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 بررسي مؤلفه هاي كيفيت محيط در فضاي ورودي شهرها :عنوان
  **، رضا رفيعي جوزم*مسعود خادمي: نويسندگان

  
  :دهيچک
داخل شهر و به عنوان برقرار  يمصنوعخارج و فضاي  يعيطب ياتصال دهنده فضا مفصلشهرها به عنوان  يورود يفضا

  .کند يم يرويپ ييباط فضاارت يالگوها يرامونش از برخيان شهر و پيکننده ارتباط م
مناسب باعث ضعف  ييتوسعه فضا يه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهايرو يوتوسعه بخودبه خود گسترش 

  .ده استيران گرديشهرها در ا يورود يفضاها يدر شکل و محتوا
توان آن را به عنوان  يم يحتشود و  يمحسوب م يشهر ياز فضاها يکيدر شهرها به عنوان  يورود ياز آنجا که فضا

از  يکيده ين پديا ييج ارتباط فضايرا يو الگوها يکرد، توجه به مفهوم ورود تصور شهرده ين فضا در برخورد با پدياول
و  يمناسب در طراح يبه راهکارها يابيدست ين برايبنابر ا. است يشهر يکرد فضاهايبه رو ن مطالعات در توجهيتر ياساس

توجه به  همچنين ن موضوع ويا يده ايو شناخت پد يمفهوم ورود تيماهشهرها ، ابتدا توجه به  يکنون يورود ساماندهي
  .د در نظر گرفتيشهرها با يورود يطراح در هکاست  ين موضوعاتيتر ياز اساس يکيآن  يها يژگيو

و تقسيم بندي   ييومعنا يو عملکرد يمفر يها يژگيبا توجه به و يورود يت فضاير ماهيبر تفس ين پژوهش سعيدر ا
و در نهايت به بررسي مؤلفه  باشد يم يمه مستقل داخليو ن ياني، مستقل م يمه مستقل خارجيسه حوزه نفضاي ورودي به 

  .در فضاهاي شهري و ارزيابي اين مؤلفه ها در سه حوزه ورودي شهر مي پردازيم) فرم ،عملكرد ،معنا(هاي كيفيت محيط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ت مدرسيدانشگاه ترب يشهر يارشد طراح يارشناسک يدانشجو *

 ۰۹۱۲۵۲۶۳۸۶۳:شماره تماسKhademi957@yahoo.com   : يکيآدرس الکترون

  رانيدانشگاه علم و صنعت ا يشهر يزيارشد برنامه ر يکارشناس يدانشجو **
 ۰۹۱۳۳۵۵۵۳۷۲:شماره تماس     rrjavazm@gmail.com       :يکيآدرس الکترون
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  :مقدمه
باشد که همچون  يخارج شهر م يعيطب يمصنوع داخل شهرها و فضا يشهرها مفصل اتصال دهنده فضا يورود يفضا

زه ياز مدرن يناش ياسي، س ي، فرهنگ ي،اقتصاد يتحوالت اجتماع .باشد يمترتب مبر آن  يتوقعات يشهر يگر فضاهايد
ما  يشهرها يورود يفضا.قرار داده است  خودريتحت تاث هيمنطقه و ناحرا در هر  يشهر يفضاها ،يامروز يشدن زندگ

 يل فضايازآنرو با تبد .ستنديمطلوب ن يشهر يفضا يها يژگيحداقل و يدارا ي، وامروزه حتن امر مصون نمانده اندياز ازين
 ،ينظام يهاها، کاربريرکاريزشت و فرسوده،تعم يابا ساختمان ه يدور وروديبه کر...) برج بارو،دروازه و (م يشهر قد يورود

  . ميمواجه هست... متروکه و يل و فضاهايباتوم يانبار مصالح ، اسقاط
 يوساختار متناسب يبدون چارچوب ،صورت گرفته شهرها يورود يدر خصوص مباد که تاکنون يسامانده يپروژه ها

ر موضوع يل و تفسيحلتش به يخو يق فرديو مهندسان با سالبوده و مشاوران ه و منطقه مورد مطالعه يهماهنگ با ناح
چون احداث  ياتممثال اقداطوربه  .ن رابطه دانستيمستحکم در ا ينظر يتوان در نبود مبان يل آن را ميپرداخته اند که دل

   .الت حوزه افزوده استظعمبر  ،چندسونگرکرد يل عدم رويفلکه و بولوار به دل
بر اين فضاها مي ارت ظان توسعه و نبود نيخودرو بودن جر ، نشان ازبه صورت پراکنده يوروده يت ساخت و ساز حاشيفيک

که خود در  مواجه اندها  يت ها و کاربريع متناسب کنش ها و فعاليبا عدم توز يازبعد عملکرد ن فضاهاين ايهمچن .باشد
  .ار موثر استيبس هعملکرد حوز يطيت محيفيکاهش ک

ار ير در آنها بسيو انتخاب مس يريستند و جهت گين يآباد و سر زنده ا ير حال حاضر محدوده هاشهر ها د يورود يمباد
  )۱۳۸۲ب يقر.(ز استيدشوار و اشتباه انگ

آن به  يا نصب پارچه که روينام شهر  يد پشت تابلويجاد دروازه جديما با ا يدر شهرها يوزه ورودحف يامروزه تعر
 يک وروديتوقعات مورد انتظار از  يل پاسخگوحن راه يحال آنکه ا ،رديگ يرت مشود صو يمد گفته مآ ن خوشيمسافر

 يزيو برنامه ر ين امر مستلزم طراحيپرداخت چون ا يورود يمعمارانه طراح يد به جنبه هاينکه تنها نبايمضاف برا. ستين
  .باشد ياز آن م يبخش يمعمار ياست که طراح يعمده ا

ر اشاره ين و موارد زيبه عناو رانيدر ا يشهر يها يکاهش مشکل ورود اي د بر حليا امن پژوهش بينروست که در اياز ا
   :گردد يم
  شهر يف مرتبط با وروديتعار -١
 يشهر يها يورود ي ندهيبه گذشته،حال و آ ينگاه -٢
 شهرها يو ورود يشهر يت فضاهايفيک -٣
 موفق يورود يفضا يعوامل مؤثر در طراح -۴
 هاشهر يورود يفضاسرعت و زمان در  حرکت، -۵
 شهر يورود يفضا يحوزه بند -۶
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 )فرم،عملکرد و معنا(ط يت محيفيک يمولفه ها -٧
  شهر  يورود يدر حوزه ها يطيت محيفيک يمولفه ها يابيارز -٨

 يشهر يورود يفضاها يهايژگيو يوه دربررسين شيکاملتر ييومعنا ي،عملکرديفرم ينکه مؤلفه هايت با توجه به ايدر نها
منطبق با  يک حوزه مستقل است در جدوليمه مستقل و يشهر را که شامل دو حوزه ن يرودو يباشد، سه حوزه اصل يم

  .ميده يقرارم يابيفوق مورد ارز يمؤلفه ها
 :شهر يف مرتبط با وروديتعار - ۱
  :يف وروديتعر-۱-۱

  
 )نگارندگان: منبع(يف وروديتعر يبرا يروند) ۱(

  

) وارد شونده(ار مخاطب يده ها را در اختير از پدينسبتا فراگ يانداز ع و چشميسر يافتين ورود دريح :موفق  يورود -۲-۱
  .باشد مترتببر آن  ييمعنا يعني. قرار دهد

ازجنبه  يکيآنها برزارائه شده است که هرکدام ا يف متعدديشهرها تعار يف وروديتعر يبرا :شهر يف وروديتعر -۳-۱
 يکه کامال مرتبط با ورود با تأكيد بر وسايط نقليه موتوري فيارن تعيازا يکيبه طور مثال . کند يد ميتاک يورود يها

  : بر اين امر اشاره دارد ستيامروز يهاشهر
 يفراهم م را يه موتوريل نقليق وسايطرازهستند که امکان ورود به شهر نيزم يبر رو ييمجراهاشهرها  يورود يمباد"

  ۱".آورد 

 و توجه به اينكهشهر  يورود ير خطيت غيماه تأكيد برن موضوع ، يبا امرتبط  يف حرفه هايتعار يتمام يجه ياما در نت
، موارد ان خود دارنديرا در م يدور حرکتيهستند که کر ينبوده بلکه حوزه و عرصه ا يدور حرکتيشهرها تنها کر يورود

  .مشتركي هستند كه در اين تعاريف به آنها اشاره مي شود
 شهرها يدنده ورويبه گذشته، حال و آ ينگاه - ۲

کالبد شهر در ظرف ...). دروازه، حصار، بارو،سوار، خندق،(شهرها بود يورود ،شهر در ذهن ناظر ين نشانه بصريدر گذشته اول
ت يق رويحس ورود ازطر. گرفته است  يق حوزه دروازه صورت ميحصار بارو و گاه خندق قرار داشته و ورود به شهر ازطر
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ها در  يورود. ه استشهر بود يمسافران بارو ينير عين تصويجاد شده و اوليباغات احصار و بارو و ظهور کشتزارها و 
  ۲.باشديم يقابل تامل و بررس يو عملکرد يراک گذشته  به لحاظ اد

  
  روازه دولتد                       دروازه شاه عبدالعظيم                                   دروازه قزوين                          
  )اسناد تاريخي: منبع( نمونه اي از دروازه هاي قديم تهران)۲(

 
 ين فضايب يو ادراک يدور بصريجاد کريجاد حس مکان، اي، ا يت بخشي، هويشامل دعوت کنندگ يادراک يها يژگيو

ت و نظارت، يامنن يخارج و داخل، تام ين فضايب يکيزيشامل برقرار ارتباط ف يخارج و درون شهر و به لحاظ عملکرد
م أانگر در نظر گرفتن تويها ب يژگين ويتوجه به ا كه است... شهر و  يسلسله مراتب يبه مسافران معرف يت و جهت دهيهدا

  .است يميقد يشهر ها يمعنا، عملکرد و شکل در ورود
ش يو پ ير ذهنيصون تينخست و آن است يورودشهر  برخورد مسافر با ين فضاينکه نخستيبا وجود ا نيز حال امروزه 

 .ميها رو به رو هست ياز ورود ير مناسبيه تصويرد،اما همچنان با عدم ارايگ ين اساس صورت ميا بر يو يها يداور
مطلوب،عدم نا ييمايس و يت، مملو از اغتشاشات بصريفاقد ساختار مشخص ، فاقد هو ييامروز فضاها يورود ياهاضف

حس ورود،  يالقا يساختار مشخص برانبود ، در ناظرزه يجاد انگيو ا يت بصريت درست مسافر، فاقد جذابيداهو ييخوانا
 يگريز ديچ يعيطب ياميباشد که عالوه بر س يم... آن و  ين رفتن عملکرد تفرجگاهيو از ب يطيت محيفين بودن کييپا

  .ان آنها وجود ندارديز ميتما يبرا
بافت  ناَيقيما هستند که  ندهيآ يشهرها يانيم يبافت ها ،امروز يه هايحاش ،ش شهرهايش از پيب يبا توجه به توسعه کالبد

بنابراين توجه به كيفيت فضاي ورودي شهرها و تبيين چندسونگر مسايل آن، يكي از  .خواهند بوددر آن زمان مساله دار يها
  .  اساسي ترين موضوعاتي است كه در طراحي و ساماندهي ورودي ها بايد در نظر گرفت

 شهرها  يو ورود  يشهر يضاهات فيفيک - ۳
  : ۳تيفيف کيتعر -۱-۳

از  ده هايپدز يت باعث تمايفيک. گذارد يخاص بر انسان م يو عقالن ير عاطفيباشد که تاث يده ميا پديز يک چي يچگونگ
شد ز بايک چي ييا معنايو ) يت عملکرديفيک(، عملکرد ) ا فرمالي يصور يت هايفيک(تواند حاصل فرم  يشود و م يهم م

  ).ييت معنايفيک(
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 ير دسته بندين آنها را به صورت زيت بيفيتوان عناصر و ک يم ميفضا بدان يل دهنده يان آنها را تشکياگر عناصر روابط م
  :نمود

  ييت فضايفيک -
 )عملکرد             ادراک(ت يفيک يان مولفه هايم ياز سازگار يت ناشيفيک -
 يه سکانس ها ميقب رتباط آن سکانس باواک يس که باعث تفکت موجود در هر سکانيفيک(ت سکانس ها يفيک -

 )هان سکانس ينحوه ارتباط ب ،شود 
  .است يت  باالتريفيجد کاک فضا وجود داشته باشد آن فضا ويدر انسان نسبت به  يشترياطر بخهر چه تعلق 

را  يو يازهاين ،رد يقرار گ تر سهل يشتر انسان را مخاطب قرارداده و با او در تعاملين امر مستلزم آن است که فضا بيا
فاده کننده داشته تننده و اسيب يبرا يشتريب يمعنا يعبارتبه . اش باشد يرفتار يالگوها يمناسب برا يبرطرف کند ظرف

  .ع تر انجام شوديو سر تر راحت ،باشد تا ادراک
  :يشهر يت در فضايفيک -۲-۳

باشند هر  يم يو فرم ي، عملکردييمعنا يده ها واجد مولفه هايپدگر يهمانطور که گفته شد همچون دز ين يشهر يفضاها
  . شود يت فضا بهتر ميفين مولفه ها همسوتر و هماهنگ تر باشد کيچقدر ا

  )۱۳۸۵پاکزاد " (سه گانه است ين مولفه هايز هماهنگ کردن اين يشهر يفه طراحيوظ" 
  :شهرها يت وروديفيک -۳-۳
  :قرار داد يابير مورد ارزيتوان به صورت ز يشهرها را م يدر ورود يطيت محيفيک
 يسازمان ادراک -
 ييسازمان فضا  =                  يسازمان بصر -
 يسازمان کالبد -
 يتيفعال -
 )يکيتراف( يارتباط -
 ستيط زيمح -

ست در واجد يبا يصورت گرفته م يها يابيآنها پس از ارز يطيت محيفيش کيو افزا يشهر يها يورود يسامانده يبرا
 يد ورودين بايهمچن. عام محسوب گردد اقدام کرد يشهر يورود يک عرصه يکه  يبه نحو يکردن عرصه ورودط ياشر
  .شود يخاص خود طراح يط و مختصات شهريها و سازگار با شرا يگر وروديز و خاص از ديمتما يها يژگيبا و
 موفق يورود يفضا يعوامل موثر در طراح - ۴
 يست محرک هايبا يد ميوسته و کامل به نظر آيظاهر شود و پ پرمعنابوده و  يقو ينحس مکا يدارا ييآنکه فضا يبرا

از  يبصر يمحرک ها يتجربه توال. جاد شوديمختلف تواما فضا را درک کرده تا حس خاص نسبت به آن مکان ا يحس
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 يت در فضا نقش مهمحرک، ن ادراک ما از فضاست يمهمتر يآنجا  که ادراک بصر از.شود يسر ميق حرکت در فضا ميطر
  .دارد ين حس مکان قويجاد ايدر کمک به ا

ک در يتوان بهره بر که هر  يم يمختلف يوه هاياز ش يبصر يجاد محرک هايو ا يادمان سازي يفضاها برا يدر طراح
و آن رده عمل ک يقو يجاد حس مکانيو ا يادراک يفضا يا در القاير يک مسي لفضا ها در طو ير، تنوع ، وحدت و توالييتغ

  : ن عوامل عبارتند ازين ايمهمتر. کند  يد ميرا تشد
 ييتسلسل فضا -۳                 ييت فضايزان محصوريم -۱
 )۱۳۸۲ب يقر( سرعت و حرکت   -۴               )آن يف شدگيتعر(لبه فضا  -۲

ست لبه يبا يم ير وروديمسزان سرعت و حرکت در يشهرها با در نظر گرفتن م يورود ين عوامل در فضاهايوجه به اتبا 
 يکه امروزه با سرعت باال يناظر يم گردد تا برايتنظ ينحوبه ، يتم و هارمونير يدارا ،ف شده با تناسبات موجهيتعر يها
جاد گردد يا يودر  يق تريعم يهنذر يص داده و تصويبر آن تشخ يشتريب يکند معنا يت ميه خود آن را روينقل يله يوس

  . ش جلوه گر شوديش از پيآن ب يطيت محيفيت کيدر نها يزياطره انگو خ ييت فضايتا هو
و  ينيسپس عو يرواناول  يکه در وهله ،د در مسافر وارد شده به شهر القا شود حس ورود استيکه با ين احساسيمهمتر

 يروان ينبه هابه لحاظ ج(ر ممکن است يغ يامر يحوزه ورود ياز آنجا که مشخص کردن ابتدا و انتها. باشد يم يکيزيف
 يکه فصل مشترک برداشت ها مي باشد ،ابتدا و انتهاي آن يورود ياصل يکره و بدنه يم پين بخش تنظيمهمتر)ادراک آن
  .استمتفاوت 

  

       
  ورودي هاي شهر نورفولک در ايالت ويرجينيا  )۳(
  )Comprehensive Plan for the Military Highway Corridor District- City of Norfolk ,Virginia : منبع(  
  

ل حفظ يبه دل ير وروديباال در اطراف مس يت بصريفي،ک) ۳تصاوير شماره(شود ير باال مشاهده ميهمانطور که در تصاو
با عناصر  يعالوه بر آن نشانه گذار. گردد يزه ورود در مسافر ميجاد انگيو ا يت بخشيمنطقه، موجب هو يعيطب يمايس

ي و همچنين حفظ شيب موجود در مسير باعث ر وروديدر طول مس ...)پرچم ها، پالکاردها، عالئم و  مانند(يمصنوع شهر
  .هويت بخشي، خوانايي، هدايت و جهت دهي مسافران مي گردد
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Marbella                                  شهر يورود Mogok                    شهر يورود  Montreat                شهر يورود Sharjah   

  ورودي شهري يانمونه اي از شهرهاي خارجي با دروازه )۴(

به نوعي باعث ايجاد کريدور بصري و ادراکي بين خارج و داخل شهر مي گردد که به  )۴ر شماره يتصاو(دروازه هاي ورودي
وجه داشت که وجود دروازه در شهرهاي البته بايد ت. اثرگذار است يشهر حس ورود به منزله مهمترين وظيفه يک ورودي

اما مي تواند به عنوان يکي از عناصر کمک کننده به . نمي تواند بيان کننده پديده ورود به آن باشد بزرگ کنوني به تنهايي
  .زايدفاين امر با ايجاد کريدور بصري بين داخل و خارج، بر غناي حسي حوزه بيا

  Jeannette-pennsylvania شهر يورود)۵( 
ر از يل وجود چشم انداز فراگياما به دل خورد يبه چشم م ياريبس ياگرچه اغتشاشات بصر )۵ر شمارهيتصو(ين وروديدر ا

  .رديگ يصورت م ينيو ع ييجاد شده و ورود به لحاظ معنايدن به شهر ايرس يع در ذهن ناظر از معنايافت سريشهر، در

   Shanghai شهر يورود )۶( 
موفق را  يشهر يورود يهايژگياز و ياريتوان بس ير مين تصويدر ا) ۶ر شماره يتصو(شود  يم مالحظههمانطور که 
ل ياز ورود به شهر تشک مطلوب يير و معناياز شهر صورت گرفته و در ذهن ناظر تصو يع و کليافت سريدر. مشاهده کرد

دعوت کننده و ل فرم خاص خود يه دلن داخل و خارج شهر بوده و بيب يدور بصريشهر نقش کر يدروازه ورود. گردد يم
ش يباعث افزا ير وروديمطلوب مس يعيطب يمايباالو س يت بصريفين کيهمچن. باشد يجهت دهنده به حرکت مسافران م

  .ن فضا خواهد گشتيجاد حس مکان و تعلق خاطر ناظر به ايت باعث ايکه در نها وهويت بخشي ت سکانس هايفيک
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  شهر يورود يزمان در فضار حرکت، سرعت و يتاث  - ۵
زمان حرکت  و ان ورود به شهر را با توجه به سرعت حرکتير حرکت است که جريک مسيشهرها شامل  يورود يفضا
 ريمس يط درن حرکت يا يقابل درک است که سرعت و زمان الزم برا ياست و تنها وقت يحرکت نسب. بخشد يل ميتسه

  .متناسب و هماهنگ باشد ،مشخص
مخصوص حرکت وجود  يفضاها يکه برا يمختلف ياسام.است و الزم وجود حرکت فضاست يت نسبحرک       

  .ابان، کوچه، اتوبان از آن جمله انديدور، راه، خيکر: انسان انواع مختلف حرکت وجود دارد ين است که براينشانگر ا،دارد
ن يل در اياختراع اتومب .ها محدود بود سرعت حرکت انسان  يمتماد يزمانها.شه سرعت را در دل خود دارد يحرکت هم

د ها محدود تر شده و يه ديشود که قسمت قابل کنترل در زاويل سبب مياتوم يسرعت باال.به وجود آورد ير اساسيينه تغيزم
 يبرا يات کمتريشتر شود جزئيهرچه سرعت ب. کند يرا طلب م يترشيب نيذه يابيد بسته تر شود، پس جهت يه  ديزاو

 ط دريان محهم از ما ل درحال حرکت با ادراکيک اتومبياز داخل  ما يط برايب ادراک محين ترتيبه ا. ماند يم يدرک باق
  )۱۳۷۵:۴۰۵گروتر ( .دارد  يادياختالف ز ياده رويحال پ

ان ن زميبنابرا. از دارديکامل فضا ن ادراک ياست که ناظر در حال حرکت برا ين جا منظور از زمان حرکت مدت زمانيدر ا
معکوس با سرعت حرکت دارد و هرچه سرعت حرکت باالتر باشد زمان حرکت کمتر شده و ناظر زمان  يحرکت رابطه 

در  مؤثر ياز مولفه ها يکيجه زمان حرکت يسرعت و در نت يشهر يورود يدر  فضاها. ط دارديدرک مح يبرا يکمتر
  .باشد يوسته ميبه هم پ يعملکرد و ييک سلسله مراتب فضايص يت تشخيمجزا و در نها يادراک فضاها

. ه  با سرعت حرکت باال صادق است يله نقلير با وسيمس يو ط يامروز يشهر ها ين مباحث در مورد وروديا يالبته تمام
ت يو کلپراکنده و نامربوط به هم مواجه شده  يباالتر با فضاها ين تر و زمان حرکتييپا ياده با سرعت حرکتيچه بسا ناظر پ

  .کنديواحد ادراک نم يشهر را به عنوان فضا يودور يفضا
د فرد با عبور از داخل سلسله مراتب فضاها، يادراک نمود، با يمتوال ينکه بتوان سلسله فضا را بصورت فضاهايا يبرا

  .ديمرتبط به هم ادراک نماص داده و آن ها را يز را تشخيمجزا و قابل تم يفضاها
  :هدارد ب يبستگ يمتوال يت فضاهايفيک

  تيمحصور
  يک مرتبگي

  تنگ و گشاد شدن فضا
  ده و مسقف بودنيسرپوش

  ه روشنيجاد سايا
  يد کالبديتاک

  يموانع بصر
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  )۱۳۷۸: ۷-۸ يغفار(عوامل وحدت 
 شهر يورود يفضا يحوزه ها -۶
ر يمسن يا. سازد يسر ميان ورود به شهر را مياست که جر ير حرکتيک مسيشهرها  يورود ينگونه که گفته شد فضااهم

ت يبا خصوص ييان با عبور از داخل فضاين  جريدر ا .باشد يخاص خود م يها يژگيبا و ۴ک به سه حوزهيقابل تفک يحرکت
دهند  يل ميرا تشک يوسته ايص و ادراک است و در مجموع کل به هم پيمجزا قابل تشخ يمستقل، سلسله مراتب فضاها

ن حوزه در واقع به عنوان يا. کامال مستقل دارد در نظر گرفت تيتوان به عنوان حوزه حد واسط که هويرا م يانيحوزه م
حوزه با ن يا. کند يفا ميشهر ا يورود يرا در فضا يگر نقش مهميکديل سکانسها به ين حوزه در تبدين و موثر تريبزرگتر

ر رفتار در دو يتفسگر، به يکديرون و درون به يل بيتبد يبرا يرون و درون شهر و دادن فرصت کافيمرز ب يروبر استقرار 
در مواجهه با   يکمرتبگيو با کاستن از  يتم کالبدير در رييک مفصل با تغين فضا به عنوان يا .کند يکمک م يطرف ورود

مه ين يبه عنوان حوزه ها يکنار يحوزه ها .سازد يسر ميگر را ميکديم دو عرصه به يل ماليک از دو عرصه، تبديهر 
  . کنند يعمل م يورود يمستقل در مجموع فضاها

  
  )نگارندگان: منبع( تقسيم بندي فضاي ورودي شهر )۷(

  
 يبرا ين آمادگيا. کند يحد واسط م يشتر ناظر را آماده ورود به حوزه يب يعيطب يهايژگيبا و يا حوزه خارجي اول يحوزه 

 يه صورت ميط نقليحرکت و سا ر آهنگييا تغيو ...) ت کارخانجات ويرو(ه يافت حاشبکه در يراتييتغ يورود، با مالحظه 
  .کنديده شهر فراهم ميت با پديو در نها ميانيعت را به حوزه يرون و طبيب هين حوزه نقش ارتباط اوليدر واقع ا. رديگ
ن يا. کند  يناظر را آماده ورود به شهر م داخليبه نام حوزه  يگريم مستقل ديحوزه ن مياني،حوزه  يعنيپس از حوزه دوم  

و در واقع تداوم حس  سازد يمسر يشهر م ياسط را با عناصر مصنوعشتر ارتباط حوزه حد ويب يمصنوع يها يژگيحوزه با و
  .شود يل مين حوزه تبديک شدن به شهر که در حوزه حد واسط وجود دارد به حس حضور در شهر در اينزد
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  )نگارندگان: منبع(روند ورود به شهر)۸(

  

 يهرش يدر فضاها يفرم، عملکرد و معن -٧

به فرم محتوا فقط به ده يک پديه يالبته تجز. باشد يفرم و محتوا م يدر جهان دارا يده ايمانند هر پد يشهر يفضاها
ل يتوان بدون فرم تحل يرا م ييتوان تصور کرد و نه محتوا يرا بدون محتوا نم يچ فرميه .راستيامکان پذ يصورت انتزاع

 )يو ذهن ينيع(دوگانه است  يخصلت يمحتوا دارا. ده نهفته استيک پديه در است ک يو مفهوم يمحتوا، موضوع،معن. کرد 
 يگر زندگيکديده در کنار يک پدي يمحتوا ينيو ع يذهن يجنبه ها. ند در داخل اثر نهفته است يا فرآيده يک پدي يمحتوا

: ز وجود دارديآن ن يتواک اثر نه فقط در فرم که در محي يشناخت ييبايعنصر ز. هستند نيعجکنند بلکه در هم  ينم
... و ) يساحسا و چه يچه عقل(ام يمعنا، ارزش، مفهوم و پ يانسان است ول يده برايک پديده يعملکرد به طور معمول فا

  )۹۶ص۱۳۸۵:  پاکزاد. ( باشد يده ميک پدي
نجا ياست که در ا يفرم، عملکرد و معن: شامل يشهر يده از جمله فضاهايهر پد يفيک يهمانطور که گفته شده مولفه ها

  :ميپرداز يک ميهر  يح و بررسيبه توض
  : 5ا صورتيفرم  -٧-١

  "يشناس ييبايکاگان، ز" ان آن استيو ب تجسدو نحوه رشد و محتوا و  يظاهر ، ساختار،چگونگ
  :ر استيند ادراک آن به صورت زيدر واقع فرآ. رد يگ ياست که مورد قضاوت قرار م يده آن بخشيا ظاهر پديفرم 

  
  6ند ادراک فرميراف)۹(
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 يمطرح م )ير کالبديو چه غ يچه کالبد يعيو چه طب يچه مصنوع(ز فرم و صورت خود را در سه بعد ين يشهر يدر فضاها
  .شود يادراک م يگوناگون يمختلف به صورت ها يمختلف و در مکانها يبسته به زمانها .کند
 :7عملکرد -٧-٢

ده ها را بر اساس عملکرد مشترک آنها گروه يشوند و گاه بالعکس پديده قائل ميک پدي يبرا يمتفاوت يگاه عملکردها" 
  )۱۳۸۵پاکزاد " (کنند يم يبند

  
  )نگارندگان: منبع( فرايند نياز به عملکرد)۱۰(

  

ان ين ميحال در ا.استفاده کنندگان است يازهاين يمختلف پاسخگو يها يامروز در بستر کاربر يشهر يعملکردها در فضا
 يا به عبارتيو  يهنجار ياتفاق افتادن رفتارها يجاد بستر مناسب برايازها، ايها با ن يزها، انطباق کاربرايح نيشناخت صح

 يشهر يت مطلوب تر فضاهايفيدن به کياست که در رس ياز عوامل يرفتار يمتناسب با الگو يرفتار يجاد قرارگاه هايا
  .رديست مورد توجه قرار گيبا يم
 :8 يمعن -٧-٣

  )۱۳۸۵پاکزاد "    (نديانسانها را برآورده نما يازهاين ييتوانند به تنها ينم يعملکرد يها ن راه حليبهتر" 
وجود داشته  يقابل درک يد معنايم بايح و مستقيو ادراک صر يختن احساسات انسانيانگ يلذا عالوه بر ظاهر و عملکرد برا

  .باشد
  9.رندفرهنگ ما دا يو بطور کل يو اجتماع يفرد يارهاو هنج و ارزشهادانش  ،شه در تجربه يو ر اند يآموختن يمعان

ن يگردد ا يفضا م يحس يو غنا يت بخشي، هويزيشود منجر به خاطره انگ يحادث م يشهر يک فضايکه بر  يمعان
دار محل در ذهن و خاطر ياست که موجب پا يجمع ين فضا و انسان به وجود آورنده اشتراکات ذهنياحساس تعلق و تعادل ب

  10.شود يدان و استفاده کنندگان از فضا مشهرون

  ارزيابي مولفه هاي کيفيت محيطي در حوزه هاي ورودي شهر   - ۸
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ر يتصو و شتر باشد، ادراک فضا سهل تر صورت گرفتهين مؤلفه ها بيب يط هرچه هماهنگيت محيفيک يمؤلفه ها يابيدر ارز
ازمند انجام ين امر نيبه ا يابي، دستيورود يون فضاهمچ يشهر يدر فضاها. ماند يم ياز آن به جا يق تريعم يذهن

را در بر  ييو محتوا يل فرمئمسا يکه به صورت چند جانبه تمام ياقدامات. رديگ ين عرصه صورت مياست که در ا ياقدامات
زه حو يفيک يمؤلفه ها يابيو ارز يتواند در بررس ين ميمتخصص يجامع برا يک الگوين راه وجود يدر ا. داشته باشد

  .فا کنديا ي، نقش اساسيورود
باشند  يدر فرم و محتوا م ييتفاوتها يار دارايرغم وجوه مشترک بس يشهر، عل يورود يشده فضا يم بنديسه حوزه تقس

، يحوزه ورود يدر بررس .رديگ يگاه منطقه مورد مطالعه انجام مياز و جايمتناسب با ن يک، اقداماتيدر هر  آن يکه با بررس
، يفرم يهايژگيبهتر و يدسته بند يبرا يشتر مسئله ، ابزار مناسبيوضوح ب يک از مؤلفه ها برايدن هرکر تر يجزئ

  .خواهد بود ييو معنا يعملکرد
رود،  يانتظار م يو خارج ياني، ميداخل يک از حوزه هايکه از هر ييهايژگويشود،  ير مشاهده ميهمانطور که در جدول ز

 به گونه اي كه ويژگيهاي فرمي ورودي شامل. باشد يک مؤلفه مياست که سازنده  يتر يکل يهايژگياز و يدر واقع بخش
كالبد، سيما و منظر، ويژگيهاي عملكردي شامل كاربري ها، فعاليت ها و ارتباطات و در نهايت ويژگيهاي معنايي مسائل 

  ۱۱.فته استمورد ارزيابي قرار گر ۳و  ۱،۲ادراكي و هويتي را در بر دارد كه در هر سه حوزه 
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 )نگارندگان: منبع(فضاي ورودي شهر ) مياني و داخلي خارجي،(بررسي مؤلفه هاي کيفيت محيط در سه حوزه) ۱۱(
  

  يمه مستقل داخلين) ۳(حوزه   يانيمستقل م) ۲(حوزه   يمه مستقل خارجين) ۱(حوزه     يفيک يمؤلفه ها

  
  

  يفرم
  )ي،ظاهريصور(

  ما ويس
  منظر

  به سمت شهر يدعوت کنندگ -
  بکر يعيباز بودن بستر طب -
  يشهر ين نشانه هايتظاهر اول -
  شتريب يعيطب يها يژگيو -

  با باشديت در کل زيبه حد کفا -
  نقاط عطف و جذاب -

  يريف عرصه ورود تصويتعر

  با باشديت زيبه حد کفا -
  تذکر دهنده ورود و خروج به شهر -
  قابل تحول و نو شدن باشد -
  يکيزيف عرصه ورود فيتعر -

ن يو تعامل متناسب ب ينيهمنش -  کالبد
با تسلط  يعيکالبد و عرصه طب

  يعيعرصه طب

 يو جهت دهندگ ييت خوانايقابل -
  به شهر

 يساخت و سازمتناسب با معمار -
  يبوم
ل يتبد ياد برايز يريانعطاف پذ -

  ندهيدر آ يشدن به بافت درون شهر
  ف شدهيتعر يوسته يپ يلبه ها -
در تناسبات و  يتم و هماهنگير -

  ارتفاع لبه ها
  
  
  
  
  
  
  

  يعملکرد

  نهيبا زم يتناسب کاربر -  ها يکاربر
 يه روستاهاب يخدمات رسان -

  )يشعاع عملکرد منطقه ا(اطراف 
ن يبه مسافر يامکانات رسان -

  يعبور

  نهيبا زم يتناسب کاربر -
به شهر و  يخدمات رسان -

  اطراف يروستاها
  ن شهريبه مسافر يخدمات رسان -

  يمناسب کاربر يهمجوار -
  نهيبا زم يتناسب کاربر -
شعاع عملکرد (به شهر يخدمات رسان -

  )يشهر
  

 ياس عملکرديف سطح و مقيتعر -  ت هايلفعا
مجاز به استقرار و  يت هايفعال
  حضور ين محدوده هاييتع

 ياس عملکرديف سطح و مقيتعر -
مجاز به استقرار و  يت هايفعال
  حضور ين محدوده هاييتع

متناسب با  يتيفعال يف گروههايتعر -
  ت وروديماه

متناسب با  يتيفعال يف گروههايتعر -
  شهر تيت و هويماه

  ارتباطات
  )آمد و شد(

  رو به کاهش يت حرکتيفيک -
عرض راه متناسب با حجم تردد و  -

  يشهر يرش راههايحجم پذ

  )۱(کاهش سرعت نسبت به حوزه -
) ۱(کاهش عرض نسبت به حوزه  -
  جاد سلسله مراتبيا يبرا
  يو راحت يمنيا -
ه يل نقليانواع وسا يبرا يلتريف -

  متناسب باشد

  )۲(نسبت به حوزه کاهش سرعت  -
) ۲(کاهش عرض نسبت به حوزه  -
  جاد سلسله مراتبيا يبرا
 يمرکز يادامه راهها تا بخش ها -
  يريش نفوذپذيافزا يبرا
  يو راحت يمنيا -
  

  
  
  

  ييمعنا

نسبت به  يش عناصر شهريافزا -  يروان يف عرصه وروديتعر -  يادراک
  ييش خوانايجهت افزا) ۱(حوزه

  اهنگهم ياستفاده از طراح-

  جهت دهنده به مرکز شهر -

در  يتفرجگاه يژگيداشتن و -  يتيهو
  يجاد خاطره جمعيا يراستا

 يخدمات يوجود مجتمع ها -
  يزيخاطره انگ ين در راستايمسافر

  ت شهريبازتاب دهنده هو  -
در ساخت و  يبوم ياستفاده از معمار -

  ساز
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  : يريجه گينت
تا  ،باشد يان ورود به شهر ميجر ير حرکتيجاد سلسله مراتب در مسيازمند ايشهرها ن يورود يبا توجه به مطالب فوق ، فضا

 يواسط فضا يه به حوزه هاان توجين ميدر ا .شود يريدو عرصه با هم جلوگ يو مواجهه ناگهانورود به شهر  يکمرتبگياز 
مستقل و  يشامل حوزه هان حوزه ها که يا .باشد ين امر ميبه ا يابيدست ين ابزار برايداخل شهر بهتر يخارج شهر به فضا

ن مفاصل يا. سازد يتم و آهنگ ورود به شهر را ممکن مير ريي، تغاست به عنوان مفصل )  يو خارج يداخل(مه مستقل ين
  .دارا باشد ،الزم است يشهر يرا که در هر فضا ييو معنا ي، عملکرد يفرم يها يژگيد ويبا

در جهت ادراك فضا و توجه به مسائلي چون ) با فاصله و بدون فاصله(اين موضوع با به كار گيري تمامي حواس انساني 
ر گروه هاي اجتماعي، توانايي انسان در حركت، تغييرات فضا در طول زمان، فرهنگ مردم منطقه، ميزان پاسخگويي به حضو

  .ميزان استفاده مرتب و  دائمي شهروندان از فضا، ميزان كارايي فضا و بسياري موارد ديگر محقق مي گردد
و با  رود متناسب بوده يم انتظار که از آن حوزه يگاه و توقعاتيست با جايبا يو اقدامات صورت گرفته در هر حوزه م يطراح

، يجمع اتجاد خاطرياو ت خاص خود يهوم که با يبرس يشهر يدر شان نام ورود ييفضاهافوق به  يفيک يلفه هاين مؤمات
  .بماند يباق يتا مدتها در ذهن هر مسافر و شهروند

  

  
  
  :نوشت يپ

مجله  شده، ي و امير حسين پورجوهري،مبادي ورودي شهرها و تدوين اصول و معيارهاي ساماندهي براي بازيابي يک فضاي شهري فراموشضا ابلقيرعل -1
  ۶۶ص  ،۱۳۸۵، مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري ،۵۳شماره  ،آبادي

حسين سلطان زاده، فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي ايران، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران،  :شتر رجوع شود بهبراي مطالعه بي -۲
 ۱۴۱، ص۱۳۷۲

۲-       Qaulity  
۴- District 
۵-Shape,Forme  

  ۱۳۸۵، يدي، انتشارات شهيشهر يند طراحيو فرا ينظر ي، مبانپاکزاد جهانشاه: شتر رجوع شود بهيمطالعه ب يبرا -۶
۷-   Function  

۸-Virtuallity  

اينکه ظاهرا متوجه جزئيات فيزيکي معاني قابل درک هستند و ادراک ميشوند اين ادراکات غالبا بسيار صريح و مستقيم به نظر مي رسند چرا که ما بدون " -۹
  )۱۹۷۶نيسر " (بشويم اين معاني را درک مي کنيم

  ) ۱۳۷۶لينچ "( معني خاصيتي از محيط است که مي تواند فرد را به ديگر جنبه هاي زندگي مرتبط سازد "- ۱۰
وط به سيما و منظر به حساب مي آيدکه خود بخشي از از ويژگيهاي مرب) ۲(به عنوان مثال دعوت کنندگي به سمت شهر در حوزه نيمه مستقل خارجي -۱۱

  .مؤلفه هاي فرمي يک فضاي شهري است
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