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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   95- 106 صفحات

  

مطالعه موردي خراسان (معيارهاي طراحي سرپناه موقت با رويكرد زلزله 
  *)رضوي

  
  3سن صادقي نائينيح،2، مهسا طيراني نجاران1مهدي خرم

  
  05/06/1393 :تاريخ پذيرش 02/02/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
در ايران نيز حوادثي . دهند دست مي ي خود را از هرساله افراد زيادي در سراسر دنيا در اثر وقوع حوادث طبيعي، خانه و كاشانه

طبيعـي گسـترده،    ي پـس از وقـوع يـك حادثـه    . هاي گذشته در پي داشته است ها را در سال خانمان نظير زلزله بيشترين تعداد بي
تـاكنون چادرهـاي   . شده و افراد بازمانده ناگزير به اسكان موقت در مكاني ديگـر هسـتند   نوعي غيرقابل استفاده مناطق مسكوني، به

اما در اكثر ايـن مـوارد، ايـن     شده و در اختيار حادثه ديدگان قرارگرفته است؛ عنوان سرپناه اضطراري، طراحي و ساخته متعددي به
درواقـع ايـن افـراد، بـا     . ا نيازهاي كاربران مطابقت نداشته و همچنين، مقاومت الزم در برابر شـرايط متغيـر جـوي ندارنـد    چادرها ب

شده، پژوهشـي بـراي بهبـود سـرپناه و      با توجه به مشكالت عنوان. مشكالت فراوان ناگزير به تحمل دوران سكونت در چادر هستند
واقع در خراسان رضوي و يك منطقـه   حيدريه  كيلومتري تربت 20طقه از دهستان زاوه در رسيدن به معيارهاي استاندارد در دو من

. كيلومتري بوشهر با متدهاي مصاحبه، پرسشگري و مشـاهده ميـداني انجـام گرفـت     25جنوب ايران به نام شهرستان شُنبه در  در
 طراحـي  رويكـرد  .كاربران، روند كاربر محور اسـتفاده شـد   براي انجام مطالعه و رسيدن به معيارهاي سرپناه استاندارد مطابق با نياز

ايـن بررسـي   . اسـت  كـرده  ثابت را خود كارايي كننده، مصرف خواسته با انطباق و كارايي باالترين با محصوالتي توليد در محور كاربر
موقع نيروهاي امداد و تأمين  بهعدم حضور . كردند هاي موجود احساس نارضايتي مي دهد كه اكثر كاربران از شرايط اسكان نشان مي
 باشـند  اي مي ها مشكالت عديده و ايمني در آن چادرهاي غيراستاندارد، سرما و گرماي آزاردهنده و نداشتن حريم خصوصي سرپناه،

كـاربر   اسـاس رونـد   پس از بررسي مشكالت و نيازهاي افراد بـر . ها مواجه هستند كه افراد بازمانده از سانحه در شرايط بحران با آن
و  اساس كاربرد روش دلفي، توسط نگارندگان مورد مداقـه قـرار گرفـت    بندي در جلسات بارش افكار و بر ردهاساس  محور، نتايج بر

  .باشد بر اساس نتايج استخراج شد معيارهاي طراحي سرپناه استاندارد كه جوابگوي نيازهاي بازماندگان مي، نهايتاً

  هاي كليدي واژه
  .قت، طراحي كاربر محور، معيارهاي طراحيزلزله، اسكان مو

  
  ايران تهران، ايران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازي، و معماري دانشكده صنعتي، طراحي گروه استاديار .1
  كارشناس ارشد طراحي صنعتي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران. 2
  ايران تهران، ايران، صنعت و علم دانشگاه شهرسازي، و معماري دانشكده صنعتي، طراحي گروه استاديار. 3

 شـده  استخراج "براي بازماندگان بالياي طبيعي طراحي اسكان موقت مدوالر"عنوان با ايران، صنعت و علم دانشگاه صنعتي طراحي ارشد كارشناسي نامه پايان از مقاله اين*

  .است
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  مقدمه -1
ميليـون نفـر پـس از بـروز حـوادث       3طور متوسـط   ساالنه به
ايـن تعـداد    درصـد از  80شوند كـه حـدود    خانمان مي طبيعي بي

هايشـان   خانـه مربوط بـه افـرادي اسـت كـه در اثـر وقـوع زلزلـه        
 آثار تخريـب حـوادثي نظيـر زلزلـه و سـيل در     . 1شده است ويران

هـا،   توسعه، به دليل ضعيف بودن سـاختار خانـه   كشورهاي درحال
خانمان باالتر خواهـد   طور طبيعي، درصد افراد بي بيشتر بوده و به

  .)Diaster Reduction, 2005(بود 
ــداده     ــادفات، روي ــيل و تص ــه، س ــد زلزل ــوادثي همانن اي ح

رو  زايي هستند كـه هرسـاله بسـياري از مـردم بـا آن روبـه       آسيب
شوند و ممكن اسـت مشـكالت مختلـف سـالمت روانـي و يـا        مي

هـاي اخيـر،    در سـال . )Norris, 2001: 210(فيزيكي ايجاد شود 
تأثيرات شديد . كرات اتفاق افتاده است حوادث گسترده طبيعي به

اين . گ نمايان شده استاين حوادث، در مناطق فاجعه بسيار پررن
تأثيرات تنها به مناطق فاجعه محدود نشده و از بعـد اجتمـاعي و   

دهد؛ كه از آن  اقتصادي، نواحي اطراف را تحت تأثير خود قرار مي
هـاي اقتصـادي و بحـران مـالي موجـود و       توان به كمك جمله مي

جايي افراد بازمانده از سانحه به نواحي ديگر اشـاره   آوارگي و جابه
  .)Hui, 2012: 214(كرد 

ايران به دليل موقعيت جغرافيـايي خـود همـواره در معـرض     
. خصوص سيل و زلزله بـوده اسـت   تعداد زيادي از اين حوادث، به

ي شـديد در طـول سـال، عـدم انجـام       حادثه 4يا  3وقوع حداقل 
هاي الزم براي كاهش اثرات اين حوادث و نيز رونـد رو   بيني پيش

شده است كه ميزان بـااليي از خسـارت و    به رشد جمعيت، سبب
طورمعمول پس از وقوع يك  به. ويراني در كل كشور مشاهده شود

نـوعي   در ابعاد گسترده و وسيع، مناطق مسكوني موجود به  حادثه
شده و افراد بازمانده ناگزير به سكونت در مكـاني   غيرقابل استفاده

ناه، باعـث  از دسـت دادن سـرپ  . شـوند  هاي خـود مـي   غير از خانه
بـه همـين دليـل    . گـردد  ها مي شكست روحيه و پراكندگي انسان

پس از چنين حوادثي، اولـين موضـوعي كـه تـا حـدي در افـراد       
نمايـد، داشـتن سـرپناه     ديده ايجـاد امنيـت و آرامـش مـي     آسيب

رو پرداختن به مشكالت  ازاين. مناسب و جمع شدن خانواده است
اي رسيدن به شرايط مطلـوب  هاي موجود و ارائه راهكار بر اسكان

به همين علـت در پـژوهش   . در اين زمينه امري بسيار مهم است
گرفته به بررسي اسكان موقت و مشكالت افـراد بازمانـده در    انجام

شود؛ كه اين امر به ارتقاء فرهنگ  سه منطقه مشخص پرداخته مي
ساماندهي بازماندگان حوادث و استخراج معيارهاي ايده آل بـراي  

  .كند هاي استاندارد كمك شاياني مي ي اسكانطراح

  پيشينه تحقيق -2
سرپناه و مسكن موقت بازماندگان پس از سـوانح طبيعـي، يـك    

ازي و انـد  راه عالوه بر ايـن، تـأخير در  . فرايند اجتماعي پيچيده است
هاي موقت پس از سوانح طبيعي يك امر عــادي در  استقرار پناهگاه

اين مسئله به دليـل وابسـته بـودن    . شود ميامداد و بازسازي تلقــي 
تري از بهبود و  الگوهـــاي سرپناه موقت به فرايند اجتماعــي بزرگ

منظـور   بـه  .)Bolin & Stanford, 1991: 25( باشد بازســازي مي
هاي اسكان موقـت، بايـد ايـن     درك بهتر اين پيچيدگي در برنامه

صـورت   هـم بـه  خـود و   خودي صورت يك سيستم به روند را هم به
. تر براي بهبود فاجعه در نظر بگيـريم  بخشي از يك سيستم بزرگ

شـوند؛ اغلـب    هاي موقت كه توسط بخش رسمي عرضه مي اسكان
تـر   نه الزم هستند و بايد براي رسيدن به بازسـازي هرچـه سـريع   

هاي موقـت جـز در مـوارد خـاص      اسكان. مسكن دائم كنار بروند
تـوان از فاكتورهـاي    ده و مـي اغلب از نيازهاي مهم محسـوب نشـ  

ديگري از قبيل شغل و دسترسي به زمين كه از نيازهاي ضروري 
. )Cassidy, 2007: 39( كرد شوند ياد در مواقع بحراني تلقي مي

 1976توان به زلزله فريولي در سـال   عنوان نمونه اين مطلب مي  به
رسيدن در ايتاليا اشاره كرد كه در اين سانحه از اسكان موقت براي 

حـال در   بـااين . نظـر كردنـد   تر به بازسازي دائم صـرف  هر چه سريع
لرزه دوم كه در سپتامبر همان سال در فريولي اتفاق افتاد بـه   زمين

نفـر، تصـميمي بـراي واگـذاري      70000خانمـان شـدن    دليـل بـي  
ساخته به بازماندگان در زمسـتان و تحويـل    هاي موقت پيش اسكان

در ( ).Cassidy, 2007: 448(تـه شـد   هـا در بهـار گرف   گـرفتن آن 
زمان تالش افراد براي رسيدن به اسـكان موقـت و    مدت 1 تصوير

  ).شده است  دائم در چند سانحه نشان داده
  

  
زمان تالش افراد براي رسيدن به اسكان موقت و دائم در چند  مدت .1 تصوير

  )Cassidy, 2007: 452( سانحه
  

 در 2006در ســال  ديگــريعــالوه بــر حادثــه ايتاليــا، حادثــه 
Jogjakarta  در جنوب شهرJava ريشـتر بـه وقـوع     3/6شـدت    به
دست  نفر در اين سانحه جان خود را از 6000نزديك به  پيوسته بود،

هاي اضطراري از سوي دولت مطرح شد  در مرحله امداد پاسخ. دادند
و يك سال و نيم پس از سانحه بازماندگان بـدون اقامـت در اسـكان    
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  معيارهاي طراحي سرپناه موقت با رويكرد زلزله
 )مطالعه موردي خراسان رضوي(  

  
ــ ــطراري،   موق ــاي اض ــران در چادره ــردن دوران بح ــپري ك ت و س

موارد  از ).Graeme & Hodgkin, 2011: 247( خانه شدند صاحب
متحده بود كه بـه دليـل قرارگيـري در     اي در اياالت لرزه ديگر زمين

هاي اخير اطالعاتي از نحوه بازسازي وامـداد آن   ليست حوادث سال
 7/6شـدت   به 1983در سال  Coalingaسانحه . سانحه وجود دارد
واحـد مسـكوني    950در اين سانحه بيشـتر از  . آن منطقه را لرزاند

بـه دليـل غيرقابـل    . شده بودنـد  شدت تخريب به) درصد از كل 30(
هـا، از سـوي كمپـاني فـدرال مـديريت       استفاده بـودن اكثـر خانـه   

طـرح  . هاي اسكان موقـت مطـرح شـد    برنامه FEMA(2(اضطراري 
اضطرار با توجه به شرايط موجـود در زمـان حادثـه    اسكان موقت و 

 تركيهدر ). Bolin & Stanford, 1991: 27(باشد  تعريف مي قابل

 قـرار  سـانحه بـا   محل نزديكـي در موقت اسكان هاي محوطه ايجاد

 اسـت  رايـج  امـري  صنعتــــي  شـده  سـاخته  پيش واحدهاي دادن

)Dikmen, N, 2005: 4 .(ساكنيـــن   انتقـال  از بعد واحدهــا اين
 و آوري جمـع  مركزي دولت توسط مجدداً شده بازسازي هاي محل به

 فضـاها  ايـن  استفاده بر مبني هايي گزارش البته .شود مي نگهداري

 يـك  عنوان به كه است شده داده نيز مهاجر و فقيرتر هاي گروه براي

 ).UN, 2003(كرده اسـت   مي عمل شده بازسازي مناطق در معضل
 تـر  پيشـرفته  الگوهـاي  سـاخت  و بـراي طراحـي   تالش ايتاليا در

 در اسـتفاده  بـراي  مـدوالر  صورت به بيشتر كاربردهاي با صنعتي

 مناسـبي  الگوهـاي  طراحـي  موجب ديده سانحه هاي گروه اسكان

 چنـد  در مركـزي  دولـت  توسـط  آن از هـايي  نمونه كه است شده

 ).NU,2002( است شده  گرفته بكار طبيعي حادثه

  روش تحقيق -3
و  UCD(3(در ايــن پــژوهش مــوردي از روش كــاربر محــور  

نفر زن و مرد كـه   95بررسي  نيدر ا. استفاده شد پارامترهاي آن
نفـر از روسـتاي شـهن آبـاد      45نفر از روستاي كنگ عليـا و   50

 انـد  قرارگرفتـه ي داوطلب مـورد پرسشـگري    نمونه عنوان بهبودند 
كيلـومتري   25شهرسـتان شُـنبه در   در اين پژوهش  ).1جدول (

ريشـتر اتفـاق    2/6 شـدت   بـه ي ا زلزله 92بوشهر كه در فروردين 
واقـع در شهرسـتان    افتاد براي مطالعات ميداني و ديگر دو روستا

واقع در خراسان رضـوي بـه    هيدريح  تربتكيلومتري  20زاوه در 
 89ي در آذرماه ا زلزلهكه  ي روستاي كنگ عليا و شهن آبادها نام
در (دو منطقـه را لرزانـد انتخـاب شـدند      نيا رشتير 8/5 شدت به

  دادهزرد نشـان   بارنگروستاهاي نام برده بر روي نقشه،  2 ريتصو
در منطقه شُنبه به دليل جديد بودن سـانحه و عـدم    ).است شده

و در دو  تعادل روحي افراد، تنها مشاهده ميـداني صـورت گرفـت   
روستاي كنگ و شهن آباد از مصاحبه و پرسشنامه براي استخراج 

در اين بررسي به دليل كامـل بـودن   . ي كمي استفاده شدها داده
از  Maguire 2001نمونـه كـاربر محـور     هاي موجود در زيرشاخه

 .روند براي رسيدن به معيارهاي طراحي سرپناه استفاده شـد  اين
 محور، كاربر طراحي ي پروسه از رحلهم هر در رفته بكار هاي روش

در اين پژوهش سعي شده اسـت تمـامي   . است آمده 2 جدول در
ي استخراجي در ارتباط با كاربران، نيازها و زمينه استفاده ها داده

نفر  8ي متمركز بين ها گروهروش  عالوه بر اين،. از محصول باشد
ام اسـتخراج مشـكالت و نيازهــــاي گـروه هـدف انجـ       هدف باو 

در جريان حادثه  باتجربهدر بحث، افراد  كننده شركتگرفت؛ افراد 
 .ي حادثه بم و نيشابور بودندها پروژهو درگير با 

  
 بر مطالعه اين در طراحي كاربر محور ي پروسه در رفته بكار هاي روش :2 جدول  درصد جنسيت، توزيع سن: 1 جدول

  مگيور پيشنهادي فرآيند اساس

 )فراواني( درصد  تعداد    

6/52  50   مؤنث

 4/47 جنسيت 45   مذكر

100  95   جمع

5/31  30 
 40تا  سال 20از 

 سال

 سن
37  35 

 60سال تا  40از 
 سال

5/31   80سال تا  60از   30
 سال

100  95   جمع

  (Maguire, 2001): مأخذ
  
  
  
  
  
  

  نيازها  زمينه استفاده
  آناليز كاربران  مطالعه ميداني

  نيازهاي كاربرانمصاحبه براي شناخت   آناليز زمينه استفاده
  هاي متمركز گروه  شناسايي كاربر
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  بنياد مسكن خراسان رضوي :مأخذ) خراسان رضوي( هيدريح تربتكيلومتري  20در واقع در دهستان زاوه  شده يبررسدو روستاي مايش ن .2 ريتصو

 

  روش كاربر محور -4
اصطالح طراحي كاربر محـور بـراي اولـين بـار در آزمايشـگاه      

در سـال  ) UCSD( گـو  تحقيقاتي در دانشگاه كاليفرنيا سان ديـه 
ــار    1980 ــورمن بكــ ــد نــ ــط دونالــ ــد  توســ ــه شــ           گرفتــ

)Vredenburg, 2004: 471 .(UCD     يـك فرآينـد تكرارشـونده
استفاده از طريق دخالت  هاي قابل است كه هدف آن توسعه سيستم

 طراحـي كـاربر محـور   . )Gulliksen, 2003: 397( كـاربران اسـت  
اي از چندين مرحله، روش و ابزارهاي طراحي بـراي   شامل مجموعه

دهندگان در افزايش قابليت طراحي در  توسعهكمك به مهندسين و 
در اصل طراحـي   .)Rauterberg, 2003: 1(سيستم تعاملي است 

منظـور   كاربر محور طي مشاركت با كاربر براي توسعه فرآينـد بـه  
 :Maguire, 2001( دارد دستيابي به يك سيستم مفيد گام برمي

 بـر محصـول   عميقــــي  تـأثير  كاربــر،  روش، ايـــن  در .)586

 فراينـد  سراسـر  در را طـراح  ار،ــــ همك مانند و دارد شده طراحي
 گـام  .)Abras et al., 2004: 2(كنـد   مـي  همراهــــي  طراحـي 

 توسط كار انجام چگونگي ها، آن كار كاربران، درك ،UCD نخست

ــا آن ــات آوري جمــع و ه ــاربران نيازهــاي از اطالع     اســت ك
)Courage & Baxter, 2005: 3( . ــي ــور،طراح ــاربر مح  ك

ريـزي،   نظري اسـت در فرآينـد طراحـي كـه از طريـق برنامـه       نقطه
عنـوان   طراحي و توسعه بر مبناي اطالعات حاصله از افرادي كه بـه 

عمـل   كننـد،  كاربران محصول، از محصول و يا سرويس استفاده مي
ماهيـت روش كـاربر   ). Duarte, Guerra, 2012: 191( كنـد  مـي 

دهنده بـراي رسـيدن    براي كمك به توسعهمحور ايجاد يك ساختار 
اين روند يك . به طراحي مناسب، با در نظر گرفتن رفتار كاربر است

شده براي هر پـروژه بـراي    تكرار چرخه پارامترهاي تعريف پروسه با
 .)Rauterberg, 2003: 1(رسيدن به معيارهــاي نهايـــي اسـت   

 ايـزو  اسـتاندارد  طبـق  ،UCDي پروسـه  در اصـلي  فرآينـد  پـنج 
 :Maguire, 2001(اسـت   شده داده نشان 3 تصوير در ،13407

در زيرگروه ايـن پـنج فرآينـد مـواردي وجـود دارد بـراي        ).589
رسيدن به هدف نهايي كه با توجه به ماهيت هر پژوهش متفاوت 

  .است
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 )مطالعه موردي خراسان رضوي(  

  

  
 13407 ايزو استاندارد اساس بر UCD فرآيند .3 تصوير

  : (Maguire, 2001)مأخذ
  

مشـهود اسـت بـراي رسـيدن بـه       3 كه در تصـوير طور  همان
معيارهاي طراحي كه هدف اين پژوهش است، فراينـد بررسـي از   

ــي  ــروع م ــاالي تصويرش ــود بخــش ب ــس .ش ــه   پ ــا توجــه ب ازآن ب
هاي مطالعه براي رسيدن به قسـمت پـايين تصـويركه     محدوديت

كـه  ) زمينه استفاده و نيازها( تعيين معيارهاست، دو مرحله اصلي
دو پـارامتر كارشـده    .باشد انجـــام گرفت هايي مي رگروهشامل زي

شـده اسـت زمينـه     عنـوان  2طور كه در جدول  در اين روند همان
هـا،   استفاده و نيازهاي كاربران هستند كه هركـدام از ايـن بخـش   

در انتهـاي هـر   . شامل روندهايي براي رسيدن به معيارها هسـتند 
به استخراج شدند كـه  روش از متدهاي كاربر محور معيارهاي مشا

هـا بـر    اهميت معيارها و الويت بنـدي آن . باهم همپوشاني داشت
  .اساس تكرار در نتايج پژوهش مشخص شد

  زمينه استفاده -1-4
كنـد و   زماني كه يك سيستم و يا محصول توسـعه پيـدا مـي   

عنـوان اولـين    شـود، بـه   عنوان يك وسيله كاربردي مطـرح مـي   به
عالوه بر اين سيستم . شود تفاده ميمرحله در يك زمينه خاص اس

و يا محصول در محدوده خاصي هماننـد شـرايط فنـي، فيزيكـي،     
اجتماعي و غيره كه ممكن است بر روي استفاده از وسـيله مـؤثر   

) محصـول (كيفيت استفاده از يـك سيسـتم   . شود مطرح مي باشد
تواند شامل قابليت استفاده و امنيت و سالمتي كاربر باشـد   كه مي

حدود زيادي به درك درست از زمينـه اسـتفاده از آن وابسـته    تا 
شـده در   تمـامي مطالـب عنـوان   ). Maguire, 2001: 594(است 

در . ديده به همـين صـورت اسـت    مورد سرپناه موقت افراد آسيب
براي درك درسـت كـاربران اسـكان     هاي زمينه استفاده زير روش

 :است شده  ها به ترتيب جدول بيان و شناسايي آن موقت

روش مطالعه ميداني، روش كار از طريق نگاه كـردن   در -
هـاي روزانـه    ها مشـغول كـار و فعاليـت    كه آن به كاربران، هنگامي

باشـند بـه دو صـورت مسـتقيم، بـه معنـي حضـور محقـق و          مي
و نگـاه كـردن و    شـوند  غيرمستقيم، زماني كه وظايف ضـبط مـي  

 همان( شود انجام ميزماني ديگر توسط گروه طراحي  آناليز آن در

شهرستان شُنبه در نزديكـي اسـتان    اين مرحله، در). 595 منبع،
بـرداري از   فـيلم . بوشهر به دليل جديد بودن سانحه انتخـاب شـد  

داخل خودرو در مناطق مختلف شهرستان انجام گرفـت تـا هـيچ    
مدت انجـام ايـن روش بـراي    . مزاحمتي براي افراد به وجود نيايد

بـرداري،   روز بود، پس از اتمـام فـيلم   5طلوب رسيدن به نتيجه م
فيلم مورد بازبيني و تحليل قرار گرفت و نكات كليـدي اسـتخراج   

  .شدند
اسـت،   4كاربر شناسايي روش دوم از مرحله زمينه استفاده -

هـاي درگيـر كـه     در اين مرحله شناسـايي تمـامي كـاربران و گـروه    
ـ   ) محصـول (تواند بـر روي سيسـتم    مي ا اهميـت  تأثيرگـذار باشـد ب
توانند گروه كـاربران نهـايي، نـاظران،     هاي كاربران مي گروه. باشد مي

ايـن روش بـا ليسـت    . ها و حتي افراد تعمير و نگهداري باشـد  نصاب
كردن تمامي كاربران و مطمئن شدن از حضور تمامي كاربران نهايي 

 ).Taylor, 1990: 373( گيـرد  روند بررسـي انجـام مـي    و درگير در
تـرين شـهرها    مام مناطق كشور، از روستا تـا پيشـرفته  حادثه در ت

تواند رخ دهد؛ بنابراين، كاربران يك اسكان اضطرار يـا موقـت،    مي
ي اجتماعي و فرهنگـي   توانند از هر جنس و سن و از هر طبقه مي

ي حيات ناگزير به انجـام امـور    ديده براي ادامه افراد حادثه. باشند
افت، تهيه و نگهداري غذا، آب و روزانه نظير خواب، صرف غذا، نظ

بازماندگان . انبار وسايل و مراقبت از كودكان و افراد بيمار، هستند
حادثه از ديدگاه روحي، جسـمي و مـالي لطمـه خـورده و دچـار      

تـرين   عالوه بر كـاربران اصـلي كـه بـيش    . بحران شديدي هستند
 اين هاي درگير نيز در ارتباط و درگيري را با محصول دارند، گروه

كـاربران اصـلي و    4تصـوير  . كننـد  ارتباط نقش بسزايي را ايفا مي 
در اين مرحلـه بـراي اسـتخراج    . دهد هاي درگير را نشان مي گروه
براي سرعت دادن به رونـد پـژوهش از مشـاهده     هاي درگير گروه

بـه دليـل جديـد بـودن     ) نزديكي بوشهر( ميداني در منطقه شُنبه
احمر و استانداري واقع   دولتي هالل هاي حادثه و مراجعه به ارگان

ــوي   ــان رض ــهد(در خراس ــه ) مش ــه ب ــين    ك ــوان مب ــهر (عن ش
 :محل حادثه است استفاده شد) كننده حمايت
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 )نگارندگان: مأخذ(بندي كاربران  تقسيم .4 تصوير

  
يك روش ساختارمنـــد براي  اين 5آناليز زمينه استفاده -

ارتباط با زمينه استفـــاده  استخــــراج اطالعـــاتي دقيـــق در
اسـتفاده   هـاي قابـل   عنوان پايه و اســــاس فعاليـت  از محصول به

ــي ــد م ـــواع   . باش ـــول و انــ ــيط محصـ ـــرحله مح ــن مــ در اي
بـا محـيط خـود مطـــرح      )سيستــــم( ارتباطـــات محصـــول

ها جـزء مــــوارد    اين مرحـله بـــراي تمــامي سيستم. شدبا مي
پس از شناخت ). Maguire, 2001: 595(شود  الزم محسوب مي

ها، براي رسيدن به آمـار دقيـق    به جامعه آن كاربران و وارد شدن
در مرحله زمينـه اسـتفاده، از مصـاحبه اكتشـافي بـا دو گـروه از       

. شـده اسـت   اسـتفاده  )گيـر هاي در كاربران نهايي و گروه( كاربران
دليل انتخاب مصـاحبه اكتشـافي مطـرح نمـودن سـؤاالت آزاد از      
كاربران باهدف آگاهي از ابعاد و عمق مسئله و وضوح بخشيدن به 

 باشـد  و استخراج معضـالت موجـود مـي    هاي مبهم پژوهش عرصه
)Johnsen, 2000: 18.( 

ر ايـن  ديـدگاه متفـاوت د   4تواند از  ارتباط سرپناه و كاربر مي
 :آناليز موردتوجه قرار گيرد

در سرپناه موقت شـدت ارتبـاط ازلحـاظ     :شدت ارتباط - 1
در ايــن بررســي . جســمي يــا روانــي مــورد بررســي قــرار گرفــت

. ترين زمان ارتباط براي افراد با جنسيت مختلف متفاوت بود بيش
هاي روزانـه بيشـترين تعامـل و     در طول روز زنان به دليل فعاليت

سرپناه داشتند و در شـب و زمـان اسـتراحت كليـه      درگيري را با
افراد خانوار بسته به نوع نيازها و فعاليتهـاي خـود ارتبـاط الزم را    

 .كردند برقرار مي

كاربران متفاوت با توجه به نـوع اسـتفاده از    :نوع ارتباط - 2
امـا   توانند انواع ارتباطات را با آن داشـته باشـند؛   يك محصول مي

با مخاطب كه براي سرپناه حـائز اهميـت   آن نوع ارتباط محصول 
  .است بيشتر، ارتباط جسمي و رواني است

اهميت ارتباط بستگـــــي مستقيم بـه  : اهميت ارتباط - 3
ميزان نياز انسان ازلحاظ جسمي و رواني به سـرپناه دارد؛ كـه در   

سـرپناه ازلحـاظ روحـي و جسـمي      بهترين نياز  اين قسمت بيش
 .اردبراي افراد بازمانده وجود د

توليـد   هر ارتباطي كه يك كاربر با يـك  :كيفيت ارتباط - 4
توانـد داراي معايـب،    كنـد مـي   مورداستفاده صـنعتي برقـرار مـي   

محاسن و كمبودهايي باشد؛ به همين ترتيب اسـتخراج معايـب و   
  .ها در معيارها ليست شدند آن هاي موجود و تأثير محاسن نمونه

تـوان   مـي  بـاطي، رو، به كمـك ايـن چهـار صـورت ارت      اين از
 و  چگونگي ارتباط برقرار كردن كاربران را با سرپناه، مورد تجزيـه 

دقـت   شده به پس از انجام مصاحبه، مفاهيم عنوان. تحليل قرارداد
سـازي و نكـات كليـدي اسـتخراج شـد و در صـورت لـزوم         پياده

  .اصالحات انجام گرفت
  نيازها -2-4

يازها و طراحـي  در مرحله دوم از روش كاربر محور، شناخت ن
در اين مرحله، هماننـد روش قبـل از   . ها انجام گرفت اساس آن بر

متدهاي پرسشـنامه و مصـاحبه بـا كـاربران و متخصصـين بـراي       
  .استخراج نيازها و گرفتن معيارها در ارتباط با نيازها استفاده شد

عنــوان اولــين روش در مرحلــه  بــه 6آناليــــز كاربــــران -
منـــظور از  . استخــراج نيازهــا، در اين مطالعـــه انتخـاب شـد   

آناليـــز كاربــران، گروه اصـلي و كاربــــران درگيـر در سـرپناه     
تـرين   شـده كـه مهـــم    هــــاي عنوان هستنـــد تا نيازهاي گروه

 ايـن . استخراج معيارهاي طراحي دارند مشخص شـود  نقش را در
ـــارداري     ــاژ، انبـ ـــد و مونت ــي، توليـ ــه طراح ــا از مرحل و  نيازه
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ونقل تا مرحلـــه اسـتفاده و پـس از استفــــاده، تعميـر و       حمل

 ).Damodaran et al. 1980: 27( شود نگهـداري را شامــل مي

در مرحله بعد از آناليز كاربران، مصاحبه براي شـناخت   -
هـاي   يكـي از روش عنـوان   كـه بـه   نيازهاي كاربران انجـام گرفـت  

مناسب براي رسيدن به نتايج مطلوب بـراي اسـتخراج معيارهـاي    
مصـاحبه يـك روش معمـول از طريـق     . طراحي، در مطالعـه بـود  

دست آوردن اطالعات موردنياز در ارتباط بـا   منظور به  پرسش به
. )Maguire, 2001: 600(باشد  مي) محصول( كاربران و سيستم

سـاختارمند و باهـدف شناسـايي    صـورت   شـده بـه   مصاحبه انجام
. به معيارهـاي طراحـي انجـام گرفـت    نيازهاي كاربر براي رسيدن 

پس از ضبط صـداي كـاربران، نكـات مهـم پـس از گـوش دادن،       
در انتهـا از نظـرات افـراد در ارتبـاط بـا مشـكالت       . مكتوب شدند

اسـاس   هاي موجود و نيازهاي اوليـه و ثانويـه بـر    درگير با اسكان
اسـاس گـزارش نهـايي اسـتخراج شـد       هـا بـر   آن اولويت تعريـف 

  ).30: 1390 گيلهام،(
رونـد كيفــــي بـراي استخــــراج      هاي متمركــز يـك   گروه

ــورد  ـــات مـ ــي   اطالعـــ ـــش مـ ـــر پژوهــ ــاز هــ ــد نيـ             باشـ
)Bender & Ewbank, 1994: 63 .(آوري  نوعي جمع روش اين

صـورت گروهـي     اطالعات است كه پايه و اساس در مصـاحبه بـه  
؛ كه موفقيت مصاحبه بسيار )Banks, 1956: 76(گيرد  انجام مي

  متــأثر از محــيط و شــرايط ايجادشــده بــراي مصــاحبه دارد     
)Krueger & Casey, 2002: 4.( 

  هاي مطالعات يافته -5
از هـر روش گـردآوري    آمـده  دست بهي ها دادهدر اين قسمت 

بـراي دسـت    5ر در تصـوي  شـده   مشـاهده اطالعات از سه منطقه 
بـر   هـا  آناست كـه ترتيـب اولويـت     شده عنوانيافتن به معيارها 

از متـدها   آمـده  دسـت  بـه هـاي   اساس تكـرار و همپوشـاني يافتـه   
نتـايج نشـان داد كـه اكثـر كـاربران از شـرايط موجـود         .باشد يم

  .كردند احساس نارضايتي مي

  
  شده در مطالعه يبررسمناطق  .5 يرتصو

  
شـده، عـالوه بـر مشخصـات      يبررسـ در مقايسه مابين مناطق 

تـوان عنـوان كـرد، در شهرسـتان      يم، 5ير شماره در تصوموجود 
به دليل وجود مشكالت روحي مردم و جديد بودن حادثـه،   شُنبه

با توجـه  . بوداطالعات مطرح  يآور جمع يدگاهاز د هاي يتمحدود
نهـا مشـاهده   به شرايط روحـي بازمانـدگان در ايـن شهرسـتان ت    

عالوه بر اين، نتايج مشاهده ميـداني نشـان    .ميداني صورت گرفت
دهد، با توجه به گرمسيري بودن منطقه، استفاده از چادرهـاي   مي

در تـر   امداد و سپري كردن زندگي در چنين شرايطي قابل تحمل
در روستاهاي كنـگ و شـهن   . باشد ميمقايسه با مناطق سردسير 

سـال از اسـكان بازمانـدگان     2سـئله كـه   با توجـه بـه ايـن م    آباد
روحـي قـرار    لحـاظ  ازگذشـت، افـراد در شـرايط مسـاعدتري      يم

داشتند و به همين دليل قادر به پاسخگويي و شركت در مصاحبه 
با توجه به سردسير بودن منطقه تربت و وقوع . و پرسشنامه بودند

را بـراي  تـري   سانحه در فصل زمستان، بازماندگان شرايط سـخت 
  .يدن به اسكان دائم سپري كردندرس

در اولين روش استخراج اطالعات در مطالعـه ميـداني، پـس از    
ي بروي ا مشاهدهي ها دادهبرداري و ضبط و ثبت و انتقال  يلمفانجام 

  .كاغذ؛ مشكالت افراد و نيازها در دو روز اول حادثه به دست آمدند
  

  

  
  )شهرستان شُنبه( يدانيممطالعه استنتاج شده از استخراج مشكالت  .6 يرتصو

  
نتايج حاصـل   اطالعات حاصل از مشاهده ميداني،پس از ثبت 

بـود   از مرحله دوم از روند زمينه استفاده كه آناليز شناسايي كاربر
بنـدي   پـس از شناسـايي كـاربران و دسـته    : باشد يمترتيب  ينا  به
اسـتخراج بـود،    مفهـومي كـه قابـل   ) 4 شده در تصـوير  ارائه(ها  آن
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سـمي نامتعـادل بـا    درگيري يك سري افراد با شرايط روحي و ج
آمده از بنياد  دست آمار و ارقام به .سرپناه موقت پس از سانحه بود

دهدكـه افـراد سـالمند و     مـي   مسكن انقالب اسالمي مشهد نشان
روانـي و جـاني قـرار     -كودكان بيشتر در معرض خطرات روحـي  

  .)1 نمودار( دارند
  

  
بنياد مسكن : مأخذ( پذيري افراد در برابر سانحه درصد آسيب .1 نمودار

  )خراسان رضوي
  

در آناليز زمينه استفاده در شدت ارتباط، چنين اظهار داشتند 
كه به دليل شرايط خاص رواني پس از سانحه در هفته اول تحمل 

نهايت آزاردهنده بـود و سـعي    متري بي 12هاي  ماندن در اسكان
شد تنها براي استراحت و خـواب شـب، در آن زمـان خـود را      مي
در اين ميـان شـدت ارتبـاط بـا مفهـوم      ). 2 نمودار(ي كنند سپر

كه ايـن   ازآنجايي. شد زمان ارتباط درگير مي ديگري همچون مدت
طـرح   7حيدريه تنها در مرحله اسكان اضـطرار  منطقه در تربت دو

مـاه   1روز تـا   10زمان اسكان اضطرار بـين   امداد داشتند و مدت
. شـود  مـي زماني تعريف  است؛ مدت و شدت ارتباط براي اين بازه

شـد افـراد از    در نوع ارتباطي كه با چادرهاي اسـكان مطـرح مـي   
هـا مطـرح    همان سؤال اول عدم رضـايت خـود را از ايـن اسـكان    

كردند كه نه از جنبه جسمي و نه ازلحـاظ روحـي مطـابق بـا      مي
در مرحله سنجش اهميت ارتباط به  ).3 نمودار( ها نبود عاليق آن

ها توسط اسكان نظـر مثبتـي در    يي نيازهاي آندليل عدم جوابگو
و در انتها درزمينة كيفيت ارتباط ) 4 نمودار(اين زمينه بيان نشد 

  ).5 نمودار( كاربران و اسكان تنها معايب عنوان شد
  

   
  سنجش نوع ارتباط درصد .3 نمودار شدت ارتباط افراد در سه بازه زمانيدرصد .2 نمودار

   
  درصد سنجش كيفيت ارتباط .5 نمودار اهميت ارتباطدرصد سنجش.4نمودار

  
از هر روش و پيشبرد مطالعـه  در انتهاي هر مرحله، مفاهيمي 

ها بـراي نزديـك شـدن و رسـيدن بـه       شود كه از آن استخراج مي
در مرحله شناخت نيازهاي كاربران كـه   .گردد معيارها استفاده مي

براي نزديك شدن به معيارهاي طراحي سـرپناه بسـيار بااهميـت    
  :است نمودار زير تهيه شد
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  نيازهاي استخراجي از مصاحبه با متخصصان .7 ويرتص

  
دسته نيازها وجود  دهد كه براي افراد دو ها نشان مي مصاحبه

دارد، نيازهاي اوليه كـه در مرحلـه اول حادثـه، هفتـه اول حـائز      
و نيازهاي ثانويه از هفته اول بـه بعـد   ) 6 نمودار(باشد  مياهميت 

شـده اسـت     شود كه در نمودارهـاي زيـر نمـايش داده    مطرح مي
  ).7 نمودار(

  

  
  نيازها در هفته اول اسكان بندي اولويت براياز مصاحبه  آمده دست بهدرصد  .6 نمودار

  

 
  )نگارندگان: مأخذ(هفته اول به بعد نيازها  بندي اولويت براياز مصاحبه  آمده دست بهدرصد  .7 نمودار

  
مربوط  بندي نيازها، مفاهيم اساس اين نظرسنجي و اولويت بر
 در . زديك شدن به معيارهاي طراحي استخراج شدبراي ن

ي متمركز، نتيجـة تهيـه گـزارش نهـايي كـه از رونـد       ها گروه
  :استخراج شد به ترتيب زير است 8تصوير 
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  استخراج مشكالت و نيازها باهدفي متمركز ها گروهچرخه روند : 8 يرتصو

  (Bender,Ewbank,1994) :مأخذ
  

  در مورد چادرهاي اضطرار شده مطرحمشكالت 
در مورد چادرهاي اضطرار كـه در شـرايط بحرانـي و سـاعات     
اوليه پس از سـانحه در اختيـار بازمانـدگان پـس از سـانحه قـرار       

باشد؛  يمماه  1هفته الي  1 ها آناستفاده از  زمان مدتگيرد و  مي
مشكالتي از ديد كارشناسان بنيـاد و كـاربران چادرهـا اسـتخراج     

  :اند شده  مطرحدر زير شدند كه 
منظور از اين گزينه، ارتفـاع نامناسـب   : يراستانداردغابعاد  -1

كه در حالت ايستادن در چادر براي افـراد بـا قـد     ينحو بهچادرها 
عالوه بر ارتفاع، ابعاد . كند يممتوسط، سر كاربران با چادر برخورد 

  .دباش يم ها آنكوچك چادرها و عدم وجود جريان هوا در داخل 
 ها خانهبا توجه به خرابي : نداشتن ايمني الزم براي زندگي -2

مانده خود را بـه چادرهـاي    يباقپس از سانحه، بازماندگان وسايل 
ايـن   ،)برزنـت (با توجه به جنسيت چادرها . كنند يمامداد منتقل 

يز پاره شـده و وسـايل افـراد از    ت نوكي توسط ابزار آسان بهاسكان، 
  .باشند ينمامنيت الزم برخوردار 

با توجه بـه جنسـيت چادرهـا و    : نداشتن حريم خصوصي -3
در مجاورت يكـديگر، حريمـي بـراي بازمانـدگان      ها آنقرارگيري 

  .ماند ينمباقي 
اين مورد همانند ديگر : عدم مقاومت در برابر سرما و گرما -4

  .شود يماز جنسيت چادرها ناشي مشكالت چادرهاي اسكان 
بـا  : يسـات در داخـل آن  تأسعدم امكان تعريف امكانات و  -5

  توجه به ابعاد و جنسيت چادرها
عدم تحويـل  : استفاده از چادرها براي انبار و نگهداري دام -6

ي هـا  اسـتفاده پـس از بازسـازي نهـايي و     احمـر  هـالل چادرها به 
 نگهداري دامنادرست از چادرها براي انبار و 

  در مورد سرپناه موقت شده مطرحمشكالت 
ي موقت كـه نمونـه آن در زلزلـه بـم سـال      ها اسكاندر مورد 

تـوان عنـوان    يم) 1382فالحي،(به مردم تحويل داده شد  1382
  :كرد

انتقال سخت اسكان به محل سانحه به : مشكل ونقل حمل -1
  .باشد يمدليل سنگيني سازه 

قوطي (ياد سازه به دليل فريم بندي وزن ز: سنگيني سازه -2
  .باشد يم) يهاي زيرين سازهبند

عـدم چيـدمان سـازه در    : فضا و كمبود جا ابعاد ييرتغ عدم -3
  ي متفاوت براي رسيدن به فضاي بيشتر در صورت لزومها فرمت
اسـتفاده  : سال 1هاي عمومي در مدت  يسسرواستفاده از  -4

انحه و يــا اســتفاده از پــس از ســ هــا خانــهمانــده  يبــاقاز فضــاي 
سـرويس   3به تعداد  شده مشخصهاي عمومي در سايت  يسسرو

  خانوار 40براي 
بـا توجـه بـه سـايز و سـنگيني سـازه       : انبارداري مشـكل  -5

  .شود يممشكالت انبارداري مطرح 
خالصه در  صورت بهدر دو نمونه اسكان  شده  مطرحمشكالت 
گر از ديد متخصصين  نيازهاي گروه استفاده ازآن پس. باال ذكر شد

اشـاره   7 يرتصـو در  ذكرشدهعنوان شد كه در كليت كار به موارد 
قـدم بـه معيارهـاي      با استخراج مفاهيم يـك  بازهمدر اينجا . شد

  .تر شديم يكنزدطراحي 

  گيري نتيجه -6
 نيازهـاي  كنار در كاربران، احساسي و روحي نيازهاي به توجه

در  .كاربرمحوراست رويكــرد با طراحي مزاياي زجملها آنان، اصلي
اين مطالعه از روند كاربر محور براي رسيدن به معيارهاي طراحي 

 )زلزلــه(عنــوان اولــين نيــاز افــراد بازمانــده از حادثــه  ســرپناه بــه
نتايج نشان داد كه اكثر كاربران از شرايط . موردبررسي قرار گرفت

كه اشاره به مشكالت موجـود   كردند موجود احساس نارضايتي مي
بـا حضـور   . هاي رسيدن به معيارها باشد توانست يكي از روش مي

تر نيازها  ي تحقيقات، عالوه بر درك دقيق كاربران در تمام پروسه
ها براي نزديـك   و رواني آن هاي رفتاري هايشان، ويژگي و خواسته

ن بـه  در اين مطالعه براي رسـيد . شدن به معيارها بسيار مؤثر بود
نتيجه مطلوب تمامي نظرات كـاربران كـه قشـر روسـتايي بودنـد      

در . كامالً ضبط و ثبت شد و چندين بار مورد بازبيني قرار گرفـت 
هـاي درگيـر    اين بررسي مشخص شد كـه تنهـا كـاربران و گـروه    

گيري را براي رسـيدن بـه    توانستند بيشترين جهت هستند كه مي
در انتهاي هر روش از  .دهند معيارهاي سرپناه براي مطالعه انجام

شـد بـراي    متدهاي طراحي كاربر محور مگيور، مفاهيمي دريافت 
هـا در انتهـاي هـر روش بـاهم      تعريف معيارها؛ كه نتـايج بررسـي  

نتايج حاصل از پرسشگري و آمار مربوطه پـس  . همپوشاني داشت
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اساس كاربرد روش دلفي،  بندي در جلسات بارش افكار و بر از رده

گارندگان مورد مداقه قـرار گرفـت كـه نهايتـاً اسـتنتاج و      توسط ن
آمـده   دست هاي به داده تحليل شامل استخراج معيارهاي نهايي از

  :باشد براي طراحي سرپناه به شرح زير مي
 دراولـين نيـاز    عنوان بهاين معيار : سرپناه سريع االحداث -1
بـا توجـه بـه شـرايط روحـي آسـيب       . مصاحبه عنوان شـد  روش

ين زمـان  تـر  كوتاهديدگان و اوضاع نابسامان افراد سرپناهي كه در 
. بود شده عنوانترين معيار  ياصلممكن قابليت اجرا را داشته باشد 

ي صورت گرفته در مرحله زمينه اسـتفاده  ها مصاحبهاين معيار از 
  .تكرار شد دفعات  به

بـراي رسـيدن بـه معيـار اول كـه سـريع       : آساناتصاالت  -2
و قابليت جمع شدن را داشته باشد، استفاده از اتصـاالت   برپاشده
معياري براي رسيدن به اسكان سـريع در   عنوان بهي ا مهرهپيچ و 

اين معيار از طريق مصاحبه با افراد متخصص . شود مينظر گرفته 
يري در قرارگليل در ارتباط با احداث اسكان استخراج شد كه به د

  .است شده اشارهبه آن  دفعات بهاولويت دوم، 
 مـدوالر قابليت تقسيم فضا و يا در نظـر گـرفتن طراحـي     -3

اين معيار از طريـق پرسشـگري بـا    : براي حداقل و حداكثر خانوار
 هـا  آنيج و همپوشـاني  تكرار نتاكه به دليل  كاربران استخراج شد

ر از ايـن معيـار در طراحـي،    منظـو . معيار سوم ذكر شـد  عنوان به
نفـر و   4الـي   3يـت  جمع كـم ي بـراي خانوارهـاي   ا سـازه طراحي 

 هـا  اسـكان هـاي   يـدمان چ. باشـد  يم) نفر 4تر از  يشب(پرجمعيت 
يك جزء  عنوان بهكه بتوانند يك مدول را  ينحو به مدوالر صورت به

در . ، در صورت پرجمعيت بودند در نظر بگيرندكل بهبراي رسيدن 
تواننـد بـه فضـاي بيشـتري در صـورت لـزوم        يمالت افراد اين ح

  .دسترسي داشته باشند
در نظر گرفتن سرويس عمومي در داخـل  : سرويس عمومي - 4

هاي عمومي  يسسرواسكان و يا تعريف آن براي هر اسكان و حذف 

خانوار در يك سايت مشـخص   40ماه تا يك سال براي  1در مدت 
  .آمد به دستاين معيار از طريق مصاحبه با كاربران . باشد مي

متريـال  : استفاده از متريال مناسب براي طراحـي اسـكان   -5
ايــده آل عــالوه بــر حفاظــت از افــراد و ايمــن بــودن در شــرايط 

بـه  . قـرار بگيـرد   مـدنظر تواند در نظافـت اسـكان    يممتغيرجوي، 
متريـال سـاندويچ    ينيومي وآلومي ها سازههمين دليل استفاده از 

  .عايق مناسب پيشنهاد شد عنوان بهپانل 
دسترسي به وسايل و چيـدمان عناصـر در داخـل اسـكان      -6

كه در اولويت اول اشاره بـه   ييازآنجا: انتقال قابلپرتابل و  صورت به
ي تاشو و سبك براي احـداث سـريع پيشـنهاد    ها سازهبا  ها اسكان

تجهيـزات پرتابـل بـراي     يسـات، از تأسشد، براي تعريف فضاها و 
  .شود يمانتقال به داخل سازه پيشنهاد 

، رو در دو دوبـه ي هـا  پنجـره در نظر گرفتن  :درب و پنجره -7
  .هم براي گردش هوا و داشتن نور مناسب در داخل اسكان يرو

تـوان   يمـ از عوامل ديگري كه : ي متفاوتها توجه به اقليم -8
د و طبق نتيجه مصاحبه با در طرح عنوان كر افزوده ارزش عنوان به

ي متفاوتي از سـقف را  ها فرمتتوان  يمبازماندگان استخراج شد، 
و مرطـوب در نظـر    هاي خشك و كـويري  يماقلبراي اسكان براي 

  .گرفت
در حـداقل فضـاي   : ها و توجه بـه ابعـاد انسـاني    يدسترس -9
شده با حداقل استاندارها توجه به ابعاد انساني از مـوارد بـا    يفتعر

  .باشد مياهميت 
در اسـكان   توان كمتوجه به افراد معلول و : توان كمافراد  -10

  در نحوه ورود و خروج و استفاده از تجهيزات در داخل اسكان
رويكرد تعريف فضا براي رسيدن : حداكثر استفاده از فضا -11
  به سازه
هاي توليد تـا حـد    پايين آوردن هزينه :هاي توليد زينهه -12

امكان با حذف زيرسازيهاي غير ضروري و در نظر گرفتن اتصاالت 
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