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تاریخ پذیرش مقاله2931/ 09 /50 :

استان گيالن در مناطق شمالي کشور واقع شده است .اين استان مهد تمدن طبري شناخته ميشود که طي کشفيات صورت گرفته

در سالهاي گذشته آثار بسياري از مجموعههاي تاريخي و باستاني استان بدست آمده است که گ ناونع هب  ن يج ن ههه ههههههه خيرات يا ي و 

ثهاي فرهنگي -هنري افتخارات و تمدن گذشته و تقويت حس
يشوند .لذا آشنا ساختن مردم با چنين ميرا 
فرهنگي کشور شناخته م 
تهاي گردشگري و الزمه
يباشد .با توجه به اينکه موزه يکي از زير ساخ 
وطن پرستي و غرور ملي از طريق ايجاد موزه امکانپذير م 

تهاي توسعه گردشگري کشور و افزايش درآم زا يشان ياهد   
توسعه آن به حساب ميآيد الزم به نظر ميرسد در چارچوب سياس 

گردشگري در مقايسه ملي و منطقهاي نسبت به مکانيابي ،تاسيس و احداث موزهها همت گماشت .اين پژوهش با استفاده از روش

اکتشافي -تحليلي با هدف مکانيابي موزه منطقهاي اقدام به تعيين مکان مناسب جهت احداث م هدرک هعلاطم دروم هقطنم رد هزو      

است .بدين جهت از مهمترين عوامل و فاکتور مکانيابي و نحوه ج ينيزگيا

م زو ههه در س حط

و رهش طابترا و لماعت هوحن هقطنم      

مجموعه با کاربريهاي شه  سايقم رد ير م م نالک و يناي نن نن نننننطقه م روشک و  ييي ييييباش  رضاح هلاقم رد نياربانب .د م نودم يتاعلاط و     

سيستماتيک در سطح منطقه و سپس شهر منتخب بر اساس اصول شهرسازي و برنامه ريزي شهري از يک طرف و نيازها و ملزومات
مجموعه موزه از طرفي ديگر صورت گرفته است تا بدين طريق مکاني مناسب جهت اختصاص به ساخت موزه بدست آيد .بررسي

ما نشان داد که در استان گيالن ،شهرهاي رشت و بندر انزلي شرايط مطلوبتري براي ايجاد موزه دارند و در ادامه تحليلها اي مک نا

درون شهري مشخص شد که منطقه غربي شهر رشت به لحاظ ايجاد موزه منطقهاي از مطلوبيت بيشتري نسبت به س رهش قطانم ريا    
برخوردار است.

واژگان کليدي :مکانيابي ،موزه منقطه اي ،استان گيالن ،توريسم ،ميراث فرهنگي -هنري.
 -1نرگس احمدی فرد(نویسنده مسئول)
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مقدمه
تاريخ و ميراث بجا مانده از گذشتگان در قالب آثار هنري ،بنا و عمارات ،آثار علمي و يبدا و

 . ..يلماوع هلمج زا     

ي فرات زا ر
است که بعنوان سابقه و شناسنامه خود و سرزمين مان همگ مارتحا نادب نا    م یییگ ونعم شزرا و ميراذ يي يي
ارزشهاي مادي براي آنها قائل هستيم .شناخت سابقه و تاريخ تمدن و حفظ و نگهداري آثار باقي مانده از گذشتگان
همواره از دغدغههاي ملتهاي گوناگون براي اثبات گذشته درخشان خود بوده است (دخت نفيسي .) 23 : 1385 ،البته
حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي يک ملت تنها محدود به حفاظت و نگهداري از آثار بجا مان چ زا هد ندي رازه ن    
سال پيش يا دهها سال گذشته نيست بلکه بسياري از آثار معاصر نيز در زمره آثار و ميراث فرهنگي ،شايستگي حفظ
و نگهداري را داشته و دارند .بنابراين آنچه که قادر است هويت و افتخار ملتي را در خود متبلور نمايد تح ناونع ت   
یشود و شايستگي حفاظت و نگهداري را خواهد داشتتت (
ميراث فرهنگي شناخته م 

 .)202حفظ و نگهداري و نمايش و عرضه ميراث فرهنگي ،امکاني است که امروزه در موزهها فراهم گرديده است..
موزه به عنوان يک واقعيت جغرافيايي با عملکردي فراتر از محدوده فيزيکي و شامل ان عاو اديور د و اه رکاذم ا و ت

یباشد که سبب ايجاد مجموعه اي از ارتباط بين مردم و اشيا ش ( تسا هد
فن آوريها در قالب اشيا در طول زمان م 
.)Dylan & Blonde, 1966در اين بين وجود روندي از تحول در نظام اجتم يعا

تهااي اقتص رد يدا
ورض و ر تت تت

سطح ملي ،محلي و جهاني و پاسخگويي به مسائل زيست محيطي و مسائل جمعيتي و اصول پايداري و حقوق مردم
بومي سبب ضرورت ايجاد موزه و جذب بودجه و حمايت بيشتر در جوامع منطقه اي شده است ( Kelly, 2006:

 )10از طرفي ايجاد موزه در سطح منطقه با توجه به نظريه سلس يشالت يگنهرف بتارم هل

تسا

يارب

ايجاد هار        

حلهاي مختلف فرهنگي به مشکالت مشترک جوامع از طريق نمايش جنبههاي مادي برجسته تاريخ بشر م یییباش .د
چنين موزههايي با فراهم آوردن امکانات و تجهيزات الزم به مرکز پژوهش و بررسي و نمايش جنبههههااي گون نوگا
حهاي صنعتي و اجتماعي آينده در منطقه تبديل خواهد شد
زندگي و طر 

(طبيب جم.) 58 : 1373 ،

اهميت موزهها در شهرها امروزه به حدي اعتال يافته است که در بين عناصر اصلي شهر ،موزهها با معم هتسجرب يرا   
یشوند .در اين بين نحوه جايگزيني م رهش رد هزو   
و متفاوت از ابنيه شهري يکي از بناهاي شاخص شهري شناخته م 
و منطقه و ارتباط آن با ساير کاربريها و عناصر منطقه اي با توج ب ه هه ههه عملک مهم لئاسم هلمج زا نآ هژيو در

رد   

  

تهاي ديگررر مناسب
یباشد (ارفع .) 41 : 1385 ،بنابراين از جمله ضرور 
طراحي و اجراي پروژههاي احداث موزهها م 
براي مکانيابي و احداث موزهها در هر منطقه اي آن است که انسان پيوند خود را با منطقه ،سپس پيوند منطق اب ار ه   
ديگر بخشهاي کشور و در نهايت با جهان دريابد و بدان ارج گذارد زيرا موزه در ه يامن يا هقطنم ر ا زا هقطنم رگن

  

ديدگاه يک واحد انساني و فرهنگي و نخستين پايگاه شناخت مسائل فرهنگي و تاريخي است ک  بجوم ه ب قر ر يرا    
یگردد و به دنبال آن سبب ايجاد حرمت ملي در وراي ويژگيهاي محلي و گش هچيرد ندو   
تفاهم بيشتر ميان مناطق م 
اي به سوي دنياي خارج است.
کشور ما ايران به لحاظ سابقه تمدن و تاريخ شکوهمند خود در بين کشورهاي جهان از جمله کشورهاي داراي تمدن
تاريخي است که بسياري از آثار مکشوف در سالهاي گذشته و اخير در مناطق گوناگون ايران گواهي بر اين مدعاست
و همچنين اعتالي فرهنگي و هنري ايرانيان در طول تاريخ آنها را به جايي رسانده اس رصاعم راثآ ظاحل زا هک ت      
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یگيرند (زنده دل .) 10 :2 138 ،ميراث فرهنگي کش ودحم نامرو د   
هنري و فرهنگي در جايگاههاي برتر جهاني قرار م 
به منطقه و استان خاصي نيست و در جاي جاي کشور آثار و کشفياتي مبني بر س خيرات هقبا ي و 
مختلف وجود دارد .از جمله مناطق با سابقه تمدن ب  گنهرف و الا غ و ين

تسا يگنهرف ا ياهن     
   

تسا ناريا رد راشرس تعيبط ان ناليگ   

یشود که طي کشفيات صورت گرفته در س راثآ هتشذگ ياهلا    
یباشد .اين استان بعنوان مهد تمدن طبري شناخته م 
م
بسياري از مجموعههاي تاريخي و باستاني استان بدست آمده که بعنوان گنجينههاي تاريخي و فرهنگي کشور شناخته
یشوند .بعالوه وجود فرهنگهاي گوناگون درسطح استان که هر کدام آثار فرهنگي با ارزش را در اختي ارق را ر اد  ده ،،، ،،
م
مجموعه اي از ميراث فرهنگي را در قالب آثار باستاني و تاريخي ،صنايع دستي ،محصوالت فرهنگي و گنجينههههااي
    

یدهد که جهت حفاظت و انتقال به نسلهاي آينده بعن لوط رد هتفرگ لکش ثاريم ناو
طبيعي را در منطقه شکل م 
قرنهاي متمادي بايستي مورد توجه و ساماندهي قرار گيرند.

یکند ت  اب ا ا اصتخ ص ف  ض يا ي بسانم       
اهميت احداث موزه با مکانيابي مناسب آن در چنين منطقه اي ارتباط پيدا م 
ی و هم
جهت احداث موزه در استان گيالن در قالب مطالعاتي نسبت به شرايط فيزيکي و کالبدي موزه هم از نظر کم 
از جنبه کيفي معيارهايي استخراج و در مکانيابي آن لحاظ گردد .بنابراين در اين مقاله سعي شده است که وجود آث را
هزوم   

تاريخي ،فرهنگي و نحوه دسترسي و راههاي منطقه در جهت تعامل بيشتر نواحي در سطح منطقه در مکاني يبا

ي بيش  رب رت ر يدزاب يو د ناگدننک    
لحاظ گردد .تا بدين طريق بتوان به هدف خاص ايجاد موزه که همان ت راذگ ريثا يي يي
یباشد ،دست يابد که در عين باال بردن س و گنهرف حط
محلي و ملي به لحاظ کسب هويت فرهنگي و ملي م 

داوس    

يها در واح ياهد
اجتماعي ،در ايجاد اشتغال در منطقه با محوريت موزه ،تور و تورگرداني سبب جذب سرمايه گذار 
اقامتي و پذيرايي منطقه با هدف گسترش صنعت گردشگري مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به مسائل فوق اين مقاله در پي آن است که به سواالت زير پاسخ دهد:
آيا در پروژههاي احداث و تاسيس مجموعه موزهها مطالعات مکانيابي اهميت بسزايي دارد؟یتوان روشها و مدلهاي برنامه ريزي کاربري اراضي شهري را نسبت به مکانيابي موزه تعميم داد؟
آيا م بهترين مکانبراي احداث موزه در استان گيالن کدام است؟روش تحقيق
اين تحقيق به روش اکتشافي -تحليلي و تطبيقي تهيه شده است .در مطالعه وض و يفاشتکا شور هقطنم دوجوم ع
تحليلي مورد استفاده قرار گرفته است و در بخش مطالعه نوع و نحوه مکانيابي موزه در سطح منطقه و مقايس اب نآ ه   
معيارها و استانداردهاي بهينه کاربري فرهنگي در سطح شهر از روش معياري و تطبيقي استفاده ش  .تسا هد  .نيدب    
ترتيب که معيارها براساس مصاحبه و نظ سانشراک زا يهاوخ ر ا  هزوم ن و ف ثاريم  ر رما رد نارظنبحاص و يگنه

       

مکانيابي انتخاب و برهمين مبنا نيز ارزش گذاريها صورت گرفته است .پس از انتخ اهرايعم يراذگ شزرا و با ،،،، ،،،
ابتدا وضع موجود منطقه ارزيابي و سپس براساس ضوابط موجود مکان مورد نظر در روي نقشه مشخص شده اس .ت
بدين منظور ابتدا اطالعات مورد نياز اين پژوهش به صورت کتابخانه اي و ميداني گردآوري شده و بص هاگياپ ترو   
داده اي در رايانه ذخيره و سپس با استفاده ازاين پايگاه داده اي ،يافتهها تحليل و فرضيات مورد آزمون و پس از طي
اين مراحل و ترکيب اليهها ،مناسب ترين مکان براي تخصيص موزه در منطقه تعيين شده است.اگر بخواهيم مراحل
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روش تحقيق انجام تخصيص بهينه موزه منطقه اي را در استان گيالن به ص ضفت ترو يلي ا رت  ر دياب ،ميهد هئا به        
نمودار زير توجه کنيم:

نمودار  :1الگوي مفهومي روش تحقيق

ادبيات تحقيق
موزه به ساده ترين شکل تعريف عبارت از بنايي است جهت گردآوري مجموعههايي از اشياء به منظور تحقيق،
بررسي و بهره گيري .ممکن است اين اشياء منشا طبيعي داشته يا ساخته انسان باشند (دوگالس .)1 : 1363 ،موزه در
حال حاضر موسسه اي است که به گردآوري ،مطالعه و محفوظ داشتن اشياء نمايانگر طبيعت و بشر ،میپردازد تا
آنها را بخاطر آگاهي ،آموزش و لذت پيش چشم همگان بگسترد .با توجه به تعاريف موزه  ،توجه به کارکرد و
تهاي
عملکرد موزهها در قرن حاضر يکي از محوري ترين عواملي است که میتواند باعث تحول و توسعه فعالي 
موزه اي در ايران شود .بنابراين در اين قسمت سعي شده است که به عملکردهاي نوين و متفاوت جدا از تصور
قديم نسبت به موزه ،توجه و بررسي شود که از جمله میتوان به عملکرد آموزشي موزه با وظيفه اي کامال روشن در
یگروههاي مردم و همچنين در
امر ترويج ،تدريس و تعبير مفاهيم نهفته در آثار موزه اي و ارائه ارزشهاي آن به تمام 
مقياس بزرگتر به عملکرد اقتصادي موزه با جذب توريسم به عنوان عامل تبليغ تجاري و اقتصادي و افزايش
درآمدهاي ملي و در عين حال نمايانگر ارزشهاي هنري از ميان رفته با شرايط استاندارد جهت نمايش آثار فوق و
یباشد .موزهها با ارائه اکولوژيکي با انواع مختلف گونههاي
نگهداري از آنها ،داراي عملکردهاي فني و هنري نيز م 
گياهي و جانوري ،حس واکنش فرد را نسبت به محيط زيست خويش و رهائي او از نگرانيها و جلوگيري از تناقض
یرساند .اين عملکرد زيست محيطي موزه همراه با عملکرد فرهنگي و هويتي و اجتماعي موزه
محيطي را به انجام م 
در راستاي بازسازي ميراثهاي فرهنگي گذشته و تبلور رسوم و سنتها از دورانهاي دور تا عصر حاضر به منزله حافظه
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تاريخي و تقويت هويت قومي و ملي همراه با ايجاد حس خودباوري به نسل امروز و آينده و ايجاد مسوليت پذيري
یپردازد .در نهايت عملکرد تفريحي موزه
در جهت انتقاد و تفسير جامعه ،به تبيين نسبت و توانايي خود در اجتماع م 
براي بروز لذت ناشي از زيبايي ،شادي و شعف ذهني -فضايي براي پرورش تصورات دست نيافتني گريز از
یکند .بنابراين امروزه با توجه به تنوع کارکردي و ايجاد عملکردهاي نوين اشاره
یذهني را فراهم م 
روزمرگي ،سرگرم 
شده ،موزهها ساختار و تيپولوژي و معماري جديدي با توجه به محل احداثشان جدا از معماري گذشته و محدود
لها باغها  ...پيدا کرده اند ( .)Merlin & choay, 2005: 570در ادامه در يک دسته بندي
خها و هت 
خود به کا 

یتوان موزهها را با توجه به ماهيت و عملکرد ،در سه گروه زير قرار داد:
م
الف) موزههاي هنري
موزههاي هنري موزههايي هستند که مجموعًاًا آنها صرفا به دليل ارزش زيبايي شان جمع آوري و در معرض نمايش
قرار گرفته است.
ب) موزههاي باستان شناسي و تاريخي
تمامي موزههايي که مجموعه آنها با ديد تاريخي تنظيم و گردآوري شده و در يک دورنماي تاريخي در معرض
یآيد.
نمايش قرار گرفته است ،موزه تاريخي به شمار م 
ج) موزه علمي
موزههاي علمي در برگيرنده کليه دست يافتههاي انسان در پهنه علوم و فنون است . .اين موزهها فعالترين و داراي
یباشد و ميدان عمل فعاليت اين موزهها گسترده است(دخت نفيسي: 1385 ،
بيشترين بازديد کننده در جهان صنعتي م 
.) 58
یباشد به عنوان موزههاي عمومي در نظر گرفته شده است که در
اما موزه منطقه اي که موضوع مورد پژوهش ما م 
واقع محل نگهداري و نمايش آثار مختلفي چون آثار بدست آمده از کاوشهاي منطقه ،پاره اي آالت و ادوات
کشاورزي يا مردم شناسي ،لباسهاي سنتي و هنرهاي دستي منطقه است که بدون هيچ گونه ارتباط معقول ميان آنها
یگيرد منطقه اي باستاني باشد ،آثار
در داخل ويترينهايي قرار داده شده اند .چنانچه منطقه اي را که موزه در بر م 
یدهد و مجموعههاي مردم شناسي،
يافت شده در طي کاوشهاي باستان شناختي بخش مهمي از موزهها را تشکيل م 
یآيند .چنانچه منطقه از نظر علوم طبيعي چون گياهشناسي و کاني شناسي
مردم نگاري و هنرهاي سنتي از پي آن م 
یگيرد و سپس مجموعههاي ديگر با ماهيت هنري و تاريخي
غني باشد هسته مرکزي موزه بر مبناي اين علوم قرار م 
یشود .به هر تقدير موزههاي منطقه اي از توان بالقوه براي تبديل شدن به يک خط ارتباطي بين
به آن اضافه م 
موزههاي ملي ومرکزي برخوردارند .لذا مکان يابي موزه منطقه اي با کارکرد خاص خود به عنوان جزئي از يک
سيستم با انواعي از مدلهاي مکان يابي همچون جمعيت به عنوان شاخص مرکزيت ،روش کارکردي ،مدل جاذبه،

یباشد .در تحقيق
مدل دسترسي ،مدل  sowtو مدل الوت ( )Allotو مدل سامانه اطالعات جغرافياي امکان پذير م 
یباشد.
مورد نظر مدل مکان يابي موزه منطقه اي براساس فهرست معيارها امکان پذير م 

روش مکانيابي براساس بررسي فهرست معيارها مبتني بر وزن دهي (ضريب) به فهرستي از معيارهاست که در
یگردند شامل
مکانيابي پروژه مورد نظر اهميت خواهد داشت .اين معيارها که تحت عنوان معيارهاي کلي مطرح م 
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کسب موقعيت مطلوب در هر مکان براساس ضريبي است که به آن معيار داده خواهد شد .بنابراين وزن دهي به
یشود که
معيارها در دو مرحله صورت خواهد گرفت.در ابتدا ضريبي براي معيار کلي به اين گونه در نظر گرفته م 
معيارها به ترتيب اهميت رتبه يا ضريب باال بسک يرت

یکنند .به عبارتي براي معيارهاي داراي اهميت بيشتر و تاثير
م

یشود تا
عمده در مکانيابي ضريب  4به ترتيب براي معيارهاي کم اهميت تر ضريب پايين تر از  4در نظر گرفته م 
یگردد .در مرحله سوم ،معيارهاي
اينکه براي معيارهاي کم اهميت در مکانيابي ضريبي برابر يک در نظر گرفته م 
جزئي مورد سنجش قرار گرفته و براساس مطلوبيت مکاني مجموع معيارهاي جزئي عددي بين صد درصد تا صفر
ینمايند .بگونه اي که هر چه مطلوبيت مکاني مجموع معيارهاي جزئي بيشتر باشد به سمت عدد
درصد را کسب م 
یتوان گفت که براي
صد و هر چه کمتر باشد به سوي صفر خواهد کرد .بطور کلي در يک دسته بندي ارزشها م 
ارزش باال و عالي بين  75تا  100درصد ،براي ارزش خوب عددي بين  05تا  74درصد ،براي ارزش متوسط عددي
یتواند هر عددي بين
یکند که عدد مورد نظر م 
بين  25تا  94درصد و ارزش ضعيف بين  0تا  24درصد را کسب م 
دامنه گروه خود باشد .بطور مثال ارزش عالي میتواند هر عددي بين  75تا  100در نظر گرفته شود و اين طبقه بندي
بين ارزشها تنها به منظور دستيابي به قالب و نظام هماهنگ ارزش گذاري و امتياز دهي بين معيارها گوناگون و
متفاوت طراحي گرديده است .در نهايت ارزش و امتياز بين  0تا  100درصد اختصاص يافته به هر معيار کلي که در
نتيجه بررسي و مطالعه در معيارهاي جزئي است در ضريب کلي معيار ضرب گرديد و اعداد حاصله از تمامي
یگردد .مجموع اعداد کسب شده از معيارهاي کلي با تقسيم بر مجموع ضرايب در نظر گرفته
معيارهاي کلي جمع م 
شد .براي تمام معيارهاي کلي عددي بين  0تا  100را بدست خواهد داد که هر چه عدد بدست آمده براي مکاني
یتوان نتيجه گرفت که مکان مورد نظر از مطلوبيت بيشتري براي تخصيص بعنوان مکان پروژه
باالتر باشد م 
برخوردار خواهد بود.
ت که
برنامه مکانيابي تخصيص زمين جهت ايجاد موزه منطقه اي در استان مورد نظر بعنوان منطق عس ه ي سا هدش  تتتت تتتت
مالحظات سياسي و اقتصادي واجتماعي و فرهنگي و جغرافيايي لحاظ گردد تا بدين طريق ف هک دوش داجيا ياض    
تمامي کنش عوامل ياد شده در محدوده اي خاص ترکيب شوند .زيرا که موزه منطقه اي بن موکيا هتيمک فيرعت ربا    
موزه اي است که فعاليت فرهنگي آن در منطقه اي بسيار وسيع است که يک واحد طبيعي و يگنهرف ،

داصتقا ي اي 

   

یدهد (دوگالس .) 63 : 1363 ،موزه منطقه اي مانند موزههاي عمومي -ملي چن جم د م يا هعو   
اجتماعي را تشکيل م 
است در مقياس کوچک .از آنجا که موزههاي منطقه اي نمايانگر منطقه از ديدگاه يک واحد انساني و فرهنگي تسا   
و از توان بالقوه براي تبديل شدن در يک خط ارتباطي بين موزههاي ملي و مرکزي را دارد .بنابراين مکانيابي مناسب
موزه در استان مورد نظر روش مکانيابي براساس فهرست معيارهاي مناسب و همچنين تعريف ک نآ هاگياج و يربرا   
یباشد (حکمت نيا و موسوي.) 51 : 1385 ،
در برنامه ريزي کاربري اراضي شهري و منطقه اي م 
 )1يافتههاي تحقيق
استان گيالن از جمله مناطق با سابقه تمدن باال و فرهنگ غني و طبيعت سرشار در ايران است که م یییتوان تصرف د   
مناسبي را بعنوان يکي از مناطق مهم جذب گردشگر در سطح ملي و فراملي ايجاد کند تا بدين طريق ض تيوقت نم   
توانهاي بالفعل و فعليت بخشيدن به توانهاي بالقوه استان سبب معرفي و عرضه شکوه فرهنگي و ت يخيرا

يتعيبط و

نيابي موزه منطقهاي19 ...
مطالعات مکا 

یباشد.
آن از طريق جذب گردشگر و تقويت صنعت توريسم و سبب تحرک اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي استان م 
بهااي مهم یییمانن و يلزنا بالات د
استان گيالن با جاذبههاي طبيعي فراوان همچون دريا و سواحل زيبايش و ت الا ب ب
چشمههاي معدني و روستاهاي تاريخي ،معماري خاص آن مناطق و با وجود گونههاي نادري از گياه ناتخرد و نا   
جنگلي و حيات وحش در کنار قدمت طوالني اين استان ب بذاج ظاحل ه ههه هههههااي ت يخيرا

ياراد زين مه يناتساب و     

پتانسيلهاي قابل توجهي است.
بدين طريق استان گيالن با مساحتي حدود  14هزار کيلومتر مربع با طبيعتي بهشت گونه مجموعا  330ه هبذاج راز   
یباشد که از ميان آنها  130جاذبه ( 93/4درص بذاج هرمز رد )د ههه هههههااي ت و يگنهرف ،يخيرا
گردشگري را دارا م 
جاذبه انسان ساخت ( 6/4درصد) و بقيه جاذبههاي طبيعي است (سالنامه آماري استان گي ،نال

12

 .) 1387ب هب هجوت ا    

یرسد که براي نيل به
یآيد الزم به نظر م 
اينکه موزه يکي از زيرساختهاي گردشگري و الزمه توسعه آن بحساب م 
سياستهاي توسعه گردشگري و افزايش درآمدهاي ناشي از توريسم در مقايس ملي و منطقه اي نسبت به اح و ثاد
توسعه موزه و مجموعههاي آن در سطح گوناگون همت گماشت تا بدين طريق ضمن حفظ و حراست آثار باس ينات
و هنري قديم منطقه بوسيله نمايش آنها در موزهها ،سبب حفظ اصالتها و هويتهاي منطقه در جهت نيل ب هعسوت ه   
پايدار نيز باشد.

نقشه شماره -1تقسيمات سياسي استان
منبع :سازمان نقشه برداري1386 ،

 )1-1تحليل شبکه شهري استان گيالن و انتخاب شهر مناسب جهت احداث موزه منطقه اي
استان گيالن با مساحت  11 7 14کيلومترمربع در ميان رشته کوههاي البرز و تالش در شمال اي ارق نار ر .تسا هتفرگ      
اين استان به واحد جغرافيايي جنوب درياي مازندران تعلق دارد .استان گيالن تا پايان سال  1384داراي  94ش ،ره
یباشد .مرکز اين استان شهر رشت با مساحت  1251کيلومتر مربع است.
بخش 109 ،دهستان و  2888آبادي م 
استان گيالن براساس نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسکن سال  1385داراي  94نقطه شهري است .بيشتر ش ياهره
یباشند به نحوي که  27شهر از  94نقطه شهري استان در اين گ زا هور
استان گيالن داراي جمعيت زير ده هزار نفر م 
یگيرند 21 .شهر از شهرهاي استان گيالن نيز داراي دامنه جمعيتي بين  10تا  20ه رفن راز    م یییباش ،دن
شهرها قرار م 
شش شهر بين  20تا  05هزار نفر جمعيت دارند .تنها دو شهر الهيجان و لنگرود داراي جمعيت بين  05تا  100ه راز
یباشند (مرکز آمار ايران.) 1385 ،
یباشد و دو شهر رشت و بندرانزلي داراي جمعيت بيشتر از  100هزار نفر م 
نفر م 
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در استان گيالن نظام فضايي توزيع جمعيت به گونه اي است که برتري شهر رشت بعنوان مرکز استان ک ما ًالًال دوهشم    
و محسوس است (هادي نژاد ،) 13 :2 138 ،به گونه اي که تفاوت جمعيت اولين شهر استان (رشت) ب رهش نيمود ا    
یرسد .از آنجايي که تحقيق مورد نظر ما داراي کارکرد منطقه اي و فرامنطقه
استان (بندرانزلي) به بيش از پنج برابر م 
اي است الزم است شهر مورد نظر کارکرد فرا ناحيه اي و منطقه اي داشته باشد .با توجه به اينکه جمعيت که يکي از
عوامل مهم و نشانگر تسلط تعامالت فضايي و تعامالت اجتماعي -اقتصادي بين سکونتگاه است پس در مرحله اوليه
یگردد که عبارت خواهد بود از شهرهاي رشت ،بندرانزلي ،لنگرود و الهيجان.
چهار شهر پرجمعيت استان انتخاب م 
در بين شهرهاي فوق الذکر دو شهر لنگرود و الهيجان در شرق استان واقع شده اند و دو شهر رشت و بندرانزلي
تقريبا موقعيت مرکزي و دسترسي بيشتري به خدماتي همچون اقامتي و گردشگري دارد .عالوه بر اين به دليل شکل
هندسي استان که داراي کشيدگي هندسي است در نتيجه شهرهاي رشت و بندرانزلي از امتياز مرکزيت بيشتري در
یباشند (سماک .)21 :2 137 ،عالوه بر اين همچنانکه در نمودار شماره يک اشاره شده است
سطح استان برخوردار م 
شهرهاي منطقه مورد مطالعه به لحاظ مرکزي و دسترسي به خدمات نيز بررسي شده است که اين معيار نيز بر
یگذارد بطوريکه هر دو شهر واجد
انتخاب پنج شهر اول و در مرحله بعدي دو شهر رشت و بندرانزلي صحه م 
کارکرد منطقه اي و داراي حوزه نفوذ نسبتًاًا مستقل و همچنين دسترسي بيشتري به خدماتي همچون اقامتي و
گردشکري خواهند بود .لذا از چهار شهر برتر استان تنها دو شهر واجد کارکرد منطقه اي بوده و ت تجزيه و
یباشد.
لهاي مربوط به انتخاب شهر ،بر روي دو شهر رشت و بندرانزلي متمرکز م 
تحلي 
جدول  -1تعداد مراکز تاريخي و آثار باستاني و فرهنگي شهرستانهاي استان گيالن
واحدهاي اقامتي

شهرستان

آثار تاريخي

سينما

زيارتگاه

تاالر اجتماعات

آموزش فرهنگي

استخر

خدمات گردشگري

آستارا

5

-

1

1

2

-

2

آستانه اشرفيه

2

-

52

-

4

-

2

3

املش

3

-

42

-

-

-

-

-

14

رشت

34

7

134

2

93

4

15

20

رضوانشهر

41

-

14

-

-

-

-

1

رودبار

61

1

06

1

-

1

1

7

رودسر

15

-

73

-

3

-

3

3

سياهکل

7

1

57

-

-

-

-

1

شفت

1

-

-

-

-

-

-

-

فومن

2

1

24

-

2

-

1

6

الهيجان

12

2

89

1

7

-

4

7

لنگرود

14

2

84

-

4

-

3

3

بندرانزلي

24

3

7

1

10

1

1

21

تالش

18

1

62

-

3

-

-

4

36

1

15

-

1

-

-

-

8

-

32

-

2

-

1

1

ماسال
صومعه سرا
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 )2-1تحليل انتخاب و مکان گزيني شهر بهينه
جهت تعيين بهترين شهر براي احداث موزه منطقه اي در سطح اس ناليگ نات

دروم عوضوم هب هجوت اب

هعلاطم        

یگيرد و از روش ماتريس فهرست معيارها جهت سنجش مطلوبيت مک ينا
مجموعه اي از معيارها مورد توجه قرار م 

نيابي موزه منطقهاي39 ...
مطالعات مکا 

و نزو صاخ

یگردد تا با شناسايي اهميت فاکتور در موض عو
یگردد .در اين روش سعي م 
استفاده م 

ددع شزرا ي    

یباشد
یشود .بنابراين اين معيارها که تحت عنوان معيارهاي کلي م 
خاصي به فاکتور داده شود که ضريب آن ناميده م 
شامل کسب موقعيت در هر مکان براساس ضريبي است که به آن معيار داده خواهد شد .ب يا هقيلس دوجو ا ندوب     
ضرايب در نظر گرفته شده در معيارها از طرف صاحبنظران ،اين روش داراي توان ب يالا ي  قباطت رد يبايناکم رد با    
یگي .در
شرايط خاص هر محدوده بطور گسترده مورد استفاده برنامه ريزان جهت شناخت مکان مطلوب پروژه قرار م 
جش مطل مهارف اهرايعم بو    
یشود تا امکان سنج ج
با اين حال معيارهاي جز در قالب هر يک از معيارها کلي استفاده م 
گردد.
جدول  -2معيارها و ضريب معيارهاي مکانيابي موزه منطقه اي2
معيارهاي کلي

ضريب کلي

معيارهاي خرد

مرکزيت دسترسي منطقه اي

4

مرکزيت هندسي ،مرکزيت راهها ،مرکزيت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي

دسترسي به تسهيالت زير بنايي

2

هتل ،مسافرخانه  ،مراکز توريستي ،تفريحي ،مراکز فرهنگي

دسترسي به راههاي عمده و اصلي

4

فرودگاه ،پايانه حمل ونقل بين شهري ،راه آهن ،ارتباطات بين المللي،
دسترسي به راههاي اصلي کشوري و منطقه اي

جمعيت

2

بزرگي جمعيت

دوري از مخاطرات طبيعي

3

مسيل و سيالب و طوفان ،زلزله و لغزش

جاذبه تاريخي و باستاني

4

تپههاي باستاني ،موزه ،آثار تاريخي و باستاني مکشوف

جاذبه طبيعي

3

سواحل رسوبي ،مناظر طبيعي

نزديکي به مرکزيت سياسي استان

1

مرکزيت استاني
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3

پس از بدست آوردن ضريب کلي هر يک از معيارها ،معيارهاي خردتري براي سنجش مطلوبي ريگ هزادنا و ت ي نآ 
در نظر گرفته شوند .با در نظر داشتن معيارهاي خرد و ميزان مطلوبيت مک د رظن دروم نا ر هر رادقم يلک رايعم
مطلوبيتي در چهار گروه (عالي ،خوب ،متوسط ،ضعيف) از ح زيم رثکاد اا ااان مطلوبي م ت م رد دص( نک

  

      

يارب )دص      

یگردد .نهايت  ره يارب ا يک يلک ياهرايعم زا
یشوند و ضريت کلي معيار در آن اعمال م 
معيارها در نظر گرفته م 

   

یآيد که مجموع اين ارقام تقسيم بر مجموع ضريب معيارها (  ) 23ميزان مطلوبيت شهر م  رظن درو را   
ارقامي بدست م 
جهت تخصيص موزه منطقه اي استان نشان خواهد داد.
 )1 -2 -1مرکزيت دسترسي منطقه اي و کشوري
استان گيالن از لحاظ شکل هندسي بصورت کشيده در غرب درياچه واقع شده اس يسدنه تيزکرم ظاحل هب .ت     
تقريبا هر دو شهر رشت و بندر انزلي در مرکز هندسي استان واقع شده اند .ولي از لحاظ دسترسي به راههاي اص ،يل
شهر رشت به دليل ارتباط مستقيم با تهران به عنوان پايتخ تيعقوم ت   

برت رد تشر نينچمه و دراد ير

هار ريسم

   

اصلي شرقي -غربي استان که مسير ارتباطي استانهاي گلستان و مازن  اب نارد ا ليبدر     م یییباش ارق ،د ر تسا هتفرگ      
(عظيمي دوبخشري .) 15 : 1381 ،هر چند که بندر انزلي نيز نسبتا به اين موقعيت نزديک است ولي نتوانسته است به

 . 2به دليل دو بعدي بودن موضوع تحقيق ،ضريب معيارها براساس جمع آوري و نتيجه گيريي از نظرات کارشناسان موزه و برنامه ريزي شهري و منطقه
اي تعيين و به نزديک ترين عدد صحيح گرد گرديده است و بعنوان ضريب کلي معيارهاي متفاوت در محاسبات لحاظ گرديده است.
 . 3به ترتيب مطلوبيت از باالي  100امتياز ممکن :عالي )+ 75 (.خوب )05 - 75 (..متوسط ) 25 -05(..ضعيف) - 25 (..
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موقعيت شهر رشت دست يابد .تنها امتياز برجسته ش ر رهش هب تبسن يلزنا ردنب ره ش و يسرتسد دروم رد ت       
یباشد .نهايتًاًا مرکزيت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي دو شهر نسبت به هم
ارتباطات ،وجود بندري فعال در اين شهر م 
یشود .در يک مقايسه تطبيقي ،شهر رشت برتري آشکاري در اين زمينه نسبت به ش ششهر بن يلزنارد
سنجيده م 

دهاوخ   

یتواند نتيجه مرکزيت سياسي شهر رشت در استان گيالن باشد.
داشت که اين برتري م 
 90درص يارب و د   

با جمع بندي و نتيجه گيري از مطالب ذکر شده ،مطلوبيت در نظر گرفته شده براي ش تشر ره   
شهر بندرانزلي امتياز  75درصد در نظر گرفته شده است.
 )2 -2 -1دسترسي به تسهيالت زيربنايي

تسهيالت زيربنايي بخش فرهنگي و توريستي در نظر گرفته شده جهت ت رظن دروم ياهرهش يجنس ناو نيا رد

    

مطالعه با توجه به موضوع پروژه عبارتند از :سالنها تئاتر و موسيقي  ،سينما ،ت و يگنهرف تاسسوم ،تاعامتجا رالا
تبليغاتي ،استخر و زمينهاي ورزشي ،خدمات گردشگري و واحدهاي اقامتي .تعداد اين مراک  رهش ود رد ز ر و تش
بندر انزلي در جدول شماره  3آمده است.
جدول  -3تعداد مراکز فرهنگي و تسهيالت زيربنايي بخض گردشگري در شهرهاي رشت و بندرانزلي
سالنهاي تئاتر

سينما

و موسيقي

تاالر

مراکز

استخر

زمينهاي

خدمات

واحدهاي

ورزشي

گردشکري

اقامتي

اجتماعات

فرهنگي

رشت

1

7

2

93

4

2

15

20

بندرانزلي

-

3

1

10

1

1

1

21

جمع
90
29
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با توجه به وضع موجود تسهيالت زير بنايي مرتبط با خدمات توريستي ،تفريحي و فرهنگي مش هدها
شهر رشت از برتري آشکاري نسبت به شهر بن يلزنارد

م یییگ در د هک    

نياربانب .تسا رادروخرب ييانب ريز تاليهست هنيمز رد         

یگ در د زايتما    ،
مطلوبيت معيار فوق براي شهر رشت خوب و براي شهر بندرانزلي ضعيف توصيف م 

 75ب رهش يار   

رشت و امتياز  34براي شهر بندرانزلي اختصاص داده شده است.
 )3 -2 -1دسترسي به راههاي عمده و اصلي -ارتباطات
بخشي از اين معيار به دليل اهميت آن در مفهوم مرکزيت در بررسيهاي مربوط ب رد يسرتسد تيزکرم ه

لوا رايعم    

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت با اين حال در اين بخش بصورت مجزا و جداگانه مورد بررسي قرار م یییگي اب .در   
اين تفاوت که انواع ارتباطات زميني ،هوايي و دريايي و امکان ارتباطات آسان با خارج از کشور نيز مورد توجه ق رار
خواهند گرفت .شهرهاي رشت و بندرانزلي ه رهش زا ود ر ه و گرزب يا

اليگ ناتسا مهم ن    

م یییباشنددد ک ياراد ه

پايانههاي حمل و نقل بين شهري مسافري است (سازمان مسکن و شهرسازي استان گيالن .) 1373 ،با اي هب لاح ن    
لحاظ دسترسي به فرودگاه شهر رشت از موقعيت برتري برخوردار است و همچنين امکان ارتباط بي لملا ن ل يوق ي    
تري به لحاظ نزديکي به فرودگاههاي بين المللي تهران و بنادر حاشيه دريا خزر برخوردار است و اين امکان در شهر
بندر انزلي به لحاظ وجود بندر در اين شهر به وجود آمده است.

نيابي موزه منطقهاي59 ...
مطالعات مکا 

یگردد و ب رب ا ر و يس
با توجه به اين مسائل موقعيت شهر رشت خوب و موقعيت شهر بندرانزلي متوسط ارزيابي م 
تحليل دادههاي مربوط به اطالعات فوق نهايتًاًا ميزان مطلوبيت شهر رشت براي اين معيار  75و ميزان مطلوبي رهش ت   
بندر انزلي  06در نظر گرفته شده است.
 )4 -2 -1معيار جمعيت و بزرگي تعداد جمعيت
در نظام شهرنشيني و شبکه شهري استان گيالن تنها دو شهر رش رازه دص يالاب تيعمج زا يلزناردنب و ت

رفن        

یباشند .شهر رشت با جمعيت  551161نفر جمعيت و شهر بندرانزلي با  109687نف رهش ود تيعمج ر    
برخوردار م 
یشوند (مرکز آمار ايران .) 1385 ،به همين لحاظ براي شهر رشت با مطلوبيت عالي امتي زا
بزرگ استان محسوب م 

95

یيابد.
و براي شهر بندرانزلي با مطلوبيت ضعيف ارزش  25اختصاص م 
 )5 -2 -1معيار مصونيت از مخاطرات طبيعي
مجموعه مخاطرات تهديد کننده استان گيالن عبارتنند از زمين لرزه ،لغزش ،باد و طوفان ،پيشروي آب دريا و سي و ل
سيالب .سوانح طبيعي در استان گيالن در سالهاي گذشته خسارات جاني و مالي متعددي را به بار آورده اند که سيل
یرود .هر دو شهر رشت و بندر انزلي در معرض خطر سي ،باليس و ل
و زلزله عمده ترين اين مخاطرات به شمار م 
باد و طوفان و زمين لرزه قرار دارند و امکان پيشروي آب دريا خطري است که شهر بن يلزنارد

  

ديدهت ار    م ییینمايد

(خوش چهره .) 101 : 1370 ،به اين دليل براي شهر رشت امتياز ضعيف  30و براي شهر بندرانزلي نيز امتي عض زا يف   
یشود.
 25در نظر گرفته م 
 )6 -2 -1وجود جاذبههاي باستاني و تاريخي
آثار و ابنيه بسياري در سطح استان گيالن بجا مانده از تمدنها و حکومتهاي تاريخي و باستاني وجود دارد که گ يهاو
بر تاريخچه طوالني و سابقه تاريخي استان است 34 .اثر ت يخيرا

راد دوجو تشر ناتسرهش رد يناتساب و د رد و

  

مقابل  24اثر نيز در شهرستان بندرانزلي واقع شده اند .هر چند تعداد آثار موجود در هر دو شهر بسيار کم ت دح زا ر   
یباشد با اين حال دسترسي به شهرستانهاي همجوار باعث خواهد گرديد تا ميزان مطلوبي رهش ود ره رد ت    
انتظار م 
تا حدودي بيشتر گردد .با اين تفاسير مطلوبيت شهر رشت خوب و ش فيرعت طسوتم يلزنا ردنب ره      

م یییگ در د ووو

یشود.
امتيازات  06و  40به ترتيب براي شهرهاي رشت و بندر انزلي در نظر گرفته م 
 )7 -2 -1جاذبههاي طبيعي
یتواند شامل دو بخش ساحلي و جاذبههاي غير ساحلي گردد .جنگل ،کوه ،دش مشچ راهچ ايرد و ت     
اين بخش م 
یباشند .به دليل قرارگيري شهر بندرانزلي در سواحل درياي خزر و مطلوبيت اي رد رهش ن   
انداز غالب استان گيالن م 
یباشد.
یباشد .مطلوبيت شهر رشت  65و بندر انزلي  75م 
دسترسي به جاذبههاي طبيعي بيشتر از رشت م 
 )8 -2 -1معيار نزديکي به مرکزيت سياسي استان
یشود و بندر انزلي نيز
یباشد بدين لحاظ امتياز  100براي شهر رشت در نظر گرفته م 
مرکز استان گيالن شهر رشت م 
ینمايد.
که در نزديکي رشت واقع شده است امتياز  80را کسب م 
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جدول  -4مقايسه اي مطلوبيت شهرهاي رشت و بندر انزلي جهت برنامه ريزي براي احداث موزه منطقه اي استان گيالن
م ع يا ر

ضريب

رشت
مطلوبيت

بندرانزلي
مطلوبي رد ت

  

مطلوبيت

ضريب معيار

مطلوبي رد ت
ضريب معيار

مرکزيت دسترسي منطقه اي و کشوري

4

90

360

75

300

دسترسي به تسهيالت زيربنايي

2

75

150

34

86

دسترسي به راههاي عمده و اصلي

4

75

300

06

240

جمعيت

2

95

190

25

05

دوري از مخاطرات محيطي

3

30

90

25

75

جاذبههاي تاريخي و باستاني

4

06

240

40

160

جاذبههاي طبيعي

3

65

195

75

225

نزديکي به مرکزيت استان

1

100

100

80

80

5261

-

23

جم ع
ميانگين

70 / 65

  

1198

52 / 08
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یتوان چنين نتيجه گيري نمود که شهر رشت از موقعيت و
با مقايسه ميانگين بدست آمده از جدول مقايسه اي فوق م 
مطلوبيت بيشتري جهت استقرار موزه منطقه اي در استان گيالن برخوردار اس هک دنچ ره ،ت

    

يتما ا هدش بسک ز   

یرود مخ و تارطا
(  ) 70 / 65در دامنه مطلوبيت خوب قابل توصيف است اما آنچه نقطه ضعف شهر رشت به شمار م 
تهديدات طبيعي است .نقاط قوت شهر رشت نيز عبارتنند از مرکزيت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،بزرگي جمعيت و
مرکزيت .بنابراين با تقويت زيرساختهاي شهر رشت با توجه ب اهرايعم ه ي اب هلباقم  اهبيسآ ي خم  ا يطيحم تارط

     

یتوان وضعيت آن را براي استقرار موزه استان به حد عالي نزديک کرد.
م
 )3 -1تحليل مکان بهينه در داخل شهر بهينه
  

پس از مطالعه و بررسيهاي الزم جهت انتخاب مناسبترين شهر جهت ايج عب ناليگ ناتسا رد هزوم دا ن  ناو ي زا يک   
موزههاي منطقه اي شمال کشور ،شهر رشت بعنوان شهر برتر برگزيده شد .در ادامه براي شناساي و مکانيابي مناسب
ترين و کارآمدترين مکان از شهر رشت براي تخصيص مکان موزه ،از روش تعريف کاربري و جايگ همانرب رد نآ ها   
ريزي شهري و منطقه اي استفاده شده است .بدين منظور در ابتدا شهر رشت با توجه به دو رودخان هقطنم هس هب ه     
یشود .انتخاب دو رودخانه به عنوان يک عارضه طبيعي بعنوان مرز مناطق قادر است دسترسي فرط نيب ين    
تقسيم م 
خود را محدود نمايد و چنين امکاناتي در چند نقطه محدود از مسير رودخانه امکان پ انب .دوب دهاوخ ريذ ب اب نيار

   

توجه به اينکه نحوه دسترسي و ارتباط با موزه از عوامل بسيار مهم در مکانيابي موزه به شمار م یییرود و ش تشر ره   
به دليل اهميت وجود دو رودخانه مهم در داخل بافت آن به سه منطقه پيشنهادي قابل تقسيم بندي است:
 -1منطقه شرقي :اين منطقه از کرانههاي شرقي رودخانه زرچوب ب رهش يقرش ياهزرم تمس ه

رعت تشر يف       

یباشد.
گرديده است .بارزترين کاربري موجود در آن عالوه بر مسکوني بودن آن وجود فرودگاه بين المللي رشت م 
یو س يتن
 -2منطقه مرکزي :اين منطقه حد فاصل دو رودخانه شهر رشت قرار گرفته که بافت قدييم 

 رهش ر اب تش

   

سابقه بسيار طوالني در اين منطقه قرار گرفته است .تنها دو محدوده شمال و جنوبي اين منطقه مربوط به توسعههااي
یباشند.
اخير م 

نيابي موزه منطقهاي97 ...
مطالعات مکا 

یشود و در غرب تا اراضي زراعي
 -3منطقه غربي :محدوده غربي از سواحل غربي رودخانه غربي شهر رشت آغاز م 
یشود.
و مناطق صنعتي منتهي م 

نقشه شماره  -2منطقه بندي شهر رشت جهت مکانيابي موزه منطقه اي
منبع :سازمان نقشه برداري1386 ،

پس از تعيين سه منطقه جهت تعيين بهترين مکان براي هدف مورد نظر در فضاي انتخاب ،معيارهايي تعريف و مورد
یگيرند .انتخاب اين معيارها رابطه تنگاتنگي با ويژگيهاي کاربري و فضايي دارد .بنابراين الزم است تا
بررسي قرار م 
معيارهايي انتخاب گردد که پتانسيلها و محدوديتهاي موجود را به گون دنناجنگب دوخ رد يا ه     ک انيمطا ناوتب ه ن    
حاصل کرد که با رعايت اين معيارها بهترين مطلوبيت فضايي را از کاربري در قالب محي .ميروآ تسدب يرهش ط     
یباشد.
معيارهاي منتخب براي انتخاب و تخصيص بهينه موزه استان گيالن به قرار زير م 
 )1-3 -1سهولت دسترسي
شبکههاي ارتباطي يک شهر ارتباط تنگاتنگي با نوع کاربریها دارد ،زي ياضف عيزوت هوحن ار ي    
یسازد .چنين شرايطي در مورد کاربري خاص موزه نيز ص قد
موضوع دسترسي را بين آنها مطرح م 

ک ربرا یییهاس هک ت   
م یییکنددد .ب ليلد

اهميت سهولت دسترسي و ارتباط با موزه توسط بازديدکنندگان بويژه در شهرهاي مستقر در من تسيروت قطا ي موزل    
مکانيابي موزه در موقعيتي که دسترسي به آن توسط راهه و نوگانوگ يا

يا هژيو تيمها زا ،ددرگ مهارف يلصا        

برخوردار است (.)Paul Marty, 2006: 21از جمله زيرساختهاي موجود مربوط به شبکه حمل ونقل و دسترسي
یتوان به ترمينال مسافربري شهر و فرودگاه بين المللي شهر رشت اشاره کرد .ترمينال شهر رش رد ت
در شهر رشت م 
جنوب شهر و فرودگاه و شمال شرقي شهر قرار گرفته است که توسط معابر اصلي و درجه ي د رهش اب ک ر ار ابت طططط طططط
ط

یباشند .شبکه معابر شهر نيز به وسيله دو خيابان اصلي شمالي -جنوبي و شرقي -غربي شهر شکل گرفت و تسا ه
م
یباش يدنبرمک دوجو .دن    
ساير معابر شهر در ارتباط با اين دو معبر چه به طور مستقيم و چه بصورت غير مستقيم م 
رشت که از غرب شهر به سمت جنوب و سپس به شمال امتداد م یییياب مه رباعم يخرب و د

تهج

ارتباطي شهر رشت را بصورت تقريبا شعاعي بويژه در جنوب شهر و غرب آن درآورده است.

هکبش ،نآ اب
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یباشد در حالي که در داخل هسته مرکزي شهر
کيفيت دسترسي در غالب نقاط حاشيه اي شهر مناسب و قابل قبول م 
رشت تنگي و باريکي معابر و تراکم بيش از حد باعث بروز برخي مشکالت مربوط دسترسي گرديده است (س ،کام
یتوان چنين نتيج ريگ ه ي هک دومن  يقرش هقطنم رد
 .) 83 :2 137براساس مطالب فوق م 

هش يبرغ و ر زا تشر 

یباشند که شرق شهر به دليل وجود فرودگاه و دسترسي آس رد لانيمرت هب رتنا
دسترسي مناسب برخوردار م 

    

  

بونج     

یباشد و نهايتا مرکز شهر که بدليل وجود تراکم باالي کاربريها و
شهر از موقعيت برتري نسبت به غرب برخوردار م 
معابر درجه دوم در مرتبه آخر اولويت بندي برتري سهولت دسترسي شهر رشت قرار خواهد گرفت.
يهاي همجوار
 )2 -3 -1سازگاريها يا کاربر 
رعايت سازگاري يکي از فاکتورهاي بسيار مهم در مباحث مربوط به شهرس زير همانرب و يزا ي بوسحم يرهش       
شهاي نوين شهرسازي و برنامه ريزي شهري ،شهر بعنوان يک سيس هتخانش مت    م یییش هک دو   
یشود چرا که در رو 
م
حتي کوچکترين اجزاء آن در يک ارتباط عملي با ساير عناصر بويژه عناصر مجاور قرار دارند و لزوم تعامل بين آنه ،ا
ینمايد.
توجه به امکانات و محدوديتهاي ايجاد شده توسط هر کاربري براي ساير کاربریها را بسيار مهم م 
يهاي شهري
جدول  -5ميزان سازگاري موزه با ساير کاربر 
کامال سازگار
ع -زمين   
 -س يرس هراو عععع ع

ن س ب تا سا ز گا ر

بي تفاوت

نسبتا ناسازگار

 تجاري خري هنازور د    - -مس مک ينوک     

باز  -پ يا هيحان کرا    -

درم ينا

مراک لاع شزومآ ز يييي يي ييي -

عهاي    
ت کار ممم م -مجتم ععع 

اداري و فرهنگي

توريستي و تفريحي

کامال ناسازگار

 -دسترسي پياده -مراکز آتش

 -آموزشي

نشاني

 -بهداشتي  -نظامي -مسکوني

زمينهاي مزروعي

با تراکم بسيار باال

 -ص ان يع      -تاسيس و تا

 -مذهبي -ورزشي

تجاري عم هد

مسکوني با تراکم متوسط

 -س يا هلحم هراو          -

تجهيزات شهري سنگين
 -پايانهها  -فرودگاه
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صنايع موجود در شهر رشت عمدتا در شرق آن قرار گرفته اند و برخي صنايع نيز در جنوب ش قطانم لخاد رد ره    
مياني پيشنهادي وجود دارند .عمده صنايع شهر رشت صنايع سبک و غالبا وابسته به بخش کشاورزي است .به همين
یرسد.
دليل و به دليل فاصله فضايي از ساير کاربریها امکان ايجاد مزاحمت براي آنها تقريبا به حداقل ممکن م 
یگردد که در جن لامش و بو   
همانگونه که اشاره شد تاسيسات مربوط به حمل و نقل که شامل ترمينال و فرودگاه م 
یباشند و توسط مع اب کي هجرد ربا
شهر مکانيابي شده اند و نسبتا از بافت اصلي جدا و منفک م 

رهش

طابترا رد       

یباشند .در مکانيابي موزه بسيار مهم است که در عين ايج ا نيب ناسآ طابترا دا ين زا هزوم ناکم و تاسيسات         
م
همجواري و همسايگي آنها تا حد امکان ممانعت گردد.
یرس و قرش رد ناتسروگ دن
تاسيسات و تجهيزات عمده شهري رشت نيز که در مکانيابي موزه بسيار مهم به نظر م 
ميدان ميوه و تره بار در شرق است که گورستان تا حدود زيادي در داخل باف قرش قطانم ت ي ق .تسا هتفرگ رار      
یتوان بصورت زير خالصه نمود.
عموما کاربریهاي موجود در هر يک از مناطق را م 
در منطقه شرقي وجود فرودگاه ،گورستان و زمينهاي زراعي و باغات در حاشيه شهر بعنوان کاربریهااي ناس و راگزا
برخي ادارات و کاربریهاي تجاري و فضاي سبز که در سطح منطق اونعب تسا هدنکارپ ه ن      ک ربرا یییهااي س راگزا
یباشد که با کاربري م رد .دراد يراگزاس هزو   
یتوان اشاره کرد .تراکم در اين منطقه نيز متوسط و کمتر از متوسط م 
م
مرکز شهر مراکز تجاري عمده ،پايانه حمل و نقل مسافر و تراکم بسيار باال از جمله ناسازگاريهاي موجود و پارکه يا

نيابي موزه منطقهاي99 ...
مطالعات مکا 

بزرگ و ناحيه اي مقبره خواهر امام و دانا علي بعنوان کاربریهاي سازگار در کنار پراکندگي مراکز آموزشي در سطح
منطقه و مراکز آموزشي عالي در جنوب آن قابل ذکر است و در منطقه غرب نيز به وج اديم دو نن ننن مي و راب هرت و هو
صنايع شهر ،زمينهاي زارعي و استخرهاي پرورش ماهي با ناسازگاري باال با موزه و درياچه مص يعون

نيمز ،کنيع    

یتوان اشاره ک رکذ لباق در    
یهاي سازگار موجود در منطقه م 
ورزشي و دانشگاه و مراکز آموزشي عالي بعنوان کاربر 
است که زمين خالي در منطقه شرقي و غربي قابل دسترستر از منطقه مرکزي شهر رشت است.
با توجه با اين مطالب اولويت ايجاد موزه در سه منطقه پيشنهادي براساس معيار سازگاري به ترتيب زير خواهد بود.
 -1شرق

 -2غرب

 -3مرکز

 )3 -3 -1مطلوبيت مکاني
مطلوبيت مکاني به اين مفهوم است که مکان مورد نظر از لحاظ برخي ويژگيهاي خاص که م یییتوان طيحم لماش د    
فيزيکي و محيط طبيعي گردد ،در موقعيت مناسبي قرار گيرد .به نحوي که بتوان از اين امکان طسوت هدش داجيا تا     
عوامل فوق بعنوان فرصت يا پتانسيل در عملکرد مناسبتر و کارآمدتر بهره گرفت .اين عوامل م یییتوان هدنريگرب رد د   
مواردي چون مطلوبيت منظر و چشم انداز و بسياري از موارد مختلف گردد که در جدول زير به برخي رتمهم زا ين   
یشود.
اين فاکتورها در مورد مکان موزه اشاره م 
جدول  -6از جمله عوامل موثر در ميزان مطلوبيت مکانها در جهت ايجاد موزه
ميزان مطلوبيت

فاکتور

کامال مطلوب

 دسترسي به اماکن تاريخي و باس نات ييي  -نزديکي بذاج هب ههه هههههااي طبيعي يي-دسترسي به تاسيسات زيربنايي شهر -نزديکي به اماکن توريستي و تفريحي

نسبتا مطلوب

 -نزديکي به مراکز آموزش عالي -دسترسي مناسب

نسبتا نامطلوب

 -شيب  -تراکم و ازدحام جمعيتي باال

کامال نامطلوب

 تهديد توسط مخاطرات محيطي -آلودگي صوتي -آلودگي هوا -همجواري نامناسب
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یتوان به اماکن تاريخي و دسترسي ب بذاج ه هه ههههااي طبيعي قطانم رد   
از فاکتورهاي مطلوب موجود در شهر رشت م 
اطراف شهر تاسيسات توريستي و تفريحي مانند هتلها و مراکز توريستي ،مراکز آموزش عالي و دسترسي دوجوم ياه   
یتوان به آلودگي صوتي و هوا و ازدح ما رد
اشاره کرد که در بين مناطق توزيع شده اند و از جمله عوامل نامطلوب م 
مرکز شهر و برخي کاربریهاي با مقياس بزرگ و ناسازگار در سطح شهر اشاره کرد که مجموعا براس تاعلاطم سا   
تفضيلي در سطح مناطق براساس شاخص مطلوبيت مکاني اولويت بندي مکانيابي موزه استان گيالن در شهر رشت را
یشود:
یتوان به شرح زير پيشنهاد م 
م
 -1غرب

 -2مرکز

 -3شرق

 )4 -3 -1ارتقاء كيفيت فضا (همخواني با فضا)
ايجاد هر فضاي جديدي در يک محيط ب اهطيحم رد هژيو ي رهش  ي هک 

نت ياراد ي گديچيپ و يگد ي ديدش 

طباور

      

یتواند تاثيرات بسياري در محيط شهري داشته باشد .اين خصيصه ايجاد کاربري جديد
اقتصادي و اجتماعي است ،م 
یبرند ،بسيار مهم خواهد بود چرا که ايجاد فضايي جديد مانند م رد هزو
بويژه در مناطقي که از کمبود امکانات رنج م 
مقياس عملکردي منطقه اي ،بطور قطح خواهد توانست بسياري از خدمات و فرص بذج طيحم رد ار ديدج ياهت     
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نمايد (زنده دل ) 38 :2 138 ،و حتي باعث تغييراتي در ارزش گ را تميق يراذ ا گ يرهش يض ر يعس نياربانب .دد   

خواهد شد تا ايجاد موزه استاني در شهر رشت نهايتا عالوه بر تامين حداکثر کارايي خاص خ ات دوش ثعاب دو اب    
استفاده از پتانسيلهاي ايجاد شده بتوان بر کيفيت محيط زيست ش  مورحم قطانم رد يره و بسانم ليسناتپ ياراد      
افزود .براين اساس با توجه به پتانسيلهاي موجود و نياز به ارتقاء کيفيت مجيط شهري در مناطق محرومتر شهر رشت
یشود:
اولويت ايجاد موزه استان گيالن در مناطق شهر به قرار زير پيشنهاد م 
 -1غرب

 -3مرکز

 -2شرق

نهايتا پس از بررسي تمام فاکتورها و معيارهاي انتخابي در مباحث فوق اولويتهاي هر يک از من  مادک ره رد قطا از   
معيارها در جدول زير وارد شده و در پايان با محاسبه مجموع اعداد قرار گرفته در مقابل هر منطقه ،اعدادي براي هر
يک از مناطق بدست خواهد آمد که با توجه به اينکه اولويتهاي اول اعداد کمتري را در گ هب قطانم تيولوا شنيز

   

خود اختصاص داده اند نهايتا مناطقي که کمترين اعداد را بدست آورده باشند .بعنوان مکان يا منطق تهج بسانم ه    
یگردد.
تخصيص موزه استان پيشنهاد م 
جدول  -7منطقه انتخاب شده به جهت ايجاد موزه در شهر رشت
م ع يا ر

سهولت دسترس

سا ز گا ري

مطلوبيت مکاني

ارتقاء کيفيت محيط

جم ع

رتبه

منطقه
ش رق

1

1

3

2

7

2

مرکزي

3

3

2

3

11

3

غرب

2

2

1

1

6

1
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یآيد منطقه غربي شهر رشت به لحاظ ايجاد موزه منطقه اي در اين شهر از مطلوبيت
با توجه به مطالب فوق به نظر م 
بيشتري نسبت به ساير مناطق شهر برخوردار است.
نتيجهگيري
با مصرف بي رويه انرژي و مخاطرات پيش روي ناشي از آن ،که به نگراني جهاني تب ليد

ش زور هب زور ،تسا هد    

یيابد .جهاني شدن با تغيير روندها در صنعتي شدن ،خلق مراکز
توجه به فناوريهاي بومي و سنتي اهميت بيشتري م 
یشود و عموم هب ار اهنآ ا    
بزرگ تجاري شهري و شبکه ارتباطي گسترده به تغيير ماهيت جوامع و فرهنگها منجر م 
یکند .اصوال به رغم مزيتهايي که اين رون تسا هتشاد لابند هب د ،دراد و      
سوي يکدستي و يک شکلي هدايت م 
تنوعات فرهنگي منطقه اي و محلي رو به تهديد رفته اند و در اين ميان دغدغه تضعيف ريشههاي هويتي متنوع و به
ويژه اختالفات فرهنگي متعلق به جمعيتهاي روستايي و شهري ،همواره به عنوان چالش اصلي مباحثات بين المللي
در سالهاي اخير مطرح بوده است .مجموعه اين تحوالت ،محور نگاهي نو در مفاهيم مدرن در زمينه مفه مو
و نيز دانش اهميت موزه و موزه داري بوده است .يعني امروزه موزهها ديگر تنه زا تظافح هفيظو ا

عومجم

ثاريم   
هههه ههههههاا و

مرمت آنها ،به نمايش گذاشتن آنها براي عموم و کاربرد پژوهشي صرف را به عهده ندارند .م و يگنهرف زکرم ،هزو
پذيراي کنفرانسها ،نمايشهاي مختلف ،کتابخانهها ،نگارخانهها ،مراکز آمزشي اروتسر  ،نن نننهاا و مکانننهااي ف شور
گسترده کتاب ،محصوالت گرافيکي ،يادگارها و اشياي متنوع است (اش ،يفر

 .)26 : 1389ب ببس نيد   

الزم ب رظن ه   

یرسد که براي نيل به سياستهاي توسعه گردشگري و افزايش درآمدهاي ناشي از توريسم در مقياس ملي هقطنم و   
م

نيابي موزه منطقهاي101 ...
مطالعات مکا 

یشود ،نس يسات اب تب س دحا و  ا هعسوت و ث      
اي که از مباحث روز و بسيار مهم اقتصاد منطقه اي و ملي شناخته م 
موزه و مجموعه موزه در سطح مناسب شهر و منطقه اقدام کرد چرا که غناي يک مجموع هوالع هزوم ه

رب تيهام      

ن بايس يت
اشيا موجود در آن و تاريخ منطقه مورد نظر ،به مکان احداث م گتسب هقطنم نآ رد هزو ي راد  د انب  .ب يار نننن نننن
مقياس منطقه جهت انتخاب شهر يا محل مناسب جهت تخصيص موزه يکس و طيارش زا ير

رد

زال ياهرايعم ممممممم مک نا

یو يکجا در نظر گرفته شوند تا بدين وسيله بتوان مکان بهينه جهت اختص ار هزوم هب هب صا
يابي بصورت سيستم 

  

تعيين نمود .در اين تحقيق ابتدا رشت براي احداث موزه منطقه اي در سطح استان گيالن از طريق م تسرهف سيرتا   
معيارها انتخاب گرديد در ادامه منطقه غربي شهر رشت مطلوبيت فضايي و مکاني خود را از طريق معياره حرطم يا   
يها يا کاربریهاي همجوار ،مطلوبيت مکاني و ارتقا کيفيت فضايي،
شده در مقاله همچون سهولت دسترسي ،سازگار 
بدست آورده است .در نتيجه بهترين منطقه جهت تخصيص کاربري موزه در سطح استان گيالن شناس يا ي زا .ديدرگ   
یباشد به نحوي که از نظر اجرايي ني زا ز
ويژگيهاي مهم اين نوع بررسي قابليت انعطاف پذيري در نحوه مکان يابي م 
قابليت قابل قبول برخوردار باشد.
منابع
ارفع ،ماندانا(  .) 1385ساخت و مديريت موزههاي باستان شناسي .دانشگاه تهران ،پايان نامه کارشناسي ارشد.
اشرفي ،مهناز(  .) 1389بررسي مقايسه اي مفهوم اکوموزه با موزههاي سنتي ،مجله معاري و شهرسازي.
پورمحمدي ،محمد رضا(  .)2 138برنامه ريزي کاربري اراضي شهري .انتشارات سمت.
حکمت نيا و موسوي(  .) 1385کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد برنامه ريزي شهري و ناحيه اي .انتشارات علم نوين.
شچهره ،محمدعلي(  .) 1370اوضاع طبيعي و تحليل جمعيتي استان گيالن .دانشگاه تهران .پايانامه کارشناسي ارشد.
خو 
دخت نفيسي ،نوشين(  .) 1385موزه داري تهران .انتشارات سمت.
دوگالس .آ .آلن(  .) 1363موزه و وظايف آن( .ترجمه عبدالرحمن اعتصامي صدري) .تهران :انتشارات پژوهش و برنامه ريزي.
زنده دل ،حسن(  .)2 138راهنماي ايرانگردي استان گيالن .انتشارات ايرانگردي.
سازمان مسکن و شهرسازي استان گيالن .) 1373 (.طرح تفضيلي شهر رشت.
سالنامه آماري استان گيالن( .) 1387
سازمان نقشه برداري( .) 1386
سماک ،محمدرضا(  .)2 137سيماي شهر رشت .رشت :نشر سازمان تبليغات اسالمي.
طبيب جم ،منير(  .) 1373نقش آموزشي موزه در جامعه .انتشارات دانشگاه تهران.
عظيمي دوبخشري ،ناصر(  .) 1381تاريخ تحوالت اجتماعي -اقتصادي گيالن .رشت :نشر گيلکان.
مرکز آمار ايران( .) 1385
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(  .)2 138يافتههاي طرح آمارگيري جامع فرهنگي کشور( .فضاهاي فرهنگي ايران) ،انتشارات
شابک.
هادي نژاد علوي ،سيدهادي(  .)2 138کتاب جغرافياي استان گيالن .رشت :انتشارات تبليغات اسالمي.
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