهيتصموكنندد نظر ين منطقه تجدينه اسكان موقت ايري در زميم گيدر روستاهاي تابعه، در تصمشده، خصوصاً
ند كه مردم منطقه را به يرند و با حركت به سوي اسكان دائم سعي نمايبگآن در چادرادامهواسكان موقتحذف مرحله

.نديم از چادرها به ساختمانهاي مسكوني دائم منتقل نمايطور مستق

مراحل صورت گرفته در زلزله لرستان: 2شكل شماره 

سانحه سرپناه 
اضطراري

سرپناه موقتاسكان موقتاسكان دائم
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:توان به موارد زير اشاره نمودداليلي اتخاذ شد كه از آن جمله ميبه م ين تصميا
.پس از زلزله پيشين همچون زلزله بم و برخي از مشكالت بوجود آمده در اين زمينهتجربه اسكان موقت �
.وقوع زلزله در ابتداي فصل بهار و داشتن فرصت مناسب براي بازسازي تا قبل از فصل سرما�
.شاركت مردمي و ايجاد انگيزه در امر بازسازيفراهم نمودن زمينه م�
.ها و سرعت بخشيدن به بازسازي مناطق مسكونيكاهش هزينه�

در .پس از تصميم فوق نياز به آن بود تا مردم چند ماه پيش رو را در چادرهاي امدادي سپري نمايندبنابراين 
برخي از در موارديو اتخاذ نمايندن داشت تا تدابيري ها، بازماندگان را بر آاين راستا وجود برخي مشكالت و نارسايي

.روشهاي به كار گرفته شده توسط آنان كارآمد و موفق نيز باشد

چادريگرما
به همين . باشدميفصل تابستان آن بويژه در طاقت فرساييمعايب اسكان در چادر گرماترينعمدهازيكي 

اين مشكل رفعاقدام به بومييروشهااستفاده ازبا، غلب روستاهادر اجهت فائق آمدن بر اين مشكلمردم دليل 
:موارد ذيل اشاره كردبه توان يكه از آن جمله م. نمودندمي

هاي جهت استفادهباشند،تان دامدار و يا كشاورز مياز آنجا كه اغلب مردم منطقه لرس:يساخت سرپناه چوب.1
اقـدام بـه سـاخت سـرپناه     ن از نور خورشيد هنگـام كشـاورزي   از جمله استراحت و در امان بودگوناگون خود

آشـنا ًكـامال يمنطقه لرستان امريستاهارودر آنو استفاده از يساخت سرپناه چوباز اينرونداينمميچوبي
در زلزله لرسـتان از ايـن شـيوه جهـت سـاخت سـرپناه موقـت        مردم به همين دليل، مشاهده شد كه. باشدمي

.نمايندستفاده ابصورت گسترده

دربان چوبي يكي از ساده ترين روشهاي ايجـاد سـرپناه موقـت    ساخت سايه: و چادريسايه بان چوبتركيب .2
يتركيبـ يسرپناهچوب،با استفاده ازبه همين دليل برخي از مردم. رفتزده لرستان به شمار ميمناطق زلزله

در يكي از يچوبمصالح استفاده از سرپناه فوق با : 4عكس شماره 
و از آن به عنوان استزده ساخته شدهروستاهاي مناطق زلزله

. شدمسجد استفاده مي

در مقابل مردم از ها تنها اينگونه سرپناه: 3عكس شماره 
و در مقابل شتدامينور خورشيد و گرماي هوا در امان 

.مالً نامناسب بودنزوالت جوي كا
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سـبب  ،بانها عالوه بر كاهش دماي داخل چـادر وجود اين سايه. نمودنديدرست مي سايه بانهاي چوباز چادر و 
.گرديدخورشيد مينور در اثر تابشهاچادردر و پوسيدگيجلوگيري از تغيير شكل محسوس

در چادرهاي مجاور هماستفاده از سيستم سرمايشي.3
ه وزارت كشور اقدام به توزيع برخي از اقالم مورد نياز ستاد حوادث و سوانح غير مترقب،پس از زلزله

دريافتي سرمايشي هايقرار دادن سيستماستفاده از با به همين دليل مردم . ديدگان از جمله يخچال و كولر نمودآسيب
استفاده ور سيستم سرمايشي مذكنيز از ي ديگرچادرهاتاوردندآارتباط دادن چند چادر به هم موقعيتي فراهم مينيزو

پشت سر هم قرار دو يا چند چادر را به صورت سري وشود كه مشاهده مي7نمونه در شكل شماره به عنوان . نمايند
اين سيستم سرمايشي فراهم و با نصب يك كولر در يك طرف چادرها شرايط را جهت استفاده ديگر چادرها ازاندداده
.نداهنمودمي

اخلي چادركمبود فضاي د
از طرفي با توجه به . چادر از ديگر مشكالت آن مي باشديداخليفضاكمبودتر بيان شد همانگونه كه پيش

اين افزايش . نمودندپر جمعيت بودن خانواده ها در منطقه لرستان به ناچار مردم اقدام به افزايش فضاي زندگي خود مي

استفاده از سيستم سرمايشي در چند چادرجهت غلبه بر : 7عكس شماره 
. گرماي هوا 

يگر سرماي توليد شده توسط كولر باعث خنك شدن چادرهاي د
.دوشمي

وتغيير شكل محسوسها باعث جلوگيري از اين سايبان:6عكس شماره 

شدنور خورشيد ميتوسط چادرها گي در بندهاي مهارپار

استفاده از سايبان چوبي جهت غلبه بر :5هاي شماره عكس
گرماي چادر
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-ادامه به برخي از آنها پرداخته ميدر كهگرفت  صورت دورچيني صورت ميغالباً با استفاده از ساخت اتاقك چوبي يا به
.شود

و معموالً در جلوي چادر گرفت كه جهت افزايش فضاي زندگي مورد استفاده قرار ميروشي بودچوبي ساخت اتاقك)1
نيـز  وجباتي را قرار گيرد متوانست به عنوان آشپزخانه مورد استفادهاينكه ميها عالوه بر اين اتاقك.گرديدايجاد مي

تـا مـردم روزهـاي تابسـتان را در     شـد  همچنين باعـث مـي  آوردفراهم ميجهت ديد و بازديدهاي شبانه روستاييان 
.تر از چادر سپري نمايندمحيطي نسبتاً خنك

و ديـوارچيني بـه دور   از ديگر اقداماتي كه جهت افزايش فضاي زندگي توسط مردم صورت گرفتـه بـود حصاركشـي   )2
بـه  يتا ارتفاع حدود نيم متـر يديوارچين،روش اول. نمودنددر اين مورد مردم به دو شكل عمل مي. چادر خود بود

يزنـدگ يباعث افزايش فضافقط و گرفتيقرار محصاراين ميانبطوريكه چادر در بود يبان چوبسايهايجاد همراه 
.ايل اضافي خود را خارج از فضاي چادر و در محدوده حصاركشي قرار دهندتوانستند وسمردم ميوگرديديم

قرارآجري بطوريكه چادر در داخل اين اتاقك بوديسقف چوبايجادكامل بهمراهيديوارچينروش دوم 
:همچونيديگريمزايايدارايزندگيگرفت و اين مهم خود عالوه بر افزايش فضايم

.هاهخانواداي زندگيبريايجاد حريم خصوص) الف
گردد،هاي اجتماعي از جمله غارت اموال كه در چنين شرايطي تشديد ميبه دليل وجود برخي نا امني) ب

گشتها ميهاي آجري باعث افزايش امينت رواني خانوادهساخت اينگونه اتاقك
ها از گرديد كه خانوادهميو باعثنمودايفا ميهاي آجري به نوعي نقش اسكان موقت را اينگونه اتاقك)ج
.و سرما در امان مانده و با آرامش بيشتري در ساخت واحد مسكوني خود مشاركت نمايندگرما و سرما

كه در آن منطقه چرا. خشك بوديشايان ذكر است كه سقف اين اتاقكها در اكثر موارد از چوب و شاخه ها
.بسيار فراوان وجود داشتچوب و شاخه هاي خشك 

هاي چوبي عالوه بر ساخت اتاقك: 9هاي شماره عكس
كرد به اينكه مشكل كمبود فضاي چادر را برطرف مي

.شدعنوان آشپزخانه نيز استفاده مي

اين اتاقك باعث ايجاد فضايي جهت : 8هاي شماره عكس
سپري نمودن روزهاي گرم تابستان در خارج از چادر 

.گرديدمي
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و مشكالت چادردر لرستانيو گروهيجمعيزندگ
شان نزديك خود زندگي را بگذرانند، در اكثر مناطق روستايي مردم تمايل به آن دارند تا در كنار اقوام و خوي

مناطق .كننديمزندگيدر يك منزل و به عنوان يك خانوار با همو مجزا،هاي خويشاوندحتي در مواردي نيز خانواده
اين امر مستثني نبوده و در اكثر موارد مردم در برپا نمودن چادرهاي خود اين موضوع را مد نظر ازروستايي لرستان نيز

كردند كه بتوانند به مشاهده شد كه مردم با  چيدمان چادرها در كنار هم محيطي فراهم ميدر مواردي . دادندقرار مي
دادند كه سه خانواده جدا ولي به عنوان مثال سه چادر را طوري در كنار هم قرار مي.راحتي به هم ياري برسانند

اين امر داراي مزايايي چون ياري رساندن به هم در مواقع نياز و احساس امنيت . خويشاوند بتوانند با هم زندگي كنند
.بيشتر خانوارها  بود

:يگردمشكالت چادر، تحمل افراد و راه حلي
آسيب آنچه مسلم است اين است كه مشكالت و سختيهاي استفاده از چادر در مواردي خارج از سطح توان 

ه و يا تحمل زندگي در چادر را نداشتتوانايي ساخت سرپناه موقت ، افرادي كه ديدگان است و اين مهم باعث شده بود
در يكي از كالورتهاي ان به پيرمردي اشاره نمود كهتومينمونه به عنوان .ندشوخاصبه اسكان در اماكن مجبورباشند

متـري بـه   ديوارچيني تا حدود نيم: 10عكس شماره 
دور چادر براي افزايش فضاي زندگي و نيز نگهـداري  

.گرفتانجام ميوسايل غير ضروري خارج از چادر

كامل بـه دور چـادر كـه    ديوارچيني : 11عكس شماره
عالوه بر افزايش فضاي مفيد زندگي باعث ايجاد حريم 

تر خانواده هاي و حفـظ  خصوصي خانواده، امنيت بيش
.شدآنان از گرما و سرما مي

.نحوه چيدمان چادرهاي خويشاوند: 12عكس شماره 
جهت افزايش امنيت و نيز همياري بيشتر، مردم چادرها را 

هاي خويشاوند در كنار هم  نمودند كه خانوادهبنحوي برپا مي
.زندگي نمايند
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كالورت را مسدود نموده بود و در زير اين جاده با وجود اينيكطرفبه نحوي كه كرد،زندگي را دنبال مي،ايجاده
.زندگي نمايدها ايجاد شده ناشي از عبور ماشينآلودگي صوتي شديد

سازيبومپيش ساخته و يحمامها- 6
.يكي از اولويت هاي ضروري از نقطه نظر بهداشتي احداث حمامهاي مورد نياز مناطق آسيب ديده مي باشد

يياجرايتهاياز جمله اولويبهداشتيسهاي، ساخت سروياسكان اضطرارمرحلهآغاز با و معموالً پس از سوانح مخرب 
از مردم ين نيجهت تامپيش ساختهييصحرايسهايسروه سوي گرايش بران ير اياخيدر زلزله ها.باشد يار مهم ميبس

ش ساخته و ينصب شده در روستاها به صورت پيبهداشتيسهايدر زلزله لرستان، سرو.باشدمييمنطقه به دفع بهداشت
.دبودنيبدنه فلزيدارا

عداد اين حمامها متناسب بر اين نكته تاكيد داشتند كه تمردم روستاهاي آسيب ديده، اكثراًنظراتاما برطبق 
هاي برقي، مشاهده همچنين به دليل فلزي بودن اين حمامها و نيز استفاده از آبگرمكنبا جمعيت روستاها نمي باشد

هاي برقي  و در مواردي اتصال سيمهاي برق با بدنه فلزي باعث از كار افتادن حمام روستا شد كه خرابي آبگرمكنمي
رخي از روستاها، روستائيان اقدام به ساخت حمامهاي ابتكاري نمودند و با استفاده از وسايل در ببه همين دليل.شدمي

.ساده اقدام به ساخت حمامهاي ابتدايي نمودند

ارف جهت اسكان موقت استفاده از فضاهاي غيرمتع: 13شكل شماره 
.اييكي از كالورت جادهدر 

.برق مورد نياز از روستاي مجاور تامين شده بود

ساخته با حمام و دستشويي پيش: 14عكس شماره 
بدنه فلزي
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گيرينتيجه
نوان توان نتيجه گرفت، اگرچه بحث پيرامون وجود يا عدم وجود اسكان موقت به عبر اساس مطالب فوق مي

ابتكاري و به نوعي خالقانه،ليكن وجود روشهاي،باشداي مياني مابين اسكان اضطراري و اسكان دائم فراوان ميمرحله
هاي پيشين عيان گشته است متغير بودن اين آنچه كه در زلزله. استبومي در ساخت سرپناه موقت غيرقابل انكار 

شرايط آب و هوايي، ن شرايط جغرافيايي منطقه ، وي فراواني چخالقيت فردي و ابتكارات بومي بر حسب فاكتورها
، صنعتي و غيرصنعتي بودن منطقه، شرايط ساخت و ساز در بازسازي، ) شهري يا روستايي بودن(فرهنگ بومي و محلي

.باشدمييديگرفاكتورهاي مدت استفاده از اسكان موقت، روش بكارگيري از اسكان موقت و 
.نمايش دادتوان بصور ذيل اين فاكتورها را مي

موثر ايجاد خالقيت در ساخت سرپناه فاكتورهاي : 17شكل شماره

وجود خالقيت و 
ابتكار در 

ساخت سرپناه

شرايط جغرافيايي

صنعتي يا غيرصنعتي 
بودن منطقه

مدت استفاده از 
اسكان موقت

فرهنگ بومي و 
محلي

روش بكارگيري از 
اسكان موقت

ساخت و ياستس
ساز در بازسازي

شرايط آب و هوايي

حمام با استفاده از اين ر د: 16عكس شماره 
آب را جهت استحمام گرم و جهت شستشو تانكر،

نمودنداز آن استفاده مي

تركيبي از چوب وق فحمام : 15هاي شماره عكس
. باشدو پالستيك مي
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هاي دائمي انتقال دهند ادر به خانهچدر زلزله لرستان با وجود اينكه تالش بر آن شد كه مردم را مستقيماً از 
موقت، گرماي طاقت فرساي هوا و بسياري ديگر دوره اسكان شدناما وجود برخي از مشكالت همچون طوالني 

ساخت در اين راستا . بازماندگان را بر آن داشت كه با بكارگيري روشهاي بومي بر برخي از مشكالت فوق فائق آيند
.آشنا بود كه از آن بسيار استفاده گرديدامريبراي مردمهاي چوبي در لرستان سرپناه

و استفاده بهينه از اين روشهاي خودجوشنيزوهدايت،، جهت دهيقبالتوان گفت كه استميدركالم آخرو 
از مراحل ابتدايي امداد و نجات تا مراحل پاياني (در جلب مشاركت مردم جهت موفقيت فرآيند مديريت سانحه خالقانه

هاي توان پايهميگيري از اين پتانسيل در مرحله اسكان اضطراري و موقتبطوريكه با بهره. موثر است) اسكان دائم
.تر نمودفرآيند بازسازي و اسكان دائم را مستحكم
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