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 چکیده

 

        مصاانوعی فضااای و خااار  طبیعاای فضااای دهناا ه اتصااا  مفصاا  و شااهری فضاااهای از یکاای بعنااوان شااهرها ورودی فضااای

     

              فراواناای هااای بسااامانی نااا و مشااک ت بااا شااهرها ورودی مبااادی امااروزه ،نمایاا  ماای چنینکناا . ماای عماا  شااهر داخاا 
              

         یوکپاا مناساا  ای ریاازی برناماا  وفقاا ان شاا ن ماا رنیزه تاااریر تحاا  هااا شااهر رویاا  باای ی اس .توسااع  گریبااان باا  دساا 
                  

                     دادن ساااامان بااارای مورفولاااوییکی و فرهنگااای -سیاسااای- اجتمااااعی شااارای  بااا  توجااا  بااا ون صااار  هاااای بااارداری
             

    کیفیا باا هاا، حاوزه ایان فعلای شارای  میاان تناسابی و سانیی  گونا  های  و کارده چنا ان دو را مشاک ت این ها ورودی
       

    ،،سیاساایفرهنگی شناساانام  مثاباا  باا  شااهر هاار ورودی باشاا  ن اشاات  وجااود شااهرها ورودی مبااادی از انتظااار مااورد فضااایی
             

               شااهرون ان در مناساا  ذهناای تصااویر ایجاااد در آن بیشااتر چاا  هاار خوانااایی کاا  ،نمایاا  ماای عماا  شااهر هاار اجتماااعی
  

          هااای شااهر در ساارع  مقولاا  گاارفتن رنظاا در بااا شااهر داخاا  باا  ترافیکاای جریااان سااامان هی در آنااان جاا   و فرانومسااا
                                                       

              فضاااهای ازانااوا  یکاای عنااوان باا  شااهر ورودی مفهااوم ابتاا ا تحقیاا ، ایاان اهاا ا  نمایاا . ماای ایفااا بساازایی نقاا  امااروزی
    

            – زنجااان )اتوبااان زنجااان شااهر ورودی مبااادی از حاصاال  نتااای  باا  توجاا  بااا انتهااا در گرفتاا ، قاارار بررساای مااورد شااهری
    

       بااا هماهناا  بیااانی کاا  شااهری، هویاا  و خوانااایی رویکاارد بااا شااهری  فضااایاز بیشاای شااهر، شاارقی ورودی محااور تهااران ،
                

          ورودی فضااای هویاا  ارتقااای در هااا مؤلفاا  ایاان کاا  نقشاای و آن هااای مؤلفاا  و شااهری هویاا  شااناخ  و امااروز نیازهااای
              

      طراحاای ناا ،ک ماای شااهرایجاد ورودی مبااادی در خوانااایی هنجااار باار تأریرگاا ار عواماا  نیااز و بصااری و کیفاای لحااا  از شااهر
  

             اس . گردی ه
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 مقدمه

        بااا ناسااازگار و ماازاح  هااای کاااربری الساایر، سااری  هااای مساایر باا  آن ورودی شااهرها،مبادی توسااع  و گسااتر  بااا امااروزه
       

     ننا هک بیاان شاهر ورودی .کننا  مای تشا ی  را فضااها ایان بصاری اغتشاا  و نظمای بای کا  اسا  یافتا  اختصااص محی 
              

          و خودجااو  آنکاا  دلیاا  باا   ایااران  هااای شااهر ورودی آیاا . ماای حسااا  باا  شااهر شیصاای  و هویاا  عیناای شناساانام  و
     

     تااا اهاا نابسااامانی باشاان .این ماای محیطاای پاساای هن گی و مطلوبیاا  فاقاا  .اناا  گرفتاا  شااک  ای برناماا  و طاار  هاای  باا ون
        

            باا  شاا ن خواناا ه شاارای  حاا اق  واجاا  تااوان نماای را هااا عرصاا  ایاان کاا  اساا  یافتاا  عمومیاا  و شاا ه فراگیاار حاا  باا ان
    

    مشاهود عناصار تنهاا غالبااً شاهرها ورودی فضاساازی در اماروزه کا  ای گونا  با  .دانسا  مطلاو  شاهری فضاای یا  عنوان
       

    مای آما  خاو  و شا ه متا کر را شاهر با   ورود کا  اسا  تاابلو یا  تعبیا  ورود، مفهاوم یاادآوری جها  ش ه ریزی برنام 
    

    فلکاا  احاا ا  نیز)همچااون ورودی مبااادی سااامان هی  زمیناا  در شاا ه انجااام اقاا امات تاارین مهاا  ظاااهر باا  از برخاای  گویاا .
        

          امااروز، نامناساا  بااودن آن باارای شااهرهای یکاای از مشااک ت اساا . افاازوده هااا عرصاا  ایاان معضاا ت باار غالباااً بلااوار  و
              

     بودنا .امروزه باا حرکا  حرکا  و دیا  پیااده طراحای شا هشاهرهای ماا کا  پای  تار بار اساا   حرک  اتومبیا  اسا .
     

  ساوی دیگار، عاما  نظاام دهنا ه نیساتن . از هماهنا  -اسا اتومبیا   کا  مها  تارین آن هاا حرکا  –درون خاود  های
    

         و فضااایی شااهر )دسترساای هااا، کاااربری ساااختاری و عملکااردی ویژگاای هااای اره در تمااامیتسلساا  مراتاا  کاا  همااو
    

          گ رناا ه  ساااکن، مسااافر، مهمااان،نیازهااای اسااتفاده کنناا گان، حتاای در نااو   خصوصاای بااودن فضااا، و هااا، عمااومی 
                

      برقااراری نظااام تسلساا  مراتاا  در سااامان هی کالباا ی شااهرها سااب  وجااود داشاا ، در شااهر امااروز فاارو پاشاای ه اساا .
     

روهاای     یبتوانا  ن کا  شاک  بگیارد خاود با  کما  مفصالیبافا  با  بیا  یاا بافا  متفااوت مجااور  پیون  هار می ش  تا
           

        از حاا  و جاا   کناا . بافاا  بیاا  ورودی شااهرها خااودضااعی  دیگاار  را در و ضااعیتی باا حاصاا  از ایاان انتقااا  )از و
      

     در نظاام کارد. باره  خاوردن تسلسا  مراتا برقارار مای شاهر و خاار  شاهر را با  خاوبی  کا  اتصاا  میاان، اینگون  باود
     

      هاویتی شاود حلقا  هاای ایان تسلسا  اسا  دچاار ابهاام و بایاز  یکای ورودی شاهر کا  کالب ی شاهرها ساب  شا ه تاا 
     

در واقاا  جایگاااه آن باا  عنااوان عنصااری مهاا  در تعریاا  شااهر و نقطاا  اتصااا  شااهر باا  پیرامااون فرامااو  شااود.                           
         

 

. 5831)پاکزاد،  
              

 

 نگاه به گذشته

شااهرها  و بیشااتر باا  معنااای نفااوذ از یاا          محاا ود و تقریباااً یکسااان )در هماا م ورود باا  شااهر کالباا ی مفهااودر قاا ی  
    

نقطاا  باا  یاا  زیسااتگاه محصااور بااود. و همچنااین اولااین نشااان  ی دیاا اری کاا  از شااهر و در ذهاان مسااافرین نقاا  ماای      
    

 . 5831)سلطان زاده، شهر بود "ورودی"بس  
              

  شهرها ورودی ی کننده ایجاد عوامل
 

 ادارکی ویژگیهای -
 

         شهر دروازه مقاب  باز فضای پویایی و اجتماعی عملکرد دلی  ب  : کردن دعوت

 

دروازه نمودن وشاخص آن وتزئینات دروازه ب  دادن اهمی  : بیشی ن هوی   
          

          فضا دو ج اکنن ه مرز عنوان ب  دروازه از عبور ورود: حس ایجاد

 

  اجتماعی باعملکرد مقاب  باز ضایف ج ی : فضای درک برای ساختن آماده
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 .داش  جریان آن  درمجاور ک  فعالیتی و دروازه فضا:وجود دو بین بصری و اداراکی ارتباط برقراری

 عملکردی ویژیگهای - 
 

 فضا)دروازه  بین فیزیکی ارتباط برقراری
 

 دفاعی  های بر ,برارتباط)دروازه نظارت و امنی  تآمین
 

 .داش  ارتباط بازار  و مرکزشهر ب  مستقیمآ ک  مسیری در اصلی دروازه ه ای )قرارگیری
                     . 

 ش   می نوشت  مه  های ورودی دروازه برسر ک  هایی شهر)کتیب  معرفی
 

  اقتصادی  باعملکرد ورودی   دروازه مقاب  باز شهر)فضای روزمره های فعالی  در ورودی فضای حضور

 . 5831)بحرینی و علی طال  بابلی
                                                      .   

 :نگاه به حال
 

       یننیساات کاا  گفاا  تاوان ماای  بنااابراین کننا  ماای برخااورد آن بااا مساافر کاا  اساا  شاهری فضااای نیسااتین"شاهر ورودی"
    

     باار میاطاا  گاا اری درارز  تصااویرذهنی ایاان کاا  شااود ماای ایجاااد آن ورودی مبااادی طریاا  از شااهر یاا  از ذهناای تصااویر
  

 
 

        خاااطرات کاا  دارد وجااود بساایاری شااواه  اساا . گاا ار تااآریر بساایار داوری  پاای  طریاا  )از شااهر بطاان محیطاای کیفیاا 
     

        مباادی با   تاوان مای هاا آن تارین مها  از کا  گاردد برمای معینای عواما  با  عما تاً شاهر یا  با  نساب  مسافران جمعی 
     

         میاطبااان ذهناای منظاار در ازشااهر مناساابی تصاااویر اکثرشااهرها ورودی مبااادی فعلاای کرد.کیفیاا  اشاااره شااهر  ورودی
    

 . 5831)سلطان زاده، کن  نمی ایجاد
 

  :به آینده نگاه

       پیوسااتن عرصاا  ی بااا . 4118،کاا  )امااروزه جریااان توسااع  ی کالباا ی شااهرها باساارع  بیشااتری دنبااا  ماای شااود
    

         نگاااه باا ، مسااتقیمآ باا  بافاا  مسااشل  دار شااهر تباا ی  شااون و  اصاالی شهرشاا ه بافاا شااهرها کاا  جااز   ورودی مبااادی
  

    ورودی، بررساای زمیناا  هااا و عواماا ، تاا وام و مفاااهی  میراراای در فضااایارز  هااای تااارییی مبااادی  دروتأماا   گ شاات 
           

 در ار محتاوایی و فرمای مساائ  تماامی جانبا  چنا   صاورت با  اق اماتیکا   انجاام نیازمنا  امار ایان ب  دستیابی شهر، ورودی
                   

  لفا ؤم ارزیاابی و بررسای در توانا  مای متیصصاین بارای جاام  الگاوی  یا  وجاود راه ایان در اسا . ضاروری باش ، برداشت 
          

   فضااهای ماهیا  و نظاری مباانی بیاان دنباا  با  پاژوه  کنا .این ایفاا  اساسای نقا  ورودی، حاوزه هویا  و خواناایی های
                 

 . 5831)سلطان زاده، باش  می شهر ورودی هوی  و خوانایی کیفی  ب  باتوج  شهرها ورودی
 

    پیشینه پژوهش

 

 ،ارااارات ناااامطلو  ورودی هاااای شاااهر در ایاااران و           5831براسااا  مطالعاااات داخلی،رباااوتی، هاااومن و سااایما، یلااا ا ) 
    

  ورودی بررساای هویاا  در منظاار 5831شااکوهی نیااا، علاای وبیااات، الهااام و مجتباای زاده، عاطفاا  ضاارورت اصاا   آن هااا  
           

   کیفیاا    بررساای5831شااهرها، نموناا  مااوردی ورودی جنااوبی شااهر زنجااان  قاا می، مصااطفی و ملکشاااهی، غ مرضااا )
       

           سااامان هی ، در مطالعااات خااود باا 3583طالشاای و امیاار فیریااان در سااا   کالباا ی و کااارکردی مبااادی ورودی شااهری 

 کاربری های شهری در ورودی منطق  ی هف ، ک ن شهر مشه  پرداخت  اس .
 

باار اسااا  مطالعااات خااارجی  انجااام شاا ه در زمیناا  محورهااای ورودی، طراحاای ورودی شااهر ) دباااری1  توساا  شااورای   
    

، در شهرسااتان ولوساایا، ایااارت فلوریاا ای آمریکااا، در ساااح  شاامالی رودخاناا  ساان  جااانز در      4116شااهر، در سااا  )
    

    (www.debary.org) .نزدیکی دریاچ  مونرو اس 
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1.Debary 

تقویاا  منظاار ورودی، ورودی خااو   باشاا ، هاا   اسااتان اردهای طراحاای در امتاا اد محااور ورودی شااام  مااواردزیر ماای

   محاور، کااه  آلاودگی هاای بصاری ناشای کیفیا منظر با  شاهر، ایجااد اساتان اردهای طراحای هماهنا  بارای تقویا  
           

از ساااختمان هااای ناهماهناا ، ایجاااد الگوهااای جریااان ترافیاا   باارای بهبااود خیابااان  راسااین1 از دیگاار مطالعااات خااارجی  
           

هاا   کلاای، طراحاای مجاا د محاای  ساااخت  شاا ه محااور ارتباااطی خیابااان راسااین و بهبااود خصوصاایات بصااری بااا  اساا .

       از  فعالیاا  هااای تجاااری و خاا ماتیاجتنااا  از یکنااواختی و تکاارار ماای باشاا . ایاان ناحیاا  باارای ارائاا  گسااتره وساایعی 
                       

در شهر ماساکگو4 )واقا  در ایالا  فلوریا ای آمریکاا  توسا  کمیسایون برناما  ماساکگوی )4119 ، مشایص شا ه اسا  
         

. (www.ci.muskego.wi.us)   
 

     لهأمس بیان
  

           ورودی هااای عرصاا  باشاا . ماای آنهااا  خوانااایی عاا م اساا  ایااران شااهرهای ورودی اصاالی مشااک  کاا  مهماای کیفاای نکتاا 
    

             مااورد  میتلاا  مناااظر و ابعاااد از بایسااتی کاا  هسااتن  داری مسااشل  هااای عرصاا  زنجااان، شااهر ازجملاا  ایااران شااهرهای
          

       باا  صاارفاً آنهااا فضاسااازی در کاا   کاارده پیاا ا تنااز  کیفیاا  از سااطحی باا  شااهرها هااای امااروزه،ورودی گیرناا . قاارار م اخلاا 
    

       یا کیف با  توجا  با ون ورودی، فضاای  .ایناسا  شا ه اکتفاا گویا  مای آما  خاو  را شاهر با  ورود کا  تاابلو یا  تعبی  
    

   یاافتن قطعیا  و م اخلا  محا وده دامنا  با  توجا  باا شاون . مای ساامان هی و طراحای  ، روانای و ذهنای و بصاری رزم های
                    

          و فضااایی غنااای حاا اکثر باا  دسااتیابی  جهاا  راهگشااایی و  ویااژه تاا ابیر اتیاااذ لاازوم هااا، حااوزه ایاان فضااایی ظاار  نساابی
          

       اسا من کیفیا  کشاان ن تصاویر  با  ضامن فضاایی غناای ایان نمایا . مای ضاروری بیشاتر  چا  هار خواناایی جها  بصری
  

        شااهر هااویتی و خوانااایی الزامااات راسااتای در مااؤرری نحااو باا  شااهر، ورودی هااای حااوزه در عملکااردی و کالباا ی  فضااایی 
    

  5831)زیستا،  ودب خواه  زنجان
 

شهر ورودی یفضا طراحی در ثرؤم عوامل  
 

     آن یا  فا با  معماو  طاور با  پ یا ه یا  عملکارد محتواسا . و فارم دارای درجهاان یای پ یا ه هار ماننا  شاهری فضاهای
    

          هااای محاارک ایجاااد و سااازی یادمااان منظااور باا  فضاااها طراحاای در . 5831)پاااکزاد،شااود ماای اطاا   انسااان باارای پ یاا ه
        

   درطاو  فضااها تاوالی و وحا ت،تنو  تغییار در هریا   کا  هاایی شایوه بارد. بهاره تاوان مای میتلفای هاای شیوه از دی اری
       

         عواماا  ایاان تاارین کنناا .مه  تشاا ی  را آن و کاارده عماا  قااوی مکااان حااس ایجاااد و ادراکاای فضااای القااای در مساایر، یاا 
                             

      باا  ورودی مساایرهای طراحاای در   حرکاا  ساارع  و فضااایی تسلساا  فضااا، ی لباا  فضااایی، محصااوری  میاازان عبارتتاا از:
    

                      .،تغییااارات آ  و هاااوایی و تااااریر آن بااار شهرساااازی ،فضااااها طراحااای در بناااابراین . 1593لیااان ،  ) کنااا  مااای ایفاااا
        

  تحا را حرکا   سارع  کا  ،کارد تنظای  طاوری    را فضاا یااخطی دار ریات  هاای ویژگای هاا لب  تناسبات،  4115،کالتروپ)
        

     عناصار» و «مصانو  عناصار» دسات  دو با  تاوان مای بیشا  مای هویا  فضاا با  کا  عناصاری حاا  عاین در ده . قرار تأریر
              

 هااا  یبلنا و پساتی و گیاهاان و آ  و مصانو  عناصار ی رده در معمااری بناهاای و آراار ترتیا  با ین کارد  تقسای  «طبیعای
       

       جااای باا  مسااافر هااا، شااهر ورودی مبااادی در طبیعاای ازعناصاار اسااتفاده بااا .شااون  ماای بناا ی دساات  طبیعاای عناصاار رد  در
                        ` 

 بافا   با یکبااره کا  برهاوتی و خشا  مسایرهای حتای صانعتی منااط  متاروک، گاههاایکار فرساوده، بناهای بین در اینک 
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5.Racine 

4.Muskego               
 ، شاک ناو ، بواساط  کا  پردرخا  فضااهای میاان از  و سارزن ه و مفار  مسایری در شاود، روبارو پیون نا  می شهری متراک 

              

       ایاان و ،کناا  ماای عبااور باشاان  شااهر ویااژه باا  ورودی گویااای زبااان توانناا  ماای یکاا یگر کنااار در استقرارشااان ترتیاا  و تااراک 
     

 رعایا  شاهر با  ورود طراحای اصاو  ایاران شاهرهای ورودی اکثاردر متأسافان  کا  .شاود مای متماایز مسایرها ازساایر مسیر

          . 5831)قری ، اس  نش ه

                          

              معنااای  باا  لغاا  در « ورود »و شاا ه  دانساات  ورود باا  منسااو  « ورودی » دهیاا ا ناماا  لغاا  در : ورودی مفهووو 
    

            سااط  در رسااو »معنااای باا  ورود باا  عماا  ،پاساایگوی معماااری در ورودی باشاا . ماای شاا ن وارد و درآماا ن رساای ن
    

    حاارت در یاا و اسا  آما ه بوجاود  ضامنی بطاور کا  باشا . ساط  یا  درون از گا ر توانا  مای ورود عما  . اس  «عمودی
    

           تاای  گااروه  .1565 باشاا )چین ، دیگاار  فضااای باا  فضااا یاا  از گاا ر ،ع ماا  تواناا  ماای سااط  اخاات   یاا  تاار ظریاا  
       

تن 1 نقا  مها  و حساسای را بارای فضاای ورودی قائا  شا ه و معتقا  اسا  کا  ایان فضاا، چا  در بناا و چا  در شاهر مای       
     

       گیدوگااان نمایاا . آگاهاناا  را خاارو  و ورود بنااابراین و کناا  عماا  انسااانی مطبااو  تجرباا  یاا  باارای بسااتری عنااوان باا  تواناا 
  

موجااود بااین داخاا  و خااار  از طریاا  ایاان فضااا کاا  آن را آسااتان  2 ماای نامناا  و بااا اسااتفاده از اباازار واسااط  ای تباا ی  باا            
  

 .(Smithson,1968) انجام  می هوی   حس ایجاد ب  و ش ه ه فمن  و معنی با فضائی
 

       یاا  از رسااو  طریا  از شااک  تارین ساااده با  و اساا  مشایص و روشاان دیگار فضااای با  فضااا یا  از ورود مااوارد برخای در
    

         ورود فضااای باا  فضااا یاا  از غالباااً شااهری، بزرگتاار مقیااا  یاا  در دیگاار سااوی گیاارد.از صااورت تواناا  ماای عمااودی سااط 
    

        ناا چ یاا ازیا  عباور مساتلزم و تا ریجی صااورت با  اغلا  میتلا ، فضاای دو باین تمااایزات تا ریجی باروز باا هماراه دیگار
  

       یاا  از خاارو   مرحلاا  طبیعاای محاای  ساااختار تاا ریجی تغییاار دلیاا  باا  نیااز طبیعاای هااای محاای  در اساا . واساا  فضااای
    

    . 5831)بحرینی و علی طال  بابلی اس  ت ریجی دیگراغل   فضای ب  ورود و فضا
        

 شهر ورودی فضای های حوزه
 

          قاباا  حرکتاای مساایر ایاان سااازد. ماای میساار را شااهر باا  ورود جریااان کاا  اساا  حرکتاای مساایر یاا  شااهرها ورودی فضااای
    

               خصوصاای  بااا فضااایی داخاا  از عبااور بااا جریااان ایاان در باشاا . ماای  خااود خاااص هااای ویژگاای بااا حااوزه ساا  باا  تفکیاا 
    

   یما تشاکی  را ای پیوسات  ها  با  کا  مجماو  در و اسا  ادارک و یصتشای قابا  مجازا فضااهای  مراتا  سلسال  مستق ،
             

       ماؤررترین و بزرگتارین عناوان با  واقا  در حاوزه ایان گرفا . نظار در واسا  حا  حاوزه با  تاوان مای را میاانی حاوزه دهن .
    

           باار اسااتقرار بااا حااوزه ایاان ناا .ک ماای ایفااا شااهر ورودی فضااای در را مهماای نقاا  یکاا یگر باا  هااا سااکانس تباا ی  در حااوزه
       

    رونبیا نیسا . هاا گزینا  ساایر نفای معناای با  و کارده مشایص را فضاا کلای وجا  آنهاا از نقا  دو یا ی  انتیا  مرز روی
    

        کماا  ورودی طاار  دو در رفتااار تفساایر باا  یکاا یگر، باا  درون و بیاارون تباا ی  باارای کااافی فرصاا  ودادن شااهر درون و
  

       از  یا هر باا مواجها  در مرتبگای یا  از کاساتن باا و کالبا ی ریات  در تغییار باا مفصا  یا  عناوان با  فضاا ایان کن . می
    

     در مساتق  نیما  هاای حاوزه بعناوان کنااری هاای حاوزه ساازد. مای میسار را یکا یگر با  دوعرصا  م یا  تبا ی  عرص ، دو
  

  . 5833ی و جوزم، )خادم کنن  می عم  ورودی فضاهای مجمو  
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1. Temx  

1. Door step   

 شهر ورودی از موردی توقعات

 پذیرندگی – الف
  

            دساا  او باا  بااودن ناخوشااام  احسااا  و شااود پ یرفتاا  ورود زمااان در کاا  دارد انتظااار شاایص دیگاار ورودی هاار مانناا 
  

            باا  دیاا  بیصااوص دیاا ها تقویاا  و حفاا  اساا . پ یرناا گی رود، ماای شااهر ورودی از کاا  تااوقعی اولااین بنااابراین ن هاا .
  

  . 5831)پاکزاد،دهن  می را خاص مح  آن ب  ورود حس فرد ب  مح  مصنو  یا طبیعی شاخص  نقاط و مناظر
         

               خوانایی – ب
     

     تصاامی  و مسایرها سااری  تشاییص نیازمنا  کناا ، راتاأمین خاود نیازهااای خواها  ماای ورود با و در اینکا  باار عا وه شایص
    

              توقاا  خوانااایی بنااابراین دارد، زیااادی اهمیاا  سااواره حاکمیاا  باا لی  خصااوص باا  شااهر ورودی وضااو  اساا . گیااری
          

                               از با و ورود با  شاهر فضاای سابز شاهری ،ساکونتگاه ماردم . 5831)پااکزاد،رود مای انتظاار شاهر ورودی از کا  اس  دیگری

       

  خوانایی شهر می باش .  نشان دهن    1152،بنفیل )
             

 )هویت( تشخص – ج
  
     تشاایص اینارو از باشا . شاهر هماان هاویتی   شااخص عناصار و خصوصایات معار  شاهر هار ورودی کا  دارنا  انتظاار افاراد 

       
. 5831)پاکزاد، دارد زیادی اهمی  کن  متمایز نقاط  سایر ورودی از را آن ک  ورودی هر  

 

 

 شهر از بخشی عنوان به ورودی طراحی لزو 

 

 وریا دسا  آ هاا نکاات مفیا ی را با با برگش  ب  گ شت  و نگااه با  تارییچا  سااخ  شاهرهای قا یمی مای تاوانی  از آن
         

      قالاا  شااهر از بیشاای عنااوان باا  ورودی طراحاای لاازوم . 4115،ولاا )ان کاا  در دنیااای امااروزی باا  فراموشاای سااپرده شاا ه
           

 غیار تجربا  و میتلا  هاای دوره در ایرانای شاهر داخلای تجربا  از برگرفتا  کا  مجازا محاور   دو در دیا گاه ایان و اسا  کلی

 شود: می بررسی هستن ، شهر ب  ورود ج ی  ای ه عنوان ب  1[TRanspor Interchange] حرکتی مب   ایرانی

       میااان از یکاای شااهر ورودی بودناا ، رساای ه خااود کمااا  باا  یااازده  و دهاا  هااای ساا ه در کاا  ایااران قاا ی  شااهرهای شااالوده
  

             باا  توجاا  بااا و اسااا  ایاان باار بااود. شااهر بافاا  جاازو و داد ماای پیوناا  آن داخاا  باا  را شااهر بیاارون کاا  شااهر هااای  شااالوده
  

         شااهر بافاا  بااا پیوناا  در کاا  باشاا ، شااهر بناا ی اسااتیوان از جاازوی بایاا  ورودی نیااز امااروز شااهر در شااهر، شااالوده اهمیاا 
  

          آورناا ه وجااود باا  و باشاا  شااهری درون عملکردهااای باا  شااهری باارون کارکردهااای  تباا ی  و انتقااا  محاا  بایاا  و اساا  
    

          درون باا  آنجااا از و شااهر اصاالی شااالوده و تاار عمااومی فضاااهای باا  اتصااا  بااا عملکااردی، ازلحااا  چاا  ورود مراتاا  سلساال 
     

      فضااهای با  آن تا ریجی تبا ی  و فضاا ی تا ر شا ن محصاور وسایل  با  بصاری نظار از وچا  هاا محلا  و شاهری های باف 
              

      ربیشاات فضااای درک موجاا  کاا  نقلیاا ، وسااای  ساارع  همچنااین و امااروز شااهر گسااتردگی دلیاا  باا  دیگاار سااوی از شااهری
  

              شااهری بافاا  یاا  شااک  باا  و باشاا  ورود پاا یرای و نماااینگر بایاا  ورود شااهر فاارم شااود، ماای تاار کوتاااه زمااان  ماا ت در
    

        ا مقیاا در بایاا  ورودی دیگاار تعبیاار باا  درآیاا . محاا  در شااون ، ماای محصااورتر رفتاا  رفتاا  کاا  متااوالی فضااای از متشااک  
    

     ها  قا ی  شاهرهای در چا  گار باشا   دروازه یا  یاا فضاا یا  بناا، یا  با  منحصار توانا  نمای دیگر و بوده امروز شهرهای
    

     ویااژه باا  ایراناای شااهرهای  در همچنااین ورودی کارکردهااای بااا اناا ، بااوده شااهر ورودی  جاازو دروازه از بعاا  و قباا  فضاااهای
     

        شااک  اماااکن ایاان در  عملکردهااایی شااهر، ورودهااای اهمیاا  و ورود جهاا  تناساا  باا  شهرنشااینی، شااکوفایی دوران در
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       همااین باا  ساااخ . ماای مرتفاا  را واردشااون گان  نیازهااای هاا  و آورد ماای پ یاا  را ورود مراتاا  سلساال  هاا  کاا  گرفاا  ماای
       
                                 

 

1. نق  و  حم  تباد    

     سا پا کا  شاون  واقا  شاهر ورودی در یافتا  ساامان عملکردهاایی بایا  زماان شارای  با  توجا  باا نیاز اماروز شهر در ترتی 
     

              خاا م  در هاا  و شااهر باا   شااون گان وارد خاا م  در هاا  عملکردهااا ایاان کاا  آنجااا از امااا .باشاان  ورود نیازهااای گااوی
       

     تقا من شاهر داخا  با  جها  بای عباوری ترافیا  تاا شاود رعایا  آنهاا قرارگیاری ترتیا  بایا  اس ، شهر از عبورکنن گان
       

 کا  ایرانای غیار دیا گاه با  توجا  باا و دیگار حرکتای زآغاا و حرکا  یا  پایاان بارای اسا  مکاانی ورودی ک  آنجا از نگردد.

                    .تبا ی     بارای مکاانی عناوان با  شاهر ورودی با  بایا  دانا ، مای اماروز شاهر ورودی را 1[Interchange] یاا حرکتای های  مب 
.                                         

 روان ایبار شاهری درون حرکا  با  شاهری بارون نقلیا  وساای  و حرکا  اناوا  تبا ی  کارد. نگاه یک یگر .ب  ها حرک   انوا 
       

    جابا تا اخ  و  حرکتای اخات رت کاردن  کمتار چا  هار بارای عباارتی با  و شاهری، ونقا  حما  سیسات  و ترافی   کردن
        

 رد شاهری بارون و شاهری داخا  هاای جاایی جابا  نقلیا  وساای  اناوا  ایساتگاه کا  اسا بهتر همچنین میتل ، های جایی
     

      نظار ردماو نقلیا  وسایل  بتواننا  متفااوت مقاصا  و اها ا  و میتلا  ماالی هاای تاوان باا افاراد تاا باشان  جم  یک یگر کنار
        

      ینبا کننا . انتیاا  سارع  و راحتای با  قبلای نقلیا  وسایل  از شا ن پیااده از پاس بعا ی مقصا  با  رسای ن برای را خود
           

         و پیاااده حرکاا  تاا اخ  و شااهر سااط  در مااورد باای هااای جااایی جاباا  از مسااافران، وقاا  در جااویی صاارف  کنااار در ترتیاا 
       

  .5833 نیا، شکوهی) شود می جلوگیری شهر ورودی های خیابان سط  در سواره
 

 

شهر ورودی فضاهای طراحی معیارهای  
 

   توصاای  و ها،راهکارهااا طاار  مطالعاا  و ایااران امااروز شااهرهای ورودی فضاااهای مشااک ت و مسااائ  و خصوصاایات باا  توجاا  بااا
          

       کااارا، را ایااران قاا ی  شااهرهای  و بناهااا ورودی کاا  هااایی ویژگاای و خصوصاایات از الهااام بااا و  زمیناا  درایاان شاا ه ارائاا  هااای
  

    تصاامیمات دهنا ه جها  کا  شاهر ورودی فضاای طراحای معیارهاای عنااوان، تحا  معیارهاایی نمایا ، مای هویا  باا و پویاا
  

از: عبارتن  معیارها این اس   هگردی تنظی  باش  می ورودی فضای طراحی در ش ه اتیاذ  

           

           . باش  شهر مه  بیشهای ب  کنن ه وه ای  نمای  برقرار خوبی ب  را آن شهروپیرامون میان فیزیکی ارتباط  .1

 

  نمای . ایجاد مسافر با مناس  و مطلو   ای رابط  و باش  کنن ه دعوت و گو آم  خو  بوده، بصری ج ابی  دارای .4
 

باش . شهر شیصی  و هوی  دهن ه انعکا  و کن  معرفی را شهر .5  
 

 باش . هوی  دارای .8
 

 نمای . رسانی خ مات مسافر ب  .3
 

 فضای در حضور برای  را مسافر نموده، ایجاد  را گ ار و تغییر  شهر، ب  ورود حس و کن  عم  شهر دروازه و م خ   عنوان ب  .7

                              نمای . آماده  آن درک و ج ی 

           

یاب . حضور شهر روزمره های فعالی  در و بوده پ یر انعطا  و فعا  پویا، فضای .6  
 

  .5831)بحرینی و علی طال  بابلی باش  رؤی  قاب  ورودی فضای در  مطلو  مناظر و میتل  عناطر .9

 زنجان شهر  شرقی ورودی طراحی مطالعات،

 زنجان استان سیاسی تقسیمات و جغرافیایی موقعیت

             باا  نزدیاا  مساااحتی بااا و ایااران غرباای شااما  مرکاازی ناحیاا  در دارد، نااام اسااتان مرکااز عنااوان امااروزه کاا  زنجااان شااهر
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              از شاارقی طااو  دقیقاا 51 تااا49و درجاا  89 باار منطباا  شااهر جغرافیااایی موقعیاا   و شاا ه واقاا  مرباا  کیلااومتر 59579

                

        بساا باا  قاا ی  از زنجااان شااهر  اساا . اسااتوا خاا  از شااما  عاار  دقیقاا  81  تااا 81 و درجاا  57و گرینااوی  النهااار نصاا 
                     

1. حرکتی مب    
 

           زنجااان باایناز نظاار مکااانی اسااتان  .اساا  بااوده اهمیاا  دارای آذربایجااان باا  قاا ی  ری تجاااری ساارراه باار داشااتن قاارار
       

 نا آیا  کا  ایان از چاروپاا با  شامار می استانهای متع دی قرارگرفت  اس  ک  تنهاا راه ترانزیا  و عباور باین شار  و قااره
                  

    و شاما  غار  کشاور از اساتان زنجاان تهاران: عباور تنهاا بزرگاراه غار  -بع  قابا  بررسای اسا : الا   : بزرگاراه زنجاان
  

      کشااور: تنهااا راه مواصاا تی ریلاای ایااران آهاان شااما  غاار موقعیاا  ممتااازی را باا  ایاان اسااتان بیشاای ه اساا .    : راه
       

 باش . ی  سیاسی بسیار مه  میگ رد ک  این از نظر یئوپالتی  و موقعو اروپا از شهر زنجان می

آهاان و جاااده، زنجااان در مساایر بزرگااراه هااوایی تهااران و     عاا وه باار خطااوط مواصاا تی زمیناای از جملاا  راه :جوواده هوووایی
         

شمالغر  کشاور و اروپاا واقا  اسا  کا  ایان نیاز یا  فرصا  باالقوه بسایار مهمای اسا  بارای اساتفاده از حما  و نقا       
  

هااوایی و بازگشااایی فرودگاااه زنجااان و اسااتفاده از ابزارهااای میتلاا  باارای تبلیااي  و باا  کااار گیااری ایاان موقعیاا  جهاا  

   .می باش  توسع  استان زنجان
             

 
 http://fa.wikipedia.org منب : زنجان  استان جغرافیایی موقعی  .1 شماره شک 

 

 حصار شهر زنجان
 

دوران سالجوقی اساا  کا  در فتنا  مغاو  قسام  اعظاا  آن شاهر کا  با  قلعا  شااهر شاهرت دارد مرباوط با قا م  حصار

عل  شاارای  توپااوگرافی و مواناا  طبیعاای، حصااار شااهر )منطباا  باار دیااوار قبلاای  تیریاا  شاا ه اساا ،در دوران صاافوی  باا 

 ر در پاای، گرد معاارو ، عاار  حصااااساا . ادوارد بااراون جهااانمتاار بااوده  2111دوباااره بازسااازی شاا ه اساا . دور قلعاا  

  11*11*51متاار ذکاار نمااوده اساا . ایاان حصااار بااا اسااتفاده از خشاا  )باا  ابعاااد  3سااانتی متاار، و ارتفااا  آن را  111

ی آرااار و شااواه  درسااتی معلااوم نیساا . باا مطالعاا هااای دفاااعی حصاار ب متر و گاا  ساااخت  شاا ه اسا  تعاا اد بر ساانتی

متاار بااوده اساا .  511یقین هااا بااا احتمااا  نزدیاا  باا   بقایااای آن قاباا  بررساای و م حظاا  اساا ، فاصاال  بر موجااود کاا

متار در گرداگارد شاهر  3قطار ای شاک  با  بار  دایاره 81شاود هایی کا  از ایان باا  میترتی  باا توجا  با  حا  ب ین

متاار اساا .  51شاود، غربی مشاااه ه می گوشاا  شاهر کاا  در جبهاا  جناوهااای واقا  در چهارتعبیا  شاا ه اسا ، قطاار بر 

متار ایجااد شا ه  81/1ارتفا  پنااه با هاا باا اساتفاده از خشا  و گا  با  شاک  میروطای مساق  و ساپس جانداخ  بر 

متر دارناا  سااانتی 51*81و  51*11شااود ابعااادی معاااد  گیری میهای تیراناا ازی کاا  در دو نقطاا  اناا ازهاساا . دریچاا 

            اردبیااا ، دروازهارک یاااا دروازه     باااا  ورودی )دروازه 1ان . قلعااا  زنجاااان از طریااا  هپنااااه تعبیااا  شااا کااا  در جان
           

  بااا روسااتاهای حااوزه نفااوذ شااهرهای همجااوار ماارتب  قُلتُااو  یااا دروازه هماا انتبریااز، دروازه ه تهااران، درواز رشاا ، دروازه

 ان .تارییی شهر ه  در داخ  این حصار مستقر ش هبوده اس  ک  عناصر
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آیاا  کاا  باارای تفاار  و گ راناا ن تابسااتانهای دا   آ  و هااوای کوهسااتانی زنجااان مااوقعیتی ممتاااز باا  شاامار میآب و هوووا: 
    

توانا  زمینا  مساتع ی بارای گساتر  آیا  کا  مینقاط دیگر کشاور یا  اساتع اد الهای و موهبا  طبیعای با  شامار می

زناا  و کوههااای شااما  زنجااان مااوقعیتی ماا نی  و امکانااات شااهری باشاا . کوهسااتان منحصاار باا  فاارد و یی قاای گاوه

ا  و شااما  غاار  زنجااان در د            نظیاار از نظاار توریساا  را ایجاااد کاارده اساا . یاا  پااارک طبیعاای عظاای  در شاامبی
      

     (.,4117http://fa.wikipedia.org)   بای  از آن استفاده کردطبیع  نهفت  اس  ک

 جاذبه های فرهنگی زنجان 
 

زنجااان یکاای از مناااط  شاااهراهی ایااران اساا  کاا  از آرااار و بناهااای تااارییی و آدا  اجتماااعی و فرهنگاای خاااص خااود      
      

برخوردار اسا . ایان اساتان دارای جاذبا  هاای فرهنگای خاصای چاون: صانای  دساتی، موسایقی و نماای  هاای محلای،   
      

ار مای رود. اناوا  صانای  دساتی اساتان زنجاان از قبیا :   لبا  هاای محلای و دیگار ویژگای هاای فرهنگای اساتان با  شام
  

چاقوسااازی، گلاای  بااافی، جاااجی  بااافی، چااارو  دوزی، ساافا  گااری، ملیلاا  کاااری، فاار  بااافی، فلزکاااری، مسااگری و        
                            

قی باومی منطقا  ی زنجاان   نقره سازی یکی از مها  تارین جاذبا  هاای فرهنگای اساتان زنجاان با  شامار مای آیا . موسای
         

شااود و یکاای دیگاار از جاذباا  هااای بااا اهمیاا           خ صاا  ماای « هاعاشاای »کاا  همااان موساایقی آذری اساا   در وجااود 
      

 فرهنگی استان زنجان محسو  می شود.
 

 یژگی مردمی زنجانو
 

مردم استان زنجان از نظار ترکیا  قاومی، مجموعا  ای از اقاوام آریاایی، گرجای، تارک و قبیلا  هاای ایا  خمسا  هساتن  

می توان گف  کا  اساتان زنجاان از وحا ت ناژادی خاصای پیاروی نمای کنا . اقاوام آریاایی در اواخار هازاره دوم  از این رو

قب  از می د، در این منطقا  سااکن شا ه و طایفا  ای از اقاوام تارک با  ناام قنفاور در قارن هفات  هجاری و اقاوام گرجای 

   و ای ت خمس  در دوران صفوی  ب  این ناحی  کوچان ه ش ه ان .
 

 آثار تاریخی زنجان
 

 غار کتله خور
 

متری بیاا  کیلاو 1کیلااومتری جناو  غربای زنجااان و  561غاار کتلا  خااور یکای از شاگف  انگیزتاارین غارهاای دنیاا در 

شاود و باا داشاتن ترین غارهاای ایاران محساو  مینا ه واقا  شا ه اسا  کا  یکای از زیبااگرما  از تواب  شهرساتان خ اب

 کن .ای را ب  خود خیره میهای بسبار زیبا چش  هر بین هقن ی 
  گنبد سلطانیه

کیلااومتری زنجااان در شااهر ساالطانی  باا   34گنباا  ساالطانی  یکاای از بزرگتاارین بناهااای عظاای  گنباا  دار در دنیااا در 

  پایااان –)ه  454هجااری قمااری شاارو  و در ماا ت ناا  سااا  در تاااری   403دسااتوره ساالطان محماا  خ ابناا ه از سااا  

 ر قطاار دهاناا  گنباا  پااس از کلیسااای سااانتا ماریااا در فلااورانس ایتالیااا متاا 6/51متاار ارتفااا  و  1/34یافتاا  اساا .این بااا 

و مسج  ایاا صاوفیا در اساتانبو  ترکیا  ساومین بناای عظای  تاارییی گنبا دار در جهاان و اولاین بناای عظای  آجاری در 

 ایران اس .

 بازار 

خااان قاجااار آغاااز و در سااا  ترین بازارهااای ایااران در شااهر زنجااان باا  دسااتور آقامحماا  بااازار زنجااان یکاای از طااورنی

 ب  آن اضاف  ش . 5453ها در سا     در زمان فتحعلی شاه خاتم  یاف  و مساج ، سراها و گرماب –)ه  5554
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 انهرختشویخ

رختشااوییان  تنهااا بنااای میااتص بااانوان در ایااران در بافاا  قاا یمی شااهر زنجااان در محلاا  موسااوم باا  عباسااقلی خااان 

  توساا  بل یاا  وقاا  خریا اری و توساا  دو باارادر معمااار و بنااا –)ه  5434در سااا   احا ا  شاا ه اساا . زمااین ایاان بناا

شا  و محلای عماومی بارای شستشاوی ساخت  ش ه اس  و آ  ایان بناا از قناات قلعچا  حااجی میار بهاا الا ین تاأمین می

 .لباااا  باااوده اسااا . در ایااان مقالااا  بااا  چنااا  تاااا آراااار  باساااتانی تاااارییی اساااتان زنجاااان اشااااره شااا ه اسااا 

(5056http://fa.wikipedia.org, . 

 "زنجان"  شهر شرقی ورودی تحلیل و تجزیه و بررسی 
 

     شاا ن  )وارد  باودن و رسای ن دیا ن، حاوزه سا  با  تاوان ماای تهاران  ازسام  زنجاان) شاهر ورودی مباادی هاای عرصا  در
     

              او  حااوزه  کاا  گوناا  باا ین  بااود. خواهاا  پااژوه  ایاان گاناا  ساا  بناا ی حااوزه  مبنااای کاا  شاا  شااهر ورودی مبااادی در
       

         ورود عرصاا  بااا و شااود ماای دیاا ه  شااهر کلاای نمااای دور  آن در کاا  اساا  دیاا ن عرصاا  زنجااان  قاا ی  جاااده تااا راه )پلاایس
       

    مسااتح رات برگیرناا ه در کاا  اساا  رساای ن عرصاا  زنجااان  بساای  میاا ان تااا قاا ی  جاااده ) دوم حااوزه دارد. مطابقاا  رواناای
     

    بصاری ورود عرصا  وباا باشا  مای و...  خا ماتی هاای کااربری هاا، تعمیرگااه ساایپا، خاودرو، ایاران )نماینا گی جااده حاشی 
              

             ورود یااا بااودن کاا  اساا  ای عرصاا  زنجااان  نرسااتانه میاا ان تااا بساای  )میاا ان سااوم حااوزه نهایاا  در دارد. همیااوانی
             

 . 5831)مرکز آمار ایران،  اس  منطب  فیزیکی ورود عرص  بر نیز عرص  این گیرد. می شک  آن در شهر ب  فیزیکی

 

 
 

 , 4117www.google earth منب : زنجان  -قزوین جاده نقش  .4 شماره شک 
  مسیر ساماندهی مورد در  کلی ایده

 

            در موجااود سااازهای و ساااخ  گرفاا   قاارار نظاار ماا  زیاار شااهر،نکات داخاا  و خااار  محاا ود  بااین ورودی، مساایر باارای
    

           شاا ، گرفتاا  اتومبیاا  بااا حرکاا  حااین در کاا  هااایی عکااس بااا مساایرها، ایاان قطعااات تاارین مهاا  وضااعی  ، مساایر اراضاای
        

          آرااار شناسااایی گااردد. معلااوم نیااز کمبودهااا و هااا نقااص تااا شااود. مشاایص هااا محاا وده عملکردهااای تااا گردیاا ، یادداشاا 
    

    ن صااح و مناااظر تجرباا  و درک میاازان شاا . بررساای مساایر حاشاای  تااارییی،در  شاا  احاا ا  ابنیاا  هویاا  تعیااین و تااارییی 
    

 ش . مشیص ج اگان  صورت ب  مسیر از مح وده هر عملکردهای تعیین و ناظران برای ورودی مسیر های
 

شهر ورودی فضای  بندی حوزه ارتباط الگوی  
   

     با  ورود بارای روانای ساازی آمااده و چینای مق ما  ونبا  را  شاهر حضاور باشا ، کننا ه دعاوت آنکا  از بای  شاهری فضای
    

     با  کا  زماانی ویاژه با  اسا . گردیا ه مساافر تشاوی  و ساردرگمی موجا  کا  دارد، مای اعا م ج یا ، فضاای درک و شهر
                    

     ائ وسا با  رساانی خا مات فضاا، ایان در باشا . نمای رؤیا  قابا  آن با  ورود  از قبا  شاهر، زماین توپاوگرافی شارای  دلی 
     

 زنجان-جاده قزوین

 ورودی شهر زنجان
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       راتتاأری دلیا  با  خا ماتی هاای کااربری از برخای وجاود زیارا بگیارد. صاورت توانا  نمای خاوبی با  مساافر و راننا ه نقلی ،
    

            ،اساا   شااهر پیکاار  از ناپاا یری تفکیاا  بیاا  کاا  فضااایی در و طبیعاای اصاارعن غیااا  در بصااری و محیطاای مطلو اناا
                         

        و ناا الگاو ایان در باشا . نمای خاود نقاا  مناسا  ایفاای با  قاادر زنجاان شااهر ورودی فضاای بناابراین باشا . مای مطلو انا
          

      موجااود انسااجام ها ، باا  نساب  آنهااا ساازگاری آنهااا سایمای و تااراک   ،محای بااا آنهاا تناساا  ورودی، عرصا  در هااا کااربری
  

      و محیطی)طبیعاای شاارای  ایاان باار عاا وه اساا . برخااوردار کمتااری اهمیاا  از عناصاار متناساا  و صااحی  اسااقرار و فضااا در
                                

      از ارتباااط ایاان نیزکیفیاا   و ورودی درعرصاا  آن ار خاا محاای  و شااهر بااین فضااایی ارتباااط برقااراری نحااو  نیاازدر انسااانی 
       

 .باش  می برخوردار کمتری بسیار  اهم

 مؤلفه های هویتی ورودی شهر زنجان
 

 

      داد. جاای میتلفای هاای دسات  در را آنهاا تاوان مای کا  گاردد مای توصای  و تعریا  متفااوتی هاای مشیصا  باا شاهر ی 
    

     یا  رها یاا و شاهر هار گ ارنا . مای تاأریر یکا یگر در متقابا  طاور با  و هساتن  شاهر باا ارتبااط در نوعی ب  ک  هایی مؤلف 
       

         صاافات کناا . ماای تعیااین را آن هویاا      کاا  ،دارناا  صاافاتی خااود شیصاای  اجاازای در شااهر واحاا  سیسااتمی زیاار عناصاار از
    

                یااا و شااهر واحاا   سااازن   سااامان هی ساااز  زمیناا   شاا ن گرفتاا  کااار باا  رتصااو در کاا  هسااتن  هااایی ویژگاای هااویتی
     

          اد.د دساا  باا  آن از درسااتی شااناخ  بایاا  صاافات ایاان شاا ن گرفتاا  کااار باا  باارای باشاان . ماای آن سیسااتمی زیاار عناصاار
    

      شااناخ  شااهر، هویاا  تقویاا  جهاا  در مناساا  هااای حاا   راه ارائاا  نهایتاااً     و آن مشااک ت و شااهر شااناخ  باارای بنااابراین
    

.اس  ضروری شهر هوی  ب  مربوط های مؤلف   
 

 مؤلفه های طبیعی هویت شهر 
 

         اشاااره  پراکناا ه درختکاااری باا  تااوان ماای تنهااا و اساا  مناا  بهااره کماای طبیعاای عناصاار از زنجااان شااهر ورودی او  حااوزه
     

      حااوزه و باشاا  ماای رفیویمیااانی در واقاا  درختکاااری و بساای  میاا ان ساابز، فضااای شااام   دوم حااوزه طبیعاای عناصاار نمااود.
                                            

 عناصار از کنا رو و تنا رو بانا های اطارا   و میاانی رفیاوی هاای درختکااری و میاث  پاارک ملا ، پاارک وجاود دلی  ب  سوم

 .اس  برخودار بیشتری طبیعی
 

 مؤلفه های مصنوع هویت شهر

 

   ن،آ کالبا ی هویا  گیارد. مای شاک  مصانو  عناصار توسا   طبیعای، سااختار بار عا وه شاهر یا  ظااهری ساختار و شک 
     

         عناصاار لیاان  کااوین دیاا گاه از اساا . وابساات  هویاا ، آن باا  شااهر شااک  و ساااختار  و بافاا  کاا  اساا  هااویتی غالاا  عاماا 
    

    از: عبارتن  شهر بیشی هوی 
 

    اساا : متعاا دی هااای راه شااام  هنرسااتان میاا ان تااا راه پلاایس از زنجااان شااهر شاارقی ورودی ؛راه هووا و شووبکه ارتبوواطی -
        

 )بلوار شهری خیابان شام  سوم  حوزه در  ،8زنجان)تصویر بزرگراه دوم حوزه در  ،1)تصویر زنجان – قزوین راه آزاد او  حوزه در

  .باش  می   ،11تصویر خرمشهر،
               

ب  وسیل  درختکااری، بوتا  هاای تزئینای و یاا هار ناو  منظرساازی شناساایی  مای شاود کا  مای توانا  اخات       لبه ها -
    

ارتفااا  را باا  صااورتی مطلااو  نمایااان سااازد. در ایاان مااورد ماای تااوان باا  درختکاااری هااای پراکناا ه و زمااین هااای خااالی       
  

 ، وجااود درختچاا  هااا و فضااای ساابز در رفیااوی میااانی مساایر در حااوزه دوم      5،4،1حاشاای  مساایر در حااوزه او )تصااویر
    

 ، درختکاااری هااای پااارک ملاا  و پااارک میااث  و درختکاااری    11 ، وجااود پهناا  ساابز در بلااوار خرمشهر)تصااویر3)تصااویر
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 طرفین مسیر و رفیوی میانی در حوزه سوم ب  عنوان لب  های مسیر ورودی اشاره کرد.
 

 محله ها -

                  –از جملاا  گااره هااای واقاا  در حااوزه هااای ساا  گاناا  ورودی زنجااان ماای تااوان باا  تقاااط  آزاد راه قاازوین   گووره هووا-
    

 . ، اشاره کرد14 ، و می ان هنرستان )تصویر9،7 ، و بزرگراه زنجان، تقاط  می ان بسی  )تصویر5زنجان)تصویر
 

  51،55،51،3  حوزه فیزیکی)تصاویر 3،3،1،1 حوزه بصری)تصاویر 2،8،1،5حوزه روانی)تصویر   نشانه ها -

 

 

 
   روانی  ورود او ، )حوزه زنجان-قزوین جاده موقعی  .5 شماره شک 

 
بصری  ورود دوم، )حوزه زنجان بزرگراه موقعی  .8 شماره شک   
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 فیزیکی  ورود سوم، )حوزه زنجان هنرستان شهر می ان-بسی  می ان موقعی  .3 شماره شک 

 

 زنجان ،ورود روانی -طراحی حوزه او  )جاده قزوین .7 شماره شک 

 

 

A : نمای سه بعدی  

C  

    حضور عناصر طبیعی )استفاده از درختان بلن  وفضای سبز

 زنجان-جاده قزوین

A 

 (زنجان-پ ن طراحی )جاده قزوین .6 شماره شک 

A,B: ایجاد فضای تفریحی و تفرجی با استفاده از فضای سبز C ایجاد فضای استراحتگاه برای مسافران : 

 طراحی گشودگی جاده زنجان حین ورود ب  شهر 

 جاده زنجان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
                                                                                                                                                                     

 

 
 سکانس او  ورود ب  شهر زنجان:  (A-A)مقط  .9 شماره شک 

 

 زنجان،  ورود بصری )بزرگراه حوزه دوم طراحی  .11 شماره شک 
 

                               

 کاشت درختان متوسط 

 ایجاد عناصر طبیعی و تاریخی شهر  

  طر  پیشنهادی ورودی شهر زنجان .9 شماره شک 

 زنجان    تبریز

B 

 

 به سمت ورودی شهر  زنجان

 میدان بسیج زنجان 

B نمای سه بعدی : 
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 بهمن 11بزرگراه-طر  پیشنهادی )بزرگراه زنجان  .11 شماره شک 

 
 

 سکانس دوم ورود ب  شهر زنجان : B-B )مقط  .15 شماره شک 

 

 

 
 

 ورود فیزیکی می ان هنرستان، -حوزه سوم )می ان بسی طراحی  .18 شماره شک 

 

 

  a.رینوس  دو و استفاده از فضای سبز بیشتر در a :ح   شی  تن  در رین A) ایراد
 

بهمان بهتار اسا  از شای  م یا  در ایان  11بارای دسترسای با  دو طار  بزرگاراه  b:ح   شی  تن  در ریان  Bایراد )

 رین استفاده شود تا از تصادفات و ترافی  این رین در ح  ممکن جلوگیری شود.
 

A 

C 

 ب  سم  بزرگراه زنجان

 بهمن 11بزرگراه 

 بلوار خرمشهر

 زنجان-جاده ابهر

 پ ن طراحی )جاده زنجان  .14 شماره شک 
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بیشاتر  جااد فضاای سابزیزنجاان و حا   کااربری هاای ناساازگار در حاین گشاودگی با  ا - : گشودگی جاده ابهارCایراد )

 منجر می شود.
   

 

                                                     

 

      

 )شهر زنجان  طر   پیشنهادی می ان بسی  .13 شماره شک 

 

 

 المان اهلل در می ان بسی  

 طراحی فضای سبز و جاگیری صن لی در داخ  فضای سبز

  شی  م ی  دو طر  بان  سواره

  و  

 زنجان  -جاده ابهر

 استفاده بیشتر ازفضای سبز و عناصر طبیعی در فضای مابین دو خیابان شهری 

تأکی  بر ورودی پارک مل  ودسترسی آسان از طر  بلوار 

 خرمشهر و استفاده از عناصر طبیعی در دو طر  ورود ب  پارک 

 ایجاد فضای سبز در دوطر  بان  سواره   

پارک 

 ملت 

 میدان بسیج

 میدان هنرستان

   طراحی دسترسی پارک مل  از طر  خیابان خرمشهر،ایجاد مسج ،طراحی می ان بسی  .17 شماره شک 
 حوزه سو 
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 سکانس سوم ورود ب  شهر زنجان  :C-Cمقط  ) .41 شماره شک 

 معرفی جامع آماری، تعیین حجم نمونه و تحلیل پایایی و  روایی پرسشنامه طراحی ورودی

  معرفی جامعه آماری -الف

 یاا  صااف  مشااترک باشاان .جامع    اساا  از مجموعاا  ای از افااراد یااا واحاا هایی کاا  حاا اق  دارایجامعاا  آماااری عبااارت 

      اسااا  آماااری ایاان پااژوه  جمعیاا  شااهر زنجااان ماای باشاا . در حااا  حاضاار کاا  جمعیاا  ساااکن  در شااهر زنجااان باار
                         

              می باش .                833331برابر با   5831سر شماری سا  

 

 تعیین حجم نمونه -ب

مشاابه  داشات  و معار  جامعا     صافات جامعا   حج  نمونا  عباارت اسا  از تعا ادی از افاراد جامعا  کا  صافات آنهاا باا

       باشاان  و از تجااانس و  همگناای بااا افااراد جامعاا  برخااوردار باشاان . انتیااا  حجاا  نموناا  یکاای از مهاا  تاارین مسااائ  در
                

 پژوه  می انی می باش . حج  نمون  در این پژوه  با استفاده از فرمو  کوکران تعیین ش ه اس . 

 C : نمای سه بعدی    
 ب  طر  پارک مل 

 ب  طر  بلوار خرمشهر 

  .16 شماره شک   طر  پیشنهادی دسترسی ب  پارک مل 

F 

E 

A 

B 

E: ایجاد فضای تفریحی   B: ایجاد استحراحتگاه برای خ مات رسانی مسافرین  مسج نق  قرارگاهی    :A 

   پ ن طراحی  می ان هنرستان طراحی .19 شماره شک 

طر  پیشنهادی مسج  و فضای تفریحی تفرجی از طر  بلوار خرمشهر    .19 شماره شک    

D : بعدینمای سه: 
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𝟏:    (𝑛

𝐭𝟐𝐩𝐠

𝐝𝟐

𝟏+𝟏/𝑵(
𝒕𝟐𝒑𝒈

𝒅𝟐 −𝟏)
=

(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟏)𝟐

𝟏+
𝟏

𝟑𝟖𝟖𝟕𝟗𝟔
(

(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟏)𝟐 )
 =31 )     

 

 =Nجامع  آماری )جمعی  ک  افراد ساکن شهر زنجان 

n= حج  نمون 

t= خطا 13/1ضری  اطمینان یا  93/1در سط 97/1   

d= 5/1 درج  اطمینان یا دق  احتمالی مطلو                 

p=d= 3/1 نسبتی از جمعی  فاق  صف  معین )مث ً جمعی  مردان   :P 

ساا  ساااکنین و گردشااگران در         پرسشاانام  تعیااین گردیاا . کاا  تو 31کااوکران حجاا  نموناا  تعاا اد  باار اسااا  فرمااو 

سای هاای انجاام شا ه، پار شا .از ایان تعا اد، تعا اد   مح  ورودی شاهر زنجاان از طریا   مصااحب  رو در رو کا  طبا  برر
    

 ش .  53ورین [ SPSS] پرسشنام  مورد قبو  و جه  تجزی  تحلی  وارد نرم افزار31

 سنجش پایایی و روایی پرسشنامه -ج

 روایی -نیس  

روایاای پرسشاانام  عبااارت اساا  از توانااایی اباازار مااورد نظاار در اناا ازه گیااری صاافتی کاا  آزمااون باارای آن ساااخت  شاا ه       
      

      اساا . و شااام  روایاای صااوری، روایاای پاای  بیناای و روایاای محتااوا و جااز آن ماای باشاا . رو  هااای تعیااین روایاای در   
             

 پرسشاانام  هااا رو  منطقاای تعیااین روایاای، رو  تعیااین روایاای وابساات  باا  معیااار، رو  تعیااین روایاای سااازه اساا .        
                                 

   درایاان بیاا  از پرسشاانام ، از رو  منطقاای تعیااین روایاای مبتناای باار محتااوایی کاا  در آن کمیاا  وکیفیاا  سااوارت از 
              

 نظرخبرنگاران مورد بررسی قرار می گیرد استفاده ش ه اس .            
 

 پایایی -دوم

پایااایی باا  دقاا  اعتماااد، ربااات یااا تکاارار       ، ماای کناا پایااایی یاا  پرسشاانام  عماا اتاً باا  دقاا  نتااای  حاصاا  از آن اشاااره 

 پ یری نتای   آزمون اشاره می کن . در این شرای  ی  آزمون بای  پایا باش  تا بتوان  روا باش .
رو  تعیااین پایااایی در پرسشاانام  عبارتناا : از رو  پایااایی مصااححان1، رو  بازآزمااایی4، رو  فاارم هااای هاا  ارز5،    
                

رو  همسااانی دروناای8در ایاان بیاا  از پرسشاانام  بااا بکااارگیری ضااری  آلفااای کرونبااا 3 از رو  تعیااین همسااانی       
      

 . 5833)آرمانشهر، درونی برای سنج  پایایی پرسشنام  استفاده می شود

 
5. Examiners(Scires) Reliability,4.Tesst-Retest,5. Equivalent Forms    

8. Internal Consistency,3.Cronbachs Alpha (Coefficient Alpha)    

𝟐:      (𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
×

∑ 𝑠𝑖
2

2𝑡
2 :واریانس ک  سوارت                                     ( 𝑡2،  واریانس هر سوا: 𝑠𝑖

:تع اد سوارت ،2 𝑘  

 

 تحلیل نتایج حاصله از پرسشنامه
 

                                                              پرسشاانام 94شاا  کاا  در مجمااو  تعاا اد5 [SPSS]جهاا  تحلیاا  وارد ناارم افاازار داده هااای اسااتیرا  شاا ه از پرسشاانام 

. 

         .                                                                                                       مورد تحلی  قرار گرف . در ادام  تحلی  هر بی  ب  شر  ذی  ارائ  می گردد.      

 مشیصات کلی پرس  شون گان –نیس  
 

 .  بوده ان  % 57نفر زن ) 55 و % 78نفر مرد) 39نفری ک  مورد مصاحب  قرارگرفت  ان   94[: از تع اد1مطاب  ج و  شماره]
 

 

استفاده درص  ب  طور روزان  از ورودی شهر %54مصاحب  قرار گرفت  ان ،  نفری ک  مورد 94[: از تع اد 4مطاب  ج و  شماره  ]  
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       های می کردن ، ب  عبارت دیگر ب لی  قرارگیری مح  کارشان در خار  از شهر روزان  از این مسیر تردد دارن ، از جمل  کارخان 

             ی  درص  ب  طور مت اوم هفت  ای %59نمود. مه  موجود در امت اد این مسیر می توان ب  پار  سوئی ، ایران ترانسفو اشاره 

نیز %5/8نهایتاً فصلی و  %3/7ب  طور ماهیان ،%8/19از این مسیر عبور می کردن ،ک  این قشر بیشتر شام  دانشجویان می باش . 

 .ب  ن رت از این مسیر عبور می کردن 
             .  
 

 درصد فراوانی پرسش شوندگان به تفکیک شدت تردد -2جدول        تعداد پرسش شوندگان به تفکیک جنسیت   -1جدول           

 
 

 

 
                                          

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 میزان رضایتمن ی پرس  شون گان از وضو  و قاب  رؤی  بودن مسیر  –دوم 
           

1در طی  لیکرت     )جامع  آماری  پاس [SPSS]ب  منظور تحلی  پرسشنام  در محی  نرم افزار 
طی  خیلی  1طراحی ش ه ک  ب  

                         )جامع  آماری ،       [SPSS]نرم افزارازک بن ی پاس  هادر محی     ک ، ک ،  متوس ، زیاد، خیلی زیاد تقسی  بن ی ش ه اس ، پس
.  

 1                       [ نتای  ذی  حاص  ش : 8تحلی   پاس  ها براسا  نتای  حاصل  از پرسشنام  مطاب  ج و  شماره]

 میزان رضایتمندی پرسش شوندگان از خوانایی مسیر موجود در ورودی شهر زنجان -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

// 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
 

 

رضایتمن ی پرس  شون گان در رابط  با شاخص های خوانایی 

 مسیر ورودی شهر 

 

خیلی 

 زیاد

 

 زیاد
 

 
 

م 

 وس 

 

 
 

 

 ک 
 

 

خیلی 

 ک 

 

 

میان

 گین
 

 مکان یابی تابلوهای راهنمای مسیر
 

2/81 
 

1/81 
 

83 
 

1 
 

1 
 

2/2 
 

 کمی  و کیفی  تابلوهای راهنمای مسیر
 

1 
 

3/3 
 

11 
 

8/13 
 

1   
 

1/1 
 

عناصر شاخص مصنو  و غیر مصنو  قاب  توج  در طو  وجود 

 مسیر

 

55 
 

3/13 
 

8/13 
 

1 
 

1 
 

1 

 

 قابلی  پی  بینی حضور در ورودی شهر)میصوصاً برای اولین بار 
 

1 
 

83 
 

8/12 
 

3/3 
 

1 
 

3/2 

 

1جامع  آمار توصیفی و استنباطی.     

4.   میال ،یکسان بودن تقریبی تع اد گوی  هاطراحی گوی  های گرای  مواف  و 
 

 

 درصد
 

 

 فراوانی
 

 

  مرد 39 78
Valid 57 55 زن 

111 94 N 

 

  فراوانی درصد

  روزان  81 81
 
 
 

Valid 

 

 

 

 هفت  ای 81 83

 ماهان  53 2/53

 فصلی 1 1/1

 به ندرت 2 8/2

511 31 N 
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    طباا  مطالعااات انجااام شاا ه، امااروزه ضااع  عملکااردی فضااای ورودی شااهرها ناشاای از طراحاای نامناساا  و شااک  گیااری
             

     ازحرکا ،سااکنین نباشا کا  ساب  شا ه ورودی شاهرها قاادر با  پاسا  گاویی نیااز مساافرین و .ب ون برنام  مای باشا 
           

   .بارای ایجاااد ایان حرکاا  و جلاوگیری از یکمرتبگاای بایاا  دو ،یراماون شااهر با  داخاا  آن بایا  ریتمیاا  و آهنگاین باشاا پ
            

  عناوان مفصابا  شاون  و فضاای ساوم کا  ورود با  شاهر اسا  با  خاوبی  خوبی شناساایی             فضای داخ  و خار  از شهر ب 
       

 بین این دو عم  نماین . 

         شااهر باا  لحااا  کیفیاا  تهااران باا  عنااوان یکاای از اصاالی تاارین مبااادی ورودی از ساام  مبااادی ورودی شااهر زنجااان
                                      

         هااای ناسااازگارکاااربری  اسااتقرار تنااوعی ازوضااعی  مطلااوبی برخااوردار نیساا . هااای همجااوار از       کاااربری ،عملکااردی
         

    منفاای مساایر ماا کور ماای از ویژگاای هااای هاار گوناا  هنجارکالباا ی و عملکااردی از               دور باا هااا  .کارگاااههمچااون تعمیرگاه،
             

     یقاازوین کاااربری هااا -نشااان ماای ده ،کاا  در محااور ورودی زنجااانمعیارهااا باشاا . نتااای  حاصاال  از بررساای هاار یاا  از 
         

 ضاایو ف ما ت مای باشان  باا جاا با  جاایی بلنا  و ناساازگار سازگار با چهر  نامطلو ، ناسازگاربا جابا  جاایی کوتااه ما ت
                

 اطا   رساانی شاهری بار اساا  تابلوهاای     وضاعی    معیاار ناامطلوبی قارار دارد.بررسای سبز در طو  مسیر نیاز در وضاعی 
                        

           چااون ساااختمان نتااایجی هااایی چااون رناا  آمیزی،ارتفااا  تابلوهااا، ابعادتابلوهااا نحااوه نصاا  تااابلو. باار روی شاااخص
    

    منسااج  و معناای دار کیفیاا  آشاافت ،ناهماهن ،متنو  و متاا اخ  را نشااان ماای دهاا . کاا  باا  دلیاا  فقاا ان الگااو و طاار 
              

        هویاا اساا . بنااابراین موضااو  شاا ت تحاا  تااأریر بااازده منفاای قاارار داده را باا  نظاار مااورد زیباشناساای مساایر و بصااری
            

 کشااور ک  در اکثاار شااهرهای،شاود محسااو  ماای  بیشای مبااادی ورودی یکاای از نشاان  هااای کلیاا ی در فضاااهای شاهری
             

 گرفت  اس .  ن مورد بی توجهی قرارازجمل  شهر زنجا
                              

                  
                   .                        
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