
65 صفحات 65 - 74

طراحی سرپناه موقت مدوالر مبتنی بر روش کاربر محور 
برای بازماندگان بالیای طبیعی (زلزله) *

مهسا طیرانی نجاران**1   ، مهدی خرم2
1 کارشناس ارشد طراحى صنعتى، دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طراحى صنعتى، دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: 94/3/29، تاریخ پذیرش نهایى: 94/8/20)

چکیده
امروزه بسیارى از شهرهاى جهان در معرض آسیب هاى ناشى از بالیاى طبیعى قرار دارند. در ایران هم حوادثى نظیر زلزله و 
ســیل بیشترین تعداد بى خانمان ها را در سال هاى گذشته در پى داشته است. بازماندگان سوانح طبیعى نیازمند آرامش روانى 
از طریق تامین ســرپناه سریع در کوتاه ترین زمان ممکن هستند. در اکثر مواقع، چادرهاى امداد براى زندگى طوالنى مدت 
مناســب نبوده و با نیازهاى کاربران مطابقت الزم را ندارد. در این راســتا، پژوهشى در خراسان رضوى واقع در تربت حیدریه 
بــر روى 95 نفر به عنوان نمونه داوطلب صورت گرفت. براى انجام این پژوهش از روش کاربرمحور اســتفاده شــد. طراحى 
کاربرمحور، به درك نیازهاى واقعى کاربران و زمینه استفاده از محصول توجه مى کند. پس از جمع  آورى داده ها و رسیدن به 
معیارهاى طراحى، ایده  پردازى انجام شد و طرح هاى اولیه به همراه مدل هاى مطالعاتى با مقیاس کوچک، چندین بار توسط 
کاربران مورد بررســى و اصالح قرار گرفتند. نتایج بررسى نشان مى دهد، چادرهاى امداد، نیازهاى کاربران را تامین نمى کند 
و کاربران به داشــتن سرپناه ســریع  االحداث که از حریم خصوصى برخوردار باشد و مقاومت کافى در برابر شرایط جوى را 

داشته باشد، تمایل بیشترى نشان مى دهند.
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زلزله بــه عنوان یک تصادف، یک جنبــه غیرقابل پیش بینى 
از نیروهاى طبیعى و فعالیت هاى آنها تلقى مى شــود (موسوى و 
همکاران، 1390، 194). یک واقعیت اساسى در مورد این سوانح 
این اســت که در مواجهه با چنین ســوانحى در لحظه وقوع، کار 
چندانى نمى توان انجام داد، درحالى که اثرات آنها را با برنامه ریزى 
از قبل تعیین  شــده اى مى توان خنثى نمود یا به حداقل رســاند 
(Undro, 1982, 6-7). به طور معمول پس از وقوع یک حادثه ى 
طبیعى در ابعاد گسترده و با عمق زیاد، مناطق مسکونى به نوعى 
غیر قابل اســتفاده مى شــود، به همین دلیل اولین موضوعى که 
تاحدى در افراد آســیب دیده ایجاد امنیــت و آرامش مى نماید، 
 Aysan &) داشــتن سرپناه مناسب و جمع شــدن خانواده است
Davis, 1994, 34). بــر طبق تحقیقات آمریکا، 13% از مردم در 
طــول زندگى خود از بالیاى طبیعى رنــج مى برند. عالوه بر این، 
بر طبق آمار ســازمان همکارى هاى بین المللى، 18/9% از مردان و 
15/2% از زنان، در طول زندگى، از تجربه فردى مواجهه باحوادث 
طبیعى برخوردار هســتند. بنابراین حــوادث طبیعى رویدادهاى 
نادرى نیستند (Kuwabara et al., 2008, 503). به همین دلیل، 
در حال حاضر بســیارى از جوامع، طرح هاى آماده  ســازى پس از 
سانحه (از مرحله اضطرار تا مسکن دائم) را پیش از سانحه در نظر 
مى گیرنــد (Johnson, 2007, 435). یک مرحله از این مراحل 
امداد، اســکان موقت بازماندگان در شرایط سخت و طاقت فرساى 
پس از بحران مى باشد (Wu & Lindell, 2004, 64). براى رسیدن 

به اسکان ســریع که جوابگوى نیازهاى بازماندگان سانحه باشد، 
روش کاربر محور (UCD)1 به عنوان یک فرآیند تکرار شونده با هدف 
توســعه سیستم هاى قابل استفاده از طریق دخالت کاربر استفاده 
شــد (Gulliksen et al., 2003,371). به این ترتیب در پژوهش 
پیش رو، تالش بر این است که با درك نیازها و خواسته هاى واقعى 
کاربران از طریق این رویکرد، اسکانى سریع براى بازماندگان سانحه 
طراحى شود تا بتوان مشکالت اسکان اضطرار که شامل چادرهاى 
امداد مى شود را رفع نمود و به جاى چادر، اسکانى موقت با نصبى 
ســریع و مقاوم در برابر شرایط جوى را به بازماندگان تحویل داد. 
روش کار در ایــن پژوهش، مبتنى بــر راهبرد توصیفى- تحلیلى 
است. جمع  آورى اطالعات به صورت کتابخانه اى و براساس فرآیند 
کاربر محور انجام شــد. اطالعات میدانى ایــن تحقیق به صورت 
نمونه  گیرى تصادفى درسه منطقه صورت گرفت. نمونه  بردارى از 
دو روستاى کنگ علیا و شــهن  آباد واقع در دهستان زاوه در 20 
کیلومترى تربت حیدریه واقع در خراسان رضوى انجام شد. در دو 
منطقه نام برده، در آذرماه 89 زلزله اى به شدت 5/8 ریشتر اتفاق 
افتاده بود. اطالعات این مرحله با روش کاربرمحور (پرسشــنامه 
و مصاحبه) بدســت آمــد. دیگر منطقه حادثه دیــده که به دلیل 
جدید بودن ســانحه و شرایط نابســامان روحى بازماندگان، تنها 
مورد مشــاهده میدانى قرار گرفت، منطقه گرمسیري شهرستان 
ُشــنبه در 25 کیلومتري بوشــهر مى باشــد که در فروردین 92، 
زلزله اى به شدت 6/2 ریشــتر در این شهرستان اتفاق افتاده بود.

مقدمه

1. سرپناه موقت
ســاالنه به طور متوســط 3 میلیون نفر پس از بروز حوادث 
طبیعى بى خانمان مى شــوند که حــدود 80 درصد از این تعداد 
مربوط به افرادى اســت که در اثر وقوع زلزله خانه هایشان ویران 
شده اســت2 (Disaster Reduction, 2005). به دلیل غیرقابل 
اســتفاده بودن اکثر خانه ها، از ســوى کمپانى فــدرال مدیریت 
اضطرارى (FEMA)3، برنامه هاى اســکان موقت مطرح شد. طرح 
اســکان موقت و اضطرار با توجه به شــرایط موجــود در زمان 
 .(Bolin & Stanford, 1991, 27) حادثه قابل  تعریف مى باشــد
اســکان هاى موقت جز در موارد خاص، اغلــب از نیازهاى مهم 
محســوب نشده  و مى توان از فاکتورهاى دیگرى از قبیل شغل و 
دسترسى به زمین که از نیازهاى ضرورى در مواقع بحرانى تلقى 
مى شــوند، یاد کرد (Johnson, 2007, 39).  به عنوان نمونـــه 
این مطلب مى توان به زلزله فریولى در ایتالیا اشــاره کرد که در 
این ســانحه، از اسکان موقت براى رســیدن هر چه سریع  تر به 
بازســازى دائم صرف  نظر کردند. با این حــال در زمین لرزه دوم 
که در ســپتامبر همان سال درهمان منطقه اتفاق افتاد، به دلیل 
بى خانمان شدن 70000 نفر، تصمیمى براى واگذارى اسکان هاى 

موقت پیش ساخته به بازماندگان در زمستان و تحویل گرفتن آنها 
در بهار گرفته شــد (Johnson, 2007, 448). در ترکیه، ایجاد 
محوطه هاى اســکان موقت در نزدیکی محل سانحه با قراردادن 
 DİKMEN,) واحدهاي پیش ساخته شده صنعتی امري رایج است
4 ,2005). ایــن واحدها بعــد از انتقال ســاکنین به محل هاى 
بازسازى شده، مجدداً توسط دولت مرکزي جمع آورى و نگهدارى 
مى شــود. البته گزارش هایى مبنی بر اســتفاده این فضاها براي 
گروه هاى فقیرتر و مهاجر نیز داده شــده اســت که به عنوان یک 
.(UN, 2003) معضل در مناطق بازسازى شده عمل مى کرده است

2. طراحی کاربر محور

اصطــالح طراحى کاربرمحور، بــراى اولین بار در دانشــگاه 
کالیفرنیا ســان دیه گو در ســال 1980 توســط دونالد نورمن 
بــکار گرفته شــد (Vredenburg et al., 2004, 471). طراحى 
کاربر محور، یک روش مداخله اى است که پس از شناخت و درك 
اســتفاده  کننده، طراحى و ارزیابــى در مراحل مختلف را به طور 
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همان طور که در تصویر 1 مشهود است، براى رسیدن به معیارهاى 
طراحى، فرایند بررســى از بخش باالى تصویر شروع مى شود. پس 
از آن با توجه به محدودیت هاى مطالعه، براى رســیدن به قسمت 
پاییــن تصویر که تعیین معیارهاســت، دو مرحلــه اصلى (زمینه 
استفاده و نیازها) که شــامل زیرگروه هایى مى باشد انجام گرفت. 

در تصویر2، روش هاى استفاده شده در هر گروه بیان شده است.

گام اول) درك شرایط استفاده از محصول
- شناسایی کاربران: گروه هاى کاربران مى توانند گروه کاربران 
Tay-) نهایى، ناظران، نصاب ها و حتى افراد تعمیر و نگهدارى باشد

lor, 1990, 373). با توجه به گســتردگى حوادث طبیعى در تمام 
مناطق کشور، کاربران یک اسکان اضطرار یا موقت، مى توانند از هر 
جنس و ســن و از هر طبقه ى اجتماعى و فرهنگى باشند (سائیل 
پور، 1370، 2). براى شناســایى کامل کاربران از روش مصاحبه با 
ارگان هــاى هالل احمر و بنیاد مســکن که مبین مردم در بالیاى 

طبیعى هستند استفاده گردید (تصویر3).
- آنالیز زمینه استفاده: در این مرحله، ویژگى هاى گروه کاربران، 
فعالیت هاى مورد نیاز، محیط محصول و تجهیزات مورد اســتفاده 

تصویر1- فرآیند UCD بر اساس استاندارد ایزو 13407.
(Maguire, 2001, 589) :مأخذ

تصویر2- روش هاي انتخابی براي انجام روش کاربرمحور.
(Maguire, 2001, 590) :ماخذ

مکرر پیشــنهاد مى کند. در این روش، تمرکــز اصلى بر کاربر و 
نیازهاى اوست و از طریق درگیرکردن کاربران و استفاده از نظرات 
آنان در مراحل مختلف پروژه شــکل مى گیرد. پنج فرآیند اصلى 
در پروســه ى UCD، طبق اســتاندارد ایزو 13407، در تصویر1 
نشان داده شده است (Maguire, 2001, 589). در زیرگروه این 
پنج فرآیند، مواردى وجود دارد براى رســیدن به هدف نهایى که 
با توجه به ماهیت هر پژوهش متفاوت است. در این پژوهش، جدا 
از رویکرد کاربر محور به عنوان روشــى براى اســتخراج نیازهاى 
کاربران، از گرایش طراحى مشارکتى4 که مى کوشد کاربر نهایى 
را در پروسه ى نهایى درگیر نماید با هدف اینکه ایده نهایى بتواند 
نیازهاى بدست آمده از روند UCD را مرتفع سازد و از سودمندى 
کافى برخوردار باشد، اســتفاده مى شود. در طراحى کاربر محور 
نیز هرچند که طراحى تماماً بــا توجه به نیازهاى کاربران انجام 
مى شــود، اما امکان اظهار نظر و دخالت کاربران در توسعه طرح 
وجود ندارد که در طراحى مشــارکتى مى تــوان از این دخالت 
 (Kensing & Blomberg, 1998, 2) کمک شایانى کسب نمود
. در این پژوهش رویکرد طراحى کاربرمحور و طراحى مشارکتى 

براى قسمت تئورى و عملى پروژه مورد استفاده قرار مى گیرد.

تصویر3- دسته بندی کاربران.
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.(Thomas & Bevan, 1995, 56) (2جداول1و) مطرح مى شــود
- مطالعه میدانی مبتنی بر مشاهده: براساس مشاهدات منطقه 
ُشنبه در 25 کیلومترى بوشهر که زمین لرزه اى در فروردین 92 در این 
منطقه اتفاق افتاده بود، نتایجى در اثر 2 ماه مشاهدات استخراج گردید.

- نظرســنجی از کاربران: در این بخش، براي اســتخراج 
داده هاي کمی، پرسشنامه لیکرت براي اطالع  یافتن از نحوه اسکان 

و نظرسنجی از بازماندگان در راستاي استفاده از اسکان ها در بین 
ســاکنین دو روستاي کنگ و شــهن آباد توزیع شد (نظرسنجى 

تمایالت و کیفیت اسکان هاى موجود).

گام دوم) تبیین نیازهای کاربران
در ایــن مرحله پس از مصاحبه با کاربــران حادثه دیده، ابتدا 

فعالیت های مربوط با جدا کردن نقش زنان و آقایان
آقایانزنــان

فعالیت هاى کاري (امرار معاش) در محیط بیرونفعالیت هاى کاري (امرار معاش) در خانه (اسکان)
استراحت کردن در داخل خانه (اسکان)استراحت کردن در داخل خانه (اسکان)

استفاده از سرویس بهداشتی (مکان هاى باقى مانده از خانه و یا شستشو ( لباس و ظروف) در داخل خانه (اسکان)
سرویس  هاي عمومی تهیه شده از سوي ارگان  هاي دولتی)

استفاده از سرویس بهداشتی 
(مکان هاى باقى مانده از خانه و یا سرویس  هاي عمومی تهیه شده از سوي ارگان هاي دولتی)

پخت و پز در داخل خانه (اسکان)

موقعیت جغرافیایی

مشخصات کلی  
روستاي کنگ علیا

روستاي کنگ در محدوده سیاسی دهستان زاوه، بخش مرکـــــزي شهرستـان زاوه واقع شده 
است. این روستا در ارتفاع 1305 متري از سطح دریا قراردارد و در فاصله 13 کیلومتري غربی 

شهر دولت  آباد واقع شده است.

مشخصات کلی  
شهن آباد

روستاي شــهن  آباد یکی از روستاهاي دهســتان زاوه با ارتفاع 1367 متري از سطح دریاست. 
فاصله این روســتا تا مرکز دهســتان (روســتاي کاریزك ناگهانی) 5 کیلومتر و تا مرکز بخش 

دولت آباد 15 کیلومتر مى باشد

همسایگی ها و 
محورهاي ارتباطی 

کنگ علیا

این دو روستا، به دلیل قرارگیري در مجاورت هم از سمت شمال به جاده آسفالته تربت حیدریه 
به تایباد، از طرف جنوب به اراضی کنگ سفلی، از غرب به روستاي شهن آباد و از سمت شرق 

به اراضی روستاهاي کاریز باال و زاوه محدود است. تیپولوژي روستا به شکل دشتی مى باشد.

ویژگی  هاي دو منطقه مجاور 
به هم

این روســتا حدوداً بیش از 100 سال قدمت داشته و تاکنون هیچ وجه تسمیه مشخصی براي تاریخی
این روستا ذکر نشده است.

این دو روســتا سکنه ثابت ندارند و دائماً در حال جابه  جایى با توجه به موقعیت اقلیمى در بین اجتماعی
روستاهاى مجاور هستند.

در فرهنگ و آداب رســوم ساکنین خراســان رضوى، به خصوص قشر روستایى و آسیب دیده فرهنگی
مناطق بررسى شده، خوش رویى و مهمان  نوازى مرسوم مى باشد.

کشاورزى (زارعت و دام دارى)اقتصادي

آب و هوا
پنج نوع توده هواي عمده شــامل توده هاي پرفشــار ســیبري، توده هاي شمال و شمال غربی، 
توده هاي مدیترانه  اي، جریان  هاي موســمی اقیانــوس هند و توده هاي صحرایی منطقه را تحت 

تأثیر قرار مى دهد.

در یک دوره 15 ســاله، متوسط رطوبت نسبی منطقه حدود 51 درصد بوده که میزان رطوبت رطوبت
از 32 درصد در تیرماه تا 75 درصد در دى ماه در نوسان است.

وزش باد
وزش بیشــتر بادها در فصول بهار و تابستان مى باشد. جهت باد از شمال شرقی و سرعت آن 5 
متر بر ثانیه در دى ماه و 8/3 متر در ثانیه در تیرماه می  رســد. حداکثر ســرعت باد 25 متر در 

ثانیه است.

میزان بارندگی
بر اســاس اطالعات 15 ساله موجود، حداکثر بارش 24 ســاعته، 54 میلیمتر مى باشد. بخش 
وســیعی از منطقه داراي میانگین بارندگی کمتر از 200 میلیمتر اســت. در ارتفاعات بارش به 

375 میلیمتـــر می  رسد.
امکانات در نظر گرفته شده 

پس از سانحه
سایت مجهز به 

سرویس هاى عمومىچادرهاي اسکان 

روشنایىگرمایشسرمایش   گازبرقآبتأسیسات

جدول2- مشخصات منطقه، ویژگی ها و تجهیزات.

جدول1- فعالیت های افراد.
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مشــکالت آنها مطرح شده و پس از آن استخراج نیازهاى کاربران 
عالوه بر مصاحبه، از طریق گروه هاى متمرکز انجام گرفت (تصویر4). 
گروه هاى متمرکـــز، یک روند کیفى براى استخراج اطالعات مورد 
نیاز هر پژوهش مى باشــد (Bender & Ewbank,1994,63). این 
روش، نوعى جمع آورى اطالعات است که پایه و اساس در مصاحبه 
به صورت گروهــى انجام مى گیرد (Banks,1956,76)، در ادامه از 
طریق پرسشنامه، نتایجى در راستاى اولویت بندى نیازها استخراج 
گردیــد (تصویر5). پــس از اولویت بندى نیازهــا، ارائه معیارهاى 

طراحى و پس از آن ایده پردازى مطرح مى گردد.

3. نتایج

- شناسایی کاربران: پس از مصاحبه با ارگان هاى دولتى، 
سوانح طبیعى و مشاهدات منطقه ُشنبه مشخص گردید:

- آنالیز زمینه استفاده: در این مرحله براى استخراج داده ها، 
از مصاحبه و پرسشنامه اســتفاده گردید. ویژگى هاى کاربران از 
طریق توزیع پرسشنامه استخراج شد. سواالت زمینه اى مربوط به 
سن، جنسیت، شغل و تعداد افراد خانوار لحاظ گردید. تعداد افراد 
شــرکت کننده در نظرسنجى 95 نفر، از حرفه هاى آزاد، کشاورز، 
دام دار و تعداد اندکى بیکار را شامل مى شود. اکثر خانوار ها بیش 

از سه نفر بودند و در زمره خانواده هاى پر جمعیت به حســــاب 
مى آمدند (جداول 1و 2).

- مطالعه میدانی مبتنی بر مشاهده: در منطقه ُشنبه به 
دلیل اســتفاده از چادرهاى امداد و اسکان اضطرار تنها مشکالت 

مشاهده شده در این زمینه بیان مى شود
- مشکالت مطرح شده در مورد چادرهاي اضطرار:

1- ابعاد غیراستاندارد
2- نداشتن امنیت الزم براى زندگی حتى کوتاه مدت

3- نداشتن حریم خصوصی
4- عدم مقاومت در برابر سرما و گرما

5- عــدم امکان تعریــف امکانات و تأسیســات در داخل آن 
(تفکیک فضا، عدم وجود سرویس براى هر خانوار)
6- استفاده از چادرها براى انبار و نگهداري دام

- نظرسنجی از کاربران: داده هاى به دست آمده نشان دهنده 
این واقعیت هســتند که برپایى چادر در منطقه مسکونى هر فرد 
پس از ســانحه بســیار حائز اهمیت مى باشــد. وجود بحث روانى 
پس از ســانحه در بین بازماندگان به دلیل تعلق خاطر به منطقه 
زندگى خود، در پاســخ ها مشهود مى باشد. در نظرسنجى کیفیت، 
باالترین میزان رضایت کیفیت مربوط به استفاده از چادرهاى امداد 
مى باشــد. استفاده از چادرهاى امداد آسان هستند. دلیل این آمار 

اولویت1 اولویت2 اولویت3  اولویت4  اولویت5  اولویت6  اولویت7 اولویت8 اولویت9  اولویت10 

سرمایش و 
گرمایش

اسکان سریع آب و غذا امنیت حریم 
خصوصى

نظافت دسترسى به 
وسائل

روشنایى انتخاب محل
اسکان

سرویس 
عمومى

N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 2,30 4,62 3,70 2,32 2,14 1,96 1,50 1,96 3,34 3,54
Median 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00
Mode 2 5 4 3 1 2 1 2 3 3a

Std. Deviation 1,074 0,530 1,055 1,039 1,246 0,755 0,647 0,669 0,772 0,908
Minimum 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1
Maximum 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

تصویر4- نیازهاي استخراجی از مصاحبه با متخصصان.

جدول3- آمار توصیفی متغیرهای نیازها.

تصویر5- اولویت  بندی نیازها.

طراحى سرپناه موقت مدوالر مبتنى بر روش کاربر محور براى بازماندگان 
بالیاى طبیعى (زلزله)
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از این تحلیل، ســبک بودن سازه و عدم وجود مکانیزم پیچیده در 
برپایى بدون نیاز به کمک گروه امداد مى باشد. با توجه به سهولت 
عملکرد در نصب چادرها، اکثر افراد به استفاده از آن تمایل نشان 

مى دادند ولى از کیفیت و امکانات آن راضى نبودند.

نتایج گام دوم)
ابتدا مشــکالت مرتبط با اســکان موقت و بعــد از آن نیازها 

استخراج شدند:
- مشکالت مطرح شده در مورد سرپناه موقت:

1- حمل و نقل و انباردارى سخت
2- سنگینی سازه

3- عدم تغییر ابعاد فضا و کمبود جا
4- اســتفاده از سرویس  هاي عمومی در مدت 1 سال (3 عدد 

براى چندین خانوار)
5- نصب و راه اندازى زمان  بر

با توجه به جدول3، تعــدادي از نیازها، کم اولویت و تعدادي 
دیگر، با اولویت محسوب می شود. تصویر 5، این تفکیک و ترتیب 
اولویت ها را نمایان می ســازد. ایــن ترتیب حاکی از اختالف بین 
متغیرهاي اولویت مى باشد که براساس آزمون فریدمن در سطح 
0/05 ، اختالف ما بین اولویت  هاي نیاز معنادار مى باشد. براساس 
اهمیــت نیازها، معیارهاى طراحى و خدماتى که به کاربران داده 

مى شود، اولویت بندى مى گردد (تصویر 5).
پس از استخراج کلیه نتایج از جمله مشکالت مطرح شده از سوى 

بازماندگان و نیازهاى آنها که اولویت بندى شده بودند، کلیدواژگانى از 
هر مرحله براى رسیدن به معیارهاى اصلى طراحى سرپناه موقتى که 

بتوان در کوتاه ترین زمان ممکن نصب شود، گرفته شد.

معیارهاي طراحی

معیارهاى طراحى پس از اســتخراج نیازها و مشکالت بدست 
آمدند. براى اولویت بندى آنها که در ســتون سوم جدول4 مطرح 

شده  اند، از ماتریس دو به دو استفاده شد.
تمامى اولویت ها براســاس درجۀ اهمیت که توسط ماتریس 
دو به دو بدست آمدند، در پروسۀ طراحى استفاده شدند. هر چند 
کــه طراحى آزاد همزمان با جمــع آورى اطالعات صورت گرفته 
بود. همان طور که در جدول 4 مشهود است، اصلى ترین معیار که 
توسط کاربران به مراتب به آن اشاره شده است سریع االحداث-

بودن سازه (C2) مى باشد.

 گام سوم) طراحی
پس از جمع  آورى اطالعات در زمینه روش کاربر محور، استخراج 
اســتاندارهاى زمین، مواد و اقلیــم و در نهایت گردآورى معیارها، 
ایده  پردازى آغاز شــد. ایده  پردازى هم زمان با جمع  آورى اطالعات 
صورت گرفته بــود که فرم هاى آزاد و بدون محدودیت مطـــرح 
مى شد و در حین نظرسنجى از کاربران و متخصصین نظرات آنها 
اعمال مى شد که در ذیـــل مشهود مى باشد. در نهایت فرمت کلى 

اولویت بندی معیارها معیارهای طراحیکد
( به ترتیب اهمیت)

C1(توسط قشر روستایی) فرم و سازه قابل دركC2
C2سریع االحداث بودن سازهC12
C3هزینه هاي تولیدC6
C4(عدم نیاز به مونتاژ در محل و صرف وقت) استفاده از اتصاالت یکسان و مکانیزمC8
C5(سهولت) کیفیت ساختC10
C6(رویکرد تعریف فضا براي  رسیدن به سازه) استفاده از حداکثر فضاي داخلC4
C7در نظر گرفتن اقلیم  هاي متفاوت جوي در سازهC11
C8قابلیت تقسیم فضایی و ازدیاد براي حداقل و حداکثر خانوارC3
C9استفاده از متریال عایق و مناسب در برابر تغییرات دماC5
C10در نظرگرفتن امکانات تاسیساتی براي هر خانوار براى اسکان(فرض) یکسالC9
C11داشتن حریم خصوصیC1
C12توجه به افراد کم توان و معلولC7

طرح3طرح 2طرح 1

استفاده از فرم شش ضلعى، تکرار مدوالر و چیدمان آسان 
اسکان ها (الهام گرفته از فرم خانه زنبور)

استفاده از فرم هاى ساده و شکسته
تکرار مدوالر

استفاده از فرم منحنى، ربع دایره و تکرار 
پشت به پشت و تشکیل نیم دایره

جدول5- ارائه طرح های همزمان با جمع آوری اطالعات.

جدول4- معیارها و اولویت بندی آنها توسط ماتریس دو به دو.
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طرح نهایى براساس معیارها و نظرات کاربران به صورت مشارکتى 
و متخصصین انتخاب و جزئیات آن اعمال شد (جدول 5).

گام چهارم) ارزیابی
پس از ارزیابى سه طرح مطرح  شده براساس معیارهاى طراحى 
(جدول4) و مشــارکت کاربران و متخصصین براســاس مدل هاى 
مطالعاتى ارائه  شده در مقیاس کوچک براى هر سه ایده، نقاط ضعف 
و قوتى مطرح شــد. طرح یک، به دلیل عدم وجود مکانیزم سریع 
در نصب، مشــابه کانکس هاى موجود عمل مى کرد و مدت زمان 
زیادى صرف مونتاژ و برپایى مى شــد. عالوه بر این، وجود زوایاى 

کمتر از 90 درجه در فضاى داخلى از جمله اســتاندارهاى فضاى 
داخلى نمى باشــد. طرح سه به دلیل استفاده از فرم هاى منحنى و 
گردش مطلوب هوا و چیدمان مدوالر آن مورد قبول واقع شــد. از 
جمله معایب طرح ســه، مشکل ساخت به دلیل فضاى منحنى و 
عدم ایجاد مکانیزم ســریع در آن مشابه با طرح 1 بود. طرح دو به 
نسبت دو طرح دیگر به دلیل استفاده از فرم هاى شکسته و سهولت 
در ساخت و حمل (سادگى) امتیاز بیشترى گرفت. در نهایت طرح 
دو براســاس اولویت بندى معیارهاى طراحى و نقاط قوت دو طرح 
دیگر ارتقا پیدا کرد و مکانیزمى در آن براى ســریع  االحداث بودن 
ایجاد شــد و ایده  پردازى  هایى براساس نظرات کارشناسان با هدف 
نصب سریع سازه صورت گرفت. براى سهولت ساخت، شیب سقف 

(X Design)1 طرح(L Design)2 طرح

تصویر9- نمایش سازه و قسمت تجهیزات از نمایی دیگر. تصویر8- نمایش Box Utility در کنار سازه

تصویر7- نمایش لوالی مخفی در داخل ساندویچ پانل دیواری. تصویر6- مدلسازی سازه. 

جدول6- ایده  پردازی ثانویه.

طراحى سرپناه موقت مدوالر مبتنى بر روش کاربر محور براى بازماندگان 
بالیاى طبیعى (زلزله)
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برداشته شــد و براى کاربرى در اقلیم هاى متفاوت، ســقف  هایى با 
فرمت هایى متفاوت تعریف گردید (تصاویر10 و11).

در طراحى ثانویــه، تمام تمرکز براى رســیدن به مکانیزمى 
جهت ســهولت نصب و  راه اندازى بود که نیاز به مونتاژ در محل 
سانحه را به حداقل برساند. با حذف سازه  هایى به عنوان ساختار 
یا اســکلت  بندى، مى توان هزینه هاى تولید را به حداقل رســاند 
و کیفیت ســاخت را باال برد. اســتفاده از متریال عایق، سبک و 
ارزان قیمت در فضاى اسکان، عالوه بر داشتن حریم خصوصى، به 
ســبک و کم هزینه بودن سازه کمک شایانى مى کند. از ایده هاى 
مطرح شده در مرحله دوم (ثانویه) ایده  پردازى، دو ایده مطرح شده 

در جدول 6 براساس توضیحات داده شده برگزیده شدند.
پس از نظرســنجى و ســاخت مدل اولیه با مقیاس 1به 5، دو 
طرح در دو روســتاى کنگ و شهن  آباد توسط بازماندگان ارزیابى 
شدند و نظرات مشابهى به دو طرح وارد شد. پس از تست چیدمان 
مــدوالر دو طــرح و همچنین نحوه عملکرد مکانیزم و ســهولت 
کاربــرى، طرح 1 به عنوان طرح نهایى انتخــاب و جزئیات به آن 
اضافه گردید. از دیگر پیشنهاداتـــى که به طرح نهایى اضافه شد 
که تحت عنـــوان X Design (به دلیل شبیه بودن به x در حالت 

(C12)کارکرد

وجود مکانیزم تاشــو در ســازه، از ویژگى هاى منحصر به فرد در آن مى باشــد که راحتى حمل، انباردارى و نصب سریع را به دنبال 
دارد. براى سوار کردن سازه، دو راهکار هم به صورت مکانیکى و هم به صورت دستى وجود دارد. در حالت اول، دو دسته در سقف 
آن تعبیه شــده که توســط کابل و یک وســیله مکانیکى (جرثقیل) به سمت باال کشیده مى شــود (تصویر12). مکانیزم آن توسط 
لوال مخفى  هایى که در جداره داخلى پانل ها کار مى شــود، عمل مى کند ( تصویر7). در حالت دستى، مى توان با درنظرگرفتن قرقره 
خورشــید  ى و اهرمى (پروفیل) در 4 طرف (کنج) ســازه به صورت دســتى و از طریق کابل و کشیدن کابل توسط این قرقره عمل 
برپایى را بدون کمک وسیله مکانیکى انجام داد. براى این کار بایستى حلقه  هایى به جاى دستگیره هاى موجود در سقف، در 4 طرف 
ســازه در سقف قرار داد و در قســمت پایین سازه، محلى براى نصب پروفیل ها در نظر گرفت (پروفیل ها در 4 طرف به عنوان پایه 
قرقره عمل مى کنند که مى بایستى از طول سازه بلندتر باشند). قرقره خورشیدى بر روى پروفیل در 4 طرف نصب مى شود و توسط 

کابلى که به حلقه هاى سقف اتصال دارد، سقف را به باال مى کشد.

جدول7- ویژگی های طرح نهایی به همراه کد معیارهای استفاده شده در طرح نهایی (مطابق با جدول 4).

نیمه باز) نـــام گرفت، افزودن Box Utility به کنـار سـازه مورد 
نظـــر مى باشد که در آن فضاى 1,5 در 3 متر مى توان تجهیزات 
مورد نیاز براى زندگى اولیه و حتى سرویس بهداشتى (به صورت 
فرنگى یا ایرانى) تعبیه کرد (آبگرمکن، منبع آب، کپســول گاز و 

موتور اسپیلت) (تصویر8). 
در تصویر 12، همانطور که در قسمت چپ تصویر قابل رویت 
اســت، دستگیره  هایى در قسمت سقف ســازه لحاظ شده  اند که 
توســط جرثقیل و کابل  هایى که در داخل این دســتگیره ها قرار 
مى گیرد، به باال کشیده مى شود و دو دیوار عرض سازه، در داخل 
(اصطالحاً دل سازه) قرار مى گیرد و از خوابیدن سازهx  جلوگیرى 
مى کند. وزن ســازه موردنظر با توجه بــه ابعاد موردنیاز متفاوت 
اســت. ســاندویچ پانل  ها، در دو نوع دیوارى و سقفى و ضخامت 
4 و cm 5 بــه فروش مى رســند و وزن متفاوتى دارند. وزن یک 

مترمربع ساندویچ پانل به شرح زیر مى باشد:
10484 gr:ساندویچ پانل دیوارى با ضخامت 4 سانتیمتر -
10699 gr :ساندویچ پانل دیوارى با ضخامت 5 سانتیمتر -
11390 gr :ساندویچ پانل سقفى با ضخامت 4 سانتیمتر -
11690 gr :ساندویچ پانل سقفى با ضخامت 5 سانتیمتر -

تصویر11- نمایش سقف گنبدی (اقلیم کویری). تصویر10- نمایش سقف در سازه تک واحدی و چیدمان مدوالر (شیب دار) اقلیم مرطوب.

تصویر12- نمایش باز شدن سازه به ترتیب از چپ به راست.
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(C4) ابعاد
فضایى بزرگ و قابل زندگى براى آســیب  دیدگان در ابعاد 3*5 متر در نظر گرفته شده است. در صورتى که بزرگ  ترین سایز 
موجود در چادرها 12 متر مى باشــد. این فضاى بزرگ به دلیل مکانیزم تاشــوى سازه، قابل ازدیاد مى باشد. عالوه بر این، به 

دلیل وجود مکانیزم تاشو، انتقال به محل و نصب آن در مقایسه با نمونه هاى موجود، آسان  تر مى باشد.

مواد و رنگ
(C5)

ساندویچ پانل  ها، از جمله متریال عایق در برابر سرما، گرما و رطوبت هستند. این مواد شامل رنگ هاى متنوعـى مى باشد که 
بیشــترین رنگى که در کارهاى امداد و نجات اســتفاده مى شود، ســفید به دلیل شرایط وخیم روحى و بازگرداندن آرامش با 
فضاى سفید ساختگى مى باشد. براى ایجاد فضاى خوشایند سعى شده است که با استفاده از ساندویچ پانل هایى که در داخل 
داراى پوشش چوب و یا روکش هاى طبیعى هستند و همچنین حذف تمامى جزئیاتى که نماى داخل را مصنوعى و صنعتى 
(پیچ و پرچ) جلوه مى دهد و اســتفاده از کف  پوش براى کف و کابینت هاى معمولى تا حد ممکن فضاى داخل به یک فضاى 

دلپذیر تبدیل و شبیه شود و از حالت مصنوعى که بعضاً در برخى مواقع از کانکس ها دیده مى شود، دور شود.

(C2) فرم
فرم اســکان با توجه به کاربرى اول آن براى اســکان بازماندگان سانحه، به صورت ساده و قابل درك ارائه مى شود و تا حد امکان از 

پیچیدگى هاى فرمى در آن اجتناب مى شود. 

(C11)در نظر گرفتن فرمت هاى متفاوت سقف در صورت نیاز بر روى سازه، در اقلیم مرطوب و خشک (تصویر10و11)توجه به اقلیم

ساخت و نصب
(C8)

در زمینه ســاخت در ابعاد واقعى، ســاندویچ پانل ها در ابعاد مورد نیاز قیچى شده و بعد توســط پروفیل هاى آلومینیوم فریم  بندى 
مى شــوند، پس از آماده  سازى، هر گروه ســاختمانى به هم مونتاژ مى شود. در کل سازه، ساختار سنگین وجود ندارد و همین مورد 

موجب جابه جایى آسان  تر سازه مى شود.

(C3)با توجه به سادگى و مکانیزم آسان سازه، این فرم از طرفین و در فرمت هاى متفاوت 6،4،2 تایى قابل تکرار هستند.مدوالر

(C1) حریم
داشتن حریم خصوصى در سرپناه موقت با توجه به شرایط روحى افراد بازمانده، از نکات با اهمیت مى باشد. مشکلى که در چادرهاى 

اسکان اضطرار، بارها به آن اشاره شد.

       (C9) تاسیسات
(Box Utility)

در ســازه پیشــنهادى، براى سهولت زندگى در طوالنى مدت (اســکان موقت) که حدوداً 1 تا 2 سال در نظر گرفته شده است، در 
مجاور هر اسکان، فضایى حدودا 3* 1,5متر در نظر گرفته شده است که در آن سرویس بهداشتى براى هر خانوار به صورت ایرانى 
یا فرنگى (نوع ســرویس براساس فرهنگ قشر اســتفاده کننده) و آبگرمن، محل قرارگیرى کپسول گاز، موتور اسپیلت سرمایش و 
گرمایش و منبع آب در نظر گرفته شده است؛ که تمامى اتصاالت منابع ذکر شده به دلیل مجاورت به داخل اسکان متصل هستند 
(لوله و سیم) و حریم خصوصى، به طور کامًال مجزایى رعایت مى گردد. در صورت استفاده در کوتاه مدت (اسکان اضطرار)، مى توان 

براى چندین اسکان، تنها یک جعبه تاسیسات را در نظر گرفت.

براســاس مشاهدات و بررسى هاى انجام شــده با روش طراحى 
کاربر محــور به همراه طراحى مشــارکتى، این نتیجه حاصل شــد 
که اســکان هاى موجود بازماندگان ســوانح طبیعى، به اندازه کافى 
پاسخگوى نیازهاى بازماندگان سانحه نمى باشد و متناسب با فرهنگ 
و نیازهاى آنها طراحى نشده است. در خصوص مشکالت اسکان هاى 
موجود از جمله نداشتن حریم خصوصى، سرما و گرماى آزار دهنده و 
ابعاد نامناسب و غیراستاندارد چادرها و همچنین کانکس هاى موجود، 
راهکارهایى ارائه گردید. اسکان هاى موقت که شامل کانکس هاى پیچ 
و مهره اى موجود هستند و مرحله بعد از اسکان اضطرار (چادرهاى 
امداد) مى باشــند، قابلیت نصب ســریع را ندارند و وزن زیادى را به 

دلیل اسکلت سازه اى خود دارند. عالوه بر این، اسکان هاى موقت به 
دلیل عدم وجود مکانیزم تاشو، در مواقع انباردارى و حمل، مشکالتى 
را ایجاد مى کنند. براساس نظرسنجى صورت گرفته از بازماندگان و 
متخصصان، معیارها از طریق روش کاربرمحور استخراج شد و ایده-

پــردازى اولیه و پس از آن ثانویه صورت گرفت. ایده ها مورد ارزیابى 
واقع شدند و طرح برتر انتخاب گردید. روند ارزیابى از طریق دخالت 
کاربران و مشــارکت آنها صورت گرفت. عالوه بر این، نتایج نشــان 
مى دهد، به کاربردن معیارهــاى طراحى در قالب روش کاربرمحور 
و درك نیازهــا و تمایالت واقعى آنها به همراه مشــارکت کاربران، 
مى تواند زمینه ساز طراحى محصوالتى با کارایى و کیفیت باالتر شود.

نتیجه
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1 User Center Design.
  The OFD/CRED International Diaster Database, EM-DAT  2
مرکز تحقیقات همه  گیر شناســى حوادث (CRED) با حمایت دانشــگاه لوین 
بروکســل- بلژیک، پایگاه داده هاى اضطرارى (EM-DAT) را تشکیل داد. در 

ایــن پایگاه اطالعات آمارى به حوادث طبیعى سراســر دنیا، از ســال 1900 
تاکنون موجود است. سایت این پایگاه www.em-dat.net است.

3 Federal Emergency Management Agency.
4 Participatory Design.

طراحى سرپناه موقت مدوالر مبتنى بر روش کاربر محور براى بازماندگان 
بالیاى طبیعى (زلزله)
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