
215 

10.22133/ISIA.2023.379539.1035http://doi.org/ 

 ستیز طیمح حفاظت از  کردیبا رو یریکو ۀموقت در منطق یها ساخت سرپناه یارهایمع نییتب

1محمدرضا نامداری
  2یحاج موس اسمنی ،*

 ، تهران، ایراندانشگاه علم و فرهنگ استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، 1
 تهران، ایران، دانشگاه علم و فرهنگ ، دانشکدۀ هنر و معماری،یداخل یارشد معمار یکارشناس یدانشجو 2

 چکیده مقاله اطالعات
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 مقدمه 
 طبیعتو  محیط با پیوندو  شناخت بهمردم  ربیشت ی مند عالقه ۀوعال به ،صنعتی ی شهرها ی هیاهوو  شلوغی ،فیکاتر ،ها گیدلوآ دجوو با وزهمرا
 ،مترمربع نمیلیو684/1 مساحت با ان،یرا رکشو. ستا یافتهروزافزون  یشیافزا طبیعتدر  قامتو ا یگرد بوم به ادفرا ترجیحو  تمایل اف،طرا

 گرمایشو  سالی خشک علت به که ستا ی کویر فقیر تعامر رهکتا نمیلیو16 همچنینو  زار، شنو  کویر ن،بیابا رهکتا نمیلیو34 ودحد ی رادا
 حیاطر صخصو به حیاطر ی شاخهها غلبدر ا صلیا ی ها غدغهاز د عموضو ین. استا یشافزمقدار هرساله در حال ا نیا مینز یجیرتد
 یطاشر به توجه باو  ستا ننساا تیذا زنیا که ی دگر مبوو  طبیعت به عالقه ،یگرد ی سو. از رود یشمار م به ی رمحو مفاهیمو از  ستا خلیدا
 محیطو اتراق در  قامتیا ی سفرها ۀشیو بهو خانه،  مسافرخانهو  هتلدر  قامتا ی جا بهو گردشگران،  انمسافر ر،یاخ لسا چنددر  همددآجوو به

 محلی یها در خانه قامتا یا درچا مانند موقت ی ها زهسا برپاییبا  سفرها گونه یندر ا انمسافر هقامتگابه ا ازین غلباند. ا آورده ی رو طبیعی
پنجاه  به ماد نتابستادر  گاهیو  روند یشمار م به مینز تیارحر ی ها قطباز  ی رکوی ی قلیمهاا ،طرفی. از دشو میداده  پاسخ افطرا ۀتجهیزشد

 ینا ۀحاشیو  ندا گرفتهافررا  قلیما یناۀهعمدبخش  سیعو ی هاقباتال. سدر می ادسانتیگر ۀجهفتاد در بهو روز  شب بین ی ماد فختالو ا جهدر
 سایشآ فتنربیناز موجب شن نطوفا یو گاه شبدر  ماد فختالا وه،عال به. ستا هکنداپر تتفاعاو ار ی ا ماسه ی ها تپهاز  هپوشید ها محیط

 ی ستاهادر رو ی دگرمبو ی هاهقامتگادر ا انشگردگراز  برخی ،همچنین. کنند یچادر برپا م شب رانگذ ی ابر که شود یم نیرداکویرنو محیطی
 ،یو جعفر ی)مد ببرند یکاف ۀبهر کویرو  طبیعتاز  ننداتو نمی طوالنی مسافت علت به قعامو شتریدر ب که گزینند می سکنی کویر افطرا

 (.14، ص 1397
 همگی که هستیم مینز منابعاز  حداز  بیش ۀدستفاو ا هنبوا ی هازساو ساخت شاهد وزهمرا ،جمعیت ونفزروزا یشافزا با ،یگرد ی سو از

و  اردگذ می منفی اتتأثیر افطرا محیط بر تمددر بلند ی زسانساختما یندافر. کنند میوارد  یستز محیط به ی ناپذیر انجبر ی ها سیبآ
 دنبوودمحد. کند میوارد  یستز محیط( و ستمیسازگان )اکوس بوم بر ی ناپذیرانجبر اتتأثیر مصالحو  ی ژنرا منابعاز  نادرست ۀدستفاا همچنین

دارد.  مستقیم تأثیر نهایی قیمت یشافزا ی روبر که ستا ی اردمواز  یساز نساختما یالزم برا مصالح ۀهزین یشافزو ا تجدیدناپذیر منابع
 ،بشر توسط اوانفر ۀبالز تولید علت به. ستآورده ا ی رو یافتیزباو گاه  تر یاقتصاد مصالحاز  دهستفاا سمت به زساوساخت جدید نسل رو نیازا

 منبع ینا رو، نیمنابع ارزشمند بهره برد. ازا نیاز ا توان یمناسب م یتیریو با مد ندشو می یافت رفوو به کهاست  منابعی وجز یافتیمنابع باز
 ,Marzo-Navarroدارد ) دجوو یافتیزبا جدید مصالح ساختو  تولید نمکاا نهروزا ،نتیجهشده است. در  یگذار نام کثیف یطال ارزشبا

2016, p. 20.) 
صورت که  نی. به اشود یانجام م نهیوساز به جذب گردشکر مشاهده شده است که ساخت تیبا قابل یاز کشورها یاریدر بس امروزه

است که  یتر از همه، استفاده از مواد خصمانه و مهم طیبر استفاده از مواد سبک، مقاوم به شرا عتیوساز در طب ساخت یتمرکز مهندسان برا
 یوارهاید یافتیباز یکیپالست یها یکشورها مشاهده شده است که با بطر یخمثال، در بر یکرد. برا ییاجرا یآسان بهبتوان با آن طرح را 

 ن،یالف یپل یها هیال ۀلیوس و به شود یم یده استحکام ها یبطر نیبا ا وارهایصورت که درون د نیاند. به ا کرده زیرا تجه دائم مهین یها اقامتگاه
بر  کار، عالوه نی. اشود یو... مقاوم م دیخورش میو در برابر باران و تابش مستق یده استحکام وارهایو... سطوح د یافتیباز یها تیکامپوز

 شود یدر گردشکران م نیدلنش یحس جادیو...، سبب ا یافتیاستفاده از مواد باز ست،یز طیمح  بیاز تخر یریمانند جلوگ یبه اهداف یابیدست
 برند یلذت م عتیزمان از حضور در طب و هم شوند یم یطیمح یها طرح و گسترش آن سبب کاهش زباله نیا ازها با استفاده  آن رایز

 (1393 پور، انی)هاد

 پژوهش یها سؤال
 اند.  صورت مجزا آمده به لیکه در ذ شوند یم میتقس یو فرع یاصل ۀدرنظرگرفتن اهداف پژوهش، سؤاالت به دو دست با
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 :یاصل سؤال
 ست؟یسرپناه موقت چ حیاطر ی ابر توجهردمو صلیا ی شاخصها( الف

 به چه صورت باشد؟ دیبا قلیمیا یطاشر با مطابق هسرپناساخت  ی ابر مناسب ی لگوو ا مفر( ب
 است؟ مناسب یمیاقل طیساخت سرپناه موقت مطابق با شرا یبرا یافتیزبا مصالح( چه ج

 :یفرع  سؤال
 برسد؟ ستیز طیمح به  بیآس نیکمتر ،یگرد بوم یها اقامتگاه ۀتوسع یعنی ،یکه در کنار حفظ تمرکز اصل شود یسبب م یعوامل چه

 قیتحق روش
نامه و  و پرسش یدانیپژوهش با مطالعات م یها از داده یانجام شده است. بخش یلیتحل یفیاست و به روش توص یاز نوع کاربرد پژوهش

 یمراتب سلسله لیپژوهش از تحل نیدست آمده است. در ا به نیشیپ یدانیم یها و پژوهش یا موجود کتابخانه یها از داده گرید یمصاحبه و بخش
 استفاده شده است. یفاز

 یرا دارند. گفتن ریدر کو یگرد عتیاز دو سال طب شیب ۀاست که تجرب یگردان عتیتور و طب انیاز راهنما  پژوهش متشکل ی آمار  ۀجامع
راهنمابودن در  یالزم برا ۀتجرب نیموجود را رصد کند و کمتر یگردشکر یاراض یتور که بتواند تمام یراهنما یالزم برازمان  نیاست، کمتر

 کم دو سال است. و نظر متخصصان، دست یدانیم یها آورد، طبق تجربه دست هرا ب عتیطب
 ۀرا نمونه  طینفر از متخصصان واجد شرا یندارد، تعداد ده تا س  یچندان  تیبزرگ اهم ۀنمون  حجم ، یفاز یمراتب سلسله لیدر روش تحل

 لیدر تحل رود، یکار م به ها نهی گز ری سا انیاز م نهی گز کی انتخاب  یطور گسترده برا به  یفاز یمراتب سلسله لی. روش تحلدانند یم  یمعتبر
 شود؛ یانجام م ییتا نه اسیبا استفاده از مق نه،ی گز نی هر سطح با هدف انتخاب بهتر ی برا یزوج ساتی مقا ک،یکالس  یفاز یمراتب سلسله

 دارد:  یی کمبودها کیکالس یفاز یمراتب سلسله لیتحل یریکارگ به نی بنابرا
 ( استفاده شده است.Crisp) سپیکر یریگ میتصم ی اساسًا در کاربردها .1
 .کند یم ینامتعادل قضاوت را بررس یلیخ اسیمق .2
 .ردیگ  یرا در نظر نم ی فرد ی ها موجود در قضاوت ی ها نانیاطم عدم  .3
 . ستین قیدق باً ی روش تقر نی ا ی بند رتبه .4
 دارد.  یفاز یمراتب سلسله لیتحل جی در نتا ی ادی ز اریبس راتیتأث رانیگ میانتخاب و عملکرد تصم ،یذهن ی قضاوت ها .5

. رسد ینظر م و ناکارآمد به یناکاف رانیگ میتصم یها یازمندیبه ن قیدق یابیدر دست کیمتعارف و کالس یفاز یمراتب سلسله لیتحل ن،یبنابرا
 عنوان به یزوج ساتی با مقا دی با ی فاز ی ها مجموعه ی افراد بشر، تئور حاتیدر ترج ها نانیاطم نوع از عدم نی ا ی ساز منظور مدل به رو، نیازا

 . دهد یرا ارائه م یریگ میتصم ندیاز فرا یتر قیدرک دق یبیترک یریگ میتصم کیتکن نی شود. ا بیترک یفاز یمراتب سلسله لیاز تحل  ی ا روش توسعه
 ساتی مقا سی که ماتر شده است و پس از آن یشد بررس یمعرف یاستادان شرق یکه ابتدا ازسو ی فاز یمراتب سلسله لیبخش، تحل نی ا در

محاسبه شدند که  ییو نها ینسب ی ها شد، وزن هیته ی صورت فاز دست آمده است( به نامه به پرسش قیکه از طر انیگو پاسخ هاتی)ترج یزوج
 نی رشته ارائه و در ا نیاستادان ا یکه ازسو1 ی ا توسعه لیپژوهشگران ارائه شده است؛ ازجمله روش تحل یآن ازسو ی برا یگونگونا ی ها روش

 است. پژوهش از آن روش استفاده شده

                                                           
1. Extent Analysis Method (EAM or EA) 
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 پژوهش  ۀنیشیپ
متفاوت انجام  یایمختلف از زوا یو کشورها رانیاز ا ییدر شهرها یافتیموقت و استفاده از مواد باز یها سرپناه ۀدربار یمتعدد یها پژوهش

 توان یوابسته و مرتبط به پژوهش م میاز مقاالت مرتبط با موضوع و مفاه حال، نی. بااگنجد یپژوهش نم نیها در ا آن یگرفته است که ذکر تمام
اشاره کرد. در « اصفهان 5 ۀمنطق اسکان موقت چندمنظوره پس از زلزله  یطراح»( با عنوان 39، ص 1400) ینیو حس یسبزوار ۀمقال هب

مدت  کوتاه ۀاستفاد یسرپناه برا یسرپناه، سرپناه موقت، مسکن موقت و مسکن دائم پرداخته شده وسرپناه موقت نوع فیپژوهش مزبور به تعار
 موقت است.  یسرپناه ردیگ یقرارم  چند هفته بر اثر سانحه مورداستفاده یکه برا یجمع یسرپناه ایساده  یاست. چادر دهش درنظر گرفته 

عوامل مهم  توان یکمپ م نیاست. در مورد ا آباد نیموجود کمپ مت ۀنمون نیتر و مشهود نیتر پژوهش، مهم نیا ۀنیشیپ درخصوص
بودن،  ستیز طیمح دوستدار  رینظ یمشاهده کرد؛ عوامل یروشن به یگرد اقامتگاه بوم نیا تیپژوهش را در موفق نیدر ا شده یبررس
 سهولت اجرا و که به ییها منطقه. در ساخت سرپناه  میساخت اقامتگاه با استفاده از مواد مناسب با اقل متگاه،در ساخت اقا طیمح نکردن بیتخر

عوامل  ۀمنزل هستند که به یها از موارد آن یبرا یادماندنی به یا مسافران و خلق تجربه یمنیو ا شیآسا نیتأم روند، یم نیدر صورت لزوم از ب
 نیشده در ا عوامل مشخص شود یم یریگ جهیدرست آن در موارد ذکرشده مشاهده شد. نت یاجرا ریشد و تأث یطرح بررس نیدر ا یاصل

در داخل و خارج از کشور است و  یگرد بوم یها اقامتگاه تیدر موفق یعوامل اصل بیاست، به ترت یلیو تحل یبصر جیپژوهش، که حاصل نتا
 خواهد داشت. یگردشگرصنعت  ۀدر توسع یاریبس ریعوامل تأث نیتوجه به ا

 پژوهش یها افتهی
با  یریکو ۀمنطق موقت در  یها ساخت سرپناه یارهایمع نییو تب یبند درصد رتبه ،یفاز یمراتب سلسله لیبخش، با استفاده از روش تحل نیا در
 است. ستیز طیمح حفاظت از  کردیرو
 پژوهش یها اریو مع ها نهیگز  یی. شناسا1
 ریکو  میاقل یگرفته بر رو بر اساس مطالعات صورت ارهایمع نی. اشود یم نییتع 1بر اساس جدول  ارهایو مع ها نهیشده، گز اساس مدل ارائه بر

 ۀعنوان شاخص به ارهایمع نیدست آمده است. ا موجود در کشور به یسنت یها سرپناه ۀ( و مطالعSimpson, 2008توسط متخصصان ) رانیا
 (.1393و همکاران،  پور انی)هاد شوند یشناخته م ستیز طیمح حفاظت از  کردیبا رو یریسرپناه موقت کو تیوفقدر م یاصل

 پژوهش یها نهیها و گز ار ی: مشخص مع1جدول 

 هاار یمع

 S1 اقامتگاه یها یژگیو

 S2 یاکولوژ یها یژگیو

 S3 ستیز طیمح با  یسازگار

 ها نهیگز 

 T1 ستیز طیمح مصالح سازگار با 

 T2 ستمیاکوس بیمحل ساخت و ساز بدون تخر

 T3 یدوجدار یها وارهیاستفاده از د

 E1 یداخل طیدر مح یمیاقل شیآسا

 E2 مقاومت در برابر آب

 E3 قیمقاومت در برابر حر

 P1 یعیطب یها یاستفاده از انرژ

 P2 دفع زباله ستمیس

 P3 (یساز خنک یصخره و... برا اهان،یگ یۀ)سا یعیطب یها دهیاستفاده از پد
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پناه یارهایمع یده و وزن یبند . رتبه2  ستیز  طیمح حفاظت از  کردیبا رو  یر یکو  ۀمنطق موقت در  یها ساخت سر
 است.  یزوج ۀنام پرسش یۀاول ینظرها ۀدهند نشان 2 جدول

 هیاول ینظرها سی: ماتر 2 جدول

 هیاول یهانظر  سیماتر 
جمع نظر 

 خبرگان

 

اندازه  کیبه 
 مهم

 نینابیب
 یکم

 تر مهم
 نینابیب

نسبتًا 
 تر مهم

 نینابیب
 اریبس

 تر مهم
 نینابیب

مطلقًا 
  تر مهم

S1-S2 5 4 2 3 1 3 5 3 4 30 

S1-S3 2 5 3 4 6 2 3 4 1 30 

S2-S3 1 1 1 1 4 5 8 4 5 30 

نامه  است که در پرسش ستیز طیمح حفاظت از  کردیبا رو یریکو ۀمنطق موقت در  یها ساخت سرپناه یارهایمع یبند مربوط به رتبه 3جدول 
 شده است. لیتکم ریصورت ز به

 یآمار  ۀجامع دگاهیشده از د ارائه یارهایمع تیاهم ۀدرج نیی: تع3 جدول

 
S1 S2 S3 

S1 1 3.680837 3.358829 

S2 0.279015 1 3.073291 

S3 0.30798 0.332981 1 

 7.432121 5.013818 1.586995 مجموع

پناه یارهایمع یشده برا ادغام یفاز  ساتیمقا سیماتر  لیدهندگان و تشک پاسخ یها: ادغام نظر 4جدول   کردیبا رو  یر یکو  ۀمنطق موقت در  یها ساخت سر
 ستیز  طیمح حفاظت از 

 
S1 S2 S3 

S1 1 1 1 2.830745 3.707185 4.478233 2.496426 3.37455 4.189792 

S2 0.223302 0.269746 0.353264 1 1 1 2.405695 3.101753 3.683964 

S3 0.238675 0.296336 0.400573 0.271447 0.322398 0.41568 1 1 1 

 بیبه ترت یفاز یمراتب سلسله لیمتخصصان با روش تحل دگاهیشده از د ارائه یعوامل موثر بر راهکارها یبند تیو اولو ییوزن نها ن،ی بنابرا
 است. 5جدول 

 یفاز  یمراتب سلسله لیبا استفاده از روش تحل یآمار  ۀجامع دگاهیشده از د ارائه یارهایمع تی : اولو5 جدول
 ارهایمع یوزن قطع ارهایمع یوزن فاز  سطرها یفاز  یهندس نیانگیم

  تیاولو 
r w BNP 

1.918992 2.321418 2.657254 0.446361 0.623892 0.848004 0.639419013 1 S1 

0.812914 0.942297 1.091788 0.189085 0.253247 0.34842 0.263583973 2 S2 

0.401634 0.45715 0.550149 0.093421 0.122861 0.175568 0.130616679 3 S3 
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دوم  ۀ. رتباست 639/0اقامتگاه با وزن  یژگیو اریمع ای S1 اریاول مربوط به مع تیوزن و اولو نیشتریدهد که بیآمده نشان م دست هب جینتا
 نیدر ا یاست. نرخ ناسازگار 131/0با وزن  ستیز طیمح با  یسازگار اریسوم مربوط به مع ۀرتب تاً یو نها 264/0با وزن  یاکولوژ اریمربوط به مع

 و است استناد قابل یعنی یآمار روابط طبق دارد، 1/0 از کمتر اریمع اختالف عدد نیا ازآنجاکهشده است.  برآورد 0251/0بخش از پژوهش 
 .است گرفته صورت یدرست به محاسبات

 اقامتگاه  یژگیو  اریمع یها نهیگز  یده و وزن یبند رتبه. 1-2

 هیاول یهانظر  سی: ماتر 6جدول 

 نظرجمع  هیاول ینظرها سیماتر 
 خبرگان

 
 تر مطلقًا مهم نینابیب تر مهم اریبس نینابیب تر نسبتًا مهم نینابیب تر مهم یکم نینابیب اندازه مهم کیبه 

T1-T2 3 2 1 5 6 4 1 4 4 30 

T1-T3 5 4 3 6 2 2 1 6 1 30 

T2-T3 2 3 5 6 1 1 3 5 4 30 

 یآمار  ۀجامع دگاهیاقامتگاه از د یژگیو  اریمع یها نهیگز  تیاهم ۀدرج نییتع :7جدول 

 T1 T2 T3 

T1 1 4.537617 5.440969 

T2 0.225239 1 2.916869 

T3 0.186754 0.351088 1 

 9.357837 5.888705 1.411992 مجموع

 اقامتگاه یژگیو  اریمع یها نهیگز  یشده برا ادغام یفاز  ساتیمقا سیماتر  لیدهندگان و تشک پاسخ نظر: ادغام 8جدول 

 T1 T2 T3 

T1 1 1 1 3.596055 4.550877 5.452657 4.471112 5.452337 6.388088 

T2 0.183397 0.219738 0.278082 1 1 1 2.279634 2.935172 3.517498 

T3 0.156541 0.183408 0.223658 0.284293 0.340696 0.438667 1 1 1 

 یفاز  یمراتب سلسله لیتحلبا استفاده از روش  یآمار  ۀجامع دگاهید ازاقامتگاه  یژگیو  اریمع یها نهیت گز ی :اولو9جدول 

 تیاولو  ارهایمع یوزن قطع ارهایمع یوزن فاز  سطرها یفاز  یهندس نیانگیم
r w BNP 

1.918992 2.523949 2.916706 3.265826 0.534768 0.69819 0.900652 1 

0.812914 0.747743 0.863998 0.992665 0.15843 0.206821 0.273758 2 

0.401634 0.354377 0.396821 0.461218 0.075084 0.094989 0.127195 3 
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است.  9/0با وزن  ستیز طیمح مصالح سازگار با  اریمع ای T1 ۀنیاول مربوط به گز تیوزن و اولو نیشتریکه ب دهد یآمده نشان م دست هب جینتا
با وزن  یدوجدار یها وارهیسوم مربوط به استفاده از د ۀرتب تاً یو نها 274/0با وزن  ستمیاکوس بیوساز بدون تخر دوم مربوط به محل ساخت ۀرتب

 .شود یم دییأت پژوهش جینتا، نی. بنابرااست 1/0شده و کمتر از  برآورد 0651/0بخش از پژوهش  نیدر ا یاست. نرخ ناسازگار 127/0

  یاکولوژ  اریمع یها نهیگز  یده و وزن یبند رتبه .2-2

 هیاول یهانظر  سی: ماتر 10جدول 

جمع نظر  هیاول یهانظر  سیماتر 

  خبرگان
 تر مطلقًا مهم نینابیب تر مهم اریبس نینابیب تر نسبتًا مهم نینابیب تر مهم یکم نینابیب اندازه مهم کیبه 

E1-E2 5 4 3 5 4 3 0 2 4 30 

E1-E3 4 8 9 1 1 4 1 1 1 30 

E2-E3 2 5 3 4 4 5 5 1 1 30 

 یآمار  ۀجامع دگاهیاز د یاکولوژ  اریمع یها نهیگز  تیاهم ۀدرج نییتع :11جدول 

 E1 E2 E3 

E1 1 4.013722 4.930992 

E2 0.256372 1 3.385256 

E3 0.205784 0.299934 1 

 9.316248 5.313656 1.462156 مجموع

  یاکولوژ  یها یژگیو  یها نهیگز  یشده برا ادغام یفاز  ساتیمقا سیماتر  لیدهندگان و تشک پاسخ رادغام نظ: 12جدول 

 
E1 E2 E3 

E1 1 1 1 3.063792 4.029473 4.932151 4.083965 4.949093 5.741815 

E2 0.202751 0.248171 0.326393 1 1 1 2.788364 3.402833 3.946994 

E3 0.174161 0.202057 0.24486 0.253357 0.293873 0.358633 1 1 1 

 بیترتبه  یفاز یمراتب سلسله لیتحلمتخصصان با روش  دگاهیشده از د ارائه یثر بر راهکارهاؤعوامل م یبند تیو اولو ییوزن نها ،نی بنابرا
 .است 13جدول 

 یفاز  یمراتب سلسله لیتحلبا استفاده از روش  یآمار  ۀجامع دگاهیاز د یاکولوژ  اریمع یها نهیت گز ی : اولو13جدول 

 ارهایمع یوزن قطع ارهایمع یوزن فاز  سطرها یفاز  یهندس نیانگیم
 تیاولو 

r w BNP 

2.321563 2.711802 3.048095 0.506816 0.670052 0.870436 0.682434899 1 

0.826871 0.945215 1.088101 0.180513 0.233551 0.310726 0.241596496 2 

0.353369 0.390132 0.444484 0.077143 0.096397 0.12693 0.100156681 3 
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دوم  ۀ. رتباست 682/0با وزن  یداخل طیدر مح یمیاقل شیآسا اریمع ای E1 ۀنیاول مربوط به گز تیوزن و اولو نیشتریکه ب دهد ینشان م جینتا
است. نرخ  100/0با وزن  قیمقاومت در برابر حر ۀنیسوم مربوط به گز ۀرتب تاً یو نها 242/0مقاومت در برابر آب با وزن  ۀنیمربوط به گز

 .شود یم دییأت پژوهش جینتا ن،ی. بنابرااست 1/0شده و کمتر از  برآورد 0231/0بخش از پژوهش  نیدر ا یناسازگار

  ستیز  طیمح با  یسازگار  اریمع یها نهیگز  یده و وزن یبند رتبه. 3-2

 هیاول یهانظر  سی:ماتر 14جدول 

 هیاول یهانظر  سیماتر 

 جمع نظر خبرگان

 
 تر مطلقًا مهم نینابیب تر مهم اریبس نینابیب تر نسبتًا مهم نینابیب تر مهم یکم نینابیب اندازه مهم کیبه 

A-B 1 1 1 1 5 5 5 5 6 30 

A-C 0 0 0 7 8 9 2 2 2 30 

B-C 5 6 4 1 1 1 10 0 2 30 

 یآمار  ۀجامع دگاهیاز د ستیز  طیمح با  یسازگار  اریمع یها نهیگز  تیاهم ۀدرج نییتع: 15دول 

 P1 P2 P3 

P1 1 4.143804 4.090627 

P2 0.248118 1 4.245578 

P3 0.249882 0.240126 1 

 9.336205 5.38393 1.498 مجموع

 ستیز  طیمح با  یسازگار  اریمع یها نهیگز  یشده برا ادغام یفاز  ساتیمقا سیماتر  لیدهندگان و تشک : ادغام نظر پاسخ16جدول 

 P1 P2 P3 

P1 1 1 1 3.178518 4.157016 5.082668 3.235336 4.108903 4.909367 

P2 0.196747 0.240557 0.314612 1 1 1 3.405682 4.27173 5.033171 

P3 0.203692 0.243374 0.309087 0.198682 0.234097 0.293627 1 1 1 

 بیترتبه  یفاز یمراتب سلسله لیتحلمتخصصان با روش  دگاهیشده از د ارائه یثر بر راهکارهاؤعوامل م یبند تیو اولو ییوزن نها ،نی بنابرا
 .است 17جدول 

 یفاز  یمراتب سلسله لیتحلبا استفاده از روش  یآمار  ۀجامع دگاهیاز د ستیز  طیمح با  یسازگار  اریمع یها نهیت گز ی : اولو17جدول 

 ارهایمع یوزن قطع ارهایمع یوزن فاز  سطرها یفاز  یهندس نیانگیم
 تیاولو 

r w BNP 

2.17461 2.575348 2.922172 0.479291 0.648824 0.861236 0.663117169 1 

0.875059 1.009115 1.165572 0.192866 0.254233 0.343523 0.263540549 2 

0.343329 0.38479 0.449392 0.075671 0.096943 0.132447 0.101686826 3 
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دوم  ۀ. رتباست 663/0با وزن  یعیطب یها یاستفاده از انرژ اریمع ای P1 ۀنیاول مربوط به گز تیوزن و اولو نیشتریکه ب دهد ینشان م جینتا
 یصخره و... برا اهان،یگ یۀ)سا P3 یعیطب یها دهیاستفاده از پدسوم مربوط به  ۀرتب تاً یو نها 263/0( با وزن P2دفع زباله ) ستمیمربوط به س

 پژوهش جینتا ن،ی. بنابرااست 1/0شده و کمتر از  برآورد 0481/0بخش از پژوهش  نیدر ا یاست. نرخ ناسازگار 101/0با وزن  (یساز خنک
 .شود یم دییأت یآمار روابط اساس بر

پناه موقت یها نمونه  :18جدول   سر

      

 شلترباکس یچادرها
www.shelterboxusa.

org/home-page/aid/ 

شده  سرپناه ساخته
 توسط بترشلتر

better shelter,2018 

 کپر

www.hamshahrionli
ne.ir 

 ترکمن قیآالچ
www.shelterboxusa.or

g/home-page/aid 

 کپر

www.wikipedia.co
m 

 چادر اهیس

www.hamshahrio
nline.ir 

پناه موقت  یها اقامتگاه یها نمونه  :19جدول      (www.wikipedia.com)سر

     

Aicha luxury camp یکمپ ساحل در فنالند یهتل حباب کیپانورام یویبا و یهتل حباب 
 Piedras Bayas 

Modular flow unit 
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  یر یگ جهینتو  بحث
 یبند تیاست تا اولو آوردهرا فراهم  طیشرا ،ها نهیها و گزاریبه مع یده ها و وزن نامه آمده از پرسش دست هب یها دادهشده و  انجام یها یبررس

 .شود یماستفاده  ریها از فرمول ز نهیگز یبررس یها انجام شود. برا نهیگز یینها
یینها وزن  = √ نهیگز وزن هر  × نهیگز اریمع مربوط به   وزن هر 

 ها نهیگز  یینها یبند تی: اولو 20جدول 

 محاسبه کد نهیگز  فیرد
ر 

 تبه

T1 √0.900 ستیز طیمح مصالح سازگار با  1 ∗ 0.639 = 0.758 1 

T2 √0.273 ستمیاکوس بیوساز بدون تخر محل ساخت 2 ∗ 0.639 = 0.417 3 

T3 √0.127 یدوجدار یها وارهیاستفاده از د 3 ∗ 0.639 = 0.285 5 

E1 √0.682 یداخل طیدر مح یمیاقل شیآسا 4 ∗ 0.264 = 0.424 2 

E2 √0.242 مقاومت در برابر آب 5 ∗ 0.264 = 0.253 6 

E3 √0.100 قیمقاومت در برابر حر 6 ∗ 0.264 = 0.162 8 

P1 √0.663 یعیطب یها یاستفاده از انرژ 7 ∗ 0.175 = 0.341 4 

P2 √0.264 دفع زباله ستمیس 8 ∗ 0.175 = 0.215 7 

P3 √0.101 (یساز خنک یصخره و... برا اهان،یگ یۀ)سا یعیطب یها دهیاستفاده از پد 9 ∗ 0.175 = 0.133 9 

 

 گذارد؛ یم ستیز طیمح و  یانرژ دررا  ریتأث نیشتریب ستیز طیمح دهد که مصالح سازگار با ینشان م یینها یبند تیوآمده از اول دست هب جینتا
سوم محل  ۀرتب ن،یبرا دارد. عالوه یو انرژ ستیز طیمح  دررا  یگذارریتأث نیشتریاست که ب یداخل طیدر مح یمیاقل شیدوم آسا ۀدر رتب

 است.  ستمیاکوس بیوساز بدون تخر ساخت

0/001

0/01

0/1

1

TEP

  اولویتبندینهاییگزینهها

1 2 3
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 ساخت نوع و مورداستفاده مواد ریتأث عت،یطب در موقت یها سرپناه ساخت در مهم عوامل شناخت با است، شده تالش پژوهش نیا در
 یگوناگون عوامل. شود یبررس هاآن یبرا یعال یاتجربه جادیا و گردانبوم و گردان عتیطب یراحت یبرا امر نیا یطیمح آثار و عتیطب در سازه

 یبررس تینها در ها مشخصه نیا از هرکدام راتیتأث و یدگیرس هاآن به تیاولو بیترت به مقاله نیا در که است توجه انیشا و مهم نهیزم نیا در
 تیموفق یبرا شاخصه نیتر مهم موقت یها سرپناه ساخت یبرا افتیباز قابل رویبپذیتخر ستیز مواد از استفاده شد، مشاهده که گونههمان. شد

 و سازه ساخت نوع به تیاولو بیترت به توان یم که دارند نقش تیموفق نیا در یمتعدد عوامل ادامه در. است موقت یها سرپناه ساخت موضوع
 . کرد اشاره ها سازه نیا بردن نیازب و احداث سهولت ،یگردبوم میاقل یطیمح طیشرا برابر در یکاف مقاومت بوم، ستیز به بیآس عدم

 طیشرا و یریپذ بیتخر ستیز تیقابل که موقت یها اقامتگاه از کردن استفاده شد، اشاره دهیا نیا به زین یمشابه موارد در که گونههمان
. شود یم ستیز طیمح  به بیآس بدون مهم اریبس ۀحوز نیا گسترش و گردشکران یانرژ بهبود سبب ست،یز طیمح حفظ  بر عالوه دارند، یمناسب
 شبردیپ کهآن حال. شود یم مناطق نیا در ستیز طیمح  سالمت کاهش سبب یسنت تفکر با ها یگردبوم گسترش امروزه م،یدان یم که طورهمان

 یها بوم و مناظر بیتخر از یریجلوگ سبب عت،یطب با یکینزد در انسان یفطر ازین به ییگوپاسخ بر عالوه طرح، نیا از استفاده با هدف نیا
 .سازد یم فراهم ستیز طیمح  و انسان نیب را برد-برد یا تجربه و شود یم یعیطب
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Abstract 

This study aims to demonstrate the standards of constructing temporary shelters in arid regions with an 

environment-friendly approach. It also acknowledges humans’ inherent affection for nature and 

ecotourism, along with creating a soothing environment for tourists while maintaining the ecosystem. 

In this regard, the fundamental design indicators considered based on revisioning textbooks, and 

similar experiences have been extracted and presented. Cognition of appropriate figures and patterns 

of the shelter according to climate conditions, likewise, using applicable-recycling materials, is 

another goal of this project. This research adopted the descriptive-analytic method; the data was 

obtained with field research through questionaries and interviews. Some other necessary data, like the 

theoretical-conceptual framework of the study, documents, and census gathered by library research. 

The study’s statistical population consists of tour leaders and eco-tourists with more than two years of 

ecotourism experience in deserts because this is enough time to learn about all aspects of nature 

touring; the sample size in the AHP phase includes thirty experts in this field. The results show that 

using eco-friendly materials is the primary criterion and has the most significant impact on the 

environment and energy; the comfort of shelter is the second criterion that has the most significant 

impact on the energy and vitality of the eco-tourists. The third influential factor is the structure’s 

location, constructing an eco-friendly temporary shelter without destroying the ecosystem. 

Keywords: Building Temporary Shelters, Desert Region, Recycled Materials, Environmental 

Protection 
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