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 تحقق آن و نقش عنصر نشانه در کیفیت مکان ورود به یک شهربررسی 

 

 

  2رضا شکوری، 1,1 دریا فارسی مهاجر

 یزد و معماریدانشکده هنر  دانشجوی کارشناسی ارشد . -1

 استادیار دانشگاه یزد . دانشکده هنر و معماری یزد -2

 

 

 خالصه

 

در ورود به شهر با آن مواجه می شود، دارای اهمیت بسیار  کیفیت ورودی شهرها به عنوان اولین مکانی که مخاطب

و همچنین است. شناخت مولفه های کیفی اين مکان در راستای  ارتقاء آنها در ابعاد کالبدی ،کارکردی و معنايی الزم 

داده های آن  . در اين مقاله که اطالعات وو ملزومات اين مکان، ضروری می باشد يافتن پاسخی مناسب در جهت رفع نیازها

ابتدا به بحث پیرامون  دو طريق مطالعات کتابخانه ای و همچنین روش میدانی طراحی و توزيع پرسشنامه، به دست آمده،از 
مولفه ی شکل دهنده آن و زيرشاخه های هر يک پرداخته شده است. سپس راه حل هايی جهت ارتقاع سطح 3مکان، 

ر يک از آن ها ارائه گرديده. به دنبال آن پس از ذکر تعاريف مختلف از ورودی کیفی مولفه های مذکور و عوامل موثر در ه

به بررسی قیاسی چند نمونه موردی از ورودی شهرهای مختلف ايران، همچنین معرفی ابعاد مختلف ورودی و ترتیب ادراک 
آسیب های ناشی از فقدان  آن ها هنگام ورود به شهر و نیز بحث پیرامون ضرورت وجود ورودی تعريف شده در شهرها و

آن، پرداخته شده است. پس از آن به ارائه تعريف نشانه های شهری، بررسی کارکرد آن ها، ضرورت وجود و مکان يابی 

مناسب جهت استقرارشان در شهر ورود گرديده و در نهايت به پیشنهاد طراحی و ساخت عنصر نشانه در اين مکان )ورودی 
 و تحقق کیفیت مطلوب پرداخته شده است. نیازهامناسب جهت پاسخ دهی به  شهر( به عنوان يک راهکار

 
 

 ، مکان ، نشانه شهر، ورودی ، کیفیتکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

يکی از مباحث مهم شهری در دوران معاصر، کیفیت فضاهای شهری و راهکارهای ارتقاع آن می باشد. کیفیت ورودی 

ويژگی های  ه مخاطب در ورود به شهر با آن مواجه می شود بسیار حائز اهمیت است.شهرها به عنوان اولین مکانی ک
فضايی ورودی های شهر های ايران، همواره تجلی عناصر محیطی، اجتماعی و فرهنگی آن ها بوده است.  -ساختار کالبدی

 دهد.می ار قرر او ختیارا در ا شهراز ضحی اری واگذ، ارزش مخاطبد نزذهنی در شتن تصوير اگذه جا با بيک ورودیِ خوب 

                                                 
1 Corresponding author:  
Email: fortunategirl_619@yahoo.com 
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اصول عملکردی به تنهايی نمی توانند جوابگوی نیازها و حقوق جامعه باشند و متاسففانه امفروزه طراحفان بیشفتر بفه 

عملکردی توجه می کنند. اگر مکان ورود به شهر کیفیت نازلی داشته باشد ، مردم فقط به قصد عبور و رسیدن به  مباحث
کنند و عالقه ای به گذران اوقات و استراحت در آن ندارند، اما در مکان هايی که از کیفیت فضايی باال مقصد از آن گذر می 

برخوردار هستند، عالوه بر هدف اصلی عبور ، تمايل به درنگ و حضور در محیط و انجام فعالیت های اجتماعی به وجود می 

اده تعداد زيادی از شهروندان و تفازه وارديفن بفه شفهر از ايفن آيد. با توجه به اهمیت مبادی ورودی شهرها و به علت استف

و همچنفین شناخت مولفه های کیفی اين مکان در راستای  ارتقاء آنها در ابعاد کالبفدی ،عملکفردی و معنفا الزم مسیرها، 
 رسد.ضروری به نظر می يافتن پاسخی مناسب در جهت رفع نیازهای ذکر شده

 

 

 روش تحقیق  .2

عات و داده های اين تحقیق، از دو طريق مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی طراحی و توزيع پرسشنامه، اطال       
الزم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت باز و به طور خاص برای متخصصین در حوزه معماری،  گردآوری شده است.

زينش شهرهای نسبتا بزرگ و مطرح ايران گبین اهالی  طراحی شده است. عالوه بر اين، جامعه آماری به صورت هدفمند، از

 شده اند. در مرحله بعد، داده های جمع آوری شده، کدگذاری، دسته بندی و سپس مورد تحلیل قرار گرفته اند.

 

 

  تعریف کلمات کلیدی موجود در موضوع تحقیق  .3

غال شده و دارای بار معنايی و ارزشی اشمکان بخشی از فضاست که توسط شخص يا چیزی گودال معتقد است :  مکان

 .]1[ است. برهم کنش افراد با اين محیط بالدرنگ است که ويژگی های آن را متمايز از مناطق اطراف می گرداند 

گذارد، کیفیت باعث تمايز پديده باشد که تاثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان میچگونگی يک چیز يا پديده می :کیفیت

 .]2[ تواند حاصل فرم عملکرد و يا معنای يک چیز باشدشود و میها از هم می

 .]3[: آنچه سبب شناختن کسی يا چیزی شود  نشانه

نشانه های شهری را عواملی معرفی می کند که بیرون آن ها به ديده ی ناظر می آيد و مقیاس  1کوين لینچ نشانه شهری:

د شخص نشانه ها بی نظیر بودن آن هاست، عاملی که منحصر به فرآن ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. از خصوصیات م

 .]4[باشد و در ذهن خاطره ای بگذارد 

که نشانه های شهری، عناصر، بنا و يا  ارائه شده پیرامون نشانه شهری، اين استمطلب مشترک در تمامی تعاريف  
 ی مرجع مورد استفاده قرار می گیرند.يکی نقطه اری می کنند و به عنوانقسمتی از بنا هستند که يک مکان را عالمت گذ

 

 

  "2جان پانتر"مولفه های مکان بر اساس مدل  .4

سه مولفه ی کالبد، کارکرد و معنا، در خلق حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل مالحظه ای با سه مولفه ی 
 .]2[بد، فعالیت و تصورات تشابه دارد پیشنهادی کانتر، يعنی کال
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 (1)شکل مولفه اصلی مکان 3زیر شاخه های  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولفه اصلی مکان 3زیرشاخه های  _1شکل 
 

 

 معرفی برخی زیر شاخه های وجوه اصلی  .6
 

 :وجه کالبدی

  :5[يعنی با ثبات و با دوام، چیزی که ثابت و برقرار می ماند پايداری[. 

  :4[دن يک مکان را فراهم می آورد خوانايی کیفیتی است که موجبات قابل درک شخوانايی[. 

  :6[ يعنی آن چه که حیات و زندگی در او وجود دارد و زنده خواهد ماندماندگاری[. 

  :7[تنوع تجربیات حسی که موجب لذت استفاده کنندگان شود غنای حسی[. 

 :وجه کارکردی

  :کاربران عرضه  ق انتخاب بیشتری بهمکان هايی که بتوانند به منظور های متنوعی به کار آيند و حانعطاف پذيری

 .]7[ کنند، انعطاف پذيرترند

  نفوذ پذيری: سهولت، تنوع و تراکم مسیرهای ورود و خروج و هم چنین زمان و فاصله ی دستیابی به نقاط مختلف

 .]7[بافت های شهری 

 است یزا با کل ضروراج بین نظم یدر ترکیب های پیچیده به کارگیری سلسله مراتب برای برقرار: سلسله مراتب .

 .]8[در اين خصوص نشان دادن چگونگی ارتباط جزئیات فرعی به بخش های اصلی ساختاری، مفید خواهد بود 

 وجه معنایی:

 لینچ معنای. ]9[دهند  می معنا محیط به ... و ها جهانبینی باورها، ها، ارزش مجموعه خود، شامل فرهنگ با مردم
 .]11[داند  می ذهنی الگوهای و فضا کالبدی عناصر بین رابطه را حاصل مکان
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 تعریف ورودی  .7

ورود نام دارد. در  ،رسوخ و نفوذ به داخل يک پديده، زيباسازی مبادی ورودی شهرطبق تعاريف آورده شده در کتاب 

 «رد شدن است.ورود در لغت به معنای رسیدن، در آمدن و وا» چنین آمده است: « ورودی»لغت نامه دهخدا در مقابل واژه 

توانند اين شود. ورودی ها میماهیت هر فضا پس از ورود به آن از خالل جنس فضا و رفتارهای کاربران ادراک می
ه مخصوص خود را داردکه در عین همپوشانی نسبی با کیفیت فضای برون و زادراک را آسان کنند. ورودی قلمرو و حو

 و مفصل اتصال )نه صفحه انفصال( بیرون و درون می باشد. درون، دارای شخصیت مستقلی است و فصل مشترک

کند. از میان تمامی فضاهای موجود، ها همواره فضا را با ترکیب مکان و زمان در قالب يک پديده ثبت میذهن انسان

ر يک در معماری با وارد شدن و حضور د شوند.معموال فقط آنهايی که واجد حس مکان هستند در ذهن افراد تثبیت می
شود. با مشخص کردن چگونگی ورود به يک مکان ) نظیر حد خصوصی و عمومی آن و ... کشف می ،فضا، ويژگی های آن

-يابد و نشانه گذاری میخواه يک شهر باشد، خواه يک محله و حتی يک بنا ( آن مکانِ خاص برای ساکنینش هويت می

 شود.
به درون است. از آنجا که ورودی طیف گسترده ای از افراد را دربر  ورودی گذار از محیط عمومی به خصوصی و از بیرون

گیرد و مخاطبان آن صرفا شهروندان آن شهر نیستند، بايد بر اساس تصوير ذهنی عمومی افراد و اشتراکات ذهنی جمعی می

 .]11[« ردد.بزرگتر، نه صرفا شهروندان، طراحی گ

 :حاصل شدورودی شهر های زير برای تعريفتحقیق حاضر، بر اساس پرسشگری صورت گرفته از جامعه آماری 

 اولین احساس بودن در شهر جای 

 درگاهی که در برخورد اول معرف مختصری از شهر باشد 

 مکانی که حس رسیدن را القا کند و يا نويد رسیدن دهد 

 مجموعه ای از عناصر تعريف کننده که ذهن را برای ورود محیا می سازند 

 ان برای اتصال فضای شهری و غیر شهریمفصلی واجد حس مک 

 مکانی که اولین مواجهه با شهر در آن رخ می دهد 

 حد و مرز تملک مردم يک شهر 

گیرد. در گاهی ورود به يک فضا روشن و مشخص و به ساده ترين شکل از طريق رسوخ از يک سطح عمودی صورت می
با بروز تدريجی تمايزات دو فضا است و با عبور از يک يا چند  مقیاس يک شهر، غالبا ورود از يک فضا به فضای ديگر همراه

مبادی »گیرد که افتد. شهر يک پديده است و ورود به آن از مجراهای معین و مشخصی صورت میفضای واسط اتفاق می

 .]11[ شودشوند. مبادی ورودی شهرها مسیر حرکت ورود به شهر را شامل میخوانده می« ورودی شهر

  : از جملهبه شیوه های مختلفی دسته بندی کرد، امعه آماری مخاطب اين پژوهش، ورودی شهر را می توان از نظر ج

 گی )ورود مستقیم( تا تدريج )ورود غیر مستقیم(مرتبطیفی از يک 

  از جنس معماری و يا غیر آنعنصر يا فضايی 

 ( صرفا نمادين و نشانه يعنیعملکردی و يا غیر عملکردی عنصری کارکردی )ای 

 طراحی شده به صورت هدفمند و يا شکل گیری خود به خود 

 «عنصری شاخص و متمايز به لحاظ معماری )حداقل در محدوده »يا « عنصری شاخص به لحاظ روانی يا خاطره ای

 «عنصری خاص برای هر شخص که می تواند برای افراد مختلف متفاوت باشد»ويا « اطراف خود(
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صوص شهر های بزرگ، در گذشته از ورودی های مشخص و تعريف شده و گاها از دروازه عموم شهرهای ايران و به خ 

ه مراتب فضايی های ورودی برخوردار بوده اند. اما متاسفانه امروزه به دلیل گسترش بی رويه شهرها و برهم خوردن سلسل
وضعیت کنونی برخی شهرهای بزرگ ها، فضای ورودی شهرها دچار بی هويتی شده است. در اينجا به در نظام کالبدی آن 

 ايران اشاره شده است :

 :يکی از ورودی های شهر يزد به وسیله دروازه قرآن تعريف شده که اين نوع از ورودی هم نقش نمادين و نشانه ای  يزد

 (2)شکل .مذهبی -و هم اعتقادی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروازه قرآن یزد _2شکل 
 

 :در گذشته ورودی شهر محسوب می شدند، امروزه در دل شهر قرار گرفته اند و هم در اصفهان میادينی که  اصفهان

  پس از گسترش فراوان، وردی تعريف شده ای ندارد. اکنون اين شهر

 :مذهبی را در خود  -نقش کارکردی، نشانه ای و اعتقادی 3ورودی شهر شیراز توسط دروازه قران تعريف شده که  شیراز

 (3است. )شکل جای داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دروازه قرآن شیراز _3شکل 
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 :دی ويک بلندی که مسافرين از آنجا حرم را می ديده و سالم می دادند( به عنوان ور« ) تپه سالم»در گذشته  مشهد

  .می شده اما امروزه مردم عوارضی را به معنای ورود به شهر می دانند قلمداد شهر مشهد

 :در اين برج وجه نمادين و  وآزادی بوده که امروزه در دل شهر قرار گرفته  در گذشته ورودی غربی تهران برج تهران

 (4. )شکلپر رنگ است عملکردی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 میدان آزادی تهران _4شکل 

عدم تعريف  ووجود يک ورودی تعريف شده به سان يک مقدمه چینی است که رفتار و ذهن مخاطب را آماده می کند 

که تاثیری منفی  را در پی داشته باشد، ورود به شهر و در نتیجه عدم تطابق رفتار با محیط جديدعدم خوانايی  دتوانآن می
مثال عدم تنظیم سرعت اتومبیل متناسب با جاده و . صورت يک ناهنجاری نمايان می شود بر روی محیط گذاشته و به

تواند از آن هر شهر عنصری است که میعالوه بر اين، ورودی  .شهرگسترش بی رويه شهر و مشخص نبودن حد و مرز آن

شهر هويت بپذيرد و هم چنین به آن شهر هويت ببخشد. بنابراين شايد بتوان گفت که با عدم تعريف ورودی برای يک 

  شهر، نمی توان از اين عامل برای هويت بخشیدن به آن شهر بهره برد.

نده فرهنگ و معماری تواند نماد و نشانه شهر و نمايورودی شهر می ، «زيباسازی مبادی ورودی شهر»بر اساس کتاب 

 .]11[ شودزيرا عنصری از شهر است که حین عبور از شهر و بدون ورود به آن نیز ديده می مردم آن باشد

 
 

 معرفی ابعاد مختلف ورودی  .8

کتی را به صورت در بخش های اولیه مبادی ورودی، مخاطب تغییر کیفیت محیط پیرامون مسیر حربعد روانی ورود: 

کند. اين امر با ظهور عالئم، نشانه های راهنما و نیز بناهای پیرامون شهر ها ) مانند سیلو ، نیروگاه و ... ( ملموس درک می

کند. در اين مرحله شود و مخاطب را به لحاظ روانی منتظر ورود به شهر میيا تغییر آهنگ حرکات وسايل نقلیه درک می

 .رويت نمی شودنی از شهر هیچ گونه نشانه عی
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شود. گاه اين نشانه بصری دورنمايی از کل شهر است. باظهور، مرحله ورود تصويری به شهر آغاز می: بعد بصری ورود

در برخی موارد اين نشانه بصری ناشی از تغییر نسبت عرصه های ساخته شده به عرصه های رها و جا افتاده است و با 

 شود.نمايان میای ساخت و ساز های حاشیه

شود. دهد عرصه ورود فیزيکی خوانده میآن بخشی از ورودی که به مسافر حس حضور در شهر می: بعد فیزیکی ورود

 (5تند و مرزهای دقیق و قطعی ندارند. )شکلهای مفهومی، از لحاظ موقعیت مکانی، سیال و منعطف هساين حوضه

ای مصنوع و طبیعی، در تقويت اين حس هوانی، بصری و فیزيکی را در بر دارد. تغیر فضارخروج از شهر نیز سه بعد 

 .]11[ موثر است

 

 

 

 

 
 _ ترتیب ادراک ورود به شهر5شکل 

 

 

 وجه اصلی مکان 3اطالعات به دست آمده از جامعه آماری، در رابطه با هر یک از   .9

 بخش اول: وجه کالبدی
 از جمله داليل زير، الزم است که شاخص شود: ورودی هر شهر بنا به داليلی،

 .يک ورودی شاخص، بیانی واضح و روشن، به منظور درک حضور و يا عدم حضور در فضای شهری است .1

 .بنگريم، آن گاه شاخص بودن آن اهمیت ويژه ای می يابد نشان شهریاگر به ورودی شهر به عنوان يک  .2

 .ری و غیر شهری اهمیت ويژه ای داردبین فضای شه مفصلشخصیت اين مکان به عنوان  .3

 .ش باشدايک ورودی تعريف شده و شاخص می تواند ابزاری برای عرض اندام يک شهر به مخاطبین .4

 .شاخص بودن ورودی در ثبت شدن آن در ياد و خاطره ی افراد بسیار موثر است .5

اشد، برای افراد مختلف به گونه ای قابل ورودی هر شهر به هر گونه ای که ب ذکر اين نکته حائز اهمیت است که همچنین

 دشود اما می توان با طراحی و تعريف يک ورودی واحد و شاخص، يک تصوير مشترک برای همه افراد به وجوتشخیص می

 آورد.
ضمنا فضای ورودی  با ايجاد تمايز و تفاوت بین فضای قبل ورودی و بعد از آن می توان به القای حس ورود کمک کرد.

ست که در مسیر حرکت از محیط طبیعی به محیط مصنوع، دارای تدريج و سلسله مراتب باشد به طوری که يک بهتر ا

به کمک اين عوامل و همچنین عامل دعوت کنندگی، قرار دادن نشانه ها و  سناريو بین سکانس های مختلف آن حس شود.

 توان به ايجاد اين حس کمک کرد.محوطه سازی می
تلف اطالعات، از اولین مواجهه بصری از راه دور، تا نزديک ترين مواجهه، که ممکن است حضور وجود اليه های مخ

براين داشتن اليه بنا پیاده در مکان ورودی و حتی لمس کالبد بنای ورودی باشد، به عمق ارتباط کاربر و معماری می افزايد.

 بندی و اطالعات گوناگون در هر اليه اهمیت ويژه ای دارد.
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 دوم: وجه کارکردی بخش
واژه ی فاصله را فاصله ای که مخاطب، اولین درک از ورودی يک شهر را دارد، تا رسیدن به آن اهمیت ويژه ای دارد. 

البته که اين فاصله تحت تاثیر شرايط سايت قرار می گیرد  .جهت فاصله زمانی و مکانی مورد بررسی قرار داد 2توان از می

فاصله اولین چشم انداز به ورودی تا رسیدن به آن نه بايد خیلی طوالنی، و نه لحظه ای باشد بلکه اما بايد توجه داشت که 

 بايد به اندازه ای باشد که فرصت انطباق رفتار کاربر با محیط جديد را فراهم آورد.
کمتر! فاصله  عظمت و شکوه ورودی يک شهر بهتر است متناسب با درجه عظمت و اهمیت آن شهر باشد، نه بیشتر و نه

ورودی نیز شايد عاملی کیفی باشد که بر اين عظمت بیافزايد، بنا براين بهتر است برای هر شهر متناسب با آن  ديده شدن

  پیشنهاد شود.
اين نکته نیز قابل توجه است که ديده شدن ورودی از يک فاصله مناسب باعث خوانايی مسیر، خصوصا برای مسافرين 

درک مردم از موقعیت مکانی خود و همچنین می تواند در  س ايمنی و آسايش را ايجاد می کندمی شود و ناخداگاه ح

اين امر ممکن است توسط ورودی يا هر عامل ديگری تحقق يابد، اما ماهیت ورودی با کمک کننده باشد.  نسبت به شهر

ودی يک شهر، به خصوص شهرهای بزرگ، از البته نمی توان انتظار داشت که ور .اين مسئله مرتبط بوده و هم خانواده است
تواند در محدوده اطراف خود، در مسیر يابی و مکان يابی نسبت به شهر مفید و موثر باشد اما می قابل رويتتمام نقاط آن 

جهت مکان يابی و درک موقعیت مکانی در  واقع شود و شاخص شدن ورودی میتواند در اين امر کمک کننده باشد.

 .در داخل فضای شهری بهره ببريم نشانه هايیبهتر است از  شهرهای بزرگ،
توجه به روابط . با توجه به بعد کارکردی ورودی، امکان دسترسی به آن می تواند بسیار مفید و موثر بر کیفیت آن باشد

آسايش در  و دسترسی ها از جمله پیش نیاز های طراحی در اين زمینه می باشد چرا که مواردی همچون امنیت، آرامش و

 ارتباط مستقیم با حل روابط عملکردی و دسترسی هاست، اما شايد برای سواره دسترسی غیرمسقیم مناسب تر باشد.

باال بردن میزان حضور در مکان، موجب ارتقاع کیفیت، سرزندگی و پويايی آن می شود، بنابراين برخوردار بودن از همچنین 
 -ن در کالبد و کاربری ها،  بهانه حضور مردم را فراهم کرده و بر کیفیت ورودی امکانات رفاهی برای مسافرين و گردشگرا

در اين زمینه مثال ( 8و7)شکلو دروازه قرآن شیراز ( 6)شکل میدان آزادی تهران  می افزايد. -به عنوان يک فضای شهری 

 د.زدنی هستن

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 میدان آزادی تهران _6شکل
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 هر شیراز ورودی ش _7شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی شهر شیراز  _8شکل

 

 

 بخش سوم: وجه معنایی
متناسب با شان آن شهر، و آينه ای از  ،خورد اول با آن موجه می شويمورودی يک شهر بايد به عنوان عنصری که در بر

 ون: امنیت، سرزندگی،ده مفاهیمی چدر برگیرن، و همچنین فرهنگ و هنر، تاريخ، مذهب، معماری بومی و هويت يک شهر

 باشد. پويايی، صمیمیت و خاطره انگیزی
احساسی (  چهه عقلی و چمفهوم و پیام ) ،انسان است ولی معنا ، ارزش یعملکرد به طور معمول فايده ی پديده برا

تواند  ، معنا میاست متفاوتی یمعنا و محتوا می باشد، که شامل جنبه ها یهر فضايی دارا .]12[باشد پديده می   کي

را به مخاطب بفهماند و يا تنها به معرفی خالق خود بپردازد . اين معانی  ملت  کتاريخ و آداب و رسوم  ي ،مذهب، فرهنگ

برگرفته از نظرات  ی.جهانشاه پاکزاد طی مقاله ا رددحسی فضا گ ی، هويت بخشی و غنا یمی تواند باعث خاطره انگیز
هويتی باشد که  یدارا ءداشته باشیم نخست الزم است شی ءشیيک  از یتصوير اينکه یکوين لینچ اعالم می کند ، برا

و  دآوردرمستقل به شناسايی  جدا و یديگر متمايز کند و شی مورد نظر را به صورت واحد ءشی را از اشیا ،به واسطه آن

 یخاص است يا معنا یا اعم از معنايی که متضمن استفاده، ناظر واجد پاره ای از معانی یآنکه شی بايد برا ديگر
جهان شاه پاکزاد به نقل از حاصل می آيد. و اشیاء ديگر  شی برحسب رابطه آن با ناظر یبه نظر لینچ معنا .احساسی باشد

, خوانايی , نمايانی و هويت  یبايد وضوح بصر مطلوب یبصر یسیما  کبه دست آمدن ي یکوين لینچ بیان می دارد برا
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تصوير ذهنی ناظر و از آن طريق منظر شهر موثر  یرا در شکل گیر رعوامل پنج گانه زي یو ايجاد شود. یدر محیط شهر

 .]13[ راه، لبه، گره، محله و نشانهمی داند: 

 
 

 نشانه  .10

به و نشانه های شهری به علت اينکه نقاط مرجع مهمی را در محیط تشکیل می دهند، به سازمان دادن فضا در ذهن 
می کنند. نشانه های شهری با قرار گرفتن در مکان های مهم سبب ايجاد نقاط تصمیم گیری برای  جهت يابی افراد کمک

 .]14[ک ابزار هدايت گری تبديل می شوند افراد می شوند و در واقع به ي

را برای آن ها معرفی می کند. « تگیبرجس»و « منحصر به فردی»لینچ در توصیف نشانه های شهری دو ويژگی اصلی 
لینچ ويژگی های ديگری را نیز در میزان نشانه شدن نشانه های شهری موثر می داند و آن فاصله و قابلیت رويت آن  البته

 .]4[ها از جهات مختلف است 

 

 ]14[شناسایی مناسب ترین مکان برای جانمایی نشانه های شهری _1جدول 

 

برای طراحی و ساخت آيا ورودی شهر مکان مناسبی با توجه به مطالب گفته شده، دو سوال اساسی مطرح می شود، که 
 باشد يا خیر؟عنصر مناسبی جهت تعريف ورودی يک شهر مینشانه آيا و  ست؟يک نشان شهری ا

 مکانی، يا فضايی مهم نقش يک داشتن اطراف، محیط با تضاد خاص، بافت از استفاده با مسیر يابی جهت رد ها نشانه

 دانش سازماندهی در و بندند می نقش حافظه در بصری خاص ويژگیهای و خود محیط در غیرمعمول ويژگیهای داشتن

 راهنماهای مسیرها يابی جهت در خیابانها ارینامگذ به نسبت مسیريابی، در ها نشانه. کنند می ايفا مهم نقشی فضايی،

 خوانايی برای ای وسیله و برسند مقصد به موفقیت با که کنند می کمک واردين تازه به جذاب های نشانه .هستند قويتری

 بصورت عمدتا مسیر يابی جهت در کنند. می شهر به واردين تازه و شهروندان يابی راه به بزرگی کمک و باشند می شهر

 تغییر ها، نشانه مانند(شده  ثبت ذهن در بیشتر خود خاص ويژگیهای با که شهری عناصر از برخی توصیف از می،کال

توان گفت ايجاد نشانه شهری متناسب با خصوصیات فرهنگی و کالبدی، بنابرين می .]15[شود  می استفاده )...و مسیرها

اقل اينکه میتواند پاسخ مناسبی در جهت رفع نیازها و خواسته ها باشد و يا حديکی از الزمه های طراحیِ ورودیِ شهر می

 در ورودی يک شهر باشد.

 راهبرد هدف 

اراضی انتخابی بايد از نظر شکل و مساحت شرايط مناسبی برای استقرار نشانه  ستقرار نشانه هادست يابی به مکان های با شرايط فیزيکی مناسب جهت ا

 داشته باشند

دسترسی به نشانه بر اساس مقیاس عملکردی آن و میزان مراجعه به آن آسان  موقعیت مناسب مکان نشانه ها از نظر دسترسی

 باشد

 افیک احتمالی باشدسطح سرويس خیابان های مجاور نشانه پاسخ گوی تر

ای باشد فاصله نشانه نسبت به پايانه ها و ايستگاه های حمل و نقل عمومی به گونه

 که نشانه از اين اماکن قابل رويت و شناسايی باشد

 نشانه از بیشترين میزان قابلیت رويت برخوردار باشد برخورداری سايت انتخاب شده برای استقرار نشانه ها از بار بصری باال 

 در استقرار نشانه از توپوگرافی به بهترين نحو استفاده شود

به منظور ديد از چند جهت، می بايست نشانه در محل تقاطع و يا در طول 

 محورهای اصلی شهر واقع گردد

سازگاری سايت منتخب برای استقرار نشانه های شهری از نظر ارتفاعی با اطراف 

 خود

ه اندازی، ايجاد مزاحمت برای ساختمان های نشانه شهری از نظر اشرافیت و ساي

 اطراف خود نداشته باشد
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 از نمادها اين استناد هستند. قابل ما جمعی هويت و فرهنگ از هايی نشانه و ها نماد عنوان به شهری جديد های نشانه

 نمايند، جلوه می تر پراهمیت شهر خود از حتی گاه که نحوی به شوند، می محسوب شهرها طراحی در مهم بناهای جمله

 نمايان است، ها شهر ورودی ابتدای در که نمادی آيد، می نظر به  .هستند نمايان ساختار يک در شهر هويت بیانگر که چرا

 از استفاده شهری های فرهنگ و ها هويت شناساندن در جهت تمهیدات ترين ابتدايی . دهد نشان را شهر هويت تواند می

 شهر پیشینه شناخت و طراحی فنون بکارگیری زمینه طراحی، در مهم بخشهای از يکی باشد. می معماری صحیح طراحی

 .]15[باشد  داشته توجهی قابل تاثیر تواند می که است
 

  نتیجه گیری  .11

ه می مواج ورودی شهرها به عنوان اولین مکانی که مخاطب در ورود به شهر با آن با توجه به مطالب مذکور، کیفیت

شود و در ياد و خاطر او ثبت می گردد، بسیار حائز اهمیت است. عوامل متعددی در تعیین میزان کیفیت اين مکان 
موثرند. با شناسايی مولفه های اصلی مکان و ارتقاع کیفیت مربوط به هر يک، میتوان سطح کیفی اين مکان را افزايش 

  داد.

کارکرد نشانه ها و مکان يابی مناسب  چنین نشانه های شهری و بر اساسز ورودی و همبر اساس تعاريف مختلف ا

قیاسی چند نمونه موردی از ورودی شهرهای با توجه به نتیجه حاصل از بررسی همچنین  و جهت استقرار آن ها در شهر
پاسخ دهی به  ايران، طراحی و ساخت عنصر نشانه در اين مکان )ورودی شهر( به عنوان يک راهکار مناسب جهتمختلف 

شايد بتوان گفت ايجاد يک نشانه شهری متناسب، يکی از الزمه خواسته ها و تحقق کیفیت مطلوب، پیشنهاد می گردد. 

حداقل اينکه میتواند پاسخ مناسبی در جهت رفع نیازها و خواسته ها در اين مکان باشد و يا های طراحی ورودی شهر می
 باشد.

 

 

 مراجع  .12

مکانی، شرکت  -: نگرشی بر فرآيند اجتماعیطراحی فضای شهری(، 1384، ترجمه: فرهاد مرتضايی، )مدنی پور، علی .1

 پردازش و برنامه ريزی شهری، تهران

 32، نشريه علمی پژوهشی صفه، شماره مولفه های سازنده کیفیت(، 1379گلکار، کوروش، ) .2

 هران، انتشارات سپهر تهران، تفرهنگ لغات معین(، 1371معین، محمد، ) .3

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانسیمای شهر(، 1385لینچ، کوين، ترجمه: منوچهر مزينی، ) .4

 ، انتشارات دانشگاه تهران، موسسه دهخدا، تهرانلغت نامه دهخدا(، 1377دهخدا، علی اکبر، ) .5

 بررسی مولفه های کالبدی در کیفیت محیط شهری در نواحی(، 1391قدمی، مصطفی، حسینی، سمانه، ) .6

 ، همايش ملی آرمان شهرمرکزی

، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت، محیط های پاسخده(، 1391بنتلی، ای ين، ترجمه: دکتر مصطفی بهزادفر، ) .7

 تهران

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،در منظر یعناصر طراحی بصر(، 1387بل، سايمون، ترجمه: محمدرضا مثنوی، ) .8

، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات معنی محیط ساخته شده(، 1392رح حبیب، )راپاپورت، آموس، ترجمه: ف .9

 شهرداری تهران، تهران

 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانتئوری شکل خوب شهر(، 1388لینچ، کوين، ترجمه: حسین بحرينی، )  .11
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 نر معماری قرن، تهران، نشر هزیبا سازی مبادی ورودی شهر(، 1392عباس زادگان، مصطفی، سیرم، مصطفی، )  .11

 ، انتشارات شهیدی، تهرانمبانی نظری و فرآیند طراحی شهری(، 1385پاکزاد، جهانشاه، )  .12

 38، شماره عناصر و کیفیت های منظر یک فضای شهری(، 1382پاکزاد، جهانشاه، )  .13
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