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1. مقدمه
که2 تاریخی2 ابنیه2 و2 آثار2 با2 برخورد2 و2 رویارویی2 چگونگی2
از2سال2ها2 تاریخی2شناخته2می2شوند،2 یادمان2هاي2 به2عنوان2
پیش2و2به2ویژه2قرن2اخیر2از2اهمیت2فراوان2برخوردار2شده2
بناهای2عمومی2فرد2در2 استAali & Tajik, 2008(2(.2در2
زمان2و2در2یک2توالی2زنجیره2ای2از2فضاها2حرکت2می2کند،2یک2
فضا2را2نسبت2به2جایی2که2هست2و2جایی2که2می2خواهد2برود2
تجربه2می2کندD.K. Ching, 2006(2(.2چگونگی2مسیریابی2
افراد2و2ایجاد2مسیر2مناسب2حرکتی2در2یک2محیط2ناشناس2
 Mardomi,( است2 برانگیزی2 چالش2 مسئله2ای2 پیچیده،2 و2
Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, & Bagh-
به2 eri, 2011, p. 45(.2در2سلسله2مراتب2حرکتی2رسیدن2
و2 درک2 لحاظ2 به2 مراتبی2 و2 فضاها2 وجود2 به2 نیاز2 آرامگاه2
آمادگی2ذهنی2افراد2است.2فرد2در2مکان2های2مشخصی،2به2
اطالعات2معینی2جهت2تحقق2و2تکمیل2فرآیند2مسیریابی2
نیاز2دارد2و2می2توان2گفت2که2معماری2موزه2و2آرامگاه2مذکور،2
مهیا2نمودن2آن2ها2را2عهده2دار2است2که2به2عبارتی2می2توان2
در2این2زمینه،2نقش2معماری2را2مسیرنمایی2یا2راه2نمایی2به2
فردی2که2نیاز2به2یافتن2مسیر2در2محیط2دارد2و2نقش2معمار2
را2طراحی2مسیریابی2در2موزه2و2آرامگاه2نامید.2دستیابی2به2
خوانایی2 افزایش2 عوامل2 از2 مطلوب،2 مسیریابی2 راهکارهای2
هندسه2 و2 نشانه22ها2 براساس2 خوانایی2 قابلیت2 است.2 فضا2
Safari, Fakouri Moridani, & Syed Mah- )است2
dzar, 2017, p. 456(.2وجود2مسیرهای2مبهم2باعث2ایجاد2
همراه2 به2 را2 بازدیدکنندگان2 ترس2 و2 استرس2 سردرگمی،2
خواهد2داشت2که2باعث2مشکل2در2فرآیند2مسیریابی2و2نیز2
Peyvasteh- )احساس2نارضایتی2در2بازدید2از2بنا2می2شود2
gar, Heidari, Kiaee, & Kiaee, 2017, p. 43(.2ضرورت2
به2 مربوط2 شاخص2های2 و2 مسیریابی2 موضوع2 به2 پرداختن2
خوانش2فضا،2به2این2دلیل2است2که2متاسفانه2در2اکثر2بناها2
با2کاربری2فرهنگی،2این2موضوع2چندان2مورد2توجه2طراحان2
قرار2نمی2گیرد2و2این2امر2سبب2می2شود،2راندمان2فضا2و2نیز2
پژوهش2 هدف2 یابد.2 کاهش2 کاربران2 رضایت2مندی2 حس2

بررسی2فرآیند2مسیریابی2در2فضای2داخلی2موزه2و2آرامگاه2
کاشف2السلطنه2شهرستان2الهیجان2می2باشد2و2آنچه2در2این2
کلیت2 و2 اجزا2 بودن2 خوانا2 بر2 تأکید2 دارد،2 اهمیت2 مطالعه2
سیستم2سیرکوالسیون2است.2که2بر2این2اساس2این2پژوهش2

سعی2در2پاسخگویی2به2پرسش2هایی2از2قبیل:2
- رفتار2مسیریابی2بازدیدکنندگان2از2ورودی2بنا2با2استفاده2

از2مشاهده2هدفمند2چگونه2است؟
فضای2 بین2 حرکتی(2 )سیرکوالسیون2 الزم2 ارتباط2 آیا2  -

الحاقی2موزه2با2آرامگاه2وجود2دارد؟2
به2نظر2می2رسد2ارتباطی2مطلوب2)سیرکوالسیون2حرکتی(2
آرامگاه2 بین2بخش2ها2و2فضاهای2داخلی2ساختمان2موزه2و2

کاشف2السلطنه2مهیا2است.

2. فرآیند پژوهش 
که2 محیط،2 ارزیابی2 فرآیند2 بخش2 دو2 به2 پژوهش2 ادبیات2
که2 است2 فضایی2 شناخت2 به2 مربوط2 شاخص2های2 شامل2
می2پردازد2 فضا2 مختلف2 بخش2های2 بین2 روابط2 و2 درک2 به2
به2شاخص2هایی2است2که2 2قسمت2دیگر2آن2که2مربوط2 و2
ارتقا2 به2منظور2 به2شناخت2مؤلفه2های2معماری2در2محیط2
عملکرد2مسیریابی2می2پردازد،2بخش2دوم2معرفی2ابزارهای2
کیفی2 و2 کمی2 صورت2 دو2 به2 که2 می2باشد2 محیط2 ارزیابی2

شاخص2های2مورد2نظر2را2مورد2بررسی2قرار2می2دهد.2
با2روش2 افزار2دپزمپ2 با2نرم2 در2بخش2اول2به2صورت2کمی2
به2 مربوط2 دوم2 بخش2 نیز2 و2 می2گیرد2 انجام2 فضا2 چیدمان2
شناخت2 به2 مربوط2 شاخص2 و2 می2باشد2 کیفی2 تحلیل2های2
مؤلفه2های2معماری2در2محیط2که2سبب2تسهیل2مسیریابی2
در2فضا2می2شود2در2بنای2مربوطه2مورد2بررسی2قرار2می2گیرد2
مربوطه،2 بخش2 از2 حاصله2 نتایج2 میان2 در2 نهایت2 در2 و2
و2 بررسی2 به2 توجه2 با2 می2گیرد2 انجام2 تطبیقی2 مقایسه2ای2
از2 اطالعات2حاصل2 و2همچنین2 نرم2افزاری2 داده2های2 آنالیز2
بهبود2 به2منظور2 ارائه2راهکارهایی2 و2 به2جمع2بندی2 محیط2
عملکرد2مسیریابی2در2طراحی2داخلی2بنای2موزه2و2آرامگاه2

کاشف2السلطنه2پرداخته2می2شود2)شکل1(.2

شکل 1: مدل مفهومی از ساختار کلی پژوهش
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3. مرور بر ادبیات پژوهش
از2عواملی2که2باعث2افزایش2خوانایی2در2یک2محیط2می2شود2
نحوه2مسیریابی2در2آن2محیط2است.2مسیریابي،2حرکتي2پویا2
و2رفتاری2هدفمند2از2مبدأ2به2مقصد2و2نیز2شامل2تعامالتي2
بین2راهبر2و2محیط2می2باشد.2که2این2تعامالت2تحت2عنوان2
راهکار2مسیریابي2بررسي2مي2شود2که22افراد2از2آن2ها2براي2

پیدا2کردن2مقصد2مورد2نظر2خود2استفاده2مي2کنند.2

3-1- تعریف مسیریابی
لینچ2 کوین2 توسط2 مسیریابی21 واژه2 میالدی2 260 دهه2 در2
یافتن2 جهت2 در2 مسیریابی2 2.)Lynch, 1993( شد2 مطرح2
و2 فضا2 اطالعات2 از2 استفاده2 با2 مصنوع2 محیطی2 در2 مسیر2
Mardomi, Hashem Nejad, Has- می2باشد2 )محیط2
sanpour Rahim Abad, & Bagheri, 2011, p. 48(.2در2
یک2 مکانی2 مسیریابی،2جهت2یابی2 مقدمه2 کامل2تر،2 تعریف2
فرد2است2که2این2جهت2یابی2و2یا2تشخیص2موقعیت2مکانی،2
رابطه2ای2ثابت2میان2فرد2با2مکان2یا2محیط2است.2این2رابطه2
مستلزم2به2آن2است2که2فرد2یک2تصویر2ذهنی2کلی،2از2طرح2
محیط2 نقشه2شناختی2 که2 نماید،2 ایجاد2 محیط2 شماتیک2
 Babalhavaeji & Pournaghi, 2015, p.(2نامیده2می2شود
3(.2شناخت2فضا2برای2سنجش2ویژگی2های2پیکره2بندی2فضا،2
کاربر،2 ذهن2 درون2 نقشه2شناختی2 می2باشد.2 اهمیت2 دارای2
محصول2شناخت2فضا2می2باشد.2با2توجه2به2آن2که2شناخت2از2
فضا2به2طورکلی2به2معنای2درک2و2فهم2فرد2نسبت2به2محیط2
با2 فضایی2 اما2فضای2جغرافیایی2 جغرافیایی2خود2می2باشد؛2
مقیاس2بزرگ2است2که2ساختار2آن2در2مقیاسی2قابل2توجه،2
به2 می2باشد2 لحظه2 یک2 در2 فرد2 هر2 مشاهدات2 از2 بزرگ2تر2
همین2دلیل2برای2ایجاد2فضایی2که2به2سهولت2در2حافظه2
بماند2نیازمند2نشانه2هایی2به2جهت2بهبود2عملکرد2مسیریابی2

خواهد2بود.
کاربران2در2فضاهایی2با2کاربری2موزه2و2یا2گالری2در2ذهن2
خود2یک2نقشه2شناختی2دارند2که2از2ویژگی2های2محیطی2
و2 محیط2 دقیق2 درک2 برای2 منبعی2 و2 است2 شده2 تشکیل2
این2 دلیل2 همین2 به2 می2باشد2 ساختمان2 اجزای2 حدود2 یا2
Pey- )ویژگی2ها2در2طراحی2محیط2بسیار2حائز2اهمیت2است2
.)vastehgar, Heidari, Kiaee, & Kiaee, 2017, p. 43

3-2- طراحی مسیریابی
در2 درست2 اطالعات2 دادن2 قرار2 با2 که2 هنری2 و2 دانش2
مکان2های2مناسب2با2آن2و2ایجاد2فضای2خوانا2جهت2تسهیل2
راه2یابی2افراد2در2یک2محیط2پیچیده2می2باشد،2پیدا2کردن2
مسیر2به2توانایي2کاربران2در2محیط2اطالق2مي2شود2که2از2آن2
محیط2عبور2مي2کنند2تا2مقصد2مورد2نظرشان2را2پیدا2کنند2
)Babalhavaeji & Pournaghi, 2015, p. 15(.2مسیریابی2
که2 می2باشد،2 کاربران2 و2 کالبدی2 محیط2 مؤلفه2 دو2 شامل2
این2دو2مؤلفه2در2کنار2یکدیگر2عمل2مسیریابی2را2تسهیل2

می2نمایندCarpman & Grant, 1993, p. 66(2(.2مشکالت2
منظور2 به2 امروز2 به2 تا2 که2 شده2 سبب2 فضا،2 در2 مسیریابی2
بهبود2عملکرد2مسیریابی،2فضا2از2جنبه2های2مختلفی2مورد2

ارزیابی2قرار2گیرد.2
برخی2از2این2روش2ها2عینی2است2که2به2بررسی2کالبد2محیط2
می2پردازند2و2گروهی2از2این2شیوه2های2ارزیابی2ذهنی2است2
شناخت2 میزان2 همان2 که2 شخص2 ذهنیت2 بررسی2 به2 که2
می2دهند2 قرار2 توجه2 مورد2 را2 مسیریابی2 در2 او2 احساس2 و2
)Daneshmand, 2013(.2مؤلفه2های2اطالعاتی2مسیریابی2که2
شامل2مؤلفه2های2گرافیکی،2شفاهی2و2قابل2لمس2می2شود،2
نقش2تقویت2کننده2و2مکمل،2در2تسهیل2مسیریابی2دارند2و2
در2محیطی2که2از2نظر2معماری2و2کالبدی،2سردرگم2کننده2
نداشته2 چندانی2 اثربخشی2 مؤلفه2ها2 این2 است،2 پیچیده2 و2
 Mardomi,( بیافزاید2 آن2 پیچیدگی2 بر2 می2تواند2 حتی2 و2
Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, & Bagh-
eri, 2011, p. 53(.2بررسی2مفصل2این2مؤلفه2ها2از2موضوع2و2
محدوده2این2مطالعه2خارج2است2و2بدین2منظور2مؤلفه2های2
می2باشد2 کالبدی2 محیط2 با2 مرتبط2 که2 مسیریابی2 تسهیل2

مورد2تبیین2قرار2می2گیرد.2
معماری2از2سه2طریق2در2تسهیل2مسیریابی2افراد2در2محیط2

نقش2دارد:2
1(2ایجاد2فضایی2خوانا؛

2(2تفکیک2و2تأکید2بر2محدوده2ها؛
Mar-( خوانا2 )گردشی(2 سیرکوالسیون2 سیستم2 ایجاد2 2)3
 domi, Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, &

.)Bagheri, 2011, p. 52

3-2-1- ایجاد فضاهایی خوانا
خوانایی2فضا،2خلق2فضایی2می2باشد2که2سامان2دهی2اطالعات2
بصری2آن،2برای2ایجاد2مبنایی2منسجم2برای2حرکت2افراد2
در2محیط،2به2آسانی2صورت2پذیرد.2بررسی2مطالعات2نشان2
ایجاد2فضاهایی2خوانا،2 در2 عوامل2 از2مهم2ترین2 می2دهد2که2
برنامه2ریزی2فضایی،2ساماندهی2چیدمان2فضاها2و2توجه2به2
Mardomi, Hashem Ne- )ایده2های2هندسی2فضایی2است2
 jad, Hassanpour Rahim Abad, & Bagheri, 2011, p.

.)51
الف- برنامه ریزی فضایی

نحوه2قرارگیری2بخش2ها2و2فضاهای2مختلف2یک2ساختمان2
نسبت2به2یکدگیر2با2میزان2فواصلی2که2مراجعین2یا2کاربران2
در2بنا2طی2می2کنند2دارای2ارتباط2می2باشد.2در2فضاهایی2که2
رفت2و2آمد2افراد2بین2آن2ها2بیش2تر2است2به2عنوان2یک2واحد2
)در2 آن2ها2 نمودن2 همجوار2 به2 و2 شده2 دسته2بندی2 فضایی2
با2 مراجعین2 فرآیند2مسیریابی2 توجه2شود،2 امکان(2 صورت2
مشکالت2کمتری2همراه2خواهد2بود،2که2این2نوع2برنامه2ریزی2
فضایی،2افزایش2خوانایی2در2یک2بنا2و2بهبود2مسیریابی2را2در2
.)Werner & Schindler, 2004, p. 461(2پی2خواهد2داشت
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ب- سامان دهی چیدمان فضا
خطی،2 نظیر2 متفاوتی2 شکل2های2 به2 فضاها2 ترکیب2بندی2
عدم2 می2باشد.2 غیره2 و2 بی2قاعده2 شبکه2های2 شعاعی،2
در2 منظم2 الگوهای2 ایجاد2 و2 فضاها2 ترکیب2 در2 پیچیدگی2
 Arthur &( دارد2 مؤثری2 نقش2 خوانا2 محیط2 شکل2گیری2

.)Passini, 1992

ج-توجه به ایده های هندسی
 Baskaya,(2هندسه2فضاها2بر2خوانایی2فضا2تأثیرگذار2است
باقاعده،2 از2فرم2های2 Wilson, & Ozcan, 2004(.2استفاده2
فضاهای2خواناتری2را2ایجاد2می2نماید،2همچنین2در2فضاهای2
شهری2به2طور2قابل2توجهی2هندسه2منظم،2بهبود2مسیریابی2
 Safari, Fakouri( دارد2 دنبال2 به2 را2 خوانایی2 افزایش2 و2

.)Moridani, & Syed Mahdzar, 2017, p. 456

3-2-2- تفکیک و تأکید بر محدوده ها
منظور2ایجاد2فضاها2و2محدوده2هایی2است،2که2افراد2بتوانند2
و2 نمایند2 تفکیک2 هم2 از2 و2 شناسایی2 را2 آن2ها2 راحتی2 به2
توسط2 مقصد2 آسان2 شناسایی2 لزوم2 مسئله،2 این2 اهمیت2
از2 استفاده2 با2 اگر2 حال2 است.2 آن2 به2 رسیدن2 هنگام2 فرد،2
قابلیت2معماری،2در2فضاها2و2بخش2های2مختلف2ساختمان،2
ویژگی2های2منحصر2به2فردی2که2برای2افراد2به2آسانی2قابل2
درک2باشد2ایجاد2نماییم،2فضاها2را2از2هم2تفکیک2نموده2و2
به2فرد2در2شناسایی2مقصد2راهنمایی2نموده2ایم.2همچنین2
زمانی2که2هر2یک2از2مقصدها2دارای2هویت2مشخصی2باشند،2
با2خوانایی2 در2طول2مسیر،2سرنخ2ها2و2اطالعات2مسیریابی2
Mardomi, Hashem Ne- )بیشتری2فهم2و2درک2می2شود2
 jad, Hassanpour Rahim Abad, & Bagheri, 2011, p.

.)53

3-2-3-  ایجاد سیستم سیرکوالسیون )گردشگری( 
خوانا

مسیر2حرکت2را2می2توان2به2عنوان2یک2ریسمان2خیالی2تصور2
فضاهای2 از2 هریک2 یا2 و2 ساختمان2 یک2 فضاهای2 که2 کرد2
 Farahi,( می2سازد2 مرتبط2 هم2 به2 را2 داخلی2 و2 خارجی2
1999(.2از2آنجا2که2فرد2در2زمان2و2در2یک2توالی2زنجیره2ای2
از2فضاها2حرکت2می2کند،2یک2فضا2را2نسبت2به2جایی2که2
 D.K.( می2کند2 تجربه2 برود2 می2خواهد2 که2 جایی2 و2 هست2

.)Ching, 2006
هر2ساختمان2دارای2یک2سیستم2گردشی2یا2سیرکوالسیون2
مهیا2 را2 ساختمان2 فضاهای2 و2 بخش2ها2 ارتباط2 که2 است،2
می2سازد،2اجزای2این2سیستم،2عناصر2ارتباط2افقی2)مسیرها(2
و2عمودی2)پله،2رمپ2و2انواع2باالبر(2است،2نحوه2ترکیب2بندی2
این2عناصر2در2طراحی2فرآیند2مسیریابی2دارای2اهمیت2بوده2
که2 گیرد2 شکل2 به2گونه2ای2 سیرکوالسیون2 سیستم2 باید2 و2
Mar- )عناصر2آن،2به2آسانی2قابل2شناسایی2و2ادراک2باشد2
 domi, Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, &

.)Bagheri, 2011, p. 53

شکل2یک2مسیر2هم2بر2روی2الگوی2سازماندهی2فضاهایی2
که2به2آن2متصل2می2شوند2اثر2گذاشته2و2هم2از2آن2ها2تأثیر2
می2پذیردOmoomi, 2008(2(.2می2توان2وضعیت2یک2مسیر2و2
سازماندهی2فضایی2آن2را2به2کمک2الگوهای2موازی2با2مسیر،2
تقویت2نمود2و2یا2وضعیت2می2تواند2در2تضاد2با2فرم2فضایی2
باشد2و2از2نظر2بصری2به2عنوان2نقطه2مقابل2هم2عمل2کنند2
مسیرها2با2استفاده2از2روش2های2زیر2می2توانند2با2فضاهایی2
برقرار2کنند،2عبور2کردن2 رابطه2 به2آن2مرتبط2شده2اند2 که2
از2کنار2فضاها،2عبور2از2میان2فضاها2و2منتهی2شدن2به2یک2
فضا2که2از2این2نوع2رابطه2فضا2مسیر2برای2رسیدن2و2ورود2
به2فضاهایی2که2از2نظر2سمبولیک2و2کارکردی2مهم2هستند2
جدایی2ناپذیر2 جزء2 حرکتی2 فضاهای2 می2شود2 استفاده2
ساختار2هر2بنا2هستند2و2مقدار2قابل2توجهی2از2حجم2یک2

.)Farahi, 1999(2ساختمان2را2در2بر22می2گیرند
انواع2حرکت2 بر2 باید2 فضای2حرکتی2 یک2 مقیاس2 و2 شکل2
تماشای2 یا2 و2 استراحت2 و2 مکث2 پیاده2روی،2 یعنی2 آدم2ها2
مناظر2مسیر2منطبق2باشدD.K. Ching, 2006(2(.2تاکنون2
ساختمان2 سیرکوالسیون2 سیستم2 برای2 متنوعی2 الگوهای2
شناسایی2و2مورد2بررسی2قرار2گرفته2است:2الگوی2بندکفش،2
گشتالت،2شبکه2ای،2یا2تکرار2شونده2و2غیره2از2آن2جمله2اند.2
در2طراحی2سیستم2سیرکوالسیون2خوانا،2توجه2به2مواردی2
نظیر،2سلسله2مراتب2و2نحوه2ترکیب2مسیرها2و2تقاطع،2گره2
در2آن2ها،2نحوه2دسترسی2به2ساختمان2از2خارج2بنا،2ورودی2
Mar- )و2خروجی2ساختمان2و2غیره2می2تواند2راهگشا2باشد2
 domi, Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, &

.)Bagheri, 2011, p. 53

4. روش پژوهش
روش2تحقیق2در2پژوهش2حاضر2از2نظر2ماهیت2و2روش2کار2
و2 به2شیوه2کمی2 است2که2 استنباطی2 تحلیلی-2 مطالعه2ای2
کیفی2صورت2می2پذیرد.2فرضیه2تحقیق2مبتنی2بر2آن2است2
)سیرکوالسیون2 مطلوب2 ارتباطی2 می2رسد،2 نظر2 به2 که2
موزه2 ساختمان2 داخلی2 فضاهای2 و2 بخش2ها2 بین2 حرکتی(2
ویژگی2های2 شناخت2 است.2 مهیا2 کاشف2السلطنه2 آرامگاه2 و2
در2 تسهیل2 موجب2 دپس2مپ22 نرم2افزار2 کمک2 به2 نحوی2
تحلیل2فضا2و2یافتن2راه2حل2هایی2جهت2شناخت2فضایی2و2

افزایش2راندمان2فرآیند2مسیریابی2می2شود.2

4-1- چیدمان فضا
مزیت2نظریه2چیدمان2فضا223آن2است2که2محققان2و2طراحان2
را2در2خأل2راهکاري2رها2نکرده2و2براي2درک2بهتر،2حرکت2
)اسپیس2 یا2 فضا(2 )چیدمان2 نام2 به2 را2 ابزاری2 2 پیاده2 عابر2
 Rismanchian( قرار2می2دهد2 آن2ها2 اختیار2 در2 سینتکس(2
این2نظریه2به2بررسی2روابط2بین2 2.)& Bell, 2011, p. 73
از2 استفاده2 با2 این2فضاها2 در2 افراد2 رفتار2 و2 چیدمان2فضاها2
هم2 نقشه2 و2 عمق2 هم2پیوندی،2 اتصال،2 وضوح،2 عامل2های2
 Mollazadeh, Barani Pesian, &( می2پردازد2 محوری2
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سیستم2 یک2 به2 بنا2 ابتدا2 2.)Khosrozadeh, 2012, p. 81
گسسته2متشکل2از2طوالنی2ترین2کانال2های2بصری-2حرکتی2
تقسیم2می2شود2که2مخاطبان2در2آن2حرکت2کرده2و2ساختار2
محیط2را2درک2می2کنند2سپس2هرکدام2از2این2کانال2های2
بصری-2حرکتی2برای2تحلیل2های2پیشرفته2با2یک2خط2نشان2
داده2می2شود2و2در2مرحله2بعد2بر2اساس2تحلیل2های2ریاضی2
قرار2 بررسی2 مورد2 یکدیگر2 با2 این2خطوط2 تقاطع2 گراف،2 و2
می2گیرند،2بدین2ترتیب2که2تقاطع2هر2دو2خط2نشان2دهنده2
با2 به2دنبال2آن2خطی2که2 و2 با2یکدیگر2است2 ارتباط2آن2ها2
خطوط2دیگر2تقاطع2بیشتری2داشته2باشد،2با2عناصر2بیشتری2
در2شبکه2ارتباط2داشته2و2در2نتیجه2در2دسترس2تر2خواهد2
بودRismanchian & Bell, 2011, p. 73(2(.2این2نظریه2بر2
این2باور2است2که2فضا2هسته2اولیه2و2اصلی2در2چگونگی2رخ2
دادهای2اجتماعی2و2فرهنگی2می2باشد،2اگرچه2از2آن2جایی2
که2فضا2خود2نیز2در2خالل2فرآیند2های2اجتماعی،2فرهنگی2
برای2 بستری2 به2عنوان2 معموال2ً می2گیرد2 اقتصادی2شکل2 و2
فعالیت2های2اجتماعی2و2فرهنگی2در2نظر2گرفته2می2شود2تا2
به2صورت2 و2 در2نظرگرفته2نشده2 جایی2که2فرم2آن2معموال2ً
 Rismanchia, & Bell, 2010, p.( نامریی2فرض2می2شود2

.)52
دپس2مپ،2 نرم2افزار2 کمک2 با2 پژوهش2 از2 قسمت2 این2 در2
ارتباط2کلیه2فضاهای2پالن2با2یکدیگر2مورد2تجزیه2و2تحلیل2
آنالیزهای2 شامل2 که2 آمده2 به2دست2 نتایج2 و2 می2گیرد2 قرار2
محوری2و2بصری2می2باشد2به2صورت2پارامترهای2گرافیکی2
ارائه2خواهد2شد.2در2ادامه2از2روش2شبیه2سازی2برای2مقایسه2
تطبیقی2بین2تحلیل2های2به2دست2آمده2از2مشاهدات2عینی2و2
نرم2افزاری2بهره2گرفته2می2شود.2جامعه2آماري2پژوهش2شامل2
کاشف2السلطنه2 موزه2چای2 بنای2 به2 مراجعه2کنندگان2 کلیه2
می2باشند.2در2انجام2این2تحقیق2خالصه2اقدامات2زیر2انجام2

گرفت:
میراث2 از2 کاشف2السلطنه2 چای2 موزه2 بنای2 نقشه2 تهیه2 2-

فرهنگی2استان2گیالن.
-2مشاهده2کل2طبقات2)طبقه2همکف2و2اول(2و2اصالح2نقشه2

طبق2آخرین2تغییرات2صورت2گرفته2در2بنا.
-2ترسیم2مجدد2نقشه2های2بنای2مذکور2در2نرم2افزار2اتوکد.

وارد2 2Dxf فرمت2 با2 که2 نقشه2ها2 فضایی2 ساختار2 تحلیل2 2-
Vga2نرم2افزار2دپزمپ22شده2اند2و2دستیابی2به2دیاگرام2های
از2 متشکل2 گسسته2 سیستم2 به2 بنا2 نقشه2 )ابتدا2 2Axial و2
طوالنی2ترین2کانال2های2بصری-2حرکتی2تقسیم2می2شود2که2
مخاطبان2در2آن2حرکت2نموده2و2ساختار2محیط2را2درک2
می2نمایند2سپس2هرکدام2از2این2کانال2ها2برای2تحلیل2های2

پیشرفته2با2یک2خط2نشان2داده2می2شود(.
برای2 تردد2مراجعین،2که2 اطالعات2مسیرهای2 -2گردآوری2

جمع2آوری2اطالعات2آن2اقدامات2زیر2صورت2گرفت:
در2 کاربران2 تردد2 مسیرهاي2 از2 نمونه2گیري2 طرح2 تهیه2 2-

طبقه2همکف2و2اول.
-2شناسایي2مسیرهاي2مختلف2تردد2در2طبقه2همکف2و2اول2

و2تعیین2نقاط2ایستگاهي2در2مسیرهاي2تردد2در2قالب2چک2
لیست.

در2 افراد2 مرور2 و2 عبور2 به2 مربوط2 داده2هاي2 گردآوري2 2-
بخش2های2مختلف2بنا2از2طریق2مشاهده2و2ثبت2آن2)از2آن2
جایي2که2رفتارها2در2اوقات2شبانه2روز2متفاوت2است،2باید2
از2زمان2هایي2استفاده2شود2که2به2صورت2یکنواخت2در2طول2
هفته2 چهار2 داده2ها2 گردآوري2 براي2 هستند.2 پراکنده2 روز2
در2ماه2هاي2آبان،2آذر،2دی2و2بهمن2در2سال13952در2نظر2
گرفته2شد2و2در2طول2ساعات2کاري2موزه2مشاهده2صورت2
گرفت.2طرح2تحقیق2شامل2گردآوري2داده2ها2در2پنج2دوره2
یک2ساعته2در2روز2مي2باشد.2به2جاي2استفاده2از2نمونه2گیري2
استفاده2 روز2 در2طول2 زماني2مساوي2 از2مدت2هاي2 اتفاقي،2

مي2شود(.
-2به2منظور2گردآوري2داده2ها،2محقق2در2مکاني2نزدیک2به2
در2ورودي2در2طبقه2همکف2مي2نشست2و2با2مشاهده،2مسیر2
طي2شده2توسط2هر2کاربر2را2ثبت2مي2نمود.2در2طبقه2اول2
نیز2با2توجه2به2وجود2ستون2ها2و2دیوارهاي2این2طبقه،2محقق2
تردد2 مسیرهاي2 و2 مي2زد2 قدم2 طبقه2 ورودي2 در2 آرامي2 به2
سیاهه2 اطالعات2 گردآوري2 )ابزار2 مي2کرد2 ثبت2 را2 کاربران2
وارسي2بود2که2محقق2از2پالن2بنا2تهیه2کرده2بود2و2بر2روي2

آن2نقاط2مهم2حرکت2کاربران2را2مشخص2کرده2بود(.
-2پس2از2تکمیل2سیاهه2وارسي،2داده2هاي2گردآوري2شده2از2
نتایج2مشاهدات2با2تحلیل2های2نرم2افزاری2مورد2مقایسه2قرار2

می2گیرد2)جدول2های32،22،12(.2
آن2 نظری2 پایه2های2 به2 توجه2 با2 فضا،2 نحو2 روش2 در2
پارامترهایی2تعریف2می2شود2که2هرکدام2به2طور2خاصی2فضا2
را2مورد2تحلیل2و2بررسی2قرار2می2دهند.2در2پژوهش2حاضر2
فضای2 مقایسه2 و2 تحلیل2 برای2 پارامترها2 این2 از2 مورد2 سه2
به2 آن2ها2 کارکردی2 که2خصوصیت2 شد2 انتخاب2 نظر2 مورد2

طور2مختصر2به2شرح2زیر2می2باشند:
می2شود2 تعریف2 نقاطی2 تعداد2 به2عنوان2 اتصال2:4 الف-   
ارتباط2برقرار2 با2نقاط2دیگر2 که2یک2نقطه2به2طور2مستقیم2
 Kamalipour, Memerian, Feyzie, & Farid( می2کند2
تحلیل2 مفاهیم2 واضح2ترین2 از2 2.)Mosavian, 2012, p.13
یعنی2 است2 فضایی2 ارتباط2 معنی2 به2 که2 می2باشد2 فضایی2
هرچه2تعداد2اتصاالت2بیش2تر2باشد،2ارتباطات2با2دیگر2فضاها2
2.)Rismanchian & Bell, 2011, p. 69(2بیش2تر2خواهد2بود
جهات2 از2 دارند2 بیشتری2 ارتباطی2 ارزش2 که2 محورهایی2
مختلف2دسترس2پذیرتر2خواهند2بود2و2به2مردم2حق2انتخاب2
استفاده2 مورد2 مردم2 توسط2 بیشتر2 و2 را2می2دهند2 بیشتری2
قرار2می2گیرند2و2حتی2می2توان2این2احتمال2را2داد2که2عناصر2
نقشه2های2 در2 رنگ2تری2 پر2 تصویر2 فضاها2 این2 در2 فیزیکی2
 Didieban, Pour Deyhimie,(2شناختی2مردم2می2گذارند

.)& Rismanchian, 2013

فضایی2 چیدمان2 در2 عامل2 مهم2ترین2 هم پیوندی2:5 ب- 
هم2پیوندی2 می2باشد،2 فضایی2 انسجام2 بیانگر2 که2 می2باشد2
کل2 ساختار2 با2 نقطه2 آن2 ارتباط2 میزان2 نشانگر2 نقطه2 یک2
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تعداد2 میانگین2 می2باشد.2 آن2 زیرمجموعه2های2 یا2 مجموعه2
خطوط2واسطی2است2که2می2توان2از2آن2ها2به2دیگر2فضاها2
رسید.2اگر2رسیدن2به2یک2فضا2با2پیمودن2فضاهای2کمتری2
امکان2پذیر2باشد،2آن2فضا2دارای2هم2پیوندی2بیشتری2است2و2
بالعکس.2هرچه2میزان2هم2پیوندی2در2یک2فضا2بیش2تر2باشد2
می2باشد2 فضاها2 دیگر2 با2 بیش2تری2 انسجام2 دارای2 فضا2 آن2

.)Rismanchian & Bell, 2010, p. 49(
ج- میانگین عمق2:6تعداد2قدم2هایی2است2که2برای2گذر2از2
یک2نقطه2به2نقاط2دیگر2باید2طی2شود2مبنای2شکل2گیری2
 Bemanian, Jelvani, & Arjomandi, 2016,(2عمق2است
نقطه2در2صورتی2عمیق2خوانده2می2شود2که2 p.141(.2یک2
موجود2 نقاط2 دیگر2 و2 آن2 بین2 متعددی2 )مراحل(2 قد2های2
سینتکس2 اسپیس2 در2 اصلی2 پارامترهای2 از2 عمق2 باشد.2
محاسبه2 برای2 مهمی2 متغیر2 وجود2 این2 با2 ولی2 نیست2
 Rismanchian &(2هم2پیوندی2یک2نقطه2به2شمار2می2رود

.)Bell, 2011, p. 69

5. موزه و آرامگاه کاشف السلطنه
ایران2در2شهرستان2الهیجان،2تنها2موزه22 موزه2تاریخ2چای2
را2 ایران2 چای2 صنعت2 که2 است2 کشور2 تخصصی22چای22در2

از2ابتدای2ورود2به2کشور2تا2وضعیت2فعلی2اش2به2مخاطبان2
معرفی2می2کند.2طبق2وصیت2محمد2میرزا2کاشف2السلطنه،2
بوته2های2چای2 میان2 در2 و2 و2حفاظ2 بدون2سقف2 وی2 مزار2
درآمد2 دو2درصد2 مقرر2شد2که2 بعد2 اندکی2 اما2 قرار2گرفت2
اختصاص2 ایشان2 شأن2 درخور2 مقبره2ای2 ساخت2 به2 چای2
یابدParto, 1999(2(.2بنای2مزار2»پدر2چای2ایران«2به2سبک2
و2 طراحی2 گنجه2ای2 غفور2 مرحوم2 توسط2 غربی2 معماری2
پهلوی2 )دوره2 شمسی2 21335 سال2 از2 است.2 شده2 ساخته2
به2شکل2 ملی«2 آثار2 »انجمن2 به2همت2 آرامگاه2 بنای2 دوم(2
 Kazemi,( زیربنای25122متر2مربع2ساخته2شد2 با2 کنونی2
1993(.2این2بنا2به2واسطه2وجود2شخصیت2شاهزاده2حاجی2
ایران2 چای2 پدر2 به2عنوان2 که2 کاشف2السلطنه2 میرزا2 محمد2
نیز2 و2 می2آید2 به2حساب2 احترام2 قابل2 مکانی2 شده2 معرفی2
متعاقبا2ًنیازمند2فضایی2در2شأن2و2منزلت2مقام2ایشان2است.2
اما2در2طی2سالیان2اخیر2به2فضای2آرامگاهی2این2بنا2فضایی2
با2کاربری2موزه2الحاق2شده2که2سبب2تغییرات2بسیاری2در2
به2 باتوجه2 همچنین2 است.2 گشته2 بنا2 این2 داخلی2 طراحی2
مشاهدات2عینی2و2اطالعات2به2دست2آمده2از2میراث2فرهنگی2
استان2گیالن2امروزه2این2بنا2با2کاهش2حضور2بازدیدکننده2

در2سال2مواجه2می2باشد2)جدول12(.22

جدول 1: موزه تاریخ چای کاشف السلطنه  شهرستان الهیجان

ساختمان1موزه1تاریخ1چای1و1آرامگاه1
کاشف1السلطنه1

فضای2موزه2)دید2به2سمت2پله2های2آرامگاه(2فضای2موزه2)دید2از2سمت2ورودی2به2بنا(2پالن2طبقه2همکف2)فضای2موزه(

موزه2طبقه2اول2)دید2به2سمت2ورودی2آرامگاه(222موزه2طبقه2اول222پالن2طبقه2اول2)فضای2موزه(

فضای1آرامگاه1)دید1از1موزه1طبقه1اول(2فضای1آرامگاه1)مسیرپله1ازطبقه1همکف(2پالن1طبقه1اول1)فضای1آرامگاه(2

           )Guilan Cultural Heritage Organization) 
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6. یافته ها
2)2 )جدول2 در2 آمده2 به2دست2 دیاگرام2های2 به2 توجه2 با2
رنگ2های2به2کار2رفته2در2پالن2نمایانگر2میزان2ارتباط2دیداری2
و2حرکتی2است،2که2خطوط2قرمز2)رنگ2های2گرم(2بیان2کننده2
ارتباط2 )رنگ2های2سرد(2کمترین2 آبی2 بیشترین2و2خطوط2
می2باشند.2در2آنالیز2پالن2ها،2تقاطع2هر2دوخط2نشان2دهنده2
ارتباط2آن2ها2با2یکدیگر2است2که2این2ارتباط2رابطه2مستقیم2
با2میزان2تقاطع2این2خطوط2دارد،2یعنی2هرچه2میزان2این2
تقاطع2بیشتر2باشد2با2عناصر2بیشتری2در2شبکه2در2ارتباط2
است2و2در2دسترس2تر2خواهد2بود.2یافته2های2به2دست2آمده2
حاکی2از2آن2است2که2ورودی2اصلی2به2بنا2و2همچنین2ورودی2

به2فضای2آرامگاه2در2طبقه2اول2از2ارتباط2دیداری2و2حرکتی2
بسیاری2برخوردار2است2و2بیشتر2توسط2افراد2مورد2استفاده2
قرار2می2گیرند2که2نشان2دهنده2وجود2هم2پیوندی2بیشتر2در2

این2نقاط2نسبت2به2سایر2نقاط2ساختمان2است.2
ولی2با2توجه2به2این2که2پله2ها2در2فضاهای2عمومی2از2بیشترین2
بنا2 این2 در2 برخوردارند،2 حرکتی2 و2 دیداری2 ارتباط2 مقدار2
پلکان2چوبی2موجود2در2طبقه2همکف2که2ارتباط2با2فضای2
بصری2 ارتباط2 میزان2 از2 می2کند2 برقرار2 را2 اول2 طبقه2 موزه2
ارتباطی2 ارزش2 نیز2 و2 است2 برخوردار2 کم2تری2 حرکتی2 و2
پلکان2محور2اصلی2دارد2و2کم2تر2توسط2 به2 کم2تری2نسبت2

بازدیدکنندگان2مورد2انتخاب2قرار2می2گیرد.22

جدول 2: آنالیزهای بصری و محوری بنای موزه چای کاشف السلطنه، وضعیت موجود بنا
آنالیز1محوریآنالیز1بصری

طبقه1اولطبقه1همکفطبقه1اولطبقه1همکف
اتصال اتصالاتصالاتصال

هم2پیوندیهم2پیوندیهم2پیوندیهم2پیوندی

میانگین2عمق22میانگین2عمق22میانگین2عمق22 1میانگین2عمق22

می2رسد2 نظر2 به2 که2 تحقیق2 فرضیه2 به2 توجه2 با2 ادامه،2 در2
ارتباطی2مطلوب2)سیرکوالسیون2حرکتی(2بین2بخش2ها2و2
کاشف2السلطنه2 آرامگاه2 و2 موزه2 داخلی2ساختمان2 فضاهای2
مهیا2است.2نتایج2به2دست2آمده2از2سیاهه2وارسی2حاکی2از2
آن2است2افراد2در2انتخاب2و2تشخیص2مسیر2رسیدن2به2فضاها2
دارای2تردید2و2سردرگمی2هستند2همچنین2با2تحلیل2های2
به2دست2آمده2از2دنبال2نمودن2افراد27در2فضا2این2طور2به2نظر2
می2رسد2که2افراد2هنگام2وارد2شدن2به2بنا2بعد2از2طی2نمودن2
فضای2فروش2بلیط2و2فضای2نگهبانی2به2دو2مسیر2از2پلکان2
چوبی2در2دو2ضلع2بنا2مواجه2می2شوند2و2همچنین2در2محور2

اصلی2بنا2پلکانی2دیگر2مشاهده2می2شود2که2بعضی2از2افراد2
قبل2از2بازدید2از2موزه2در2طبقه2همکف2به2طبقه2باال2مراجعه2
می2کنند.2با2توجه2به2آن2که2انسان2به2طور2معمول2در2مسیر2
خطی2حرکت2می2کند2و2میدان2دید2او2محدود2به2محور2و2
مخروطی2پانزده2درجه2در2پیرامون2آن2است2به2همین2دلیل2
استفاده2 گرفته2 قرار2 مسیر2خطی2 در2 که2 پلکانی2 از2 بیشتر2
می2کنند.2در2بعضی2موارد2نیز2افراد2برای2رسیدن2به2هر2فضا2
یا2خارج2شدن2از2آن2در2هر2دو2طبقه2مجبور2به2طی2نمودن2
فضاهای2عبوری2تکراری2شده2اند2که2نوعی2باعث2دشواری2در2

فرآیند2مسیریابی2در2بنا2گشته2است2)جدول232و42(.2
جدول 3: نتایج به دست آمده از مسیر حرکت افراد در فضا

مشاهداتآنالیز مسیریابینتایج

مشاهده1 نقشه1 در1 که1 خطوطی1 طبق1
در1 افراد1 گرفت1 نتیجه1 می1توان1 می1شود1
انتخاب1مسیر1دچار1سردرگمی1شده1اند1و1
از1 افراد1 در1بعضی1مواقع1مشاهده1شد1که1

قسمت1هایی1از1بنا1بازدید1نکردند.
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جدول 4: مشاهدات میدانی صورت گرفته از انتخاب مسیر برای طبقه بعد
آنالیزنتایج

Directional Splice
DCB
12626

  
در1پلکان1مسیرشماره1D1با1قرار1دادن1آثار1یا1چیدمان1موزه1در1جلوی1آن1سعی1بر1این1

داشته1اند1که1افراد1را1از1مسیر1دو1پله1شماره1B1و1C1هدایت1نمایند.

جدول 5: مقایسه بین مشاهدات عینی و نرم افزاری
مشاهداتآنالیزنتایج

ObservatiousIntegration Gate
Numbers

30253.841
624.762
828.163
187.544
187.515
166.656

 

میزان2هم2پیوندی2یک2نقطه2با2میزان2عبور2افراد2از2آن2نقطه2
مرتبط2است،2بدین2صورت2که2هر2چه2در2یک2نقطه2ای2میزان2
هم2پیوندی2آن2باالتر2باشد2آن2نقطه2دارای2پتانسیل2حرکتی2
استفاده2کنندگان2 برای2 فضا2 نتیجه2 در2 و2 است2 باالتری2
مطلوب2تر2خواهد2بود.2از2مقایسه2تطبیقی2بین2تحلیل2های2
به2دست2آمده2از2مشاهدات2عینی2و2نرم2افزاری،2نتایج2حاکی2
از2آن2است،2که2بنای2موزه2و2آرامگاه2کاشف2السلطنه2از2نظر2
مسیرهای2 وجود2 است،2 روبرو2 با2مشکل2 مسیریابی2 فرآیند2
به2 را2 آشفتگی2 و2 استرس2 سردرگمی،2 ایجاد2 باعث2 مبهم2
همراه2خواهد2داشت2که2باعث2مشکل2در2فرآیند2مسیریابی2
اجزای2 بنا2می2شود.2 از2 بازدید2 نارضایتی2در2 نیز2احساس2 و2
و2 )مسیرها(2 افقی2 ارتباط2 عناصر2 سیرکوالسیون،2 سیستم2
عمودی2)پله،2رمپ2و2انواع2باالبر(2است،2نحوه22ترکیب2بندی2
این2عناصر2در2طراحی2فرآیند2مسیریابی2دارای2اهمیت2بوده2
که2 گیرد2 گونه2ای2شکل2 به2 باید2سیستم2سیرکوالسیون2 و2

عناصر2آن،2به2آسانی2قابل2درک2و2شناسایی2باشد2و2با2توجه2
از2 ایجاد2سیستم2سیرکوالسیون2خوانا2که2یکی2 به2آن2که2
در2 افراد2 فرآیند2مسیریابی2 تسهیل2 در2 معماری2 روش2های2
از2 مذکور2 آرامگاهی2 بنای2 در2 است2 ناشناخته2 محیط2های2
گونه2 هیچ2 همچنین،2 و2 نیست2 برخوردار2 چندانی2 اهمیت2
نگردید.2 مشاهده2 بنا2 این2 در2 محیطی2 اطالعات2 سیستم2
این2ابزار2مسیریابی2محدود2برای2کاربرانی2که2می2خواهند2
فضاهای2موزه2و2آرامگاه2را2از2ورودی2شناسایی2کنند2مناسب2
نیست2)جدول52(.2با2تحلیل2های2صورت2گرفته2در2جدول2
زیر2به2نظر2می2رسد2با2حذف2کردن2پلکان2چوبی2دسترسی2
در2 که2 همکف2 طبقه2 در2 ورودی2 طرف2 دو2 در2 )الحاقی(2
سالیان2اخیر2به2این2بنا2اضافه2شده،2به2میزان2قابل2توجهی2
می2توان2ارتباط2دیداری2و2حرکتی2را2در2این2بنا2افزایش2داد2
باعث2سهولت2مسیریابی،2و2خوانایی2فضاهای2 و2در2نتیجه2

ارتباطی2شد2)جدول62(.

جدول 6:  آنالیزهای بصری و محوری بنای موزه چای کاشف السلطنه، وضعیت جدید
آنالیز محوریآنالیز بصری

طبقه اولطبقه همکفطبقه اولطبقه همکف

اتصال اتصالاتصالاتصال
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آنالیز محوریآنالیز بصری

طبقه اولطبقه همکفطبقه اولطبقه همکف

هم2پیوندیهم2پیوندیهم2پیوندیهم2پیوندی

میانگین2عمقمیانگین2عمقمیانگین2عمقمیانگین2عمق

7. بحث و نتیجه گیری
پورنقی2 و2 باب2الحوائجی2 توسط2 گرفته2 صورت2 مطالعات2 با2
کتابخانه2 مراجعین2 مسیریابی2 رفتار2 بررسی2 با2 رابطه2 در2
اطالعات2 سیستم2 از2 استفاده2 با2 تهران2 دانشگاه2 مرکزی2
از2 ورودی2ها2 که2 است2 آن2 بیانگر2 آن2 یافته2های2 مکانی،2
بیشترین2میزان2تردد2برخوردار2هستند2و2بیشترین2تعامالت2
باورند2 این2 بر2 و2 از2فضاها2صورت2می2گیرد2 این2قسمت2 در2
منفعت2های2 کتابخانه2ها2 در2 پرتردد2 مسیرهای2 دانستن2 که2
بسیاری2برای2سازمان2دهی2فضاها2و2نیز2سهولت2دسترسی2را2
 Babalhavaeji & Pournaghi, 2015,(2در2برخواهد2داشت
 Mardomi,( چون2 دیگری2 محققان2 میان2 این2 در2 2.)p.1
Hashem Nejad, Hassanpour Rahim Abad, & Ba-
معماری2 در2 مسیریابی2 با2 رابطه2 در2 2)gheri, 2011, p. 45
بناهای2درمانی2به2نتایج2مشابه2ای2دست2یافتند2که2بیانگر2
آن2است2مسیریابی2در2این2بناها2عالوه2بر2تسهیل2مسیریابی2
افراد2در2بیمارستان2ها،2می2تواند2سبب2بهبود2ایمنی،2کارآیی2
عملکردی2و2نیز2رضایت2مندی2کاربران2شود.2همچنین2در2
از2 با2استفاده2 با2عنوان2تحلیل2فرآیند22مسیریابی2 مقاله2ای2
Pey- توسط2 معاصر2که2 موزه2هنرهای2 در2 نحوفضا2 )روش2
2)vastehgar, Heidari, Kiaee, & Kiaee, 2017, p. 43
با2 بناهایی2 در2 که2 است2 آن2 بیانگر2 نتایج2 گرفته،2 صورت2
شناخت2 فضا،2 در2 خوانایی2 میزان2 افزایش2 موزه،2 کاربری2
فضا2و2ایجاد2نقشه2های2شناختی2در2طول2مسیر،2فرد2را2به2
ایجاد2حس2خرسندی2 راه2تشویق2می2کند2و2موجب2 ادامه2
و2خوشایندی2در2طول2مسیر2برای2او2می2شود2که2نتایجی2
مشابه2با2این2پژوهش2دارد.2در2جمع2بندی2مطالب2یادشده،2
باید2اذعان2نمود2وجود2مؤلفه2های2مسیریابی2به2طور2کلی2به2
»سازمان2دهی2رفتار«2انسان2در2محیط2می2انجامد2و2اصول2
بوده2 فراوان2 اهمیت2 دارای2 عمومی2 بناهای2 در2 مسیریابی2
است.2باتوجه2به2اطالعات2به2دست2آمده2مقبره2کنونی2فاقد2

است.2 آرامگاهی2 فضاهای2 مطلوب2 سلسله2مراتب2 و2 کالبد2
در2پاسخ2به2سؤال2اول2پژوهش2مبني2بر2»رفتار2مسیریابي2
کاربران2از2ورودي2ساختمان2با2استفاده2از2مشاهده2هدفمند2
بعد2 کاربران2 که2 است2 آن2 بیانگر2 یافته2ها2 است؟«2 چگونه2
از2ورود2به2بنا،2در2انتخاب2و2تشخیص2مسیر2دچار2تردید،2
آشفتگی2و2سردرگمی2شده2اند2که2به2نوعی2باعث2نارضایتی2
می2رسد2 نظر2 به2 که2 می2شود2 مسیریابی2 فرآیند2 در2 افراد2
موضوع2 این2 از2 خارج2 بنا2 این2 به2 افراد2 مجدد2 عدم2حضور2
نمی2باشد.2با2توجه2به2مطالب2یاد2شده،2ایجاد2فضای2خوانا2
باعث2سامان2دهی2اطالعات2بصری2و2حرکتی2می2شود2که2در2

این2بنا2چندان2مورد2اهمیت2قرار2نگرفته2است.
و2در2ادامه2نتایج2به2دست2آمده2با2قرار2دادن2چیدمان2و2آثار2
بنا2 اصلی2 محور2 در2 که2 پلکانی2 جلوی2 در2 موزه2 به2 مربوط2
از2 افراد2 هدایت2 و2 بصری2 ارتباط2 کاهش2 جهت2 در2 است،2
مسیر2پلکانی2که2در2ابتدای2موزه2می2باشد2که2باعث2دشواری2
در2فرآیند2مسیریابی2و2عبور2افراد2از2یک2فضا2به2صورت2مکرر2
مبني2 پژوهش2 دوم2 به2سؤال2 پاسخ2 در2 است.2 بنا2شده2 در2
بین2 ارتباط2الزم2)سیرکوالسیون2حرکتی(2 »آیا2 آن2که2 بر2
فضای2الحاقی2موزه2با2آرامگاه2وجود2دارد؟«2نتایج2بیانگر2آن2
است2که2اصول2سلسه2مراتب2و2سیرکوالسیون2در2مسیریابی2
قرار2 اهمیت2 مورد2 کم2تر2 کاشف2السلطنه2 چای2 موزه2 بنای2
گرفته2است.2و2با2تحلیل2های2صورت2گرفته2به2نظر2می2رسد2
در2 ورودی2 در2دو2طرف2 پلکان2دسترسی2 نمودن2 با2حذف2
طبقه2همکف2به2میزان2قابل2توجهی2می2توان2ارتباط2دیداری2
و2حرکتی2را2باال2برد2و2باعث2کاهش2سردرگمی2در2افراد2و2
تحقیق2 نتایج2 بنا2شد.2 در2 ارتباطی2 خوانا2تر2شدن2فضاهای2
در2 مناسب2 مسیریابی2 ایجاد2 منظور2 به22 که2 می2دهد2 نشان2
فضای2داخلی،2عدم2وجود2موانعی2که2از2درک2بصری2محیط2
از2جمله2تمهیداتی2است2که2به2درک2بهتر2فضا2 می2کاهد،2

)نقشه2های2شناختی(،2کمک2شایانی2می2نماید.2
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