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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  181-198/ صفحات:  1398سال نهم/ شماره مسلسل سی و دوم/ تابستان 
  

  1در استان سمنان پناهخاكبا رویکرد معماري  راهیبیناقامتگاه  یابیمکان
  

  *2زاد، محمد فرخ1مریم عرب
  ارشد گروه معماري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران، کارشناس1

  علمی و استادیار گروه معماري، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانعضو هیات2
  23/3/96؛ تاریخ پذیرش:  9/11/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
یـر خـاك   در ز راهیبینطراحی یک اقامتگاه  ایدةتاکنون . گوناگونی داردمعیارهاي راهی، بین هاياقامتگاه و طراحی یابیمکان

پژوهش مورد مطالعه قـرار  این ها در بوده، این شاخصهخاص  بنایی ینچن طرح و یابیمکان اصولجا که از آن .مشاهده نشده است
مطالعات  طی پناه در استان سمنان است.خاكمعماري سبک راهی با یابی یک مجتمع اقامتی بینفرآیند مکان گرفت که هدف آن

 گـرفتن  نظـر  در بـا  در اقلیم گرم منطقه سمنان، پناهخاك راهیبینیابی اقامتگاه اصلی براي مکان هايانجام شده و تعیین شاخصه
 روش به آن اولویت ترتیببه وشده  (اعتبارسنجی) دهیامتیاز هاشاخصه از یک هر هايداده نظرات کارشناسانهاي قبلی و پژوهش

 حـذف  آزمون از اعتبار فاقد مناطق ،مرحله هر در کهطوريبه شده اعمال و ترسیم ،الیه هر نظر مورد محدودة در مرحله به مرحله
 اصـلی پارامترهـاي   تولیـد گردیـد.   یـابی جهـت مکـان   حاصـل  نهایی نقشۀ ،هاشاخصه تمامیهاي پس از اعمال محدودیت .گردید

جـنس   ،شناسـی زمـین سازندهاي ، زمین ، شیبجغرافیایی ، جهتاز شهرفاصله ، )جاده( دسترسی اقامتگاه: این اعتبارسنجی مکان
 پنـاه خـاك  معماري با ساختار راهیبین اقامتگاه پروژة اجراي براي منطقه بهترین در پایان .ها بوده استخاك و سطح تراکم آبراهه

  .گردید تعیین سبزوار شاهرود المللیبین جادة شمالی ضلع در شاهرود شهرستان شرق کیلومتري 20 فاصلۀ در
  

  ، استان سمنانسیستم اطالعات جغرافیایی، پناهخاكمعماري ، راهیبینیابی، اقامتگاه مکان هاي کلیدي:واژه
  

  12مقدمه
 و رشـد  راسـتاي  در بخواهد که کشوري هر امروزه

 لحــاظ از اسـت  الزم بــردارد، قـدم  گردشــگري توسـعه 
 هـاي جاذبـه  توانمندي میزان تعیین و سرزمین آمایش

ــاگون  و بســترها مختلــف، منــاطق در گردشــگري گون
 نمایـد  فـراهم  امـر  ایـن  تحقـق  براي راهایی زیرساخت

)Forslid et al., 2003.( پویـاترین  از یکـی  گردشگري 
 مهمی نقش که است، حاضر عصر اقتصادي يهافعالیت

 از صـنعت  ایـن . کنـد مـی  ایفـا  محلی پایدار توسعۀ در
 و داخلـی  منـابع  همزمـان  کارگیري به و ترکیب طریق

 و محیطـی  زیسـت  اقتصـادي،  اجتماعی، منافع خارجی
                                                             

 m.farrokhzad@gu.ac.ir نویسنده مسئول:*
ارشد معمـاري خـانم   مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی.این 1

طراحـی اقامتگـاه بـین راهـی بـا رویکـرد       «مریم عرب با عنـوان  
بـه راهنمـایی:   » معماري خاك پناه در اقلیم گرم و خشک ایـران 

ــد      ــد گنب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــرخ زاد، دانش ــد ف ــر محم دکت
 باشد.کاووس،گروه معماري می

ــی ــادي فرهنگ ــه را زی ــال ب  و زادهابــراهیم( دارد دنب
ــال در ).107-128: 1388 زاده،آقاســی ــايس ــر ه  اخی
 خـدمات  ایجـاد  بـه  نیـاز  ايجـاده  نقـل  و حمل توسعۀ

 بــدري، و شـیعه ( اســت کـرده  تــرافـزون  را راهــیبـین 
ــ ايجــاده ونقــل حمــل .)1384  خصوصــیات دلیــلهب

 حمـل  شیوة ترینمتداول عنوانه ب داراست، که ايویژه
 در و اسـت  مطـرح  جهـان  مختلف کشورهاي در نقل و

 بـراي  روش تـرین الوصـول سـهل  و تـرین رایج نیز ایران
 بیشـتر  توجـه  مسئله این. است مسافر و کاال جائیهجاب
 افـزایش  جهـت  در ايجـاده  نقـل  و حمـل  سیسـتم  به

. بخشــدمــی ضــرورت را آن عملکــرد بهبــود و کــارائی
 مسـتلزم  ايجـاده  ونقـل  حمـل  سیستم کارائی افزایش

 هـاي مجموعـه  زیر و اجزا کلیه هماهنگ توسعۀ و رشد
ــان: شــامل آن ــل ناوگ ــل، و حم ــدگان، نق ــبکه رانن  ش

 باشـد مـی  ...و هـا پایانـه  ،راهـی بین تأسیسات ارتباطی،
)Mohammadi, 2013( .وسـایل  تردد میزان چقدر هر 

 همـان  به یابدمی افزایش مواصالتی محورهاي در نقلیه
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 راهـی بـین  خـدمات  و امکانات تأمین به نیاز هم نسبت
 یکـی  گردشگري صنعت که جاییآن از ویافته  افزایش

 جامعـه  در درآمـد  ایجـاد  بـراي  راهکارهـا  تـرین مهم از
 تـرین مهـم  از یکـی  زمینـه  ایـن  در شـود مـی  محسوب
 بـین  گردشگري هايمجتمع ایجاد صنعت این نیازهاي

 گونـه  این بهینه یابیمکان به باید رو این از است، راهی
 کمبود. گردد فراوان توجه رفاهی خدماتی هايمجتمع

ــري و ــب قرارگی ــن نامناس ــع ای ــامجتم ــی ه ــدم  توان
 ري،بد و شیعه( باشد داشته متعددي منفی ايـپیامده
 و مبــدأ عنــوان بــه پــذیرایی و اقــامتی مراکــز .)1384
ي بسـیار  اهمیـت   شـهر  در روزانـه  هـاي گردش مقصد

 و اقــامتی مراکــز) یــابیمکــان( قرارگیــرينحــوة . دارد
 توزیـع  و پـراکنش  بـه  بسـته  شـهر،  فضاي در پذیرایی
 خدماتی فضاي افزایش یا کاهش تواندمی ها،آن فضایی

 داشـته  همـراه  بـه  را گردشگران رفتاري الگوي تغییر و
 مناسـب  یابیمکان مبنا،براین .)Law,1996:109( باشد

 رفـاهی -خـدماتی  هـاي مجتمع احداث بعد مرحله در و
 تأسیسـات  و اجـزا  تـرین مهم از یکی عنوانهب راهیبین

 از کـه  اسـت  ضـرورتی  ايجـاده  ونقـل  حمـل  زیربنائی
ــق ـــهآن طریـ ــمن اـــــ ـــه ضـ ــ ارائـــ  و اتـخدمـ

ــافران راننـــدگان، نیـــاز مـــورد اتـانـــــــامک  و مسـ
 تـوان مـی  منسـجم  و رکزـمتمـ  صـورت  هبـ  گردشگران

 بـر  نیـز  را الزم نظارت و کنترل هدایت، سیاستگذاري،
ــتم ــل سیس ــل حم ــاده ونق ــال ايج ــ و اعم  اتـموجب

 را سیسـتم  از کنندگاناستفاده امنیت و ایمنی شـافزای
   .)Mohammadi, 2013( نمود فراهم

 سـاخت  مصـالح  و جایگاه نخستین عنوان به زمین
 داشـته  معمـاري  گیـري شکل در بسزایی نقش سرپناه،

 معمـاري  .)16: 1389 ،شـمیرانی  و مفیـدي برزگـر  ( است
ــاهخــاك ــین از اســتفاده معمــاري روش پن  مجــاور زم

 خـارجی  حرارتـی  جـرم  عنـوان بـه  ساختمان دیوارهاي
 ثابت براي آسان حفاظت و حرارتی کاهش اتالف جهت

 ،خدابخشـیان ( اسـت  داخلـی  هـواي  دمـاي  داشتن نگه
 هدف که حلی راه عنوان به معماري طراحی ).3: 1390

 عوامـل  گزنـد  از شـدن  ایمـن  براي پناهگاهی خلق آن
 است بوده بشر توجه مورد تاریخ ابتداي از باشد طبیعی

 مبـدع  گـرم  هـاي اقلـیم  نسـاکنا  ویـژه  بـه  ایران مردم

. کنند مقابله فرسا طاقت گرماي با تا اندبودههایی شیوه
 یکـی  ایران مرکزي فالت در ویژهبه فرسا طاقت گرماي

، الزم تمهیـداتی  فقـدان  صـورت  در که است عواملی از
 را بسـیاري  جـان  کـه  شـود می ناپذیر تحمل چنان گاه
: 1392 ،مهر رحیمی( دهد قرار خطر معرض در تواندمی

 طـول  در را معکوسـی  دمـایی  اثـر  خاك از استفاده. )2
 طـوري بـه  نمایـد می اعمال سال هايفصل و روز شبانه
 طــول در و ســرد گــرم، روزهــاي طــول در را بنــا کــه
-Khair et al.,1991:3( دارد نگـه  گـرم  سرد، هايشب

 مطالعـات  ،ایـران  اقلیمـی  بنديتقسیم به توجه با ).18
 منـاطق  را ایـران  کشـور  از نیمی از بیش دهدمی نشان

ــا بیابــانی  اســت داده تشــکیل خشــک و گــرم اقلــیم ب
ــلیمانی( ــذرافکن س ــاري .)2:1392 ،و ب ــاك معم ــاهخ  پن

 دوري جهـت  بـه  و ایران خشک و گرم اقلیم در ترپیش
 چنـین منـاطقی   هـوایی  و آب سخت شرایط از جستن
  .گردیدمی استفاده

 نـوع  بـه  بسته که بناها این طرح و یابیمکان اصول
 متنوع شده گرفته کار به طراحی پارامترهاي و کاربري

 و کـارمودي ( اسـت  برخـوردار  بسـیاري  اهمیت از ،بوده
 هـر  در زمین پناه در بنا ساخت .)47: 1388 ،استرلینگ

 مورد در تصمیم براي است ممکن مرداب از غیر سایتی
 ).Scott,1985:9( کرد بررسی را سایت باید طراحی نوع

 و شناسـی زمـین  طبیعی شرایط این نظرگرفتن در عدم
 منظـور به هاآن گرفته صورت راتیتغی شدت توانایی یا

 شکسـت  و نامطلوب عملکرد به اغلب سایت یک توسعۀ
 ,.Dale Elirist et al( شـود مـی  خـتم  پـروژه  احتمالی

یـابی یـک   مکـان فرآینـد  در این پـژوهش  ). 1981:267
پناه در استان راهی با معماري خاكاقامتی بینمجتمع 

  سمنان مورد مطالعه قرار گرفته است.
  

  پژوهش پیشینۀ
تم اطالعـات  سـ سی کـاربرد  و یـابی مکـان  زمینۀ در

 زیـادي  تحقیقـات  و مطالعات یابیمکان در  جغرافیایی
 در پژوهشی هايطرح و نامهپایان مقاله، بصورت کتاب،

 زمینــۀ در امــا اسـت  شــده انجــام مختلــف دنیـا  نقـاط 
 راهـی بـین  رفـاهی –هـاي خـدماتی  مجتمـع  یابیمکان

 تحقیقـات  و مطالعـات  ،گردشـگري  دیدگاه از بخصوص
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امــا در زمینــه  ،اســت گرفتــه انجــام ایــران در انــدکی
تقریبـا   پنـاه خاكبا رویکرد  راهیبینمکانیابی اقامتگاه 

    اي صورت نگرفته است.مطالعه
 GIS تکنیـک  کـه  اسـت  معتقد 1کریستودوالکیس

ـ  توسـعۀ  براي را زیادي هايفرصت  مـدرن  ردهايـکارب
 بـراي  اطالعـات  نمـایش  جهت نقشه کمک به توریسم

ــاربران ــا کـ ــايروش بـ ــؤثر هـ ــه مـ ــی ارائـ ــدمـ  دهـ
),1998:1.Chiristodoulakis et al .( از 2فرسـاري GIS 

براي مکانیابی مناطق مناسب براي توسـعه گردشـگري   
در جزیره لومبـاك در انـدونزي اسـتفاده کـرد. هـدف      

نامــه بــراي هاصــلی ایــن تحقیــق، پیشــنهاد یــک شــیو
بود. با استفاده از  GISریزي گردشگري مبتنی بر برنامه

بـالقوه   هـاي تلفیق و ارزیابی چند عامله، برخـی مکـان  
 ,Farsari( بــراي توســعه گردشــگري شناســایی شــد

2001.(   
سبحانی و همکاران در پژوهش خود اشـاره کردنـد   

 ایــران در راهــیبــین هــايســاختمان و راه ایجــادکــه 
 فواصـل  و هاراه در قدیم ایرانیان. دارد دیرینه ايسابقه
 کـه  بودنـد  کـرده  ایجادهایی و اقامتگاه هامکان معین،
 و تجـاري  هايکاروان و مسافران آسایش و توقف محل

  .)1392 و همکاران، سبحانی( است بوده بازرگانی
 رفاهی –خدماتی هايمجتمع جایگاه بدري و شیعه

 و ايمنطقـه  و شهري ریزيبرنامه دیدگاه از را راهیبین
 و دادند قرار مورد بررسی کاربردي –توصیفی وةـشی به
 یـــ اتـــخدم ايــهمجتمع که رسیدند نتیجه این به
 بـا  کـه  زیسـتی  یک نظـام  از عضوي عنوانبه یـرفاه–

ــوزة ــت ح ــتقرار تح ــود اس ــاط خ ــل، داراي ارتب  متقاب
 و ايمنطقـه  داراي کارکرد اندتاثیرپذیري و تاثیرگذاري

 هامطالعۀ آن. هستند به رهگذران خدمات ارائه از فراتر
 فرهنگـی،  سیاسـی،  بازرگانی، اقتصادي، اجتماعی، ابعاد

 قـرار  بررسـی  مـورد  را موضوع محیطی و زیست بصري
  ).1384 بدري، و شیعه( داده است
 GIS بـه  از نسـبت  اسـتفاده  بامسگري  و پورمهدي
 هـاي مکـان  در انتخاب فازي یابیمکان مدل بکارگیري

 رفـاهی  –هـاي خـدماتی  مجتمـع  احـداث  بـراي  بهینه

                                                             
1. Chiristodoulakis 
2. Farsari 

 اقـدام  بازرگـان  – ترانزیتـی تبریـز   محـور  در راهیبین
 فاکتورهاي بنديطبقه استخراج و از پس هاآن ،نمودند

 و گــردآوري تاسیســات، یــابی اینگونــهمکــان در ثرمــؤ
 توابـع  تعریف و موردنیاز هاي اطالعاتیالیه سازيآماده

 نمودند ارائه را مکان مناسب فازي فازي، نقشۀ عضویت
گزارش انجام دنیل اوکات  .)1386 (مهدي پور و مسگري،

ساخت مرکـز تجـاري کـه بخشـی از آن در زیـر       پروژة
زمین واقع شده است را در مقاله خود ارائـه داده اسـت   

ژئوتکنیکی  هايکه شامل موارد مورد بررسی و آزمایش
  ).Aucutt,1981: 267-275( است آن منطقه

ــتفایلی دال ــود   3ریس ــژوهش خ ــهدر پ ــايجنب  ه
 هـاي ساختمان براي توسعه و سایت انتخاب ژئوتکنیکی

 هـا، سنگ مورد در سایت شناسیزمین شامل پناهخاك
 کــه  ،را تعریــف کــرده  زمــین  شــکل و هــا خــاك
 هـا ایـن . است شده ارائه سایت ساختمان دهندةتشکیل

 سایت هايویژگی تأثیر تحت که نداطبیعی فاکتورهاي
 حفـاري  پایـداري،  زهکشـی، : مثـال  عنـوان بـه  ندهست

 به واسطۀ محل در سازيمحوطه و فونداسیون ،)کندن(
 هـا عامل این از بشر هايدخالت حتی و طبیعی شرایط

 بـراي  محـل  یک ارزیابی در زیادي اهمیت از سایت در
 Dale Elifrist et( هسـتند  برخوردار پناهخاك ساختار

al.,1981:267(   

  
  مبانی نظريها و مفاهیم دیدگاه

 بـراي  یـــــ عموم فرآینـدي  یـابی مکـان  یـابی: مکان
 بــر منطبــق کــه اســت عوارضـی  یــا هــامکــان نـیافتـ 
 ).Davis, 2001( خاص هسـتند  معیارهایی یا طــشرای

 ممکـن  محـل  تـرین مناسب تعیین از عبارت یابیمکان
 بـه  توجـه  بـا  پـروژه  یا طرح یک اجراي و استقرار براي

 زیســت و فنـی  اجتمـاعی،  اقتصــادي، مختلـف  شـرایط 
 .)12: 1381 مســعود منــوري، سید( اســت محیطــی

 اسـت  مکـانی  ايــــ هتحلیـل  جملـه  از ابیــــیمکان
و  ادـایجـ  هـاي هزینـه  کـاهش  در فراوانی رـثیتأ هـــک

 دلیـل  همـین  بـه  ؛دارد مختلـف  هايفعالیت اندازيراه
 بـه  اجرایـی  هـاي پروژه تاثیرگذار و مهم مراحل از یکی
  .)124: 1392 زاده دیوا و همکاران،تقی( رودمی شمار

                                                             
3. Dale Elifrist 
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 1811 سـال  در بار نخستین توریسم واژة: گردشگري
 ورزشـی)  (مجله مگازین اسپورتینگ انگلیسی مجله در
 و تـاریخی  آثـار  تماشاي به منظور مسافرت معناي به و

 رفـت  به کـار  لذت کسب براي طبیعی مناظر از بازدید
 از ايآمیزه گردشگري .)1391 همکاران، و زادهابراهیم(

 براي ايزنجیره صورتبه  که است مختلف هايفعالیت
ــدمات ــانیخ ــه رس ــگران ب ــام گردش ــی انج ــود م  ش

   ).132: 1385 ،همکاران و آباديزنگی(
 از منظـور : راهـی بین رفاهی خدماتی هايمجتمع
 اسـت  جایگـاهی  راهیبین رفاهی خدماتی هايمجتمع

 نیـاز  مـورد  خدمات ارائۀ منظور به هاجاده کنار  در که
 ).1384 بـدري،  و شـیعه ( است شده ایجاد مسافران به

هـایی  محـل هاي خدماتی رفـاهی  به بیان دیگر مجتمع
و  رانندگان نیاز مورد خدمات ارائه منظور به که هستند

 هـاي جـاده  طـول  در خـارجی  نقلیـه  وسـایل  مسافران
 و خـدمات  آن در و شـوند مـی  احـداث  کشور ترانزیتی
 ترابري، و راه وزارت( شوندمی مستقر نیاز مورد امکانات
 بعنـوان  راهیبین رفاهی–خدماتی هايمجتمع ).1386

 ونقـل  حمل زیربنائی تأسیسات و اجزا ترینمهم از یکی
 ارائـه  ضـمن  هاآن طریق از که است ضرورتی اي جاده

 و مســافران راننـدگان،  نیـاز  مــورد امکانـات  و خـدمات 
ــگران ــورت گردش ــز بص ــجم و متمرک ــی منس ــوانم  ت

 بـر  نیـز  را الزم نظارت و کنترل هدایت، سیاستگذاري،
 موجـب  و کـرد  اعمـال  ايجـاده  ونقـل  حمـل  سیستم

ــزایش ــی اف ــتفاده امنیــت و ایمن ــدگاناس  شــد کنن
)Mohammadi, 2013.(  

 استفاده نشانگر خاك پناه در بناي :پناهخاكمعماري 
 کیفیــت بهبــود بــراي ســاختمان طراحــی در زمــین از

 اسـت  آن شـدن  ایزولـه  و زیبـایی  ،انرژي هايمشخصه
)Carmody  and Sterling,1984:9.( کهاین به هجباتو 

 کلـی  ایـده  یـک  بیشتر بنا طراحی در زمین از استفاده
 يبنـا  مـورد  در جهانی شدةپذیرفته تعریف هیچ ،است

 معمـاري  این ،تعاریف بیشتر .ندارد وجود زمین پناه در
 تـا  50 میـزان  به حداقل که دارندمی اطالق بنایی به را

 پوشـیده  خاك یا زمین با آن سقف مساحت درصد 80
 اشالزمه که فراگیرتر تعریف یکطبق  ولی ،باشد شده

درصد جدارة خـارجی بنـا بـا خـاك      50پوشیده شدن 

. کنـد مـی  ایجاد طراحی در بیشتري عمل آزادي ،است
 طـور به تواندمی زمین سطح با خانه ارتباط مثال، براي
 پنـاه  در بنـا  یک واقع، در باشد. متنوع ايمالحظه قابل

 زمـین  طبیعـی  سـطح  زیـر  وجههیچ به تواندمی زمین
. نباشـد  یـا  باشـد  پوشـیده  خـاك  از آن سـقف  و نباشد
 بـراي  سـازه  نـوع  و زمـین  پناه در بنا پوشیدگی میزان

 بحـث  مـورد  متنـوع  هـاي گونـه  بـه  نیز خاك نگهداري
 پوشـش  شـامل  توانـد می »بودن زمین پناه در. «هستد

 بکـارگیري  ضـمن  در دیوارهـا  مجـاور  در تنهـا  خاك با
 در دیگـر،  طـرف  از: باشـد  رایج شده ایزوله کامال سقف

 هـا پنجره سطوح تنها خاك، پناه در کامال بناي طراحی
 شپوشـ  میـزان . انـد نشده پوشیده خاك توسط درها و

 متــر 7/2 تـا  متـر ســانتی 25-20 از سـقف  روي خـاك 
ــاك ــر  خــ ــتمتغیــ  & Ahrens,Ellison( اســ

Sterling,1981:12(.  
  

  روش تحقیق
ایجـاد   بـه  اقـدام  جهـان  پیشـرفتۀ  کشـورهاي  اکثر
تـا   انـد هکرد فراگیر و ملی جغرافیایی اطالعات سیستم
اختیـار   در را ارزشـمندي  هـاي داده و اطالعـات  بتوانند
 دهنـد  قـرار  خصوصـی  و دولتـی  هـاي شرکت و ادارات

ــرج( ــل و ف ــتمیسزاده اص ــتم). 63 :1383 ،رس  سیس
 جهـت  سیسـتمی اسـت کـه    GIS جغرافیایی اطالعات
 اختیار جغرافیایی در اطالعات نمایش و آنالیز مدیریت،

 از ايبـا مجموعـه   جغرافیـایی  اطالعات. شودمی گرفته
 تـوان مـی  عبـارت دیگـر   به. شودمی داده نشان هاداده
 ابزارهـا  از جـامعی  جموعـۀ م شـامل  سیسـتم  این گفت
کشـوري و  ( جغرافیایی است هايداده روي بر کار براي

 سیســتم در مکــانگزینی جهــت .)74 :1389 تیمــوري،
ــات ـــایی اطالع ــی جغرافی ــت م ــل بایس ــوثر عوام  و م
 تهیـه اي  نقشه يهاالیه صـورت به مکانیابی معیارهاي

پنـاهی و  ( گیرنـد  قرار تحلیـل و پـردازش مورد و شده
  .)25:1397 همکاران،

 هـاي شاخصـه در پژوهش مورد نظر پس از تعیـین  
فاده از سیستم اطالعـات  ستایابی پروژه، با بررسی مکان
 نظرات نظرگرفتن در باجغرافیایی  هايدادهجغرافیایی، 
 اعتبارسنجی هاشهنق يهاهر یک از شاخصه کارشناسی
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الیـه  ترتیب اولویت به روش گـام بـه گـام در    شده و به
کـه در  طـوري و اعمال شده به آن مورد نظر محدودیت

مناطق فاقد اعتبار از آزمـون   ،هر مرحله پس از بررسی
حذف گردیـده و بـر منـاطق مناسـب بـر جـاي مانـده        

بـه ایـن روش تمـامی     گـردد، مـی  مرحله بعدي اعمال
 مـدل  از حاصـل  نهـایی  نقشـۀ و ها اعمال شده خصهشا

ــیم ــد ترس ــر و ش ــاي ب ــن مبن ــه ای ـــمناط نقش  قــــ
بـا رویکـرد    راهـی بـین اقامتگاه  احداث براي اسبـــمن

الزم به ذکر است بـه   .گردید انتخاب پناهخاكمعماري 
هاي مطالعـه شـده،   جهت اهمیت یکسان تمام شاخصه

گونه بدون هیچها در اعتبارسنجی، امتیازي آن محدودة
بنـابراین   صفر تـا یـک در نظـر گرفتـه شـد؛     دهی، وزن

یابی مورد تأیید خواهنـد بـود کـه در    مناطقی در مکان
  باالترین امتیاز را در هر شاخص کسب کنند.ارزیابی، 

 
  محدوده و قلمرو پژوهش

ن سـمنا اسـتان  مکان مورد مطالعه در این پژوهش 
 از ترانزیتـی  جادة عبور و گذرگاهی موقعیت باکه  است

 شـود مـی  سـال  در مسـافر  هـا میلیـون  تـردد  باعث آن
 بـا  سمنان استان  .)41: 1393 همکاران، و زادهابراهیم(

 راه بزرگـراه،  راه شـامل  کیلـومتر  612 و هزار 8 داشتن
 هــاياسـتان  از یکـی  روسـتایی  راه و فرعـی  راه اصـلی، 
ــاور ــايراه. اســت کشــور پهن ــت اســتان اصــلی ه  جه

 خطی محور قالب درشرقی و غربی  نقاط به پیونددهی
 خط و اصلی ادهــــج هـک طوريبه یافته امتداد عمدتا

 –تهـران  غربی -مسیر شرقی در سمنان استان آهن راه
 ضـمن  در. کنـد می عبور سمنان استان داخل از مشهد

 کشـور،  هـاي مسـافرت  اصـلی  مسـیر  در استان سمنان
 و کشــورها  بــه  ترانزیتــی  مســیر  و ابریشــم  جــاده 

 ترکمنستان و افغانستان به خصوص ان شرقیـهمسایگ
جنـوبی   دامنۀ با مازندران و گلستان استان بین رابط و

 1392 پـور، کامیـابی و سـید علـی   ( است مرکزي البرز
، شوندمی وارد سمنان به که گردشگرانی بیشتر ).117:

 دلیـل قـرار   بـه  نیـز  امـر  ایـن . هستند گذري و عبوري
 ابـراهیم ( اسـت  مشـهد  -تهران مسیر در سمنان گرفتن

 براســاس ســمنان اســتان ).44: 1393 همکــاران، و زاده
 ،شهرسـتان  5 داشـتن  بـا  کشوري اتـــتقسیم آخرین

 مســاحتی داراي دهســتان، 29 و شــهر 17 بخــش، 13
  .)1 شکل( است مربع رـلومتـکی 97491 معادل

  

  
  (نگارندگان) )کشور برداري نقشه سازمان( کشور پهنه در سمنان استان موقعیت: 1 شکل

  
 مسـکن،  و نفوس عمومی سرشمارينتایج  براساس

 بـوده  نفر 589742 برابر 1385سال  در استان جمعیت
 و شـهري  منـاطق  در نفـر  440559 تعـداد  ایـن  از که

 و انـد بـوده  سـاکن  روسـتایی  منـاطق  در نفر 149183
نفـر در هـر    6,05 سال همین در جمعیت نسبی تراکم

ــع ــت کیلومترمرب ــی،  اس ــی و میرجالل : 1388 (فتحعل
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ــ گونــه 729 از بــیش بــا ســمنان اســتان .)344  ۀجاذب
 از یکـی  سـاخت،  انسـان  و فرهنگـی  -طبیعی، تاریخی

ــتان ــااس ــیل ي دارايه ــگري پتانس ــور در گردش  کش
  .)38: 1393 زاده و همکاران،(ابراهیم شودمی محسوب

  بحث اصلی
 اساســبر بنـدي طبقـه : یــابیمکـان  هــايشاخصـه 
ــایت، اتخصوصــی ـــامک س ــع انــ ــايداده آوريجم  ه

 طراحـی  در مـوثر  عوامـل  از وسـیعی  گسترة با طـمرتب
 شرایط جمله از آورند،می فراهم را زیرزمینی تأسیسات

 مســائل اقلیمــی، یــا توپــوگرافی فرهنگــی، اقتصــادي،
. زمــین موجــود شــرایط و زمــین کــاربري بــه مربــوط

 فهـم  در توانـد مـی  کلیـدي  هـاي ویژگی این شناسایی
 تعیـین  را یخاص استفاده که محلی و ايمنطقه اثرهاي

 التـمشکـ  بنـدي دسـته  امکـان  و بـوده  موثر کنند،می
 و کـارمودي ( نماید فراهم مشابه هايسایت بارا  سایت

ــاگ). 53: 1388 ،اســترلینگ  خــرد از يبیشــتر یونگون
 نزدیک هوا الیه از مختلفی طبیعت به تواندمی هااقلیم

 ,.Geiger et al( شــود داده نســبت ســطح زیــر بــه

 و سـایت  انتخـاب  ژئـوتکنیکی  هـاي جنبه ).2009:119
ــعه ــراي توس ــ ب ــايانـساختم ــاك ه ــاهخ ــامل پن  ش

 در سـایت  شناسـی زمـین . ندهسـت  سایت شناسیزمین

 ،است شده تعریف زمین شکل و هاخاك ها،سنگ مورد
    است دهـش هــارائ تـایـس ساختمان دهندةتشکیل که

)Dale Elifrist et al.,1981:267(.  
 ايگونه به باید سایت: )جاده( دسترسی فاکتورهاي

 و سـاخت  مراحـل  انجام براي دسترسی امکان که باشد
 حمـل  هـاي کـامیون  ورود قبیـل  از. باشـد  فـراهم  ساز

ــالح ــیب...  و مص ــه ش ــد دامن ــراي بای ــین ورود ب  چن
 داشـته  مـانور  قدرت بتوانند تا باشد ایمنهایی کامیون
 Dale( باشـد  مناسـب  بایـد  سـایت  ریزيبرنامه. باشند

Elifrist et al.,1981:267(. در راهـی بـین  هاياقامتگاه 
 در و شـوند  مـی  احداث کشور ترانزیتی هايجاده طول

 شــوندمــی مســتقر نیــاز مــورد امکانــات و خـدمات  آن
ــري، و راه وزارت( ــراي). 1386 تراب ــاهش ب ــزان ک  می

 ریقـطـ  از راننـدگان  آلودگی خواب مواقع در تصادفات
راننـدگان   شوند،می ایجاد هااتوبان در کههایی اقامتگاه

 رئـیس ( خواهنـد داشـت   استراحت براي مناسب مکان
بی شک فاصله اقامتگاه  .)3:1394 همکاران، و میرزایی

ید دور باشد تا امکان دسترسی بـه  از جاده نبا راهیبین
 1-ن به وسیله هر نـوع خـودرو فـراهم شـود. جـدول     آ

ــت گ ــهاهمی ــاي ون ــادهه ــاه را اي ج در انتخــاب اقامتگ
  با امتیاز مشخص نموده است. راهیبین

  

  
  )نگارندگان( امتیاز نوع دسترسی: 1 جدول

  امتیاز انتخاب  نوع دسترسی
  1  جاده ترانزیت

  0,5  جاده بین شهري غیر ترانزیت
  0,25  ي فرعی آسفالتههاجاده

  0  هاسایر جاده
  

 و کلـی  انـدازة  پـروژه  دیگر مهمجنبۀ : فاصله از شهر
 اسـت  ممکـن  مقیاس پروژه. است ساختمان پیچیدگی

: 1388 ،اســترلینگ و کــارمودي( باشــد اهمیــت حــائز
 ايـفضـ  وسعهـتـ  در مالحظـات  ترینمهم از یکی). 52

ــر ــی، زی ــت زمین ــی موقعی ــت محل ــارمودي( اس  و ک
 و اقامتگاهی مراکز فاصلۀاگر  ).25: 1388 ،گـاسترلین
 بیشـتر  گردشـگري  يهـا جاذبه و شهر مرکز از پذیرایی
 یابــدمــی افــزایش گردشــگر پرداختــی نۀـهزیــ باشــد،

)Law,1996:109( .بـــین مســـافت جـــا کـــه از آن 
 100 حــداقل ســمنان اســتان بــزرگ هــايشهرســتان

بـا  ) 117: 1392 پور،سیدعلیامیابی و (ک است کیلومتر
این سطح خدمات رسـانی   توجه به بیابانی بودن منطقه

دچـار  هـا  اطقی با فواصل بین مراکز شهرسـتان به من را
از  راهـی بـین مرکـز اقـامتی   لذا فاصلۀ  کند؛می مشکل

انتقـال  شـود کـه   اي انتخـاب مـی  ها به گونـه شهرستان
به آن با حداقل هزینه انجام گیـرد، از  خدمات زیربنایی 
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مراکـز اقـامتی بـا شـهرها،      سوي دیگر کـاهش فاصـلۀ  
بـرد؛ لـذا   زیر سـؤال مـی  راهی بودن آنها را ماهیت بین

مراکزي، در نقـش  اي مناسب براي چنین تعیین فاصله
  ها مؤثر است.نرسانی آخدمات
 جانمایی تنظیمات و آرایش: شیب جغرافیایی جهت

 بایـد  و برخوردارند باالیی اهمیت از جغرافیایی جهت و
ــزایش ــتفاده اف ــرژي از اس ــید ان ــا   خورش ــاط ب در ارتب

 چنـین هـم . شـود  گرفته درنظرگیري جغرافیایی جهت
 و سـایت  آن در کـه  کلـی  ايشـیوه  و غالـب  باد جهت

 رظـ ن در آینـد،  در تعامـل  بـه  هم با پیشنهادي ساختار

 و نـور  از اسـتفاده  براي جنوب به رو جهت. شود گرفته
 کـره  شـمالی  کـره  نـیم  منـاطق  در خورشـید  گرمایش

 هـواي  و آب با مناطق در چنینهم .است مطلوب زمین
 صـورت  در کـه  باشـد  ايگونـه  بـه  طراحی باید ترگرم

 غالب باد از را استفاده نهایت طبیعی تهویه برايامکان 
ــرد ــدول ).Dale Elifrist,et al.,1981:267( ب  -2 ج

قرارگیري شیب زمین را در جهات مختلف جغرافیـایی  
بر اساس دستیابی بـه تـابش و نـور مناسـب خورشـید      

  امتیاز دهی کرده است.

  

  (نگارندگان) جهات شیب امتیازات :2جدول
  امتیاز انتخاب  جهت شیب

  1  جنوب
  0,5  جنوب شرقی
  0,5  جنوب غربی

  0,25  شرق
  0,25  غرب

  0  شمال شرق
  0  شمال غرب

  0  شمال
  

بـه منظـور احـداث اقامتگـاه     : زمـین  شـیب درصد 
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  باید دارشیب سایت یک پناهخاك
 حفاري، طراحی در زمین چنین درصد شیبهم. بگیرد

 دامنـۀ . شود گرفته نظر در باید نآ بعد هايکردن پر و
 سـاختار  قرارگیـري  بـراي  مناسب موقعیت بهترین تپه

 کـه  داشـت  توجـه  بایـد  حـال ایـن  بـا . اسـت  پناهخاك
 پنـاه خـاك  بناهـاي  سـاختار  که شیب بدون هايسایت
ــد ــرار آن در بای ــرد، ق ــط بگی ــه فق ــن ب ـــدلی ای  رد لـ
 از عالئمـی  گونـه هـیچ  و باشـد  پایـدار  بایـد  ،ودـشنمی

 عالئمـی  چنـین هـم  و پـایین  بـه  رو فرسایش و خزش
 از ریــزش از حاصــل يبقایــا و درختــان ریشــه رـنظیــ

 Dale Elifrist et( باشـد  نداشـته  تپـه  بـاالي  پرتگـاه 

al.,1981:267 .( هزینــه کـاهش  باعــث مناسـب  شـیب 
 و سـاخت  هدف با سایت اینکه از قبل .گرددمی حفاري

 خریـداري  پنـاه خـاك  ارزان و ساده سریع، مسکن ساز
 هزینـه اگـر   حتـی .شـود  تکمیـل  باید آن ارزیابی شود،
 حـق  بـا  خریـداري  قبـل  از هـا گزینـه  از یکـی  از کمی

 صـحیح  ریـزي  برنامـه  بـا  سـایت  در ترانشـه  یا حفاري
 نتیجـه  در هزینه جویی صرفه در تواند می یابد کاهش

 Dale Elifrist et( باشـــد مـــوثر پـــروژه نهـــایی

al.,1981:267( .مـورد  شیب مناسـب زمـین    3 جدول
  دهد.ا با امتیازات تعیین شده نشان میاحداث ر

  
  

  )نگارندگان( درصد شیب زمین امتیازات :3جدول
  امتیاز  (درصد) شیب زمین

  0,5  درصد 30- 0
  1  درصد 30-45
  0,25  درصد 45-100

  0  درصد 100بیشتر از
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 و سـاخت  و طراحـی  در شناسـی زمین: شناسیزمین
 کـه  ،شود گرفته نادیده تواندنمی پناهخاك مسکن ساز

 مکـان  یـک  از موفقیتـآمیز  اسـتفاده  فـرض  بدان توجه
 متشکل زمین .)Dale Elifrist et al.,1981:267( است

 تـراکم،  در کـه  خـاك  مختلـف  انـواع  از ی است،ذرات از
آب متفـاوت   محتـواي  و حرارتـی،  هـدایت  ،بنـدي دانه

 دنـ کنمـی  تغییـر  زمـان گذشـت   با چنینهمهستند و 
)Geiger, 2009:118( ــرار ــات دادن ق ــر در تأسیس  زی

 سـازهاي  و سـاخت  اکثـر  بـا  مقایسـه  در زمـین،  سطح
ــا بیشــتر تعامــل نیازمنــد روســطحی  زمــین شــرایط ب

 توسـعۀ  اسـت  ذکر به الزم. است زمین محیط شناختی
 آبرفتــی رســوبات روي بــر شــهرها اکثــر تــاریخی

 از بسـیاري  اسـت  شـده  باعـث  ايرودخانه هايسیستم
 شــناختی زمـین  شـرایط  جهـان  شـهري  مهـم  منـاطق 
 نباشـند  دارا زمینـی  زیـر  سـاز  و سـاخت  براي مطلوبی

ــترلینگ( ــارمودي اس ــک). 39: 1388، و ک ــت ی  دخال
 طبیعـی  شناسـی زمین شرایط در بشر از ناشی نادرست

 انجـام  درحـال  فرآینـدهاي  در تعـادل  ایـن  قطع باعث
 و نشـده  شـناخته  رسـمیت  بـه  آن که درصورتی. است
 سـاز  و سـاخت  از قبـل  طراحـی  در جایگزین چنینهم

 ساختار یک تأثیر تحت نامطلوبی اثرات تواندمی نباشد،
 4). جدول Dale Elifrist et al., 1981:267( دهد قرار

را جهت احـداث بنـاي    شناسیزمینکیفیت سازندهاي 
  دهی کرده است.امتیاز پناهخاك

  
 )نگارندگان( خاك جنس و شناسیزمین هايسازند امتیاز: 4جدول

  امتیاز  شناسیزمینسازندهاي  درجه کیفی
 Murmg Murc Com Cl Dckh P Db K EK Pr Mur Odi Ji 1  مناسب

      ktz1  Murm  Eav  E21  TRjs  K2ml  Eogy  E2m  E3M  EosA  متوسط
0,5 

         QFt1  QFt2  Qsd1  Olqy  Omgl  PlQc  Plc نامناسب
0  

  
 دارد مقاومـت  کـه  ايمـاده  عنـوان  بـه  خاك وجود

 سـازه  بـه  زلزلـه  از ناشـی  نیروهـاي  تحمل در تواندمی
 بــراي ).27-29: 1392 بوگــارد و امــاتیو( کنــد کمــک
 شــگرینما کــه رطوبــت درصــد یــا خــاك نــوع تعیــین
 نمونـه  زیـادي  اسـت بایـد تعـداد    منطقـه  هـاي ویژگی

 درجــه ارةــــدرب نکتــه همــین. شــود انجــام شناســایی
 گیري شودکند و باید اندازهمی نیز صدق خاك حرارت

)Geiger, 2009:118.( ــورت در ــردگی ص ــاك فش  خ
 اطـراف  در اكـــ خ مقاومـت  افـزایش  بـا  ،سازه اطراف

 ،ونـــــمدف ســازة در برشــی نیــروي کــاهش و ازهـســ
 را زلزلـه  مخـرب  اثرات تواندمی که بود خواهیم مواجه

-29: 1392، بوگارد و اماتیو( دهد کاهش سازه روي بر
 مـورد  ساخت شروع از قبل باید عوامل از بسیاري ).27

 خـاك،  تحمـل  ظرفیت میان این در. بگیرد قرار بررسی
 نفوذپـذیري،  رطوبـت  شـدن،  متـورم  و فشرده پتانسیل

ــایش ــذیري فرس ــخامت و پ ـــقـمناط آن ض ـــک یـ  هـ
 دارنـد  رـــــ بست سنگ روي خاك کمی بسیار پوشش

 Dale( هسـتند  پنـاه خاك توسعه براي قبول مورد نیز

Elirist et al., 1981:267(. ًعمق در که سایتی در مثال 
 زیـر  بنـاي  دارد وجـود  ايصـخره  سـنگ  خاك از کمی

 صـرفه ه بـ  عمیق حفاري و بوده عملی عمق کم زمینی
  .)Scott, 1985:9( نیست

 دمـاي  محاسبه براي گیونی شده ارائه فرمول طبق
 بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  خـاك  جـنس  زمین، زیرین سطح

 دمـاي  بـه  رسـیدن  بـراي  نیـاز  ومورد F کاهش فاکتور
ــاك زیـــر در مطلـــوب  ).Givoni,1994:234( دارد خـ

 بـه  )L( تـاخیر  زمان و )F( دامنه کاهش فاکتور مقادیر
 جـدول  در خـاك  و مــاقلی به بسته عمق، متر هر ازاي

  .است شده ارائه 6 و 5
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  )Givoni,1994:223( مختلف هايمیانواع خاك و اقل يبرا) F( فاکتور کاهش: 5 جدول

 مختلف هايبراي انواع خاك و اقلیم )F(فاکتور کاهش

  انواع خاك  اقلیم
  شن و سنگ ریزه  ریگ  ماسه اي هايو خاك هاریزدانه

  0,55  0,5  0,45  بیابان
  0,5  0,45  0,4  خشک
  0,45  0,4  0,35  معتدل
  0,4  0,35  0,25  مرطوب
  0,35  0,3  0,2  بارانی

  
  )Givoni,1994:224( مختلف هايمیانواع خاك و اقل يبرا) L( ریزمان تأخ: 6جدول

 مختلف هاي) براي انواع خاك و اقلیمLزمان تأخیر (

  انواع خاك  اقلیم
  شن و سنگ ریزه  ریگ  ايماسه هايو خاك هاریزدانه

  26  25  0,24  بیابان
  24,5  23,5  22,5  خشک
  23  22  21  معتدل
  21,5  20,5  19,5  مرطوب
  20  19  18  بارانی

  
 هـا نگرانـی  از یکی سیل وقوع: هاسطح تراکم آبراهه

 ایـن  در و اسـت  زمینـی  زیـر  هـاي سـاختمان  ایجاد در
 هــايآب لــــمقاب در حفــاظتی اقــدامات بایــد اهاـبنــ

 ســطح از آب نفــوذ و نشــانیآتــش آب ســیل، جــاري،
 و کـارمودي ( کـرد  بینـی  شیپـ  بنـا  داخل به را نـزمی

  ).39: 1388 ،استرلینگ
 حکــم خــوب ســاختمان یــک ســاخت هــايشــیوه

 یعیـــ طب آب روان مسـیر  در آن سـاختار  کـه  کندمی
 هــايو ســطح آب زهکشــیبایــد  و باشــد شــدهن واقــع

 فونداسـیون  منطقـۀ  ازتـري  زیرزمینی در عمـق پـایین  
 در پناهخاك سازة که جاآن از .باشدوجود داشته  اصلی
 ،گرفتـه  قـرار  سـطح  زیر یا معمولی سازة شالودة بخش
 طبیعـی  دست نخورده حالت در زهکشی که است الزم
شـاید   کـه  شـود  طراحی است آن ساختار با مطابق که

 از اطمینــان بــراي ژئــوتکنیکی عامــل تــرینمهــم ایــن
 آن در کـه  ضعیف زهکشی مناطق .است پروژه موفقیت

 هسـتند،  سـطح  نزدیکـی  در شده اشباع آب هايبخش
 شـوند  گذاشـته  کنـار  فقیـر  هـاي سـایت  عنوان به باید

)Dale Elirist et al.,1981:267(    باال بـودن سـطح آب
ــد    ــد ش ــازه خواه ــت س ــه نشس ــر ب  ,Aucutt( منج

ــوگیري جهــت ).1981:268 ـــمت از جل ــدن الشیــ  ش
: 1388، اسـترلینگ  و کارمودي( حفاري حول در خاك
 کـه . هسـتند  هـا کـوه  دامنـه  آلایـده  هايسایت )326

 طـول  در را حوضـچه  از آب روان حـد  از بـیش  مقادیر
 شـیب  هیچ در آن اساس بر و کندنمی دریافت هابارش

ــانبی ــت ج ــی رخ نشس ــدنم  Dale Elirist et( ده

al.,1981:267.(  
گونه که پـیش  همان: یابیحاصل از مکان هايیافته

پـژوهش فرآینـد مکانیـابی بـه     این از این ذکر شد، در 
در  ي نامناسـب هـا مرحله به مرحله و حذف پهنهروش 

اسـاس  لـذا در مراحـل زیـر بر    هر گام انجام شده است؛
ي هر شـاخص، بـا   هاامتیازات تعیین شده براي ویژگی

هــاي از سیســتم اطالعــات جغرافیـایی حــوزه اسـتفاده  
 بـاقی منـاطق از  ترین امتیـاز انتخـاب و   مناسب و با باال

ین روش بـه  گیري ارنقشۀ استان حذف گردیدند. به کا
هـاي هریـک   با وجود تنوع گونه) 1 دو دلیل بوده است.

هـا در  یابی، انطبـاق تمـامی نقشـه   هاي مکاناز شاخص
وي یکدیگر پیچیده شده و کنترل آن بر ر GISسیستم 

جـا کـه   از آن )2شـد.  از دست پژوهشگران خـارج مـی  
اسـتان سـمنان بـود، وسـعت     بستر مورد مطالعه، کـل  
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ها و فواصـل  بود که پراکندگی شاخصگونه ها آننقشه
هاي یکدیگر منجر به کاهش کیفیت نقشه ها اززیاد آن

تفاده از مدل حذفی هـر یـک   با اس )3 شد؛خروجی می
 ها به طور مجزا مورد مطالعـه قـرار گرفـت و   از شاخص
در هـر مرحلـه کـوچکتر و قابـل     هاي نهایی ابعاد نقشه

  تر گشت.کنترل

در مرحله اول  جاده ترانزیت: محدوده -مرحله اول
ــتفاده از شاخصــۀ  ــا اس ــروژه   ب ــاربري پ دسترســی و ک

ترانزیت بـین المللـی    جادة ،راهیبینعنوان اقامتگاه به
 استان سمنان که محور اصلی تهران به مشـهد مقـدس  

انتخـاب   هـا الترین امتیاز نسبت به سایر جادهبا با است
  .)2 (شکل گردید

  

  
  )نگارندگان( محدوده به دست آمده منطبق با جاده ترانزیت استان سمنان: 2 شکل

  
در مرحله دوم با توجـه   :مقیاس پروژه -مرحله دوم

رفـاهی   خدماتی هايمجتمعوابط و ض مقیاس پروژهبه 
 100 ا توجه به فواصل حدودوزارت راه و ترابري و بدر 

اسـتان از یکــدیگر،   هـاي تري مراکـز شهرســتان کیلـوم 
مساحت کـل آن   حدودکه گروه الف  راهیبیناقامتگاه 

طـی مطالعـات و    باشد، انتخاب گردید،می متر 10000
متـر  هـر    10000مـورد نظـر، محـدوده     هـاي پژوهش

در نظر گرفته شـد و بـاقی    یابیمکانسمت جاده براي 
  .)3 شکل( ناطق استان از ارزیابی حذف گردیدم

  

  
  )نگارندگان( مقیاس پروژه با منطبقاز طرفین جاده  آمده دست به محدوده :3شکل
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توجـه بـه    بـا  :فاصله با مراکز شهري -مرحله سوم
ور براي افـزایش  کاربري و ضوابط اقامتگاه مذک قیاس،م

هـا و خـدمات   کاهش هزینه زیرساختبازده خدمات و 
 ه اقامتگــاه و در نتیجــه کــاهش هزینــۀ   رســانی بــ 
ها کیلومتري از مراکز شـهر  40-20اصل ، فوگردشگران

در  انتخـاب گردیـد و   داراي اعتبـار  محـدودة  عنـوان به
 لحـداق فاصـله  (اعمال شـد مرحله قبل نتایج حاصل از 

 هــاياز مراکــز شهرســتان کیلــومتر 40و حــداکثر  20
 قی مناطق از ارزیابی حذف گردیدند) و بااستان سمنان

  .)باال-4شکل(
  

  
  .)نگارندگان( هاکیلومتر تا مراکز شهرستان 40و حداکثر 20انتخاب فواصل شعاع حداقل: 4شکل

  
بـا توجـه بـه    : درصد و جهت شیب -مرحله چهارم

 هـاي مطالعات صورت گرفته به علت عدم نورگیري بنـا 
و اسـتفاده از حـداکثر نـورگیري یـک جبهـه       پناهخاك

 وبدر پـروژه مـذکور جنـ    زمـین  جهت مناسب شـیب 
شـیب در   هـاي و بـا توجـه بـه تصـویر جهـت      باشدمی

) و مناطق 5 شکل( محدوده مورد نظر مشخص گردیده
انتخـاب  اراي جهت شیب جنوبی بـا بـاالترین امتیـاز    د

صـد  در 30-45 هـاي سپس شیب .)باال-6شکل( گردید
ازه با توجه کاهش هزینه ساخت و حفاري در سـ  زمین

 انتخـاب گردیدنـد   بـا بـاالترین امتیـاز    پنـاه خاك يبنا
اطق داراي شیب جنـوبی اعمـال   مندر و  )پایین-6(شکل

ه فاقـد اعتبـار بودنـد حـذف     سپس مناطقی کـ گردید، 
  .)7 شکل( گردیدند

  

  
  .)نگارندگان( منطقه درزمین  شیب گیريجهت: 5 شکل
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   هايمحدوده- )پایین. (جنوب بیجهت شآمده منطبق با محدوده به دست :)باال(: 6 شکل

  )نگارندگان( زمین درصد 30-45 شیب داراي آمدهدستبه

  
  )نگارندگان( جنوبی درصد 30-45با شیب به دست آمده منطبق  هايمحدوده :7 شکل

  
و سـطح تـراکم    شناسـی زمـین  -مرحله پـنجم 

 بـه منطقـه   8قبل تعـداد   با توجه به مراحل :هاآبراهه
کـه بـا توجـه بـه جـنس خـاك و        )8شـکل ( دست آمد

شـناس  زمینتوسط متخصص  شناسیزمینسازندهاي 
، پـذیري، انحـالل  توجه به مقاومت بـاربري، فرسـایش  با

و بـراي  ) 4 جـدول ( دهی گردیدفرونشست خاك امتیاز
ر نوع از سـازندها  گزینه با توجه به مساحت ه 8تمامی 

امتیـاز مربـوط بـه    شد. بـاالترین  بندي بررسی و امتیاز
ــرین    ــت و کمت ــرین مقاوم ــه بهت ســازندهایی اســت ک

ــد و در (جــدول ــاز 4 فرونشســت را دارن  1) داراي امتی
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هر منطقه بـه   هايسطح تراکم آبراههباشند. سپس می
  .)7 جدول( نسبت مساحت آن محاسبه شد

سطح تراکم هر  ذکر است که براي محاسبۀ الزم به
به میانگین با توجه  و کارشناسیبه نظر منطقه با توجه 

زیرزمینی در کل منطقه که نسیت کم و  هايسطح آب

و همینطور در نظر گـرفتن   هست داراي سیر نزولی نیز
 100داغاب و فرسایش مرکز محور رودخانه تـا فاصـله   

ارزیــابی خــارج  قــه از محــدودةمتــري آن در هــر منط
ــاز   گردیــد و فواصــل یکصــد متــر و بیشــتر داراي امتی

  یکسانی هستند.
  

  
  )نگارندگان( و جنس خاك شناسیزمین هايسازند ارزیابی اعمال براي آمده دستهب هايمحدوده :8 شکل

  
  )نگارندگان( منطقهدر هر  هاتراکم آبراهه :7جدول

  طول آبراهه ایستگاه
km  

  مساحت کل
km2  

  D هاتراکم آبراهه
km/km2  

1  0,19949 305,4 0,001 
1  0,59851 373,8 0,002 
3  0,10179 253,7 0,000 
4  0,92502  226,8  0,004  
5  0,39909 245,3  0,002 
6  0,37766 244,3 0,002 
7 0,41392 7189 0,0001 
8 0,35048 92,89 0,004 

  

  
  )نگارندگاندر هشت پهنه انتخاب شده ( شناسیزمینبندي سازندهاي طبقه :9 شکل
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هـاي اطالعـاتی   در هشت منطقۀ مورد مطالعه الیه
که داراي باالترین امتیاز هسـتند   شناسیزمینساختار 

هـا مـورد   االترین امتیاز سطح تـراکم آبراهـه  به همراه ب

 6و  2و دو حوزه شماره  )9(شکل  بررسی قرار گرفتند
ــاه     ــک اقامتگ ــابی ی ــت مکانی ــاز را جه ــترین امتی بیش

  دست آورند.هب پناهخاك
  

  )نگارندگان( برتر هايآنالیز و انتخاب گزینه نتیجۀ: 8جدول
 نتیجه آنالیز

  تراکم آبراهه  کیفیت متوسط(%) (%) کیفیت مناسب  سایت
2  76 0 0,002 
6 33,71 34,71 0,002 

  
در پایـان پـس از   : انتخـاب سـایت   -مرحله ششم
 هـاي خصـوص نقشـه  هـوایی و بـه    هـاي بررسی نقشـه 

و جـنس خــاك   شناسـی زمـین پراکنـدگی سـازندهاي   
 )پـایین -10شـکل ( 6) و گزینـه باال -10شکل( 2گزینه 

گزینـه   هـر  دراي ارزیابی درون منطقهو بررسی گردید 
عنـوان بهتـرین منطقـه    به 2گزینه  انجامسر ،انجام شد

با رویکرد معماري  راهیبیناقامتگاه  پروژة يبراي اجرا
پـس از   .)راسـت -11کل(شـ  انتخـاب گردیـد   پناهخاك

 هـاي مورد نظـر و ویژگـی   میدانی از منطقۀ هايبازدید
مـورد نظـر    سـایت  ن مقیاس پروژهوتعریف شده، همچ

ــ ــیب ــاه  راي طراح ــیناقامتگ ــد راهــیب  انتخــاب گردی
  .)چپ-11شکل(

  

  
  6گزینه شناسیزمین سازندهاي پراکندگی- )چپ. (2 گزینه شناسیزمینپراکندگی سازندهاي )راست(: 10 شکل

  
  هاي پژوهشیافته

 هـاي و تعیین شاخصـه  پس از مطالعات انجام شده
در پناه خـاك   راهیبینیابی اقامتگاه مکان اصلی جهت

ــه    ــه مرحل ــه ب ــورت مرحل ــه ص ــمنان، ب ــتان س  در اس
 مرحلـۀ  در کـه ها بررسی گردید، به این صورتشاخصه

ــا اول  و دسترســیهــاي مکــانیِ شاخصــه از اســتفاده ب
 جـاده  ،راهـی بـین  اقامتگـاه  عنـوان  بـه  پـروژه  کاربري
در  سـمنان انتخـاب شـد و    اسـتان  المللی بین ترانزیت

 10000 پروژه محـدوده  مقیاس به توجه با مرحله دوم
 آزمـون  انجـام  بـراي  جـاده منتخـب   سـمت  در هر متر

 از اسـتان  منـاطق  بـاقی  و شد گرفته نظر دریابی مکان
اصـل  ، فوگردید. سپس در مرحلـه سـوم   حذف ارزیابی

 کیلومتري از مراکز شهرها به عنـوان محـدودة   20-40
داراي اعتبار انتخاب گردید و در نتایج حاصل از مرحله 

و در نتیجـه بـاقی منـاطق از ارزیـابی      قبل اعمال شـد 
منـاطق داراي جهـت   چهـارم،   . در مرحلـۀ حذف شدند

 30-45 هـاي شیب جنوبی انتخاب شدند، سپس شـیب 
و در مناطق داراي شیب جنوبی  انتخاب گردیده رصدد

ه فاقـد اعتبـار بودنـد    اعمال شد و بعد از آن مناطقی ک
منطقـه از پهنـۀ اسـتان بـاقی      8حذف گردیدند و تنها 

منتخـب،   منطقه 8در هر یک از در مرحله پنجم،  ماند.
دهی امتیـاز  شناسـی زمـین جنس خـاك و سـازندهاي   

هر منطقـه   هايگردید و پس از آن سطح تراکم آبراهه
 2نـواحی  به نسبت مساحت آن محاسبه شد در نتیجه 
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 ارزیـابی  و بررسـی  از پـس  پایان در انتخاب شدند. 6و 
 عنـوان  بـه  2 گزینه سرانجام ،دو هر در ايمنطقه درون

 بـا  راهی بین اقامتگاه پروژه ياجرا براي منطقه بهترین
 از پــس گشــت. انتخــاب پنــاهخــاك معمــاري رویکــرد
 ارزیــابی و نظــر مــورد منطقــۀ از میــدانی هــايبازدیــد
 ،مقیـاس پـروژه   همچنـین  شـده و  تعریـف  هايویژگی

ســایت گردیــد.  انتخــاب طراحــی بــراي ســایت نهــایی
ــومتري شــرق  20منتخــب در فاصــله  ــتان کیل شهرس

 بـین المللـی شـاهرود    شاهرود در ضلع شـمالی جـادة  
ــبزوار  ــینس ــد تعی ــه گردی ــرض در ک ــایی  ع جغرافی

Nــایی 26°36׳39,73״ ــول جغرافیــــــــ و طــــــــ
Eتوپـوگرافی سـایت    .اسـت  شده واقع 16°55׳15,62״

و  اسـت متر  13 اعو ارتف جنوبی درصد 35 داراي شیب
سـایت   شناسـی زمـین  هايبا توجه به پراکندگی سازند

مـورد تاییـد    هـاي منتخب، محل طراحی داراي ویژگی
  .است تعیین شدهفضایی  هايشاخص

  

    
  -)پایین. (در پهنه استان سمنان 2سایت گزینه منتخب محدودة-)باال(: 11 شکل

  )نگارندگان(در تصویر هوایی  راهیبینسایت منتخب براي طراحی اقامتگاه 
  

  گیرينتیجهجمع بندي و 
جه به قرارگیري با تو راهیبینهاي اقامتگاهطراحی 

ــاص    ــاي خ ــهرها و کارکرده ــدودة ش ــارج از مح در خ
اي را بـه خـود   درنظرگرفته شده براي آن، ضوابط ویـژه 

دهد. قرارگیري در مناطق اقلیمی گـرم و  اختصاص می
خشک کشور براي این اماکن، نیازمند تنظـیم شـرایط   

تـوأم بـا    نحیطی مناسب جهت تأمین آسایش ساکنام
هـا  کاهش مصرف انرژي اسـت کـه یکـی از ایـن روش    

اسـت. در ایـن    پنـاه خـاك سازي الگوي معمـاري  پیاده
یابی چنین فضـاي معمـاري   هاي مکانپژوهش شاخصه

نمونـه   یـک استخراج و مورد ارزیابی قـرار گرفـت کـه    
 اصـلی  پارامترهـاي موردي در استان سمنان انجام شد. 

، )جـاده ( دسترسـی  ،مورد مطالعـه جهـت مکـان یـابی    
ــهر  ــله از ش ــتفاص ــایی ، جه ــیبجغرافی ــین ، ش ، زم

، جنس خـاك و سـطح تـراکم    شناسیزمینسازندهاي 
ي مکـانی  تعیین و بررسی این پارامترها. است هاآبراهه

 ی شـد کـه در نتیجـۀ   انتخاب سـایت منجر به ، و فضایی
ساختمان مورد  و عملکرد از رفتار حرارتی نتایج حاصل

از به سطح مطلوبی  طراحی شده در سایت منتخب نظر

. )1395، (عـرب  رسـید جویی در مصـرف انـرژي   صرفه
هـاي  تـرین شـاخص  مطالعات مکانی ایـن پـروژه، مهـم   

فضایی را از کل به جزء مـورد مطالعـه قـرار داد بـدین     
به دلیل دسترسـی   مذکور راهیبینگاه اقامتترتیب که 

بـین المللـی    جاورت جادهم ح افزایش خدمات درو سط
ــلۀ ــرد   و در فاص ــرار گی ــهر ق ــز ش ــبی از مراک و  متناس

ل در اجـراي  باعث تسهی درصد 45-30شیب  همینطور
و با توجه به نبود نور کافی  شودمی پناهخاكساختمان 
داکثر حــ ،شــیب رو بــه جنــوب پنــاهخــاك در بناهــاي

 .مـی نمایـد  محقـق  را ساختمان  استفاده از تابش و نور
توجـه بـه   باهـاي مکـانی،   ارزیابی شـاخص همچنین در 

 انات کارشناسـ هاي انجام شده و نظرپژوهش و بررسی
 ،پنـاه خـاك براي مقاومت سازه ساختمان  شناسیزمین

لذا سازندهاي داراي  د؛داراي اهمیت ویژه جنس خاك،
شن و سنگریزه به عنـوان گزینـه مـورد قبـول و داراي     

ـ  متیاز باال انتخاب گردید.ا تعـدیل حرارتـی   ه با توجه ب
(عرب و  اختمانکاهش مصرف انرژي در س خاك جهت

صـورت   هايو پژوهش، پس از بررسی )1396، فرخ زاد
هاي متشکل ه، این نتیجه حاصل شد که در زمینگرفت



 181- 198/ صفحات:  98و دوم/ تابستان  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                196

فـرج و منافـذ    از شن و سنگریزه به علت وجود خلـل و 
ها، مقاومـت حرارتـی خـاك افـزایش     هوا بین سنگریزه

انـرژي در مـدل سـاختمان     اتـالف یافته و بـه کـاهش   
همچنـین در صـورت    نیز کمک خواهد کـرد؛  پناهخاك

م آبراهه زمینی و سطح تراکهاي زیرباال بودن سطح آب
 پنـاه خـاك سـاختمان   ياجـرا  در سایت انتخاب شـده، 

و خطر نشست و همچنـین آب گرفتگـی    نیست مقدور
  ساختمان را در پیش دارد.

یـابی  هاي مکانشاخصهتوان بندي میدر یک جمع
و گروه تقسیم نمود؛ پناه را به دخاك راهیبیناقامتگاه 

طور عام باید بـراي یـک   که به فضایی يهااول شاخصه
و » دسترسی«نظر گرفت و در این پژوهش  اقامتگاه در

کـه بـه    مکانی يهااست؛ دوم شاخصه» فاصله از شهر«
ــري  ــل قرارگی ــاختمان دلی ــین س ــر زم ــت در زی اهمی

، »جهـت جغرافیـایی  «یابنـد و در پـژوهش حاضـر    مـی 
اسـت. در واقـع   » جنس زمین و خاك«، »شیب زمین«

پنـاه  با رویکـرد خـاك   راهیبینبا طراحی یک اقامتگاه 
ه و هاي مکانیابی اماکن اقامتی افـزایش یافتـ  محدودیت

ــی ــر نیازهــاي محیطــی و  الزم اســت شــناخت دقیق ب
ــایی    ــین بن ــاختاري چن ــد   س ــته باش ــود داش ــا وج ت

ث، به افزایش کیفیت بنـایی کـه   هاي مورد بحشاخصه
    ینده طراحی و ساخته خواهد شد کمک کنند. در آ
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