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چکیده
که در پی اشغال و ویرانی این شهر از سوی داعش مجبور به ترک موطن شده اند و حال پس از آزادی این  وضعیت وخیم شهروندان موصل 
شهر خواستار بازگشت و بازسازی خانه ها و دیارشان هستند، دلیل انجام طراحی یک مجموعه ی اسکان موقت )اردوگاه( برای بی خانمان شدگان 

این شهر شد. 
ح یک پروژه ی معماری با قرابت به مباحث شهرسازی و  کرانه های رود دجله قرار دارد. با وجود اینکه این طر ح در  مکان جانمایی این طر
ح های پژوهشی مرسوم است، در آن نمی گنجد، اما  که در طر بازسازی پس از سانحه است و موضوعاتی مانند تبیین روش شناسی تحقیق آن گونه 
ح استفاده  کاربران« در این طر ح« و همچنین »نیازهای  ع »زمینه ی استفاده از این طر کاربرمحور« دو موضو کوشش شده تا با مبنا قرار دادن »روش 
شود. به این ترتیب که با مرور ادبیات مرتبط با اسکان اضطراری و موقت و تجارب اسکان پس از سوانح، عمده الزامات و نیازهای کاربران تشخیص 
ح و ویژگی های شهرسازی و معماری  داده شد. بر این اساس عوامل مرتبط با زمینه ی طراحی مانند رعایت فواصل و الزامات در محل استقرار طر
ریشه  دار در فرهنگ و اقلیم شهر موصل و همین طور تجهیزات موردنیاز برای برپایی این مجموعه ی اسکان موقت به عالوه سرانه های فضا برای 
که »کمک های اولیه ی  بشردوستانه«  افراد استخراج شد. به منظور ارائه ی بهتر خدمات، اردوگاه در دو عرصه ی مجزا طراحی شد. عرصه ی اول 
کسیناسیون، شناسایی، یافتن افراد خانواده، اقوام و خویشان را در محیطی جمعی دارد. عرصه ی  نامیده می شود، وظیفه ی پذیرش، مراقبت، وا
که »منطقه بازگشت به شهر« نامیده می شود، بنا دارد تا پناهجویان را تا زمان آمادگی شرایط شهر و منازل در واحدهای مستقل اسکان  ح  دوم طر

دهد.
کلیدی: اسکان موقت، اردوگاه، بی خانمان شدگان، پناهجو، جنگ، شهر موصل، داعش واژگاند 

A Method to Design a Refugee Camp in 
Mosul after ISIL Siege
Zhila Hosseininezhad1*, Mahdi Noori2, Akram Barzegar3, Hanieh Nourollahi4, Amirbehnam Baghaeifar5

Abstract

 The main reason for designing a temporary residence complex is the lack of a proper place for temporary settling 
of Mosul refugees. The poor condition of Mosulians, who were forced to leave their homeland after their city was 

occupied and destructed by ISIL, and their willingness to return and rebuild their houses, motivated this study to 
begin. The location of this complex is next to banks of the Tigris River. Since this study might be considered as an 
architectural design project close to urban planning and post disaster reconstruction subjects, explaining research 
methodology is not a main concern as it is common in researching projects, but an attempt has been made to use 
“User Centered Design” method )UCD( on two issues; the “context of using this plan” as well as “user needs”. 
According to this, some factors related to locating the site such as buffer distances, necessary requirements and 
features of urban texture and indigenous architecture, equipments needed to set up this temporary settlement as 
well as standard minimum spaces for necessary uses were clarified as the context requirements of this plan, while 
reviewing the literature related to emergency and temporary settlements and previous disaster experiences of camp 
accommodation lead to the main requirements and needs of users. This infrastructure will have two different areas: 
the first, named “Urgent Humanitarian Aid”, is thought for receiving and caring the newly arrived returnees, and 
the second one called “City Reintegration Zone”, aims to reintegrate refugees into society after years of uprooting 
and will seek to secure a future for families, once they meet their most urgent basic needs in the first area.
Keywords: Temporary settlement, temporary shelter, camps, refugees, asylum seekers, war, Mosul city, ISIL
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مقدمه
نیاز قطعی به انتخاب و تجهیز مکانی برای استقرار و اسکان1 
انــجــام مطالعاتی جهت  لـــزوم  ســوانــح،  ــواع  انـ از  پــس  بــازمــانــدگــان 
این  برای  را  قابلیت سنجی فضاهای شهری  و همچنین  مکانیابی 
امر نشان می دهد. به عالوه فقدان برنامه های منسجم در چگونگی 
گسترده آسیب پذیری های  تأمین نیازهای اسکان و همچنین ابعاد 
موجود در این خصوص مانند ناهماهنگی های بین سازمانی، ضعف 
برنامه ریزی های  ضــرورت  بر  اطالعاتی  و  فیزیکی  زیرساخت های 
پیامدهای  برابر  در  آمادگی  کسب  هدف  با  درازمــدت  و  کوتاه مدت 
نبود  که  این در حالی است  کید می کند.  تأ از سوانح  تخریب ناشی 
رویکردهای  از  نبودن  برخوردار  و  آسیب دیدگان  از  کارآمد  اطالعات 
غالبًا  گذشته،  مختلف  سوانح  از  پس  آنها  نیازهای  رفع  در  درست 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  سانحه دیدگان  نیازهای  به  پاسخگویی 
پیامدهای  دولت ها  به  ــراوان  ف مالی  هزینه های  تحمیل  ضمن  و 
به  هم  اجتماعی  نارضایتی های  و  جامعه شناختی  زیست محیطی، 

دنبال داشته است. 
از  فــرآیــنــد2 اســکــان مــوقــت پــس  ــل الزم اســـت  بــه همین دالیـ
سانحه، به معنای واقعی فرآیند منتج به یک محصول3 بر اساس 
ع سانحه باشد و نه فقط یک محصول  شرایط سانحه و محل وقو
و  نیازهای مردم سانحه دیده  مــواردی چون  بلکه  نام مسکن،  به 
زیرساختی  باید  فرآیند  این  در  کند.  لحاظ  را  دسترس  در  امکانات 
برای پناه  دادن به همه ی پناهجویان طراحی شود. این پناهگاه ها 
و  است  بازسازی  حال  در  مردم  خانه های  که  مدتی  در  می بایست 
شهروندان  از  پذیرایی  امکان  می شود،  سکونت  قابل  دوبــاره  شهر 
خود  دیــار  به  بحران  دوران  از  گذر  از  پس  که  را  سانحه دیدگانی  و 

بازگشته اند، داشته باشند.
جهان  خاورمیانه،  در  داعـــش4  قــدرت گــیــری  و  ظهور  زمــان  از 
کشتار و َبرَبریت در تاریخ معاصر خود بوده  شاهد بدترین نمونه های 
شهرهای  اهالی  از  زیــادی  جمعیت  شدن  آواره  و  نسل کشی  اســت. 
آثار باستانی  از  کنار تخریب بسیاری  با این پدیده ی شوم در  درگیر 
در  هستند.  داعــش  پــدیــده ی  تبعات  جمله  از  کشورها  فرهنگی  و 
دیگری  چیز  هر  از  بیش  که  موضوعی  و  واقعی  مصیبت  میان  این 
که صدها هزار نفر  کرده، رنج و دردی است  جامعه جهانی را متأثر 
و خانه هایشان  از شهرها  فرار  و عراق در مسیر  از شهروندان سوریه 
ارتش  دســت  به  موصل  شهر  آزادســـازی  از  پس  شــده انــد.  متحمل 
که تصمیم گیران با آن روبه رو بودند، نحوه ی  ع اصلی  عراق موضو

اسکان شهروندان و بی خانمان شدگان در شهر موصل بود. از این رو 
اردوگاه اسکان موقت پساجنگی موصل در دستور  ع طراحی  موضو
گرفت؛  کار دغدغه مندان بازسازی این شهر در سطح بین المللی قرار 
که از تمامی طراحان، شرکت ها و سازمان های متخصص  به طوری 
در حوزه ی معماری و شهرسازی، مدیریت بحران و اسکان موقت 
خود  پیشنهادی  ح  طــر مسابقه ی  طــراحــی،  یــک  طــی  شــد  ــوت  دع
پیش  از  مــحــدود ه ای  در  و  مشخص  شرایط  با  اردوگــاهــی  بــرای  را 
این  کنند.  ارســال  دجله5  رود  کنار  در  موصل  شهر  از  تعیین شده 
در  را  ح پیش رو  و طراحی طر پژوهش  انجام  ع دست مایه ی  موضو

مرکز مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر فراهم آورد.

پیشینهد تحقیق

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد6  از دیدگاه 
کلیه ی فعالیت های ایجاد  واژه ی سکونتگاه انتقالی7 دربرگیرنده ی 
به  و  بــوده  دائــم  اسکان  راه حل های  تا  اضطراری  دوران  از  سرپناه 
وپناه جویان9  بی خانمان شدگان8  سکونت گزینی  نیازهای  کلیه ی 
ــراد،  اف جنسیت  امنیت،  وضــع  قبیل  از  مقوالتی  مــی شــود.  اطــالق 
فرآیند  بــر  می توانند  بــودجــه  و  آســیــب دیــده  محیط  وضعیت  ســن، 
در  مزبور  فرآیند  باشند.  اثرگذار  سانحه   از  پس  اسکان  برنامه ریزی 
پــروژه ی  اجرایی  و  برنامه سازی  راهبردی،  برنامه ریزی  سطح  سه 
بی خانمان شدگان  محافظت  و  ایمنی  همچنین  می شوند.  انجام 
گیرد. شکل اسکان  دراسکان های موقت می بایست مورد توجه قرار 
ومحل آن تأثیر بسزایی بر جامعه ی آسیب دیده دارد. نبود نگرش 
ع سبب می شود بسیاری از اقشار آسیب پذیر  راهبردی به این موضو
کودکان  و  زنان  مذهبی،  اقلیت های  معلوالن،  سالمندان،  قبیل  از 

بی سرپرست با مشکالت جدی روبه رو شوند]1[.
سکونت گزینِی  گزینه های  »ویتال«10  و  »کورسلیس«  ازدیدگاه 
دو  در  سوانح  از  پس  معیشتی(  فرهنگ  به  )باتوجه  آسیب دیدگان 
کدام از این دو  گروه قابل تقسیم بوده و هر  کنده و  دسته  بندی پرا

دسته به سه روش مطابق با جدول زیر تقسیم می شوند]2[. 
تجاربد اروپا

ــای -  ــ ــ ــاه ه ــ ــ اردوگ دوم:  جـــهـــانـــی  جـــنـــگ  از  ــس  ــ پ تـــجـــربـــه ی 
که شامل تمامی  بی خانمان شدگان پس از این فاجعه ی جهانی 
اقوام، ادیان و مذاهب از سراسر اروپا می شد، بیشتر درکشورهای 
بی خانمان شدگان  آنها  در  که  شد  برپا  ایتالیا  و  اتریش  آلمان، 
هم  نفر  میلیون   11 تا  شمارشان  که  خارجی  آوارگـــان11  و  داخلی 

گزینه های سکونت گزینی پس ازسوانح جدول1. 

کلی انواع اسکان پس از سوانح زیر دسته هادسته بندی 

کنده اسکان پرا

1. خانواده های میزبان

2. اسکان خودمختار روستایی

3. اسکان خودمختار شهری

گروهی اسکان 

کز تجمع پناهگاه جمعی 4. مرا

کمپ های خودمختار  .5

کمپ های از پیش  تعیین شده  .6
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آنها  از  برخی  بــودنــد.  کن  سا مدتی  بــرای  می شد،  زده  تخمین 
حتی تا اوایل دهه ی شصت میالدی هم پذیرای متأثران از این 
ک بودند. نیروهای متحدین مسئولیت مراقبت  واقعه ی هولنا
اداره ی  به  و  کرد  ساقط  نظامی  نیروهای  از  را  جمعیت  این  از 

کرد]3[.  گذار  امداد و توان بخشی ملل متحد12 وا
که دالیل بی خانمان شدگان به طور قابل مالحظه ای  از آنجایی 
چند  به  را  افــراد  مناطق  این  به  اعزامی  عالی  هیئت  بــود،  متفاوت 
زندانیان  سیاسی،  یا  جنگی  پناهندگان  فــراری هــا،  شامل  دسته 
سابق  نظامی  نیروهای  اجــبــاری،  یــا  داوطــلــب  کــارگــران  سیاسی، 
ع  که این موضو کرد  تحت امر آلمان، تبعیدی ها و ... تقسیم بندی 
از  را با مشکل مواجه می کرد.  بازگرداندن افراد به موطن اصلیشان 
سویی برخی تغییرات مرزی، الحاق به کشورهای کمونیستی، ترس 
سابقه ی  و  شبهه   یا  سیاسی  دالیل  به  گرفتن  قرار  تعقیب  تحت  از 
بازگشت به  از  را  افراد  از  با نیروهای نازی بسیاری  واقعی همکاری 

وطنشان بازداشت]4[. 
بیماری های  مزمن،  بیماری های  تغذیه،  سوء  مانند  مــواردی 
امکانات  کمبود  بسیار،  وحشت  و  مصائب  تحمل  از  ناشی  روحــی 
زیرساخت  های  بــودن  ابتدایی  غــذا،  جیره ی  و  ک  پوشا دارویـــی، 
مشکالتی  جمله  از  رفت وآمد  منع  قانون  شدن  اعمال  و  بهداشتی 
مانند  مکان هایی  در  جنگ  این  از  پس  بی خانمان شدگان  که  بود 
فرودگاه ها،  دانــش آمــوزی،  تابستانی  اردوگــاه هــای  سربازخانه ها، 
حتی  و  شخصی  خــانــه هــای  بــیــمــارســتــان هــا،  قــلــعــه هــا،  هــتــل هــا، 
ساختمان های مخروبه با آن روبه رو بودند. تالش ها و اشتیاق وافر 
پناهجویان به پیدا کردن افراد خانواده و هم میهنان خود باعث شد 
خ  تا اداره ی امداد و توان بخشی ملل متحد به همراه ی صلیب سر

کند]5[.  جهانی13 اداره ی پیگردی بین الملل14 را راه اندازی 
کردن -  بنیادی  ایتالیا وزارت دفاع غیرنظامی در جهت  کشور  در 

از  زیـــادی  تــعــداد  تهیه  طریق  از  موقت  خــانــه هــای  از  اســتــفــاده 

ارائه  در  و  برداشته  گام  بحران  از  قبل  پیش ساخته  واحدهای 
کوشیده  اقامتگاه ها  ایــن  در  زیستی  و  کیفی  اســتــانــداردهــای 
افــراد  کــنــش هــای  وا جامعه،  افـــراد  انــتــظــارات  همچنین  اســت. 
گونه سرپناه ها را مدنظر قرار  بی سرپناه و در مقابل زندگی در این 
اسکوپیه15  زلزله  از  بعد   1963 سال  در  که  به  گونه ای  داده]6[؛ 
خوب  کیفیت  با پیش ساخته  مسکونی  واحدهای  ایتالیا  دولت 
زلزله ی  در  ــرد.  ک فــراهــم  یوگسالوی  بی خانمان  های  ــرای  ب را 
تولیدکننده  تقریبی 300 هزار هکتار 100  برای وسعت  ایرپینیا16 
خانه های  ــواع  ان طیف  کــردنــد.  ــاده  آم مسکونی  واحــد  هــزار   40
حداقل  ساختمان ها  بــود.  گسترده  حد  از  بیش  پیش ساخته 
کانتینر  ع  نو از  که  می گرفتند  قرار  مختلف  دسته بندی  چهار  در 
از  گاهی  )که  می گرفت  بر  در  را  کامل  ویالیی  ع  نو تا  تغییریافته 
که ابدًا موقت نبودند، ساخته شده  اجزای پیش ساخته سنگین 
متفاوتی  بسیار  زیست  استانداردهای  ترتیب  بدین  و  بودند( 
کثر این خانه ها در اصل برای مقاصد  ایجاد می کردند. به عالوه ا
مناسب سازی  سکونت  بــرای  و  بودند  نشده  طراحی  مسکونی 
شده و یا برای مقاصد دیگری مورد استفاده قرار می گرفتند و به 
کار، انبار،  آنجا انتقال یافته بودند. مقاصدی مانند اردوگاه های 
و  ابعاد  می رسد  نظر  به  همین رو  از  غیره.  و  ییالقی17  خانه های 
نیازهای اجرایی و نیازهای زیست )حدود ابعاد، سرانه متر مربع 
سکونت  بــرای  استفاده  مــورد  واحــدهــای  غیره(  و  نفر  هر  بــرای 
دوام  اجــرا،  بــرای  به ویژه  بودند.  نشده  معین  دقــت  به  موقت 
بود.  نشده  گرفته  نظر  در  مالحظاتی  دوبــاره  استفاده  امکان  و 
انتخاب  است.  صادق  هم  محل  انتخاب  مورد  در  مسئله  این 
شده  انجام  اولــیــه ای  ضوابط  یا  محدودیت  هیچ  بــدون  محل 
تند،  با شیب  بر مناطقی  از سکونتگاه ها  بنابراین بسیاری  بود. 
به  مربوط  زمین های  غالبًا  و  شدند  بنا  ک  خطرنا زمین های  بر 

کشاورزی فشرده را از بین برده اند]7[.
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 .[7]شده بودند سازیمناسب هیگاسلونت
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شکل 2. )چپ(-خانه های موقت ساخته شده در شهر مسینا-جزیره ی سیسیل پس از وقوع زلزله ی 7/5 ریشتری سال 1908 )راست(-همان 
محل در سال 2018]8[.

کاربری سکونت گاهی  که برای  کار در ایتالیا  شکل 1. )راست(-نمونه ای از خانه های پیش ساخته ساخت ایتالیا، )چپ( نمونه ای از اردوگاه های 
مناسب سازی شده بودند]7[.
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ایتالیا از زمان زلزله ی قدیمی مسینا18 پیامدهای محل استقرار 
خانه های موقت پس از سوانح را به این صورت به دنیا نشان داد 
کیفیتی  که حاوی خانه های اولیه با که این اردوگاه ها هر چقدر هم 
باشد، در صورت عدم آماده سازی خانه های دائمی در زمان مناسب 
نظر  در  عدم  یا  داشته اند،  وجود  سانحه  از  پیش  که  مکان هایی  و 
داشتن مکانی مناسب برای آنها به مرور زمان با افزودن الحاقاتی با 
خطر مبدل شدن به محله ها و خانه هایی دائمی نامناسب روبه رو 

می شوند]8[.
تجاربد ژاپن

گــرچــه خــانــه هــای چــوبــی عمده  ایــن شهر  کــوبــه19: در  ــزلــه  زل
خسارات را متحمل شدند، اما بناهای نوساز بتن آرمه هم خسارت 
بود]9[.  زیاد  بسیار  خسارات  این  شهر  منطقه   6 در  دیدند.  زیادی 
دیدگان  آسیب  بــرای  موقت  مسکونی  منازل  تأمین  زلزله  از  پس 
دیده  شدید  خسارت  یا  و  شده  خراب  آنها  منازل  که  زلزله زدگانی  و 
ح مقابله با بحران  ع مهمی برای مسئوالن بود. در طر بودند، موضو
گرفته شده بود؛ اما  7 پارک در داخل شهر برای این منظور در نظر 
با توجه به نشست  کم و محدود بود،  که فضا بسیار  بر این  عالوه 
مناسب  ساختمان  ساخت  بــرای  که  مناطقی  روان گــرایــی  و  زمین 
نبودند، این تعداد افزایش یافت. در نهایت زمین های شخصی به 
این تعداد اضافه شده، اسکان موقت در آنها انجام گرفت و نهایتًا در 

8 محل و در 50 قسمت 2218 خانه ساخته شد]10[.
ــرزه تــوهــوکــو21 و ســونــامــی در پــی آن: ایــن زمــیــن لــرزه  لـ زمــیــن 
خسارات بسیار زیادی شامل تخریب شدید جاده ها، راه آهن و ایجاد 
حدود  در  کرده  است.  وارد  ژاپن  بر  را  مناطق  برخی  در  آتش سوزی 
4/5 میلیون خانوار در شمال شرقی ژاپن بدون برق و 1/5 میلیون 
الکتریکی از  از ژنــراتــورهــای  ماندند]13[. تعدادی  آب  بــدون  نفر 
شدن  انباشته  پی  هسته ای در  کتور  سه را حداقل  و  افتاده اند  کار 
مناطق  تمام  آن  با  متعاقب  که  شده اند]14[  گاز هیدروژن منفجر 
کیلومتری نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما و 10  در شعاع 20 
کیلومتری نیروگاه هسته ای شماره دو فوکوشیما که متعلق به شرکت 
برق توکیو هستند، تخلیه شده  است. در پی این سانحه و به دلیل 
جمعیتشان  که  بی خانمان  شده  افــراد  تشعشعات  میزان  بودن  باال 
اردوگاه هایی اسکان  نفر تخمین زده می شد، در  در حدود 60 هزار 
کیلومترها فاصله داشت.  زندگی اصلیشان  با محل  که  داده  شدند 
بستگان  بازدید  رفت وآمد،  مسیر  شدن  طوالنی  به  مربوط  مقوالت 
از  قرارگرفته،  اختیار  در  پیش ساخته ی  خانه های  کوچک  ابعاد  و 

و  سازنده  کارگران  و  مشاوران  تأمین  مشکالت  مشاغل،  رفتن  بین 
قیمت مصالح که تحت تأثیر المپیک 2020 است، از مشکالت اصلی 
که شبهه ی دائمی شدن آنها هنوز وجود  کنان این اردوگاه ها بود  سا

دارد]15[. 
تجربهد ید ترکیه

سوانح  باالی  ریسک  دارای  کشورهای  از  یکی  که  ترکیه  کشور 
طبیعی است، در زلزله دوزچه22 طی دو زلزله، به ویژه در شهر دوزچه 
شدت  به  زلزله  مرکز  به عنوان  دوم  زلزله ی  در  موقعیتش  به دلیل 
ع  گرفته و باالترین تخریب ها را به خود دید. با وقو تحت تأثیر قرار 
کمبود سرپناه در شهر ویران شده، وزارت  این دو زلزله و رقم عظیم 
کار و امور اجتماعی و سکونتگاه های ترکیه ساخت سکونتگاه های 
نهایت 20 هزار  در  کرد.  گذار  وا پیمانکار خصوصی  به 25  را  موقت 
خانه ی پیش ساخته در مناطق تخریب شده ساخته شد]16[. ایجاد 
کوتاه مدت  سکونتگاه های موقت در شهر دوزچه از نقاط مثبتی در 
شرایط  توانستند  آنها  کوتاه مدت  در  اســت.  بــرخــوردار  بلندمدت  و 
آسایش حداقلی را با حفظ حداقل حریم و تسهیالت همگانی تأمین 
ساماندهی  به  زیرساخت  و  تسهیالت  خدمات،  ارائــه ی  با  و  کنند 
که در طی دو زلزله ی پیاپی از بین  ساختارهای فیزیولوژیکی  جامعه 
کنند و همچنین منجر به بروز حس خودیاری در  کمک  رفته بود،  
افزودن مصالح  با  کرده اند  کوشش  آنها  که  افراد جامعه شوند؛ چرا 
کنند.  کمک  آن  حفظ  به  موقتشان  اسکان  واحــدهــای  به  بومی 
سکونتگاه ها  و  واحدها  این  در  تغییرات  ایجاد  با  طوالنی مدت  در 
که به علت رشد همیاری بین اعضای جامعه، سطح  گفت  می توان 
انجام  و  جمعی  زندگی  ضــرورت هــای  به خاطر  محلی  گاهی های  آ
اقداماتی جهت بهبود شرایط زیستی و خانه هایشان افزایش یافت. 
به علت تغییر شکل خانه ها توسط جامعه ظرفیت های محلی رشد 
نیاز  مورد  محصوالت  پــرورش  و  باغچه ها  ساخت  با  مردم  و  کردند 
مبادرت  ادامــه ی معیشت خود  برای  اجرای روش هایی  به  آنها  در 
برای  آنها  بــودن  کوچک  واحدها   این  ضعف  نقاط  از  کردند]17[. 
کــه بــر ضـــرورت انــجــام بعضی اقــدامــات  ــرک بــود  یــک خــانــواده ی ُت
به  مــی کــرد.  کید  تأ زنــدگــی  قبلی  شیوه  و  سبک  بــه  بازگشت  ــرای  ب
واحدهای مسکونی پیش  فرسودگی  پایین مصالح،  کیفیت  جهت 
در  اقامت  شــدن  طوالنی  به علت  شــد.  شــروع  انتظار  مــورد  زمــان  از 
کنان به وجود  سکونتگاه ها  کشمکش هایی بین مالکان زمین و سا
کالبدی و ظاهری  آمد. با انجام ساخت وسازهای اضافی، تغییرات 
سکونتگاه های موقت منظره بدی در سراسر شهر ایجاد کردند. مورد 

کوبه ]11[ ، )وسط( بخشی ازیکی از  شکل 3. )راست(-دو نمونه از پالن های مسکن طراحی شده برای اسکان موقت سانحه دیدگان پس از زلزله 
کوبه ]12[، )چپ(-محل استقرار سانحه دیدگان پس از زلزله و سونامی 2011 ژاپن در حوالی فوکوشیما20 ]15[ اردوگاه خانه های موقت پس از زلزله 
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کانتینرها سیستم های دارای قاب های چوبی یا  دیگر اینکه، به جز 
به عبارتی  و  نبودند  پایدار  اقلیمی  برابر شرایط  در  بتن پیش ساخته 
کانتینرها شدند تا سبک،  سبب ایجاد سیستم های تقویت شده ی 
کند.  ساختمان ها  تغییر  شکل  در  تصرف  و  دخل  نحوه ی  و  سیاق 
با  موقت  ساخت وسازهای  و  دائمی  ساختمان های  کند  تحویل 
طوالنی شدن زمان هر دوره باعث حفظ رویه جامعه و باقی ماندن 
واحدهای موقت به صورت دائمی شدند]18[. اختصاص واحدهای 
حس  یــک  تــصــادفــی  بــه صــورت  سکونتگاه  یــک  اهــالــی  بــه  ع  متنو
اضافه شده  تسهیالت  کرد.  ایجاد  بازماندگان  بین  در  را  بی عدالتی 
گرمایشی خطر آتش سوزی را افزایش داده  نامناسب مانند سیستم 
و در بعضی از سکونتگاه ها منجر به آتش سوزی شد. از دیگر نقاط 
بهره  برداران  و  اهالی  گزینش  امکان  نبود  سکونتگاه ها  این  ضعف 
که به سبب نبود مطالعات قبلی امکان پذیر نبود. این مسئله  بود 
از نیازهای اساسی و برجسته سکونتگاه هاست. پس از زلزله 1999 
دولت ترکیه راهبردی سه مرحله ای شامل سرپناه موقت23، مسکن 

کرد]18[.  موقت24 و سپس مسکن دائمی25 اتخاذ 
تجاربد ایران

در زلزله رودبار-منجیل: این زلزله در 31 خرداد 1369 با قدرت 
مــوارد  جــزو  تخریب  گستره  لحاظ  از  و  شــدت  نظر  از  ریشتر   7/7
وسعت  به  منطقه ای  زلزله  این  اثر  در  اســت.  جهان  در  استثنایی 
کیلومتر مربع  کیلومتر مربع به لرزه درآمد و 30 هزار  حدود 600 هزار 
آن در دره  و محور سفیدرود سه شهر لوشان، منجیل و رودبار را به 
از  بیش  کرد.  وارد  عمده  آسیب  روستا   1600 به  و  کرد  تخریب  کلی 
نفت،  و شبکه های  ارتباطی  واحد مسکونی، شبکه های  هزار   214
کلی شد]19[.در مرحله میان  گاز، آب، برق و تلفن دچار آسیب های 
منظم  کمک هایی  نجات-  و  امــداد  اولیه  مراحل  از  -بعد  مــدت 
اردوگــاه  به  خــانــواده هــا  همچنین  گرفت.  صــورت  الزم  خدمات  با 
انتقال داده شده و مناطق آسیب دیده به 14 منطقه جهت استقرار 
نیروهای امداد، آماربرداری از بازماندگان، صدور دفترچه شناسایی 
بعدی  مرحله  در   .)5 )شکل  شد  تقسیم  آنها  بین  دفترچه  توزیع  و 
جمعیت هالل احمر با توجه به سیاست های دولت و اعالم وزارت 
کشور در امر بازسازی موقت منطقه با تهیه 6500 واحد از خانه های 
پیش ساخته 12 مترمربعی و نصب آنها در مناطق منجیل، رودبار، 
رستم آباد و لوشان و تحویل به خانواده های آسیب دیده مشارکت 

کرد. 

کافی و مناسب در مجاورت  در رودبار به علت نبود فضاهای باز 
که ناشی از وجود ناهمواری ها بود، اسکان موقت  خانه ها و محالت 
که  گرفت  در بعضی موارد در فاصله دورتری در زمین مناسب انجام 
از نظر اهالی مطلوب نبوده است. صعب العبور بودن مسیر دسترسی 
بود،  ناهمواری ها  وجود  از  ناشی  که  شهر  بخش های  از  بعضی  به 
اسکان موقت را با تأخیر مواجه ساخت. به علت تک محوری بودن 
مسیر دسترسی به شهر، عملیات اسکان موقت و استقرار اضطراری 
تأسیسات فراهم آوردن و انتقال سرپناه های موقت با تأخیر صورت 
گیاهی انبوه در مجاورت بعضی از بخش های  گرفت. وجود پوشش 
شهر سبب ناممکن شدن استقرار موقت در آن فضاها شد. اسکان 
موقت در رودبار در ابتدا به صورت اردوگاه هایی در چند نقطه از شهر 
ک سازی تدریجی بخش های مسکونی  سازمان یافت و سپس با پا
و انتقال سرپناه های موقت به محل اصلی سکونت، دوره جدیدی 
مسائل  در  ریشه  عمدتًا  امــر  ایــن  دالیــل  که  یافت  ــه  ادام اسکان  از 
کز اصلی شهر به علت  گر چه مرا اجتماعی و دشواری زندگی داشت. ا
اردوگاه ها  استقرار  مکان های  عنوان  به  کافی  باز  فضای  نداشتن 
کز شهری، در چند  لحاظ نشدند، اما نزدیکی مکان اردوگاه ها به مرا
مسیرهای  امتداد  در  و  شهر  اصلی  رودخانه  حاشیه  در  که  مــوردی 
مثبت  الگوی  یک  عنوان  به  می تواند  بــوده انــد،  واقــع  شهر  خطی 
اردوگاه ها  این  به  الزم  پشتیبانی های  و  خدمات  ارائــه  شــود.  تلقی 
که در هسته های  اردوگاه های موقتی  اما  گرفته؛  آسانی صورت  به 
فرعی شهر مستقر بوده اند، در دریافت امکانات دچار تنگنا بوده اند. 
کنده در  الگوی اسکان تغییر یافته و به صورت پرا که  در مرحله ای 
ارائه  سطح بخش ها و هسته های مختلف شهر درآمــده، دشــواری 
این  در  کز  مرا نقش  و  یافته  افزایش  آنان  به  خاص  پشتیبانی های 
مرحله از حالت ویژه و اضطراری به حالت عادی درآمده است]19[.
گرچه عمق شعاع زلزله محدود و حدود 10 کیلومتر  زلزله ی بم؛26 ا
زلزله در شهر و وجود ساختمان های  بود، به دلیل قرار داشتن مرکز 
که عمومًا با خشت و گل یا سازه های غیراصولی بنا شده  آسیب پذیر 
کیلومتری زلزله در سطح  بودند و همچنین به رغم شعاع محدود 15 
شهر تقریبًا به تمامی بناها آسیب های شدیدی وارد شد]21[. حدود 
باز  ــی  اراض بــه صــورت متمرکز در  مــحــدودی  30 هــزار چــادر )بخش 
استقرار  امکان  خیابان ها(  حاشیه  در  چادرها  عمده  بخش  و  شهر 
کرده بود]22[. با این  اضطراری بازماندگان زلزله در شهر را فراهم 
حال عده ای از سانحه دیدگان به دلیل قرار نداشتن در مسیر اصلی 
ناتوانان  و  مجروحان  سالخوردگان،  بودند.  نکرده  دریافت  چــادر 
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زلزله  از  پس  چهارم  و  ســوم  ــای  روزه تا  که  بودند  ــرادی  اف جمله  از 
به صورت  چادر  زیادی  تعداد  دیگر  سوی  از  بودند.  سرپناه  نیازمند 
ج از شهر برپا شد؛ ولی مردم غالبًا تمایلی  اردوگاه های جمعی در خار
کنار خانه های  کن شدن در آنها نداشتند و ترجیح می دادند در  به سا
که زیر آوارها بود، مراقبت  تخریب شده ی خود بمانند تا از اموالشان 
گونی از قبیل عایق نبودن  گونا کنند. با این همه چادرها به دالیل 
کمبود فضا مشکل ساز شدند.  و  باران  و  باد  برابر عوامل جوی،  در 
البته با توزیع ورقه های پالستیکی پوشش های نسبتًا مناسبی برای 
که  برای حیوانات  ایجاد شد. فقدان سرپناه  باران  برابر  چادرها در 
در واقع مایملک دامپرواران محسوب می شوند، مسئله دیگری بود 
کردند]21[.  که اهالی خود به ایجاد سرپناه برای دام هایشان اقدام 
خانوارها در همان روزهای اول برخی لوازم زندگی خود را از زیر آورها 
کنار لوازم اهدایی از  کرده بودند و در  کشیده، به چادر منتقل  بیرون 
آن استفاده می کردند و به دلیل دسترسی بخشی از چادرها به برق 
اما  بود؛  شده  فراهم  تلویزیون  حتی  برقی  لــوازم  از  استفاده  امکان 
دسترسی چادرها به توالت، حمام، محل شستشوی ظروف و لباس 
تأمین  به دلیل سهولت  است. مسئوالن  بوده  نامناسب  بسیار  غالبًا 
بازسازی مناطق جنگ زده،  و تجربه در  امنیت و خدمات ضروری 
ج از شهر را  سعی در اسکان آسیب دیدگان در اردوگاه های جمعی خار
ج از شهر )زمین های باز( این اردوگاه ها  که در چند نقطه خار داشته 

برپا شده و بخشی از مردم هم در آنها سکونت داشتند]22[.
زلزلهد هاید لرستان27د ود ازگلهد )استاند کرمانشاه(

در پی زمین لرزه ی لرستان بیش از 50 هزار چادر برای اسکان 
موقت مردم تدارک دیده شد و اختصاص چادرها به سانحه دیدگان 

بر اساس ترتیب اولویت میزان خسارات از سوی نیروهای بسیج و 
از  بیش  که  روستاهایی  در  که  گونه ای  به  شد؛  انجام  احمر  هالل 
روستاهای  روزهــا،  نخستین  طی  دیــده  بودند،  خسارت  درصــد   60
و  روز   4 کثر  حدا طی  و  دوم  اولویت  در  درصــد   60 تا   30 خسارت  با 
روز   12 طی  و  سوم  اولویت  در  درصد   30 زیر  خسارت  با  روستاهای 
گرمای هوا در تابستان، نبودن فضای  گرفته  شد.  چادرها تحویل 
کافی داخل چادرها، ایفای نقش کردن چادرها هم به عنوان سرپناه 
اضطراری و هم به عنوان مسکن موقت بدون هیچ گونه تمهیدات 
زیبایی شناسانه، آغاز شدن ساخت مسکن دائمی پس از دو سال و 
از جمله مشکالت  استقرار داشتن سانحه دیدگان در همین چادرها 
روستاییان  از  برخی  میان  این  در  بود.  سانحه  این  زمان  در  مردم 
خود با چوب و مصالح در دسترس و با روش های بومی خانه های 
موقت خود را ساختند. برخی به همین ترتیب محل زندگی خود را 

توسعه دادند]24[. 
روزهــای  همان  از  ــاب28  ذه ازگله-سرپل  ــرزه ی  ل زمین  از  پس 
اولیه  امدادرسانی  از  پس  و  کشور  غرب  در  زمین لرزه  ع  وقو نخست 
توزیع  و  صحرایی  بیمارستان  برپایی  )آواربـــرداری،  زلزله زدگان  به 
ارتش  زلزله زده مثل سرپل ذهاب، مأموریت   کانکس( در شهرهای 
و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در امدادرسانی به شهرها و روستاها 
ساخت وساز  و  بعدی  رسیدگی های  وظیفه  دولــت  و  می یابد  پایان 
مسکن برای زلزله زدگان و تأمین بقیه ملزومات زندگی  آنها را به عهده 
یکسان  نشدن  توزیع  کسب وکارها،  بیشتر  بین رفتن  از   می گیرد. 
مستأجران  چادرهای  برپایی  مستأجران،  و  مالکان  میان  کانکس 
و  معیشت  وام هـــای  اهـــدای  تــفــاوت  خیابان ها  کنار  و  پــارک هــا  در 
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شکل5. نماهایی از اردوگاه سانحه دیدگان زلزله ی رودبار ]20[

 
 [11]اه اسلان موقت پس از زلزله دوزچهبیشی از اردوگ-)چپ(، [17] دوزچه سایت پالن اردوگاه-)راست( .4شل 

 
 

 
 [29] رودبار زلزلۀ دیدگانسانحهیی از اردوگاه ها. نما5شل 

 
 
 
 
 

 
های ای از اردوگاهنمونه-)چپ(، [23]بمۀ جاگذاری شده در حیاط مناز  پس از زلزل چادرهایای از نمونه-)راست(. 6شل 

 [22]شده در خارج ش ر بم با الگوی کانلسساخته
 
 

 

 

 

گذاری شده در حیاط منازل پس از زلزله ی بم]23[، )چپ(-نمونه ای از اردوگاه های ساخته شده در  شکل6. )راست(-نمونه ای از چادرهای جا
کانکس]22[ ج شهر بم با الگوی  خار
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ساخت وساز ها،  در  بومی  کارگران  از  نکردن  استفاده  ساخت و ساز، 
گرمایشی و سرمایشی، نبود تهویه ی مناسب هوا  فقدان تجهیزات 
کف و سقف چادرها،  در فصول تابستان و زمستان، نفوذ رطوبت از 
سکونت،  فضای  از  بهداشتی  و  خدماتی  فضاهای  تفکیک  فقدان 
شرایط  مشخصات  جمله  از  تصفیه شده  آب  به  دستیابی  دشــواری 

اسکان پس از سانحه در این منطقه است]25[. 
تجربهد ید اسکاند بید خانماند شدگاند عراقید درد عراق

اطراف  در  موصل  اهالی  بــرای  ــاه  اردوگ چندین  حاضر  حال  در 
پذیرای  کــدام  هر  که  دارد  وجــود  عــراق  دیگر  شهرهای  یا  شهر  این 
که تا زمانی نامعلوم و تا آماده شدن شهر  چندین 10 هزار نفر هستند 
و منازل خود در این اردوگاه ها مستقر شوند. در این قسمت شرایط 
سه اردوگاه29 منتخب از نقطه نظر خدمات، امنیت و خشونت های 
افــراد  شخصی  د ریافت های  که  آنچنان   می شود.  بیان  جنسیتی 
آموزشی،  شرایط  یافته ،  انعکاس  مصاحبه ها  در  اردوگــاه  در  حاضر 
کمیت  نقطه نظر  از  اردوگــاه هــا  ایــن  در  موجود  اقامتی  و  بهداشتی 
در  آمــوزشــی  ــای  ــده واح کــه  بــه طــوری  نیست؛  مناسب  کیفیت  و 
در  و  ندارند  را  دانشجویان  تعداد  تکافوی  که  هستند  کانتینرهایی 
نیست  کافی  معلمان  تعداد  می شوند.  آبگیر  جوی  نــزوالت  هنگام 
را ندارند.  کافی  که تجربه و دانش  آنها داوطلبانی هستند  و بیشتر 
بارش  که در هنگام  گونه ای است  به  اردوگاه  وضعیت آب گرفتگی 

باران به دریاچه تبدیل می شود. اقدامات بهداشتی و درمانی در حد 
اما شرایط  کاهش مقطعی درد خوب هستند؛  و  تنظیم فشار خون 
بهداشتی برای وضع حمل مشاوره های روانشناسی و بیماری های 
کنند. افراد  حاد مناسب نیست و افراد مجبورند به موصل مراجعه 
اعضای  میان  در  می دهند  ترجیح  خانوار  سرپرست  زنان  به ویژه  و 
امنیت  تأمین  در  قبیله ای  ساختار  همین  بگیرند.  قرار  خود  قبیله 
و  مقررات  طرفی  از  می کند.  کمک  ــاه  اردوگ مسئوالن  به  اردوگــاه هــا 
در  دارد.  وجــود  اهالی  بــرای  هم  رفــت وآمــد  زمــان  محدودیت های 
برخی از اردوگاه ها اقدامات تالفی جویان بر علیه وابستگان یا افراد 
مشکوک به ارتباط با داعش منجر به آتش سوزی یا زدوخورد شده 
ع  که با دخالت مأمورین امنیتی اردوگاه یا بزرگان قبایل این موضو
مرتفع شده است. اما در برخی موارد همچنان خانوارهای متهم به 
نیستند.  برخوردار  سایرین  با  یکسان  خدمات  از  داعش  با  ارتباط 
علیه  تهدید  و  خشونت  جنسی،  سوءاستفاده های  مــوارد  برخی  در 
شده  گزارش  امکانات  برخی  آوردن  به دست  ازای  در  باالجبار  زنان 

است]26[. 
تا  در جدول 2 خالصه شده اند  این بخش  در  یادشده  تجارب 
در تشخیص نیازها و نکات الزم در تدوین برنامه و طراحی اسکان 

کار روند.  بی خانمان شدگان شهر موصل به 
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شکل 8. چند نما از اردوگاه های اسکان اهالی موصل پس از جنگ با داعش ]26[. 

گزینه های سکونت گزینی پس ازسوانح جدول2. 

ویژگی های اسکان موقت پس از سانحه انواع تجربه سوانح 

اردوگاه هایی برای تمامی بی خانمان شدگان اقوام، ادیان و مذاهب از سراسر اروپا	 
مدت استمرار برپایی برخی از اردوگاه ها حتی به 15 سال هم به طول انجامید.	 
 	UNRRA اداره اردوگاه توسط نیروهای نظامی متحدین در ابتدای امر و سپس محول شدن آن به
تقسیم بندی افراد داخل اردوگاه ها بنا به دالیل ترک وطن نظیر پناهندگان جنگی، زندانیان سیاسی و ... 	 
کمبودهای مختلف در اردوگاه 	  مواجه شدن پناهندگان با بیماری های جسمی و روانی و 
وجود مشکل در بازگرداندن افراد به موطن خود به دالیل تعقیب سیاسی و حزبی، تغییرات مرزی و ...	 
راه اندازی اداره ی پیگردی بین الملل برای یافتن افراد خانواده ها	 

تجارب اروپا
)پس از جنگ جهانی دوم-

)1945-1960
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گزینه های سکونت گزینی پس ازسوانح ادامه جدول2. 

ویژگی های اسکان موقت پس از سانحه انواع تجربه سوانح 

تهیه تعداد زیادی از واحدهای پیش ساخته قبل از بحران	 
کامل	  کانتینر تغییریافته تا نوع ویالیی  دسته بندی خانه ها حداقل در چهار دسته مختلف از نوع 
طراحی اولیه برای مقاصد دیگر و مناسب سازی آنها برای سکونت	 
نامناسب بودن سرانه متر مربع، دوام و امکان استفاده دوباره واحدها از منظر سکونت موقت 	 
بی توجهی به ضوابط مکان یابی در انتخاب محل استقرار خانه های موقت	 
تبدیل خانه های موقت به محله ها و خانه هایی دائمی نامناسب 	 

ایتالیا )زلزله ی 
مسینا-1963(

اولویت اول تأمین منازل مسکونی موقت برای مسئوالن	 
کم در نشست زمین و روان گرایی مناطق	  انتخاب محل برپایی خانه های موقت در محل هایی با احتمال 
گرفتن پارک شهری و زمین های شخصی برای برپایی اسکان موقت 	  در نظر 

کوبه- ژاپن )زلزله ی 
)1995

کیلومتری با شهر منجر شد.	  خطر مواجهه با تشعشعات هسته ای به انتخاب محل  اسکان موقت در فاصله چند صد 
کوچک خانه ها و از بین رفتن مشاغل	  مواجه شدن پناهندگان با ابعاد 
کثری امکانات برای المپیک 2020	  گسیل حدا کارگر، مصالح متأثر از  مشکل تأمین شرکت های پیمانکار، 
خطر مبدل شدن نقاط اسکان موقت به دائم	 

ژاپن )زلزله ی 
توهوکو-2011(

ساخت سکونتگاه های موقت با همکاری تعداد زیادی از پیمانکاران بخش خصوصی	 
کوتاه مدت	  فرآهم آوردن شرایط آسایش حداقلی در 
افزودن مصالح بومی به واحدهای اسکان موقت 	 
گاهی های محلی، بروز حس 	  بهبود شرایط زیستی و معیشتی مناسب در طوالنی مدت از طریق رشد همیاری، افزایش سطح آ

خودیاری و ... 
کوچک بودن واحدها نسبت به ُبعد خانوار، بروز فرسودگی پیش از زمان مورد انتظار و ناپایداری در برابر شرایط اقلیمی	 
کنان مسکن موقت به علت طوالنی شدن اقامت 	  کشمکش هایی بین مالکان زمین و سا بروز 
کالبدی و ظاهری 	  تبدیل واحدهای موقت به صورت دائمی و بدمنظره شدن آنها ناشی از ساخت وسازهای اضافی و تغییرات 
اتخاذ راهبردی سه مرحله ای شامل سرپناه موقت، مسکن موقت و سپس مسکن دائمی توسط دولت پس از این زلزله	 

ترکیه )زلزله ی 
دوزچه-1999(

تقسیم محدوده آسیب دیده به چندین منطقه جهت سهولت در ارائه خدمات و توزیع امکانات	 
استفاده از خانه های پیش ساخته 12 متر مربعی تهیه شده از سوی جمعیت هالل احمر ایران 	 
برپایی خانه ها در فاصله های دور از منطقه مسکونی اولیه و رضایت نداشتن اهالی	 
گیاهی انبوه منطقه	  تأخیر در انتخاب محل و برپایی اسکان موقت به دلیل صعب العبور بودن مسیر دسترسی و پوشش 
ک سازی تدریجی بخش های مسکونی و انتقال سرپناه های موقت به محل اصلی سکونت	  پا
سهولت ارائه خدمات و پشتیبانی های الزم به مناطق حاشیه رودخانه اصلی شهر و در امتداد مسیرهای خطی شهر 	 
کنده شهر	  دشواری در ارائه امکانات به اهالی هسته های فرعی و الگوی اسکان پرا

ایران
)زلزله ی رودبار، 
منجیل-1369(

برپایی بخش محدودی از چادرها به صورت متمرکز در اراضی باز شهر و بخش عمده ای از آنها در حاشیه خیابان ها	 
برخوردار نبودن عده ای از سانحه دیدگان به چادر به دلیل قرار نداشتن در مسیر اصلی	 
برپایی چادرها به صورت اردوگاه های جمعی در خارج از شهر 	 
کنار خانه های تخریب شده شان	  تمایل مردم به ماندن در 
ناپایداری چادرها در برابر شرایط اقلیمی	 
دسترسی نامناسب چادرها به امکانات بهداشتی	 
فقدان توجه ویژه به سالخوردگان، مجروحان و ناتوانان در دسترسی به امکانات 	 
فقدان سرپناه برای حیوانات به عنوان مایملک دامپروران 	 

ایران
)زلزله ی بم-1382(

اختصاص چادرها به سانحه دیدگان بر اساس ترتیب اولویت میزان خسارات 	 
کردن چادرها هم به عنوان سرپناه اضطراری و هم به عنوان مسکن موقت 	  ایفای نقش 
کافی داخل چادرها	  نبودن فضای 
مشکالت مواجهه ی چادرها با شرایط اقلیمی	 
آغاز شدن ساخت مسکن دائمی پس از دو سال 	 
روستاییان خود با چوب و مصالح در دسترس و با روش های بومی خانه های موقت ساختند. 	 

ایران 
)زلزله ی 

لرستان-1385( 

کسب وکارها	  از  بین رفتن بیشتر 
کنار خیابان ها	  کانکس میان مالکان و مستأجران و برپایی چادرهای مستأجران در پارک ها و  توزیع نشدن یکسان 
اهدا نشدن یکسان وام های معیشت و ساخت و ساز	 
کارگران بومی در ساخت وساز ها و تامین معیشت سانحه دیدگان	   استفاده نکردن از 
کف و سقف 	  گرمایشی و سرمایشی، عدم تهویه ی مناسب هوا در فصول تابستان و زمستان، نفوذ رطوبت از  فقدان تجهیزات 

چادرها
فقدان تفکیک فضاهای خدماتی و بهداشتی از فضای سکونت و دشواری دستیابی به آب تصفیه شده	 

ایران 
)سرپل ذهاب استان 

کرمانشاه -1396(

کمبود معلمان با تجربه	  کالس های درس،  مشکالت اسکان در چادر، آب گرفتگی معابر و 
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی	 
بروز برخی مشکالت امنیتی مربوط به متهمان ارتباط با داعش، تهدید و خشونت علیه زنان	 

عراق
)اردوگاه های 

بی خانمان شدگان 
کنون( موصل 2015-تا
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روشد شناسی
کره ی زمین مستلزم  اقدام به طراحی معماری در هر نقطه ای از 
گونه ای  ح است و تجویز  شناخت زمینه یا محیط قرارگیری آن طر
کاال یا محصول به تنهایی و بدون در  ع ساختمان همانند یک  هر نو
نظر داشتن فرآیند منتهی  شونده به این محصول با استانداردهای 
از آنجا  توسعه ی پایدار همخوانی ندارد. عالوه بر مطالعات زمینه، 
افراد  سوی  از  شدن  استفاده  معماری  محصول  طراحی  هدف  که 
ح  است، شناخت نیازهای کاربر و نقطه نظرات او ضروری است تا طر
که در  کمترین میزان نارضایتی روبه رو شود. توضیحات یادشده  با 
به صورت  کنون  تا گذشته  از  معماری  ح های  طر از  بسیاری  انجام 
نام  با روشی نظام مند به  تلویحی مد نظر بوده، مشابهت بسیاری 
که بیشتر در طراحی صنعتی مورد استفاده قرار  »کارَبرمحور«30 دارد 
می گیرد. از این رو مقتضیات این روش مبنای ادامه ی این پژوهش 
این  مجموعه ی  و  موقت  خانه های  طراحی  به  دستیابی  هدف  با 
گرفت. بنابراین تمامی داده های استخراجی باید در  اقامتگاه ها قرار 

کاربران، نیازها و استفاده از محصول باشد.  ارتباط با 
در   1980 سال  در  بار  اولین  برای  محور  کاربر  طراحی  اصطالح 
گرفته  آزمایشگاه تحقیقاتی سن دیگو توسط »دونالد نورمن«31 به کار 
به  سوی  کاربر  با  مشارکت  در  کاربرمحور  طراحی  اصــل،  در  شــد. 
بــرمــی دارد.  گــام  مفید  سیستم  یک  به  دستیابی  فرآیند  توسعه ی 
دارد.  طراحی شده  محصول  بر  عمیقی  تأثیر  کاربر  روش،  ایــن  در 
از  آنها  استفاده ی  دلیل  کــاربــران،  درک  روش  این  در  نخست  گام 
فرآیند  یک  طی  رونــد  ایــن  اســت.  آن  انجام  چگونگی  و  محصول 
رسیدن  بــرای  ح  طر هر  بــرای  تعریف شده  عوامل  چرخه ی  تکرار  یا 

روند  این  در  مهم  عامل  دو   .)9 )شکل  است  نهایی  معیارهای  به 
این  از  کــدام  هر  که  هستند  کــاربــران  نیازهای  و  استفاده  زمینه ی 
بخش ها شامل روند هایی برای رسیدن به راه حل هایی است]27[. 
شهر  شناخت  همان  استفاده  زمینه ی  از  ــراد  ُم ح  طــر ایــن  مــورد  در 
موصل و منظور از محصول واحدهای اسکان موقت و در نهایت کل 
شهر  در   )IDP( داخلی  بی خانمان شدگان  هم  کاربر  است؛  اردوگــاه 

موصل هستند. 
از همین رو مطابق با این روش موارد زیر بررسی شد. داده های 
عکس های  مشاهده ی  راه  از  ح  طــر زمینه ی  به  مربوط  نیاز  مــورد 
ــر، انـــواع  ــه ــارات در نــقــشــه هــای ش ــسـ ــوایـــی، بـــررســـی مـــیـــزان خـ هـ
کاربری های  کاربری های شهر، تصاویر شهری از محالت، منازل و 
و  عمده  شکل  به  مربوط  تصاویر  جنگ،  از  پس  و  پیش  عمومی 
و  الــزامــات  بررسی  موصل،  شهرسازی  و  معماری  اصــلــی32  مایه ی 
گزارش های  مقاالت،  قالب  در  اردوگــاه هــا  طراحی  استانداردهای 
متخصصان و اسناد سازمان های درگیر بین المللی است. مطالعه ی 
که در بخش قبل مقاله به آنها اشاره شد  تجارب پیشین از سوانح 
و هم بررسی ویژگی های مردمی شهر موصل در تشخیص نیازهای 

کرده  است )شکل 10(. کمک  کاربران 
مکاند یابید اردوگاه: به منظور یافتن بهترین مکان برای استقرار 
خطرزا  و  مفید  تأسیسات  زیرساخت ها،  وجود  از  است  الزم  اردوگــاه 
دلیل  این  به  کــرد.  حاصل  گاهی  آ نظر  مــورد  محدوده ی  محل  در 
حائز  باید  سایت  استقرار  محل  جهانی  اســتــانــداردهــای  طبق  کــه 
و  دور  راه  از  سنجش  ــای  روش ه از  استفاده  با  باشد.  ویژگی هایی 

 
های داخ  ای از کانلسنمونه-، )وس (زده استان کرمانشاهدر مناطق زلزله های اهداییکانلسیک نمونه از -. )راست(7شل 
 . [25]کنار خیابانشده در چادرهای واقعای از نمونه-)چپ( ،در این استان دسترسی به آبچگونگی و  ماللانمناز  

 

 

 

 

 
 . [26] های اسلان اهالی موص  پس از جنگ با داعشچند نما از اردوگاه. 1شل  

 
 
 

 
 .[21]کاربرمحورد طراحی . فرآین0شل  

 

مشخص کردن برنامه 
 فرآیند طراحی

 ۀفهم و تشخیص زمین
 استفاده از محصول

طراحی های حلراه
 محصول

مشخص کردن نیازهای 
 کاربر 

ها بر ارزیابی طرح
 اساس نیازهای کاربر

 تطابق با نیازها؟

کاربرمحور]28[ شکل 9. فرآیند طراحی   

 

 

 

 
 برای موضوع این مااله کاربرمحورمصادیق عوام  روش . 19شل  

 
 
 

 
طراحی اردوگاه در اطراف رود مورد نظر برای ۀ موقعیت منطا-[33]وقعیت موص  در کشور عراق، )راست(م-. )چپ(12شل  

 [34]دجله
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 ای از موقعیت جغرافیایی، شناخت آب و هوا شناخت تاریخچه 

 کاربری شناخت بستر  های شهریطرح، عوارض طبیعی و 

 یابی محل استقرار اسکان موقت )اردوگاه(شناخت الزامات مکان 

 برداری های معماری و شنننهرسنننایی بومی )شنننامل شنننکل بنا و یرو ری قرارگیری آ ها در زمینه جهت بهرهشنننناخت گی گی

کنندۀ ای   ن شرایط(.بهینه از شرایط اقلیمی و تمهیدات معماری یا بافتی متعادل 
 

 کارَبر طرح؛ شامل مردم  شناسی و شناخت فرهنگ اهالی موصل شناخت 

 کاربران مجموعۀاسکان موقت  شناخت  یازهای 

کاربرمحور برای موضوع این مقاله شکل 10. مصادیق عوامل روش 
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در  باید   10 ع های شکل  زمینی موضو و  تصاویر ماهواره ای، هوایی 
گرفته شوند]29[. مکان یابی در نظر 

کافی در طی سال تأمین -  منابع آب: آب باید به مقدار الزم و 
شود. در دسترس بودن منابعی مانند چشمه، رودخانه و یا 

آبگیر بررسی شود. 
ملل -  عالی  کمیساریای  دستورالعمل  بر  بنا  زمین:  سرانه ی 

متحد در امور پناهندگان حداقل سرانه سطح زمین اردوگاه 
در  با  می توان  بنابراین  اســت.  مربع  متر   45 فــرد  هر  بــرای 
احتمااًل  که  افرادی  و  بی خانمان شدگان  تعداد  داشتن  نظر 
حدود  تا  جمعیت  رشد  همچنین  و  می شوند  ملحق  بعدها 
داد.  انــجــام  را  جمعیتی  پیش بینی  ســال  در  ــد  درص  3-4
فضاهای  و  سرپناه  مساحت  خدمات،  معابر،  مزبور  سرانه 

باغچه های خانوار را هم شامل می شود.
از -  اطمینان  کسب  بــرای  ســال  طی  معابر  وجــود  دسترسی: 

تأمین مواد و خدمات امدادی حیاتی است. 
جانمایی: دسترسی به مجتمع های زیستی مجاور اردوگاه، - 

گسترش فعالیت های دادوستد باید  ایجاد فرصت و امکان 
گیرند.  قرار  توجه خاص  مورد  ارزیابی مکان سایت  هنگام 
اراضــی  مــرداب هــا،  مانند  پرخطر  مناطق  انتخاب  از  باید 
تأسیسات  و  رودخــانــه هــا  بالفصل  حاشیه های  و  سیل گیر 

خطرزا اجتناب شود. 
امنیت: در این خصوص تمامی واحدهای همسایه و جامعه - 

دست  محلی-امنیتی  سازمان دهی  به نوعی  باید  میزبان 
محافظت  سایت  داخلی  و  بیرونی  حریم های  از  تا  یابند 
و  غریبه  افــراد  ورود  مقابل  در  باید  ــاه  اردوگ مرزهای  کنند. 
نفوذ  غیرقابل  حال  عین  در  و  رؤیــت  قابل  آن  به  مشکوک 

باشند. 
بین -  و  مالیم  می بایست  زمین  عمومی  شیب  توپوگرافی: 

را تسهیل  این مقدار سراشیبی زهکشی  باشد.  6-2 درصد 
کشاورزی  می کند و موقعیت های مناسبی را برای توزیع آب 

فراهم می آورد.
درختان -  دارای  زمین های  سوخت:  منابع  و  سبز  فضای 

در  درخــت  وجــود  می شوند.  توصیه  سایت  بــرای  ســایــه دار 
وجود  می کند.  جلوگیری  هم  زمین  فرسایش  از  حال  عین 
ــای هــیــزمــی در ســایــت بــه عــنــوان مــنــابــع بــا ارزش  چــوب ه

سوختی مورد نیازند. 
در مجاورت -  نباید  و سنت: سکونتگاه های موقت  فرهنگ 

مناطق حساس از قبیل پارک ها و یا سایر سایت های ملی، 
بین المللی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی، یادمان ها و میراث 

گیرند.  فرهنگی قرار 
کنان -  سا خــاص  نیازهای  شــدن  بـــرآورده  از  امنیت:  تأمین 

اطمینان حاصل شود، به ویژه امکان سوء استفاده از زنان و 
که نیازهای ویژه دارند، با طراحی مناسب از بین  گروه هایی 
که تأمین ایمنی فیزیکی یکی از  برود. اطمینان حاصل شود 
برنامه ریزی و ساخت  بنیادی در  شاخص های مورد توجه 

اردوگاه باشد]29[. 

فضاهاید موردد نیازد طراحید مجموعهد ید اسکاند موقت
طراحی معماری و محوطه این دست از مجموعه های اسکان 
مستلزم شناخت استانداردهای طراحی و بهره مندی از ویژگی های 
که در آن باید طراحی صورت  معماری و طراحی بافت شهری است 
کاربران الفت بیشتری با محل اسکان  که در این صورت  پذیرد؛ چرا 
کرده و از سوی دیگر بافت مجموعه به شرایط  موقت خویش برقرار 
این  در  دلــیــل،  همین  بــه  پاسخگوست.  بهتر  فرهنگی  و  اقلیمی 
در  پناهجویان  سکونت  واحدهای  طراحی  استانداردهای  بخش 
متولی  بین المللی  سازمان های  توسط  که  این چنینی  اردوگاه های 
ح شده، بیان می شود]30[ و]31[.  امور اسکان بشر در سوانح مطر
کاربری ها  مساحت  همراه  به   3 شماره  جدول  در  استانداردها  این 

ح ارائه شده است. دراین طر

موردد مطالعاتی

کشور  موصل شهری است در استان نینوا واقع در شمال غربی 
است.  بغداد  از  پس  عراق  پرجمعیت  شهر  دومین  شهر  این  عراق. 
سال  ــزاران  ه طی  در  که  اســت  باستانی  تمدن های  مهد  شهر  ایــن 
مذاهب  و  ادیـــان  تمامی  از  گفت  مــی تــوان  اســت.  یافته  گسترش 
خاورمیانه در این شهر و روستاهای اطراف آن افرادی در این شهر 
که در ساحل  سکونت دارند. شهر موصل زیباترین شهر عراق است 
این  یافته است.  توسعه  تاریخ  و در طول  آمده   به وجود  رود دجله 
رفاهی- فضاهای  وجــود  و  گردشگرپذیری  نقطه نظر  از  هم  شهر 
مذهبی  و  تاریخی  شاخص  فضاهای  نقطه نظر  از  هم  و  تفریحی 
مشهور است]32[. این شهر تا قبل از ورود داعش به آن با ترکیه و 
سوریه رابطه ی تجاری خوبی داشت. پس از سقوط رژیم بعث این 
شهر دچار انواع فتنه ها و خشونت گرایی قومی و مذهبی زیادی شد تا 
ع خروج اقلیت های  کرد. این موضو اینکه در ماه ژوئن 2014 سقوط 
مذهبی را از این شهر و از سوی دیگر ورود قومیت ها و مذاهب مورد 
تأیید داعش را باعث شد. شهر موصل در قسمت شرقی رودخانه از 
امنیت و خدمات شهری بهتری برخوردار بود که عمدتًا در زمان پس 
از سقوط رژیم بعث توسعه یافته  بود. به منظور پیش گیری از هرگونه 
و  موقعیت  از  بیشتر  شفافیت  ایجاد  بــرای  نیز  و  نادرست  برداشت 
ح مورد نظر باید اطالعاتی از شهر موصل به اجمال به  زمینه ی طر
دست می آمد. داده های مورد نیاز در الیه های متعدد شامل بررسی 
ع از شهر موصل بود. مبنای این نقشه ها  موارد زیر از نقشه های متنو
در سال  ملل متحد33  بشر سازمان  اسکان  برنامه  گزارش  داده ها  و 
مکان  تعیین  بــرای  را  تحلیل  پایه ای  نقشه های  ایــن  بــود.   2016

نهایی استقرار اردوگاه تعیین می کنند.
نقشه ی هسته ی اولیه ی شهر موصل و چگونگی توسعه 	 

این  شهر طی سال ها 
نقشه ی تقسیم بندی مناطق شهر موصل 	 
کم جمعیتی شهر موصل به تفکیک محالت 	  نقشه ی ترا
از ورود 	  اقوام و مذاهب در شهر پیش  کندگی  نقشه ی پرا

داعش 
کز دولتی، نظامی، 	  کندگی مرا کاربری اراضی و پرا نقشه ی 

انتظامی و خدمات شهری 
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جدول3. استانداردهای طراحی اردوگاه

استانداردهای طراحی اردوگاهمساحت در این طرحاجزای اردوگاه

نفر
 10

00 
ی

 برا
یه

اول
ن 

کا
اس

ی 
ضا

ف

به وسعت الزم210 متر مربعدفتر ثبت نام

کمک  فضای درمانی اضطراری و 
کسیناسیون و حمایت روانی به وسعت الزم250 متر مربعوا

به وسعت الزم170 متر مربعمرکز مدیریت و امنیت
15 تا 20 متر مربع به ازای هر 100 نفر90 متر مربعانبار

حمام و سرویس بهداشتی عمومی
40 توالت

1 توالت برای هر 20 نفر
و برای اسکان طوالنی مدت باید برای هر خانواده یه سرویس 

گرفته شود. بهداشتی در نظر 

یک دوش به ازای هر 50 نفر24 دوش

1200 متر مربعمحل آماده سازی غذا و سالن غذاخوری
به وسعت الزم4 فضای 80 متر مربعیمکانی برای عبادت و فعالیت های مذهبی

به وسعت الزم1500 متر مربعفضایی برای ورزش و تفریح
سکونت توده ای پناهجویان برای 1000 نفر و 

مساحت فضای سرپوشیده برای هر نفر حداقل 3/5 متر مربع 7200 متر مربعدر 219 خانواده به عالوه فضای حرکت
گرفته شود.  در نظر 

نفر
 20

00 
ان

سک
ی ا

 برا
عی

جم
ی 

ضا
ف

متوسط تعداد نفرات در هر خانواده 5 نفر
تیپ 1: 30 متر مربع

تیپ 2: برای خانواده های 
گسترده 40 متر مربع

متوسط حداقل میزان مساحت فضای باز برای هر نفر 45 متر 
مربع، حداقل مساحت فضای سرپوشیده برای هر نفر حداقل 

گرفته شده است. 3/5 متر مربع در نظر 
گرفته شود. کمترین ارتفاع سقف هم باید 2 متر در نظر 

جوامع) هر جامعه متشکل از 16 خانوار 
است.(

که جوامع )واحدهای همسایگی( اغلب برپایه ی شباهت های  با در نظر داشتن این نکته 
فرهنگی، قومی و مذهبی شکل می گیرند.

ایمنی در برابر آتش
به ازای هر 300 مترطول باید واحدهای مسکونی 30 متر از 

یکدیگر فاصله داشته  باشند و بین هر واحد تا واحد بعدی باید 
به اندازه نصف ارتفاع واحد فاصله وجود داشته باشد.

حداقل یک شیر آب به ازای هر 80 نفرتعداد شیرهای آب: 36 عدد
کثر 200 متر از هر واحد مسکونیفاصله با شیر آب حدا

توالت دورتر از 50 متر و نزدیک تر از 6 متر از هر واحد مسکونی فاصله با توالت
قرار نگیرد. 

تعداد رختشوی خانه ها: 11 عدد

برای300 دانش آموز در میان مساحت فضای آموزشی
هر 1000 نفر

که این اردوگاه برای 2000 نفر طراحی شده است، یک  از آنجا 
مدرسه دو شیفته در هر سه مقطع برای 300 دختر و 300 پسر 

طراحی شده است.
هر کالس درس برای 20 دانش آموز لحاظ شده است.

215 متر مربع مرکز آموزش بزرگساالن
هر 2000 نفر به یک مرکز درمانی احتیاج دارند.320 متر مربعبهداری

کدام 15 متر مربعفضاهای عمومی تفرجی تعداد 29 آالچیق، هر 
یک آمفی تئاتر روباز به مساحت190 متر مربع

کلیسا و یک مسجد( مسجد: 500 متر مربعفضای مذهبی )یک 
کلیسا: 100 متر مربع

حداقل فضای الزم برای هر نفر در مسجد 0/7 متر مربع است.
80 درصد جمعیت موصل عراق مسلمان عرب سنی هستند؛ 
کرد سنی، مسیحی، شیعه،  در حالی  که بقیه جمعیت موصل 

ترکمن ها، شابکی و ایزدی ها هستند.

فروشگاه ها
)مطابق با آنچه در سایر اردوگاه های 

کشورهای عراق  بی خانمان شدگان داخلی در 
و سوریه وجود دارد(. 

30 واحد 40 متر مربعی شامل: آرایشگاه مردانه و زنانه، نانوایی، میوه و سبزی فروشی، 
کافی شاپ و ... . قهوه خانه، رستوران، مرکز ارتباطات، خواروبار فروشی، 

کارآموزی دفاتر خدمات اجتماعی کودکان و مرکز اشتغال و  دو واحد 80 متر مربعی شامل واحد رسیدگی به امور بانوان و 
بانوان سرپرست خانوار
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پس از مرور نقشه ها و تصاویر یادشده، مطابق با آنچه در بخش 
تجارب  برخی  با  مشابه  و  بود  شده  گفته  ح  طر این  خواسته های 
ح در دو بخش عمده  بین الملی موفق در مدیریت اردوگاه ها این طر
دوم  و  اول  قسمت  ع  مجمو در  پروژه  ظرفیت  می شد.  طراحی  باید 

گرفته شده است. برای اسکان 2000 نفر در نظر 

نتایجد ود بحث

با در اختیار داشتن نقشه های ُمعّرف الیه های مختلف شهری 
به  ع  رجو با  تا  است  الزم  ح،  طر پیشنهادی  محدوده ی  شناخت  و 
استانداردهای مکان یابی، محل استقرار این اردوگاه در محدوده ی 
مناسب ترین  تعیین  ــرای  ب بنابراین  شــود.  مشخص  پیشنهادی 
به دو بخش  نظر  اردوگــاه، محدوده ی مورد  برای جانمایی  مکان 
بر  تأثیرگذار  عــوامــل  سپس  شــد؛  تقسیم  رودخــانــه  غربی  و  شرقی 
راه هـــا،  بــه  دســتــرســی  نــمــونــه،  بـــرای  شــد.  داده  امــتــیــاز  مکان یابی 
شهر  خرابی های  به  دسترسی  مدرسه،  و  بیمارستان  به  دسترسی 

از شهر و وجود  )به دلیل وابستگی عمده شهروندان به این بخش 
منزل شخصی خود یا اقوامشان( در انتخاب محل سایت مورد نظر 
از نقطه نظر نزدیکی به این مکان ها اهمیت داشتند. از سوی دیگر، 
)مانند  هستند  عوارضی  یا  ساختمان ها  شهری  کاربری های  برخی 
شهری،  گاز  فشار  تقویت  ایستگاه های  رودخانه ،  نظامی،  کاربری 
تصفیه خانه ها،  بـــرق،  پست های  یــا  بنزین  پمپ  ایستگاه های 
یا  باشد  آنها دور  از  اردوگــاه  استقرار  باید محل  که   )... و  کارخانه ها 
این  همه ی  کنار  در  البته  گیرد.  قــرار  آنها  کنار  در  حرایم  رعایت  با 
که هر  عوامل نزدیکی به پل شاخصه ی مهمی است. به این معنی 
چه مکان اردوگاه به پل نزدیک تر باشد، به علت ارتباط بهتر با هر 
دو سوی رودخانه، مطلوب تر است. میزان فاصله ی مناسب به متر 
کاربری های خاص طبق جدول شماره  ع  کنار این نو )حریم ها( در 
محیط  در  جدول  این  در  موجود  شاخص های  است.  شده  ارائه   4
Arc GIS وارد شده و از برآیند آنها بهترین محدوده برای جانمایی 

اردوگاه مشخص  شد )شکل های شماره 14 تا 16(. 

 

 

 

 

 
 برای موضوع این مااله کاربرمحورمصادیق عوام  روش . 19شل  

 
 
 

 
طراحی اردوگاه در اطراف رود مورد نظر برای ۀ موقعیت منطا-[33]وقعیت موص  در کشور عراق، )راست(م-. )چپ(12شل  
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 ای از موقعیت جغرافیایی، شناخت آب و هوا شناخت تاریخچه 

 کاربری شناخت بستر  های شهریطرح، عوارض طبیعی و 

 یابی محل استقرار اسکان موقت )اردوگاه(شناخت الزامات مکان 

 برداری های معماری و شنننهرسنننایی بومی )شنننامل شنننکل بنا و یرو ری قرارگیری آ ها در زمینه جهت بهرهشنننناخت گی گی

کنندۀ ای   ن شرایط(.بهینه از شرایط اقلیمی و تمهیدات معماری یا بافتی متعادل 
 

 کارَبر طرح؛ شامل مردم  شناسی و شناخت فرهنگ اهالی موصل شناخت 

 کاربران مجموعۀاسکان موقت  شناخت  یازهای 

کشور عراق، )راست(]33[-موقعیت منطقه ی مورد نظر برای طراحی اردوگاه در اطراف رود دجله]34[ شکل 12. )چپ(-موقعیت موصل در 

 
 [.35]2917ش ر موص  پس از داعش -، )راست(2915ش ر موص  قب  از داعش بیشی از -. )چپ(13شل  

 

 
 پیشن ادیۀ های موجود در محدودزیرساخت-، )راست(های درجه یک و درجه دوحریم راه-)چپ(. 14شل 

 
  ات خطرزای موجودتأسینهای حریم-، )راست(پیشن ادیۀ های نزدیک به محدودمح  پ -)چپ(. 15شل 

شکل 13. )چپ(-بخشی از شهر موصل قبل از داعش 2015، )راست(-شهر موصل پس از داعش 2017]35[

جدول 4. شاخص های انتخاب مناسب ترین مکان برای استقرار اردوگاه ]36[ و ]37[

فاصله )متر(شاخص های انتخاب بهترین مکان برای سایتفاصله )متر(شاخص های انتخاب بهترین مکان برای سایت

17/5راه های درجه دو500سایت های نظامی
گاز 300کارخانه ی  نوشابه سازی نزدیک به محدوده40ایستگاه های تقلیل یا تقویت فشار 

کارخانه ی محصوالت لبنی نزدیک به 150تصفیه خانه آب
500محدوده

150ایستگاه پمپ بنزین18رودخانه
22/5راه های اصلی )درجه یک(
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همانند  موصل  معماری  ویژگید هاید معمارید بومید شهرد موصل:د 
مصالح  و  مــواد  هــوا،  و  آب  با  تناسب  در  دنیا  شهرهای  از  بسیاری 
بارقه هایی  که  گرفته  شکل  شهر  این  مردم  فرهنگ  و  دسترس  در 
و  معماری  اجــزای  از  استفاده  چگونگی  در  مــردم  سلیقه  اعمال  از 
شهر  ایــن  به  را  عربی  شهرهای  به  منحصر  جلوه هایی  تزئینات، 
کوشش شده در طراحی  که  بخشیده است. پاره ای از این ویژگی ها 
ح زیر هستند:  معماری اجزای مورد نیاز اردوگاه استفاده شود، به شر

شهر  در  مــوجــود  مـــاده ی  عمده  ک  خــا بومی:  مصالح  از  استفاده 
مصالح  عنوان  به  گرمایی  عایق  قابلیت  با  ک  خــا اســت.  موصل 
در  و  می شده  استفاده  آجر  و  خشت  به صورت  دیرباز  از  ساختمانی 
که با آجر، خشت و سنگ برش  سیمای شهر موصل ساختمان هایی 
خورده ساخته شده اند، زیاد به چشم می خورد. از همین رو استفاده 
که شکل آن یادآور استفاده از آجر یا سنگ هایی  از نوعی از مصالح 
با ابعاد منظم باشد و در عین حال امکان برچیده شدن واحدهای 
قــوت خود  به  زمــان مشخصی  مــدت  از  را پس  اردوگـــاه  ساختمانی 

 
 [.35]2917ش ر موص  پس از داعش -، )راست(2915ش ر موص  قب  از داعش بیشی از -. )چپ(13شل  

 

 
 پیشن ادیۀ های موجود در محدودزیرساخت-، )راست(های درجه یک و درجه دوحریم راه-)چپ(. 14شل 

 
  ات خطرزای موجودتأسینهای حریم-، )راست(پیشن ادیۀ های نزدیک به محدودمح  پ -)چپ(. 15شل 

 
 [.35]2917ش ر موص  پس از داعش -، )راست(2915ش ر موص  قب  از داعش بیشی از -. )چپ(13شل  

 

 
 پیشن ادیۀ های موجود در محدودزیرساخت-، )راست(های درجه یک و درجه دوحریم راه-)چپ(. 14شل 

 
  ات خطرزای موجودتأسینهای حریم-، )راست(پیشن ادیۀ های نزدیک به محدودمح  پ -)چپ(. 15شل 

شکل14. )چپ(-حریم راه های درجه یک و درجه دو، )راست(-زیرساخت های موجود در محدوده ی پیشنهادی

شکل15. )چپ(-محل پل های نزدیک به محدوده ی پیشنهادی، )راست(-حریم های تأسیسات خطرزای موجود 

 
 مورد نظر برای استارار اردوگاهبرآیندی ۀ محدود-های باتالقی، )راست(جنگ  و زمینۀ محدود-)چپ( .16شل 

1-1-1.  
 

 
 [31] ای طرحسینتم سازه. 17شل 

 

 
 [49]حیاط مرکزیش رهای عراقی با  – [49]های ش ر موص  با حیاط مرکزیخانهیک نمونه از -. )چپ(11شل  

 
 
 
 

شکل16. )چپ(-محدوده ی جنگل و زمین های باتالقی، )راست(-محدوده ی برآیندی مورد نظر برای استقرار اردوگاه
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مد  خاص  مصالح  از  استفاده  و  ساختمان ها  طراحی  در  دارد،  نگه 
گرفت. جست وجو در مورد سیستم های سازه ای برپاسازی  نظر قرار 
مسکن موقت که صورتی شبیه به آجر داشته باشد، منجر به آشنایی 
عمل  کودکان  اسباب بازی  نوعی  مانند  که  شد  مصالح  از  نوعی  با 
می کند؛ به طوری که بدون مالت در هم درگیر شده و به راحتی هم 
ع مصالح هم  کل سازه را دارند. این نو قابلیت جداسازی و برچیدن 
با استفاده از پلیمرهای خاص و به شکلی خیلی سبک تولید می شود 
و هم به صورت بلوک های بتنی در ابعاد مختلف هم تولید می شود. 
از  ع  نو این  کاربردهای  از  یکی  که  اینجاست  توجه  قابل  نکته ی 
چند  امــروز  اســت.  شده  پیشنهاد  موقت  اسکان  ساخت  در  مصالح 

ع از بلوک ها34 را تولید می کنند]38[.  کارخانه در اروپا و آسیا این نو
اردوگـــاه:  ــزای  اجـ معماری  طــراحــی  بــر  تأثیرگذار  بومی  معماری  شکل 
درون گرایی در معماری شهر موصل صورتی بیرونی است که در پاسخ 
به فرهنگ و آب و هوای این شهر ایجاد شده است. درون گرایی به 
کنار یکدیگر قرار  که اجزای یک ساختمان طوری در  این معنی است 
ج از مجموعه و بیشترین  کمترین بازشو به فضای خار که  گرفته اند 
خروجی و ورودی به فضای ایجادشده در داخل وجود داشته باشد. 
می آیند،  هم  گرد  آن  سمت  به   ساختمان  مجموعه ی  که  عنصری 
ع در خانه های اعیانی و  حیاط مرکزی35 نامیده می شود. این موضو
مجموعه های بزرگ شهر موصل به وفور یافت می شود]39[ و]40[. 
درهــا،  نــمــا،  ــدود  انـ ســتــون هــا،  قــوس هــا،  از عناصر تزئینی:  اســتــفــاده 
که  هستند  عناصری  جمله  از  ساباط ها  و  آنها  قاب های  پنجره ها، 

در معماری شهر موصل پذیرای تزئینات هستند. اصلی ترین عنصر 
که در طراحی این اردوگاه )به ویژه طراحی مسجد و  تزئینی بومی 
است.  شناشیل36  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  مسکونی(  واحدهای 
ج بناها وجود دارند  این عناصر در تراس ها و پنجره های رو به خار
کارکردهای  ح و زیبایی بخشیدن به بناها  ع در طر که عالوه بر تنو

زیر را هم دارا هستند )شکل 19(]41[:
تنظیم میزان ورود نور به داخل بنا	 
محافظت از نور مستقیم خورشید	 
ــای مــتــفــاوت در 	  ــدازه هـ انـ ــا ایــجــاد  ب تنظیم جــریــان هـــوا 

سوراخ های شبکه تشکیل دهنده شناشیل
ــل 	  ــی ــه دل ــاد مــحــافــظــت و مــحــرمــیــت فـــضـــایـــی ب ــجــ ــ ای

ج و ناممکن بودن دید  امکان پذیری دید از داخل به خار
ج به داخل بنا  از خار

شکل شهرسازی بومی تأثیرگذار بر طراحی اردوگاه: شهر موصل 
ح  که برخی از آنها به شر دارای ویژگی های شهرسازی ویژه ای است 

ذیل در طراحی بافت اردوگاه استفاده شده است.
خیابان های پیچ در پیچ و ساختمان های کوتاه و بلند که 	 

منجر به سایه اندازی می شود. 
کن مذهبی در 	  برقراری ارتباط میان میادین عمومی با اما

جهت برپایی مراسم مذهبی، اجتماعی و فرهنگی. 
تقسیم بندی شهر به بخش هایی که در آنها تمام خدمات 	 

پایه در دسترس باشند. 

 
 مورد نظر برای استارار اردوگاهبرآیندی ۀ محدود-های باتالقی، )راست(جنگ  و زمینۀ محدود-)چپ( .16شل 
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ح ]38[ شکل17. سیستم سازه ای طر
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شکل 18. )چپ(-یک نمونه از خانه های شهر موصل با حیاط مرکزی]40[ – شهرهای عراقی با حیاط مرکزی]40[
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که یک قطعه 	  همگرایی و تقارب ساختمان ها؛ به گونه ای 
معماری در برابر عوامل اقلیمی مقاوم می کند. 

خیابان های بن بست در شبکه ی راه های پیچ در پیچ به 	 
کوچه اسباب تهویه خانه ها را  که باد در انتهای   گونه ای 

کند.  فراهم 
شده 	  منجر  که  خیابان ها  شمالی-جنوبی  جهت گیری 

با  روز  برای مدتی طوالنی در طی  راه ها  و  تا ساختمان ها 
گرمای خورشید مواجه نباشند. 

به طوری 	  قدیم؛  دربافت  ساختمان ها  بودن  اشکوبه  دو   
کنار خیابان های اصلی طبقه ی همکف تجاری و  که در 

طبقه باال مسکونی است]41[.
اردوگاه،  در مکان یابی  ویژگی های الزم  مورد  در  یادشده  موارد 
فضاهای مورد نیاز برای طراحی و ویژگی های معماری و شهرسازی 
توضیح  که  زیر منجرشد. همان گونه  به طراحی  بومی شهر موصل 
اسکان  بـــرای  اول  عــرصــه ی  عــرصــه؛  دو  در  ح  طــر ایــن  داده  شــد، 
در  و  بشردوستانه  اولــیــه   کمک های  انــجــام  و  بازگشتگان  جمعی 

کنده در سایت  عرصه  دوم شامل واحدهای مسکونی یک طبقه پرا
در  بــزرگ تــر  مسکونی  واحــدهــای  شمال-جنوبی،  خیابان کشی  با 
در طبقه  همکف، یک  تجاری  کاربری  با  دو طبقه  ساختمان های 
کلیسا، یک درمانگاه، فضاهای سبز و باز  مسجد، یک مدرسه، یک 

و تجهیزات الزم در تأمین شرایط بهداشتی است. 
در تصاویر بعدی، سایت پالن این مجموعه ی اسکان موقت و 

برخی دید های مشخص شده درون آن نمایش داده می شود. 

نتیجهد گیری

از  دســتــه  آن  وضعیت  بــا  مناسب  و  مــوقــت  پناهگاهی  نــبــود 
که خواهان بازگشت به دیارشان بودند تا موعد  شهروندان موصل 
کنند، باعث شد تا این  به پایان رسیدن بازسازی شهر در آن اقامت 
بین المللی  سازمان های  و  شرکت ها  از  بسیاری  توجه  مــورد  ح  طــر
در  استفاده  قابل  پناهگاه های  قالب  در  اقامتگاه  ایــن  گیرد.  قــرار 
و  آسان  برچینی  و  برپایی  خاصیت  واسطه  به  دوگانه  کاربری های 
بازسازی است،  که خانه های مردم و شهر در حال  سریع در مدتی 

 
  [41]موص  های ش ریلی از کوچه-یک نمونه از شناشی  و فضاهای پشت آن به نام مشربیه، )راست(-. )چپ(10شل  

 

 

 

 های عمده پراکنده در آنطراحی شده و کاربریۀ دید کلی به مجموع-29شل  
 
 
 
 

عرصه اسکان 
 جمعی اولیه

 کلیسا مدرسه مسجد

مجموعه واحدهای یک طبقه برای 
 ترخانوارهای کوچک

طبقه اول و تجاری  مسکونی در محدودۀ
 در طبقه همکف

 های آموزشیکارگاه

 مسکونی در دو طبقه محدودۀ

کوچه های شهر موصل]41[  شکل 19. )چپ(-یک نمونه از شناشیل و فضاهای پشت آن به نام مشربیه، )راست(-یکی از 

 
  [41]موص  های ش ریلی از کوچه-یک نمونه از شناشی  و فضاهای پشت آن به نام مشربیه، )راست(-. )چپ(10شل  

 

 

 

 های عمده پراکنده در آنطراحی شده و کاربریۀ دید کلی به مجموع-29شل  
 
 
 
 

عرصه اسکان 
 جمعی اولیه

 کلیسا مدرسه مسجد

مجموعه واحدهای یک طبقه برای 
 ترخانوارهای کوچک

طبقه اول و تجاری  مسکونی در محدودۀ
 در طبقه همکف

 های آموزشیکارگاه

 مسکونی در دو طبقه محدودۀ

کنده در آن کاربری های عمده پرا کلی به مجموعه ی طراحی شده و  شکل 20-دید 
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بازگشته اند، خواهد  به موصل  که  را  از شهروندانی  پذیرایی  امکان 
کاربری رفاهی، اقامتی و  داشت و پس از طی این دوران می تواند یا 
گرفته یا به راحتی برچیده شده و در جای دیگر  گردشگری به خود 
کرانه های  ح در  با مقتضیات دیگر برپا شود. مکان جانمایی این طر
منظر  کمتر،  دیدگی  آسیب  به دلیل  امر  این  که  دارد  قرار  دجله  رود 
بخش های  از  مناسب  فاصله ی  خاطر  به   همچنین  و  مناسب تر 
گردشگری  کن رفاهی، اقامتی و  ویران شده ی شهر و مجاورت با اما
برای  امکان اسکان  ترتیب  این  به  از طرفی  گذشته است.  شهر در 

اهالی هر دو طرف رودخانه برقرار است. 
کــه در  ــواردی  ــ م تــا  کــوشــش شــد  کــاربــرمــحــور  بــر مبنای روش 
کاربران  ح مؤثر هستند، در قالب نیازهای  جانمایی و شکل گیری طر
گیرند. از همین  ح مورد شناسایی قرار  و هم اقتضائات زمینه ی طر
کثر استانداردهای طراحی موضوعی خاص  رو، عالوه بر رعایت حدا
رعایت حداقل سرانه ها  قبیل  از  اقامتگاه موقت  مانند مجموعه ی 
استانداردهای  و  بسته  و  بــاز  فضای  در  اهالی  ــرای  ب مربع  متر  به 
تأثیر  کردن  از شناخت و لحاظ  تا  خدماتی و بهداشتی، تالش شده 
موارد زمینه ای مانند دین، فرهنگ و مذهب تا ویژگی های معماری 
و شهرسازی شهر موصل و مالحظه ی نکات مرتبط با اقلیم خاص 

این شهر غفلت نشود. 
بر این اساس این مجموعه در قالب خیابان کشی های شمالی 
و جنوبی و با مرکزیت بناهای مذهبی در میان اردوگاه طراحی شد. 
ع یک طبقه و دو طبقه با الحاقاتی  واحدهای اسکان هم در دو نو
طراحی  عراقی  شهرهای  زیبایی شناسانه  و  کاربردی  عناصر  شبیه 

کاربری های  به  همکف  طبقه ی  طبقه،  دو  بناهای  برخی  در  شد. 
گردهمایی  عمومی وتجاری اختصاص یافته تا همچنان فضاهای 

و هم معیشت اهالی رونق داشته  باشند.

پید نوشت

1.Settle

2. Process

3.Product

4.ISIL (Islamic State of Iraq and Levant)

5.Tigris River

6.UNHCR (United Nations High Commissioner for 
Refugees )

7.Transitional Settlement

8.Internal Displaced Persons (IDP)

9.Asylum Seekers

10.Corsellis- Vitale

11.Refugees

12. United Nations Relief and Rehabilitation Administra-
tion (UNRRA)

13.International Red Cross

14. International Tracing Service

15.Scopje

 
دو طباه  واحدهای(، چپ/پایینهای سککایت اسککلان موقت و دید به منککجد ) جانمایی کاربریۀ سککایت پالن و نحو-)راسککت( .21شککل  

 (چپ/وس  و واحدهای یک طباه )چپ/باال()
کاربری های سایت اسکان موقت و دید به مسجد )چپ/پایین(، واحدهای دو طبقه  شکل 21. )راست(-سایت پالن و نحوه ی جانمایی 

)چپ/وسط و واحدهای یک طبقه )چپ/باال((

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Relief_and_Rehabilitation_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Relief_and_Rehabilitation_Administration
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Red_Cross
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Tracing_Service
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بزرگی  به  زمین لرزه ای   1980 سال  در  که  است  ایتالیا  در  )منطقه ای    Irpinia.16
و  نفر   8934 شدن  زخمی  و  نفر   2483 شدن  کشته  به  منجر  ریشتر   6/5

بی خانمان  شدن 250 هزار نفر شد(. 

17.Bungalow

18.Messina (Sicily)

Kobe.19 - این زلزله با بزرگی 7/3 ریشتر در صبح روز هفدهم ژانویه سال 1995 
خ داد. در بخش شمالی جزیره آواجی ر

20. Fukushima

در  ریشتر   9 قدرت  به   2011 مارس   11 در  که  زلزله  این   -Tohoko.21
از  بیش  داد.  خ  شرقی ژاپن ر شمال  و در  گی  میا نزدیکی سندای در استان 
را  زمین لرزه جان خود  این  به وسیله ی  ایجادشده  در سونامی  نفر  هزار   18

از دست دادند. 

در  ریشتر  مقیاس  در   7/4 و   7/2 بزرگی  با  زلزله  دو   1999 سال  در   -Duzce  .22
کشته و 50 هزار نفر مجروح  که در آن 19 هزار نفر  ع پیوست  این شهر به وقو
نیز  صنعتی  واحد  هزار   50 و  اقامتگاه  و  مسکن  هزار   300 همچنین  شدند. 

کامل تخریب شدند. به طور 

23.Temporary Shelter

24.Temporary Housing 

25. Permanent Housing

26. در سحرگاه جمعه پنجم دی ماه 1382 زلزله مهیبی با شدت 6/5 درجه در 
این  در  آورد.  در  لرزه  به  را  آن  اطراف  روستاهای  و  بم  شهر  ریشتر،  مقیاس 
کشته، 30 هزار تن مجروح و در حدود 75 هزار تن  زلزله بیش از 40 هزار تن 

بی خانمان  شدند.

که به فوت 63 نفر و  27. زلزله 11 فروردین 1385 به بزرگی 6/1 در مقیاس ریشتر 
کرد و 60 روستا در  زخمی شدن 1450 منجر شد، به 320 روستا خسارت وارد 

کاماًل از بین رفت.  این زلزله 

28. زلزله ی21 آبان 1396 به بزرگی 7/3 در مقیاس ریشتر در نزدیکی ازگله استان 
که به فوت 620 نفر، زخمی شدن 9388 و بی خانمان شدن 70  کرمانشاه 

هزار منجر شد. 

29.Haj Ali, Hassan Shams, and Qayarrah Camps

30. User Centered Design (UCD)

31.Donald Norman

32.Motif

33.United Nations Human Settlements Programme in 
Iraq (UN-Habitat) 2016

 Lego Concrete و Ever Block 34. مشهور به

یا  ساختمان  دیوارهای  به وسیله ی  که  است  روبازی  فضای  مرکزی  35.حیاط 
گیاهان و درختان  نزدیک به ساختمان احاطه شده  است. این فضا اغلب با 
می کند.  تلطیف  را  گرم  هوای  فواره  و  حوض  از  استفاده  با  و  شده  پوشیده 

ع معماری در طراحی مدرسه در این اردوگاه استفاده شده  است. از این نو

36.Shanasheel
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