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به منظور اسکان موقت در ) LSF(هاي سبک فوالدي امکان سنجی کاربرد سازه
مناطق حادثه دیده

، 2الدین حاتمیشهاب، *1شرفیسیدمسعود سید
seiedmasouds.sh@gmail.comدانشگاه یاسوج،دانشجوي کارشناسی ارشد سازه-1
sh_hatami@yahoo.comگاه یاسوجداتش،استادیار گروه عمران- 2

چکیده
زمین لرزه بزرگ در ایران به ثبت 200هیمالیا واقع شده است، و هر ساله نزدیک به –فالت ایران در بخش میانی کمربند زلزله خیز آلپ 

سکان حادثه دیدگان و بحث ا. استهزار واحد مسکونی در هر زلزله تخریب شده65هاي گذشته به طور میانگین در زلزله. می رسد
يساختهپیشسازه. استاي مهم است که تحقیقات فراوانی بر روي آن انجام گرفتهسیستم ساختمانی مورد استفاده براي آن، مسئله

است، که در این مقاله مزایا و معایب آن در کاربرد به منظور اسکان موقت کارآمدايهاي سازهیکی از سیستم) LSF(فوالدي سبک
هاي فنی، معماري، اقتصادي، معیشتی و نیازهاي فرهنگ ایرانی و هاي یک مسکن موقت از جنبهدر بخش اول ویژگی. استررسی شدهب

هاي ، سپس ویژگیههاي موجود اسکان موقت پرداخته شددر بخش بعدي به بررسی معایب و مزایاي روش. استمشخص شدهاسالمی
- میاي مشخص گردید با انجام پیشنهادات ارائه شده، این سیستم سازه. شودمیتطابق داده موجودبیان و با استانداردهايLSFهاي سازه
. باشدجهت اسکان موقت حادثه دیدگان اي مناسبگزینهتواند

هاي سبک فوالدي ، سازهLSFشده ، زلزله، اسکان موقت، سازه هاي سرد نورد :هاي کلیديواژه

مقدمه - 1
بزرگوکوچکهايزلزلهوقوعخطرمعرضدرآنمناطقيعمدهبخشکهاستآنگویايایرانتفالساختزمین

ریشتر بزرگی 4زمین لرزه باالي 170هزار زلزله در ایران به ثبت رسیده که حدود 10بیش از 1393در سال . باشدمی
طبق . کنندداد کثیري از مردم را بی سرپناه میاین زمین لرزه ها عمدتا باعث تخریب منازل مسکونی شده و تع. ]1[داشتند

هاي بسیار مخرب ایران در ربع قرن اخیر اعالم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، آمار منازل مسکونی تخریب شده در زلزله
.است1جدول شماره به شرح

دیدگان در ول بعد از وقوع زلزله، حادثهبه طور معم.یکی از مشکالت پس از زلزله سامان دادن به تعداد زیاد آوارگان است
هااین مکان. یابندد، پناه داده شده و یا به عبارتی اسکان مینگردهایی که اردوگاه یا محل اسکان موقت نامگذاري میمکان

1975سال ي اسکان موقت و بازسازي بعد از آن ازتحقیقات در باره. احداث گردنددو شکل متمرکز و غیرمتمرکز توانند درمی
و 4کتابی با عنوان بازسازي پس از بحران توسط کیتس1977در سال . شروع شد3و هاوس2، درابک 1با تحقیقات میلتی

در  مرکز تحقیقات بحران آمریکا چهار نوع اسکان را براي اسکان پس از ]3[6کورانتلی1982در سال  . ]2[منتشر شدهمکاران
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توسط صلیب سرخ انجام گرفت و حداقل ]4[7اسفرهتحقیقاتی با عنوان پروژنیز 2000، در سال بحران ارائه داد
.استانداردهایی را براي اسکان موقت پس از بحران مطرح نمود

]1[هاي اخیرهاي تخریب شده در زلزلهخانه: 1جدول  

ما به : ن کرددر پژوهشی راجع به عملیات تامین سرپناه قربانیان سونامی نتایج را اینگونه بیا]5[موسسه آکسفام2005در سال 
ي ایمنی واسکان براي هر خانواده باید تأمین کننده.سرپناه، در حالی که مفهوم آن بسیار عمیق استگوییمسادگی می

به طور ویژه به آورد، لذا هنگام تأمین سرپناه براي آسیب دیدگان بایدآسایش خاطر باشد و احساس تعلق به دنبال
با توجه به اینکه زلزله زدگان تا حاضر شدن مسکن جدید و  دائم خود باید مدت .جه داشتبازگرداندن شأن و منزلت خانوارتو

8سیستم . شده استدر این تحقیق بر روي اسکان موقت بعد از زلزله تمرکز لذا طوالنی را در مسکن موقت خود بگذرانند، 

LSFو بررس ... اي، معماري، معیشتی و بیل سازهاز قبه عنوان یک سیستم مناسب این کار، مطرح و ویژگی هاي مختلف آن
.این خصوصیات با نیازهایی که از یک مسکن موقت وجود دارد تطابق داده شده است

اسکان موقت- 2
:در مرکز تحقیقات بحران آمریکا چهار نوع اسکان براي بعد از بحران وجود دارد]3[طبق تقسیم بندي  کورانتلی

شان، براي سکونت دائمینزدیکی محلشود که بازماندگان، جایی را دربه نوع سکونتی اطالق می: 9يسرپناه اضطرار)الف
.کنندمدتی کوتاه یعنی چند ساعت و یا حداکثر یک شب انتخاب می

ن، به کوتاه، و در حد انتظارشاها براي مدتشود که بازماندگان در سایر مکانبه نوع سکونتی اطالق می: 10سرپناه موقت)ب
.گزینندصورت موقت برمی

انتظار را از مسکن به قابلهايدر استقرار مسکن موقت، آنچه که اهمیت دارد این است که حداقل: 11مسکن موقت)ج
.هاي روزمره خانوارها باشدمسئولیتوهاتواند پاسخگوي فعالیتسازد، ولی با این حال میآسانی برآورده نمی

گردد و امکانات سکونت دائم براي هاي بازسازي شده یا جدید میبازگشت بازماندگان به خانهموجب : 11دائممسکن)د
.آوردساکنان را فراهم می

به ،شودهاي گذشته  معموال زمان اقامت مردم در مسکن موقت بسیار طوالنی تر از حد معمول میبر طبق تجربیات زلزله
حدودبم1382زلزلهسال و در3طبس 1357سال، زلزله 5ژاپنيکوبه1995زلهزلدرموقتاسکانيطوري که مرحله

.سال طول کشید2
ومناسبهاییگاهاقامتبهنیازضرورتبهبناو یاآیدپیشمسکنکمبودتأمین اضطراريبهنیازکهجاییدربنا بر تعریف، 

برايالزمزمانطیسکنی گزیدنجهتمناسبمسکنتامینايبرسانحه،بروزهنگامیاوباشد،هاخانوادهبرايامن
ایجادامکانآندرکهسرپناهیتأمینچنینهمباشد،موقتمسکونیيهاواحداحداثبهنیازدائمهايخانهبازسازي
احداثهبنسبتباشد،وکنترلتنظیمقابلداخلمحیطیشرایطوارگونومیهايدیدگاهازانسانآسایششرایطحداقل

.]6[گرددمیاقداممسکن موقت

خانه هاي تخریب شدهزلزلهردیف
واحد مسکونی1369200000زلزله منجیل 1
واحد مسکونی138241000زلزله بم 2
واحد مسکونی139118000زلزله آذربایجان 3
واحد مسکونی923100زلزله دشتی 4
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هاي عمومی یک مسکن موقتویژگی- 3
در این ، مطالعه استانداردهاي ارائه شده و استفاده از تجربیات انجام گرفته،با توجه به تعریف ارائه شده از مسکن موقت

. گرددمیر پیشنهاد به صورت زیرود یک مسکن موقت تامین کندهایی را که انتظار میبخش ویژگی
: اي و فنیسازه) الف

.باشدسبکوداشتهوجودساختهپیششکلبهآنتولیدامکانکهباشدايگونهبهسازهساختار-
.گرددواقعقبولمورداجتماعیوفرهنگینظرازوباشدشدهاستفادهدرکشورموجودمصالحازآنساختدر-
قابلراهنماکتابازاستفادهباآننصبوبودهاجراقابلمحل،افرادحتیوسادهفنیيهامهارتباهایینیروتوسط-

.باشدآموزش
شدهمحاسبهموقتهايساختمانبرايشدهبینیپیشومقاومتپایداريضوابطبهتوجهباوبررسی شدهفنیلحاظبه-

.باشد
.یر باشدپذباربري امکاننقلیهوسائلانواعتوسطهاآنحمل-
، لذا سیستم شودگرفتهنظردرآنفضايبامتناسببایدوبودهضروريپناهگاهداخلدرگرمازاابزارسایروهااجاقوجود-

.سوزي مقاوم باشداي باشد که در برابر آتشباید به گونه
هوايوآبدرسنگینبرفیشرایطباوبوده،مقاومبادفشاردرمقابلباشد،منطقههواییوآبشرایطمطابقبایدطراحی-

.گیردقرارارزیابیموردزمینتحملمیزانوزلزلهبرابردرمقاومتاستالزم. باشدسازگارسرد
.اي امکان پذیر باشداجراي اسکلت و بام آن بسته به شرایط به صورت شیبدار یا گهواره-

:معماري)ب
.نگرددایجادزمینمالکیتکهباشدايگونهبههمنطقشرایطبهتوجهباآناستقرارضوابط-
.نمودتعییندلخواهبهبتوانراآنتعدادوپذیر باشدامکانساختمانبرايپنجرهودربنصب-
حرارتیآسایشموجباي باشد کهگونهبهخروجی،هايبدرگرفتنقرارنحوهواندازهواستفادهموردموادساختمان،نوع-

.شوداهووتهویه
.پذیر باشدامکاننیزهاآنبدونوآشپزخانهوبهداشتیهايسرویسباهاپالنطراحی-
:اقتصادي)ج
.باشدمجدداستفادهقابلهاآنازبخشییاها وآنيدهندهتشکیلاجزايتمامامکانحدتا-
ومختلفجهاتدرگسترشوتکرارقابلیتازباشد کهمدوالرسیستمیشده براي این منظور بایدارائهساختمانیسیستم-

.برخوردارباشدهاحطردرع پذیريتنو
پذیرامکاناقتصادي،نکاترعایتبه منظورموجود،امکاناتواقلیممنطقه،نیازبهبستهبدنه،پوششبرايمصالحتنوع-

.باشد
.محل و محیط زیست نداشته باشداي باشد که اثر نامطلوبی بر اقتصاد مواد مصرفی باید به گونه-
.ها را به راحتی انبار نمودتمامی قطعات قابل جایگزینی باشد و بتوان آن-
:معیشتی)د
.باشدمیسرساختماندرونسرمایشوگرمایشهايسیستمنصبامکان-
وچادرنظیرهاییپوششبهتنسبترمقاوممصالحازاستفادهساختمانی باواحدهايساکنانبرايفیزیکیامنیتحداقل-

.تامین گرددآنمانند
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وافرادبرايرابودنایمنوامنیتاحساسکهشدنقفلقابلیتبادربنصبباساکنانبرايروانیوفکريامنیتایجاد-
.امکان پذیر باشدنماید،تأمین میآنهامتعلقات

.برسدحداقلبهبایدبادتندوسیلزمین،رانش،یآتشفشانفعالیت،هالرزهپسشاملثانویه طبیعیبالیايخطرات-
.ها و ناقالن بیماري محافظت شده باشددر مقابل انتقال بیماريسازه مورد استفاده باید-
هاي هاي مختلف، گروهمتر مربع باشد، که امکان تفکیک مطمئن و حفظ حریم خصوصی جنس5/3حداقل فضا براي هر فرد -

.]4[کنداد دو خانواده مجزا را فراهم مختلف و افر
.باشدانجامقابلنیزپناهگاهداخلدرمعیشتحفظمهمهايفعالیت-

هاي یک مسکن موقت در ایرانویژگی- 4
در ایران با توجه به مسائل فرهنگی، تقیدات مذهبی و حتی تعصبات قومی، محفوظ بودن حریم زندگی از دید بیگانگان 

ها در ایران عالوه بر داشتن موارد باال باید بتوانند لذا این سازه. ین حفظ پاکیزگی مکان زندگی بسیار با اهمیت استو همچن
.پوشیدگی الزم از فضاي خارج و تفکیک مناسب فضاها از داخل را داشته باشند

وعات را نخواهند داشت اما باید بدانیم هاي حادثه دیده فرصت فکر کردن به این موضشاید این تفکر به وجود آید که خانواده
در مورد شاخص آسایش و ]7[فالحی. هاي اسکان باشدها باید از اصلی ترین برنامهکه حفظ کرامت و منزلت این خانواده

محل زندگی است و مفاهیمی از قبیل داشتن آرامش فراتر ازسکونتگاه موقتوراحتی، بر آن است که معناي عمومی سرپناه
شوند و نه میباید دانست که مردم پس از سانحه فقط بی ساختمان. گیردها را نیز در بر میو جز اینروانی، راحتی وخاطر

معنوي و مادي سالیان خود را به یکباره نابودياین بدان معناست که خانوار بر اثر وقوع سانحه، هستی و اندوخته.خانمانبی
ایجاد آرامش، امنیت، اطمینان خاطر، بازتوانی روحی و روانی فرد آسیب ه عنوان فضایی برايبنابراین، سرپناه ب. یابدشده می

.جدي قرارگیرددیده باید مورد توجه
که عالوه بر مسائل بهداشتی و شدت آسیب پذیر در این سوانح زنان و کودکان خردسال هستند یکی از اقشار به 

طبق تحقیقات آماري در ایران اولویت زنان براي . بسیار براي آنها حائز اهمیت است، آسایشی، مسئله امنیت و حفظ کرامت
که این ها استاسکان موقت، اول استفاده از خانه اقوام و دوم استفاده از سکونتگاه هاي موقت برپا شده توسط امداد رسان

.]2[ها را واضح می کندمطلب اهمیت این سکونتگاه

: ن موقتهاي موجود اسکاروش- 5
هایی که به طور معمول براي توان روشهاي پیشین میبا توجه به بررسی امداد رسانی و اسکان صورت گرفته در زلزله

معموال از ساعات اولیه بعد از حادثه مردم گونه مطرح کرد که، را اینها و معایب و مزایاي آناسکان موقت به کار گرفته شده 
با بررسی روند اما . کنندآفرین است اقدام به برپایی سرپناه موقت میهاي موجود که بسیار خطري ساختمانهابازمانده با خرابه

ها به صورت زیر ارائه توان روشهایی امداد رسانی و اسکان را به همراه معایب و مزایاي آنامداد رسانی در حوادث رویداده می
:داد
.ادر است که به دالیل زیر  فقط مناسب سرپناه موقت است نه مسکن موقترایج ترین نوع اسکان موقت چ: چادر) الف

:معایب
-چادر در مقابل شرایط بد آب و هوایی و همچنین گرما و سرما به شدت آسیب پذیر است و معموال زود پوسیده و پاره می-

.ماهه اصال مناسب نیست6گردد و براي سکونت حداقل 
.تواند از اموال و جان مردم به ویژه کودکان و زنان حفاظت کندمیتقریبا فاقد امنیت بوده و ن-
.با توجه به مسائل فرهنگی مردم ایران باز بودن چادر یک معضل بزرگ است-
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تفکیک جنسیتی و حفظ کرامت افراد نیز از معضالت بزرگ عدم امکان نداشتن فضاي کافی براي وسائل خانوار و همچنین -
.چادر است

:مزایا
.ها قابل برپایی استحداکثر تعداد چادر با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن نسبت به سایر روش-

.هاي فلزي پیش ساخته است نوع دیگر از اسکان، استفاده از اطاق:کانکس) ب
:معایب

.ها نیازمند به صرف هزینه و زمان زیاد استحمل این اطاق-
.براي استفاده به موقع نیاز به فضاي بسیار زیادي خواهد داشتانبار کردن این تعداد از کانکس -
.کندسازي را  با صرف زمان و هزینه  زیاد رو به رو میها نیاز به استفاده از جرثقیل دارد که کار آمادهاستقرار این اطاق-
.کندرم دشوار میها را در هواي گاغلب مناطق کشور ما مناطق گرم و خشک است، که استفاده از این اطاق-
.زدگی در مدت زمان اقامت وجود دارد، که از نظر بهداشتی نا مطلوب استاحتمال پوسیدگی و زنگ-
.هاي پر جمعیت از نظر تفکیک جنسیتی مناسب نیستها در پارتیشن بندي محدودیت دارند، لذا در خانوادهکانکس-
.یک خانه را فراهم کندتواند احساس زندگی درزندگی در کانکس هیچگاه نمی-

:مزایا
.دتهویه، گرمایشی و سرمایشی را دارامکان استفاده از وسایل -
.درا دار) البته به طور محدود(اخلیامکان تامین امنیت و تفکیک به  بخشهاي مجزاي د-
.ي مناسبی استهاي کم جمعیت و افراد مجرد گزینهبراي اسکان خانواده-
:هخانه هاي پیش ساخت) ج

.باشندها به صورت فوالدي، بتنی و چوبی موجود میاین سیستم
:معایب

.نیاز به نیروي کار ماهر دارند-
.هاي قبلی بیشتر استزمان صرف شده براي احداث از روش-
.هاي دیگر بیشتر باشدها نسبت به روشممکن است هزینه احداث آن-

.موجود نباشد و یا کمیاب باشدها در کشور ممکن است مواد و تکنولوژي آن- 
:مزایا

)البته بدون احتساب زمان ساخت(.ها مناسب استها با توجه به کارایی آنآننصبسرعت -
.توانند تا چند سال به راحتی جوابگوي اسکان با کیفیت باشندمعموال با دوام هستند و می-
.ها به راحتی امکان پذیر استتامین امنیت در آن-
.اي است که در مقابل خطرات بالیاي ثانویه مقاوم هستندساز هستند و طراحی آنها به گونهسیمهند-
.ي کمتري براي احداث دارند هاي مرسوم ساخت و ساز نیاز به زمان و هزینهدر مقایسه با روش-

ی براي اسکان موقت باشد، همانطور ي مناسبساخته گزینههاي پیشرسد که استفاده از خانهبا توجه به مطالب باال به نظر می
ن مانند بتن، فلز و گوساخته از مواد گوناهاي پیشخانه. کنندیافته معموال از این گزینه استفاده میکه در کشورهاي توسعه

.شوندهاي متفاوتی ساخته میچوب و با سیستم
.پردازیمها میمه به بررسی آنهستند که در اداهاي پیش ساختهخانهیکی از انواع LSFهاي فوالدي سازه
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LSFهاي سازه- 6
هاي ساختمانی است که براي اجراي شود، یکی از سیستمگفته میLSFسازه فوالدي سبک که به اختصار به آن سازه

هندسان عمران هاي مورد تایید مو از سیستمشودباشد استفاده میطبقه می5هاي با طبقات محدود که معموال تا ساختمان
پایداري مقاومت و نورد شده براي تامین سردهاي فوالدياز ورقهااین سازهدر .باشدیافته و مدرن میدر کشورهاي توسعه

ین ا. شوداستفاده میهاي گچی به عنوان پوشش درونی و قطعات دیواره خارجی به عنوان نما ساختمان، صفحات و تخته
استفاده از این سیستم وزن سازه را تا پنجاه درصد نسبت . باشداي دیگر را دارا میهاي سازهتمسیستم توانایی ترکیب با سیس

.باشددهد و این بزرگترین امتیاز در برابر زلزله میهاي رایج کاهش میبه سیستم
م وادار  هاي چوبی دارد، بر اساس کاربرد اجزایی به ناهاي ساخت ساختماناین سیستم که شباهت زیادي به روش

)Stud ( رانرو)Track (هاي فوالدي گالوانیزه سردنورد شده، ساختار اصلی ساختمان برپا از ترکیب نیمرخ.شکل گرفته است
به ؛ یعنی پیچ خودکار یا پرچ ، که معموالً با اتصاالت سردهستندZو U,Cمقاطع مورد استفاده در این سیستم . شودمی

.  شوندیکدیگر متصل می
LSFهاي اسکان موقت با سیستم رسی تطابق ویژگیبر- 7

هاي با ویژگیLSFهاي ها به تطابق ویژگیهاي علمی انجام شده بر روي این سازهدر این قسمت ضمن بررسی پژوهش
.پردازیممسکن موقت می

: اي و فنیسازه) الف
:هاي مسکن موقت به شکل زیر بررسی نمودات را با ویژگیتوان تطابق این خصوصیمیLSFايخصوصیات سازهبا توجه 

.ساخته تولید شودتواند به صورت پیشهاي متعارف سبک بوده و مینسبت به سازهLSFسیستم -
شهر گلبهار در مشهد، بازسازي بم ( هاي زیادي انجام گرفته استدر حال حاضر این تکنولوژي در کشور موجود بوده و پروژه-
.باشداز سایر کشورها میLSFهاي نیاز به وارد کردن ورقاردي، البته در مو..)و 
.ها بهتر شده استهاي پیش ساخته در کشور در حال رونق گرفتن است و دید جامعه به این سازهفرهنگ استفاده از خانه-
.ها نیاز به نیروي متخصص داردطراحی و اجراي این سازه-
و همچنین در ایران هم AISIآیین نامه (.ها تدوین شده و در دسترس استمناسب براي این سازهايضوابط آیین نامه-

)612نشریه 
شوند لذا حمل آن در تعداد انبوه و هزینه کم ها به صورت جداگانه بوده و در محل با اتصال سرد متصل میقطعات این سازه-

.پذیر استو انواع وسایل نقلیه امکان
، طوفان و شرایط توانند در مقابل بالیاي ثانویهها داراي سیستم باربر جانبی بادبندي و یا دیوار برشی هستند و میزهاین سا-

.ها وجود داردهاي مختلف در آنهمچنین امکان استفاده از سقف.در هنگام اسکان موقت مقاومت نشان دهندبرفی
ها استفاده وان به راحتی از وسایل گرمایشی و یا اجاق گاز در آنتبوده و میبهترنسبت به جادر نها در برابر حریق آعملکرد -

.کرد
:ايهپیشنهادات ساز
اند و تحقیقات فراوانی بر روي این سیستم انجام گرفته ها داشتهاي به این سازههاي اخیر محققان توجه ویژهدر سال

هاي مهاربندي تحت بارهاي رفت و ه کرد که به بررسی سیستماشار]8[حاتمی و همکاران توان به که از ان جمله می. است
هاي مهاربندي تحقیق کردند که نتایج ان در بر روي عملکرد غیر خطی سیستم]9[و همکاران 13راجرز.برپشتی پرداختند

مهاربندي هم راهکارهایی براي بهبود عملکرد سیستم ]10[رونق و مقیمی. به ثبت رسیده استAISI-S21314آیین نامه 
سیستم مهاربندي جدیدي را ارائه دادند که ضوابط شکلپذیري ]11[، همچنین در تحقیقی دیگر رونق و مقیمیشده ارائه دادند

هاي فلزي را بررسی عملکرد سیستم مهاربندي دیوار برشی با پوشش ورق]12[همکارانو 15یو. کرددر آیین نامه را ارضا می
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هاي تحت بارهاي رفت و برگشتی برشی با پوششهاي با دیوار برشی بر روي عملکرد قاب]13[همکارانو 16پن.کردند
هاي فنی و مدیریتی ساختمان در تمام طول عمر مفید نیز تحقیقاتی بر اساس ریسک]14[زینلیان. گوناگون را تمرکز کردند

هاي مرسوم قابل اعتمادتر توجهی نسبت به روشبه میزان قابل LSFهاي آن انجام داد که در پایان نشان داد اجراي سازه
.کنیماین قسمت با بهره گیري از نتایج این تحقیقات پیشنهاداتی را مطرح میدر.است

:شوددر هنگام استفاده از سیستم مهاربندي پیشنهادات زیر ارائه می
توانایی بیشتري در مقابل تسلیم در 1به 2هاي کمتر ازنسبت. نباشد1به 2ي مهاربندي شده بیشتر از نسبت ابعاد دهانه-

.]9[ي غیر خطی دارندناحیه
شوند و بهتر است که در میاستادهاکمانش زودرسموجبهاي مهاربندي معمول عملکرد مناسبی در زلزله ندارند و سیستم-

.]10[استفاده شود) براکت(از صفحات فلزي مهاربندي اتصاالتچهار گوشه
.]10[دهدها را افزایش میهاي دو طرف بادبندي شده تاثیر زیادي در افزایش مقاوت ندارد و هزینهدهانهاستفاده از -
.]11[شوداستفاده از مهاربندهاي سوراخدار مناسب باعث کاهش احتمال پارگی محل پارگی اتصال تسمه به قاب می-
ها ی تراكها در وجه خارجسوراخنسبت به زمانی دارد که ها اگر در داخل قاب باشد عملکرد بهتريمحل قرار گیري سوراخ-

.]11[گیرندقرار می
:در هنگام استفاده از سیستم دیوار برشی

و افزایش جذب انرژي را دو برابر حالت یک طرف مقاومتهاي دو طرفه افزایشدر سیستم دیوار برشی استفاده از پوشش-
.]12[کندپوشش می

.]13[هاي گچی عملکرد بهتري داردهاي سیلیکاتی و تختهبت به پوششنسOSBاي پوشش سازه-
:معماري) ب

از انتظارات ما از یک مسکن موقت اسکان موقت بسیار حائز اهمیت است، چرا که بخش زیاديویژگی ظاهري یا معماري 
. ها پرداخته شده استاین ویژگیباLSFدر اینجا به تطابق خصوصیات . گرددن باز میآبه معماري 

.نکندمالکیت زمین ایجاد تواندمیقابلیت برچیده شدن دارد وبا اتخاذ تدابیري این سیتم -
را دارد ، همچنین امکان دلخواهتعدادبهوي مختلفهاجره در مکانتمام تسهیالت منازل متعارف از قبیل نصب درب و پن-

.تهویه مناسب را فراهم می آورد
تنوع طراحی معماري متناسب با تعداد و جنسیت افراد خانواده را به سهولت امکان پذیر با استفاده از پارتیشن هاي داخلی، -

کندمی
:پیشنهادات معماري
ها انجام گرفت از آن جمله ي آني معماري در عملکرد سازه در زلزله تاثیر گذار هستند تحقیقاتی در بارههااز انجا که پالن

ها از نظر قیمت و انواع مختلفی از پالنها وهاي مختلف ساخت این سازهروشبا بررسیارن. است]15[17تحقیقات ارن
ي قرارگیري مناسب بازشوها را همچنین نحوه. اي داشتندطرح بهینهمتر مربعی ارائه نمود که 73نوع پالن 31انعطاف پذیري 

:شودنیازهاي اسکان موقت موارد زیر پیشنهاد میبا توجه به این تحقیقات و .مورد بررسی قرار دادبا ارائه الگوهایی نیز 
ها هاي معماري این سازهطراحی پالني مناسبی درتواند گزینههاي ارائه شده توسط ارن با ابعاد دلخواه میاستفاده از طرح-

.باشد
ي ارن الگوهایی براي نحوه.ي مناسبی از یکدیگر داشته باشند تا در هنگام زلزله موجب تمرکز تنش نشودبازشوها فاصله-

.چینش بازشوها ارائه داده است
.دقت شودهاهدر کنار استفاده از نور آفتاب در قرار دادن پنجرحفظ پوشیدگیباید به مسئله-
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:اقتصادي) ج
در . اي استاي و فنی مهمترین عامل در رد یا قبول کردن یک سیستم سازههاي اقتصادي بعد از خصوصیات سازهویژگی

با نیازهاي یک سیستم مناسب جهت اسکان موقت پرداخته شده LSFهاي اقتصادي این قسمت از تحقیق به تطابق ویژگی
.است

.هاي دیگر را دارنددر مکان) البته با تدابیر خاص(بازیافت و یا حتی استفاده مجدد یتها قابلین سازهاجزا ا-
.شودها میمدوالر بودن این سیستم باعث کاهش چشمگیر در هزینه-
میزان و کمترین . زند چون هم قابل برچیده شدن است و هم قابل بازیافتاین سیستم آسیبی به محیط زیست محل نمی-

.پسماند در ساخت را دارد
.در صورت تخریب بخشی از قطعات، این قطعات به راحتی قابل جایگزینی هستند و نیازي به ترمیم کل سازه نیست-
.ها نیاز به ماشین آالت سنگین کمتري داردها نسبت به سایر سیستمحمل و نقل این سازه-
رد، لذا در مناطق زلزله زده که معموال با مشکل آب رو به رو هستند گیها به صورت خشک انجام میساخت این سازه-

.هستنداي مناسبگزینه
.تامین قطعات انبوه و با کیفیت ممکن است در داخل کشور امکان پذیر نباشد- 
.ها هزینه بر استتامین نیروي ماهر براي ساخت این این سازه- .

:پیشنهادات اقتصادي
]16[و همکاران 18اولیویرا. ها انجام دادند هاي مختلف مطالعاتی بر روي جنبه اقتصادي این سازهمحققان در کشور

هاي مرسوم و نسبت به سازهLSFها از نظر اقتصادي و محیط زیست انجام دادند و اظهار کردند که اي بین انواع سازهمقایسه
ICFنیز بیان کرد ]17[18برنارد. ات مخرب زیست محیطی کمتري دارد، زمان کمتر و اثرکمترین نیاز به ماشین آالت سنگین
در ایران نیز .درصد در کاهش زمان ساخت تاثیر دارد50درصد در کاهش وزن ساختمان و تا 30دست کم LSFکه 

ت گوناگون در شرایط بحران بعد از زلزله انجام داد و این دو سیستم را از جهاICFوLSFمقایسه اي بین سیستم ]18[بمانیان
. را نشان دادندICFنسبت به LSFو در نهایت برتري مقایسه کرد... شرایط نگهداري و مانند سرعت ساخت، مصالح مصرفی، 

هاي متعارف انجام دادند که ها در مقایسه با سیستمهتحقیقاتی بر روي هزینه تمام شده این ساز]19[مهدوي نژاد و همکاران 
.را نشان دادهاکاهش در هزینه% 11

:اقتصادي را به این صورت بیان کردتوان پیشنهاداتین تحقیقات میبا توجه به ا
باشد که از کنار هم قرار دادن چند بلوك ها به صورت بلوکی میها، طراحی آنهاي استفاده مجدد از این سازهیکی از راه-

.هاي جدیدي تولید کردبتوان واحد
.گرددها میمنجر به کاهش هزینهLSFت و نصب قطعات فراگیر کردن آموزش ساخ-
حل اقتصادي نیست و مکان وقوع زلزله و مسافت حمل مواد در این بحث اهمیت زیادي دارد، لذا راهLSFهمیشه استفاده از -

.بهتر است قبل از تصمیم گیري مطالعات اولیه به طور کامل انجام گیرد
.گرددموجب کاهش هزینه واردات و باال رفتن کیفیت میات مصرفی آنوژي و قطعت از بومی سازي این تکنولحمای-
اي که بتوان سریعا کارگرها و نیروهاي محلی را با این سیستم جرایی سرهم کردن این قطعات به گونهاتهیه دستورالعمل -

.ها بهره جست، حائز اهمیت استموده و از مشارکت آنآشنا ن
Panelizedروش استفاده از - Systems)کھ موجب کاھش ) ساخت بھ صورت پنل و حمل بھ محل مورد نظر و نصب در محل

قطعات بھ راحتی قابل در این روش .کندفراھم میباالیی را ھمچنین سرعت ساخت بسیار. شودتعداد کارگر در محل نصب می
.]15[حمل خواھند بود

.استفاده گرددLSFمسکن موقت فاصله دارند بهتر است از هاي تامین مواد محل حادثه دیده از کارگاهکه در مواقعی -
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باز سازي و توسعه داده شوند و تبدیل به یک شهرك ،توانند بعد از تخلیههاي مورد استفاده در اسکان موقت میساختمان-
.و مورد استفاده مجدد قرار گیرندکونی در کنار شهر زلزله زده شوند،مس

:معیشتی) د
حداقل استانداردهاي معیشتی در مواقع بحران را زیر نظر سازمان جهانی صلیب سرخ 1998اولین بار در سال ]4[پروژه اسفر 

.پردازیمها میبا این ویژگیLSFارائه داد که به بررسی تطابق 
روانی و روحی د و آرامش ناین سازه ها از نظر تامین امنیت جانی و مالی حادثه دیدگان هیچ تفاوتی با منازل متعارف ندار-

.کنندافراد بازمانده را به خوبی تامین می
.هاي بهداشتی در آن به راحتی امکان پذیر استهاي گرمایشی و سرمایشی، لوازم پخت و پز و سرویسنصب سیستم-
.رساندها را به حداقل میها و سیستم ساخت خشک، انتقال بیماريپوشیده بودن این سازه-
.کندمتر مربعی و تفکیک جنسیتی اعضاي خانواده را فراهم می5/3امکان تامین فضاي-
- ها میتواند احساس زندگی در خانه را براي بازماندگان داشته باشد، که موجب حفظ کرامت آنها میزندگی در این سازه-

. ن تاکید شده استآگردد که بسیار به 
:پیشنهادات معیشتی

ي ها از قبیل جنسیت افراد و تعداد آنها دقت ویژه داشت همهها باید به ویژگی خانوادهقبل از اقدام به ساخت این واحد-
.ها به یک نوع مسکن نیاز ندارندخانواده

در زلزله از براي معیشت مردم ضروري هستند و که ... هاي انتظامی و هایی همچون بیمارستان، مدرسه، ساختمانساختمان-
.ها به سرعت و با کیفیت بازسازي کردا این سازهتوان باند را میبین رفته

:تطابق با نیازهاي ایرانی)ه
زندگی، تامین پاکی اسالمی است، که شامل محفوظ بودن حریم - مهم ترین بحث در این زمینه رعایت مسائل فرهنگی ایرانی

که حفظ کرامت و منزلت همچنین از آنجا . است... و ، حفظ حریم خصوصی افرادمذهبی، تقیداتو پاکیزگی محل
. باشدباشد، ایجاد محیطی که تداعی کننده مسکن اصلی آنها است بسیار کمک کننده میدیدگان در اولویت میآسیب

هاي اسکان مانند اي به خوبی رعایت شده است و از این نظر از برخی روشخوشبختانه این خصوصیات در این سیستم سازه
.چادر و کانکس بهتر است

تیجه گیرين- 8
-منظور ما از اسکان موقت با توجه به تجربیات زلزله. در اسکان موقت بررسی شدLSFدر این تحقیق امکان استفاده از 

هـا بـه صـرفه و منطقـی     هاي کوتاه استفاده از ایـن سـازه  بدیهی است در مدت زمان.سال است5هاي گذشته زمانی در حدود 
از نظـر هزینـه   در شرایط انبوه سازي گاه موقت را دارد و تقریبا تمام شرایط یک سکونتLSFتم با توجه به اینکه سیس. نیست

هایی همچون احداث خشک که آلودگی محـیط  ارزانتر است، ویژگی) و چوبی ICFفوالدي ، بتنی، (هاي متعارف نیز از سیستم
هـاي  س از آمـاده شـدن مسـکن   پ.کندي مناسبی میاین سیستم را گزینه،ساخت بودنرساند و سبک و سریعرا به حداقل می

امـا در  .هـا را کـاهش داد  توان با توسعه آنها یک شهرك مسکونی جدید ایجاد کردو هزینههاي موقت میي مسکندائم و تخلیه
ها نیاز به نیروي متخصص براي طراحی صحیح و همچنین ناظر متخصـص بـراي   کنار این برتري ها بزرگترین معضل این سازه

هـاي تولیـد ایـن    ورقها احتماال نیـاز بـه وارد کـردن    به منظور تولید انبوه این سازه. ها استجراي این سازهاطمینان از حسن ا
ها را زیر سوال ببـرد، اگـر چـه بـا حمایـت از      باشد، که این نیاز ممکن است حسن سریع االحداث بودن این سیستممیقطعات

.استتولید کنندگان این معضالت به راحتی قابل برطرف شدن 
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