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چکـیده
بیان مسئله :تصاویر و کیفیاتي که امروزه در غالب مبادي ورودي شهرها به چشم ميخورد ،این عرصهها را به پستترین
الیههاي فضایي شهرها تبدیل نموده است و بهعنوان اولین فضاهاي شهري که در مقابل تازه واردین قرار ميگیرند،
پذیرندگي و دعوتکنندگي الزم را ندارند .زشتي و زیبایي شهر از دید تازهوارد ميتواند تا حد زیادي تحت تأثیر ویژگيهاي
کالبدي و کارکردي و زیباشناسي مبادي ورودي شهر قرار گیرد .ایجاد حس پذیرفتن و دعوت شدن عامل بسیار مهمي در
تداوم حضور افراد در مکان و شکلگیري رابطه صحیح آنها با فضا ميباشد .لذا این پژوهش به دنبال بررسي تأثیر کالبد و
کارکرد فضاي ورودي شهر در حس دعوتکنندگي شهروندان در ورودي شرقي تهران ميباشد.
روششناسي :روش تحقیق بهصورت توصیفي-تحلیلي ميباشد و دادهها مورد نیاز با روش کتابخانهاي و روش پیمایشي
جمع آوري شده است و تجزیهوتحلیل دادهها براي پاسخگویي به سؤاالت پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSو
آزمونهاي آماري مانند آزمونهاي همبستگي پیرسون و رگرسیون و آزمون  Tبررسي و تحلیل شده است .جامعه آماري
این پژوهش نیز با توجه به تعریف گفته شده شامل استفادهکنندگان از فضا(شهروندان) ميباشد .حجم نمونه نیز با استفاده
از فرمول کوکران  330نفر تعیین شد که پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.
یافتهها ،نتیجهگیري و توصیهها :یافتههاي حاصل نشان ميدهد که میانگین عناصر و مؤلفههاي کالبدي(تنوع کاربريها،
سازگاري ،تناسب کاربريها ،دسترسي و ارتباط ،کنترل و نظارت ،سلسلهمراتب ،حفظ حریم ،عمر و کیفیت بنا ،تعداد
طبقات ،نوع مصالح ،نماي کاربريها ،سطح اشغال) و عملکردي(نفوذپذیري ،انعطافپذیري ،ایمني و امنیت ،خوانایي ،حس
مکان ،فضاي سبز ،انطباق با محیط طبیعي) باالتر از میانگین شاخص در نظر گرفته شده ميباشد بر این مبنا این مؤلفهها
بر ایجاد حس دعوتکنندگي تأثیرگذار ميباشند .یافتههاي آزمون نیز نشان داد که  77درصد از تغییرات حاصله در حس
دعوتکنندگي شهروندان در فضاهاي ورودي ميتواند توسط مؤلفههاي ایراني -اسالمي صورت پذیرد .بنابراین نتیجه
پژوهش نشان ميدهد که ساماندهي کالبدي و کارکردي وروديها با استفاده از الگوي ایراني-اسالمي حس دعوتکنندگي
در شهروندان ارتقاء ميیابد.
واژگـان کلـیدی :کالبد و عملکرد ورودي شهر ،فضاي ورودي شهر ،حس دعوتکنندگي ،ورودي شرقي تهران
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امروزه با وجود اینکه نخستین فضاي برخورد مسافر با شهر ورودي آن است و نخستین تصویر ذهني و پیش داوري هاي وي
بر این اساس صورت مي گیرد ،اما همچنان با عدم ارائه تصویر مناسبي از ورودي ها رو به رو هستیم .مبادي ورودي بهعنوان یکي
از اصلي ترین اجزاي ساختار کالبدي و فضایي شهر علي رغم اهمیتي که به لحاظ کالبدي و زیبا شناسي دارد با جانمایي کاربري
هاي ناهمگن و ناسازگار به فضاي با ساختاري منفصل ،فاقد هویت ومغشوش مبدل شده است .با نگاهي به گذشته و ساختار شهرها
در مي یابیم که ورودي ها نقش عمده اي در شخصیت بخشي به شهر ایفا مي کردند و تصویر برجسته اي از شهر مي ساختند.
تصاویر و کیفیاتي که امروزه در غالب مبادي ورودي شهرها به چشم ميخورد ،این عرصهها را به پستترین الیه هاي فضایي
شهرها تبدیل نموده است( .ابلقي،پور جوهري .)44:2332،نازل بودن شاخصه هاي خوانایي این محور ها ،بهعنوان فضاي شهري ،از
مشکالت دست به گریبان ورودي شهرهاست و بهعنوان اولین فضاهاي شهري که در مقابل تازه واردین قرار مي¬گیرند ،پذیرندگي
و تشخص الزم را ندارند(خطیبي،روستا،ابوعلي .)84:2333 ،لذا در این پژوهش با پرداختن به مهمترین ویژگي ورودي¬ها یعني
حس دعوتکنندگي و تبیین آنها به دنبال ایجاد و ارتقاء حس دعوت¬کنندگي با استفاده از مؤلفه هاي تأثیر گذار کالبد و کارکرد
شهري مي باشیم.
در بیان اهمیت وضرورت تحقیق نیز باید گفت بررسي ورودي شهر یکي از اساسي ترین مطالعات در توجه به رویکرد فضاهاي
شهري براي دستیابي به راهکارهاي مناسب در ساماندهي ورودي کنوني شهرهاست..ورودي شرق شهر تهران بزرگترین و
پرجمعیت ترین کالنشهر کشورمان ،از مشکالت کالبدي و کارکردي مستثني نیست ،از جمله این مشکالت مي توان به وجود
ساختمان هاي فرسوده مسکوني در اطراف این ورودي ،وجود تعمیرکاري ها و تعویض روغني ها که چهره نامطلوبي به ورودي این
شهر بخشیده است ،نبود فضاي شهري مناسب براي استراحت و تفریح افرادي که وارد شهر مي شوند ،آلودگي شدید زیست
محیطي موجود در محوطه اطراف ورودي ،عدم طراحي مناسب فضاي سبز در اطراف ورودي شهر اشاره کرد .لذا شناخت ،بازیابي و
طراحي ورودي شهر بهعنوان یکي از شاهراه ها و محورهاي اصلي حمل و نقل که شهر تهران را به بسیاري از شهرهاي شمال
کشورمان متصل مي نماید ،توام با رعایت اصول کارکردي و کالبدي طراحي شهري براي ایجاد فضایي با هویت و خاطره انگیز در
ذهن شهروندان مي بایست صورت بگیرد .هدف اصلي این مطالعه بررسي تأثیر کالبد و کارکرد فضاي ورودي شهر در حس
دعوتکنندگي شهروندان و سواالت تحقیق عبارتند از:
آیا عناصر کالبدي موجود درورودي شهر بر ایجاد حس دعوتکنندگي شهروندان تأثیر گذار است؟
•
آیا عناصرکارکردي موجود شهر بر ایجاد حس دعوتکنندگي شهروندان تأثیر گذار است؟
•
چگونه مي توان حس دعوتکنندگي در ورودي شهرها را ارتقا بخشید؟
•

 -2پیشینه تحقیق
اکبري مهام ،امیر ،و محسني ،ایرج( ،)2381در مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسي ارشد با عنوان" بررسي کیفیت کالبدي و
کارکردي مبادي ورودي شهر(نمونهي مورد مطالعه :شهر بابلسر)" به بررسي کیفیت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر بابلسر
بهعنوان یک شهر توریستي و دانشگاهي پرداختند .و با روش توصیفي -تحلیلي مجموعه معیارهاي تحقیق در زمینه انواع کاربري-
ها ،عناصر و اجزاي معبر اصلي ،اطالعرساني شهري و کیفیت کالبدي و نماي ساختمانيهاي مجاور را تعیین نمودند .یافتههاي
تحقیق نشان ميدهد کیفیت مبادي ورودي شهر بابلسر از سمت بابل بهعنوان یکي از اصليترین مبادي ورودي شهر مذکور به
لحاظ کیفیت عملکردي کاربريهاي همجوار از وضعیت مطلوبي برخوردار نیست.در مجموع نتایج تحقیق نشان ميدهد کیفیت
کالبدي و کارکردي محدوده مورد مطالعه بر اساس مجموعه شاخصهاي تحقیق در سطح نازلي است و در صورت بيتوجهي به
سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند .موسوي ،میر رحیم( ،)2332در مقاله خود به بررسي علل تصادفات ورودي شهرها و
سازماندهي فضاهاي پیرامون در جهت ایمن سازي ،ایمني ترافیک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در تمام مراحل طراحي،
برنامهریزي و عملکردهاي ترافیک باید مبادي ورودي مدنظر قرار گیرند تا با کاهش تصادفات و برخوردهاي وسایل نقلیه عالوه بر
جلوگیري از هدر رفتن سرمایه هاي کشور ،از تأمالت روحي افراد نیز کاسته شود .وي همچنین عنوان کرد که بررسي میزان و تعداد
و شدت برخوردهاي وسایل نقلیه با یکدیگر و یا با عابرین نشان ميدهد که بیش از  41درصد تصادفات جادهاي کشور در محدوده
ورودي شهرها اتفاق ميافتد .شکوهي ،علي؛ و همکاران( ،)2381در مقاله خود با عنوان"بررسي هویت در منظر ورودي
شهرها(نمونه موردي ورودي جنوبي شهر زنجان)" در تالش براي بازشناختن و سپس تجسم بخشیدن به مفهوم هویت در منظر
ورودي شهرها در نمونه موردي ورودي جنوبي شهر زنجان داشتند .نتایج پژوهش نشان ميدهد که این ورودي به لحاظ داشتن
عناصر هویت زا از لحاظ کالبدي ،تاریخي و مذهبي و ...از موقعیت مناسبي برخوردار بوده اما سلسله مراتب ورود به شهر در آن
رعایت نشده است و همچنی ن نیاز به ساماندهي از لحاظ بیشتر شدن هویت محدوده وجود دارد .سروین الهي ( )2381در پژوهشي با
عنوان "بررسي معماري منظر ورودي شهر ایراني ،نمونه موردي شهر تاریخي شیراز" نخست از طریق پژوهش اکتشافي به بررسي
مباحث نظري مرتبط و تبیین اهمیت ورودي در منظر شهر و نقش آن در آشکارسازي هویت پرداخته و در ادامه به منظور درك

12

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)71 :تابستان  ،7047جلد یک

بهتر مسئله ،دروازه قرآن شیراز بهعنوان نماد هویت شهري ایراني -اسالمي مورد بررسي قرار داده و سپس نتایج حاصل از این نقد
و بررسي را در چهارچوب راهکارهاي پیشنهادي جهت ارتقا هویت در شهرهاي ایراني اسالمي ارائه نموده است .مطالعات وي
نشان ميدهد که در نظر داشتن هویت ایراني -اسالمي در منظر ورودي شهر ،موجب ارتقاء کیفیت منظر و ادراکات حسي از کلیت
شهر به مثابه یک حیثیت واحد و تداوم هویت تاریخي آن ميگردد .کیاني ،اکبر و سرگزي ،زهرا( ،)2385در مقاله خود به بررسي
سیما و منظر محور ورودي زاهدان در شهر زابل از جنبه زیباشناسي پرداختند .این پژوهش با روش توصیفي -تحلیلي و مبتني بر
مطالعات کتابخانهاي-اسنادي و بررسيهاي میداني انجام شده است .نتایج تحقیق حاکي از این است که بر اساس شاخص سازگاري
کاربريهاي اراضي 50 ،درصد از کاربريها در قسمت ورودي زابل -زاهدان ناسازگارند .معیني فر ،مریم و شجاعي ،الهه( ،)2380در
مقاله خود با عنوان "بهسازي منظر ورودي باهدف ارتقاء حس دعوتکنندگي(محدوده مورد مطالعه :جلوخان مسجدالنبي تا ورودي
بازار قزوین)" ،باهدف ارتقاي حس دعوتکنندگي در محدوده جلوخان مسجدالنبي تا جلوخان بازار قزوین بوده است ،روش تحقیقي
بهکاربرده شده در پژوهش حاضر ماهیت«تبییني» داشته و به دلیل رویکرد موجود در آن«کاربردي» است .و به وسیله تحقیقات
میداني و مطالعات بصري ،جلوخان مسجد تا جلوخان بازار مورد بررسي قرار گرفت که در پایان به این نتیجه دستیافته شده است
که ميتوان با بهبود برخي از مؤلفههاي عیني مانند :کف و جداره(کالبدي) ،تمیزي ،تنوع فرم و فضاي سبز و تقویت برخي مؤلفه-
هاي ذهني مانند :عالقهمندي ،خاطرهانگیزي و ...مؤثر در ارتقاء حس دعوتکنندگي و لحاظ نمودن آنها در طراحي جلوخان
مسجدالنبي تا جلوخان بازار قزوین بهعنوان کاربريهاي مذهبي و تجاري شاخص از فرسودگي کامل آنها جلوگیري کرده و در
ارتقاء حس دعوتکنندگي فضاهاي ورودي مؤثر بود.براتي ،ناصر و نجفي ،نسیم( )2382در مقالهاي تحت عنوان"ارزیابي نماد
ورودي شهرها بر مبناي مؤلفههاي کالبدي طراحي" باهدف دستیابي به اصول الزم در طراحي نمادهاي ورودي شهرها و ارزیابي
کیفیت نماد ورودي شهر قزوین بر اساس معیارهاي کالبدي ،به استخراج معیارها و شاخصههاي الزم با مطالعه منابع کتابخانهاي
پرداختند .روش پژوهش توصیفي و تحلیلي و مطالعه موردي بود .نتایج این تحلیل زیبایي ،خوانایي اثر و معرفي شهر ،سه معیار
اصلي طراحي نماد ورودي یک شهر معرفي ميکند .بر مبناي مطالعات انجام گرفته عمده ضعف موجود در نماد ساخته شده ورودي
شهر قزوین ،عدم ارتباط با هویت شهر و سختي درك معناي آن توسط مخاطب ميباشد.باقري ،یوسف و منصوري ،امیر( )2387در
مقاله خود تحت عنوان "ورودي شهر با روش توصیفي_تحلیلي ارائهشده و ابزار جمعآوري اطالعات ،کتابخانهاي بوده است .این
مقاله ،با باور به مکانیزم الیهاي شهر ،مفهوم ورودي شهر را بهعنوان یک مکان منظرین بررسي کرده ،نهایتاً معیارهاي منظرین
ورودي شهرهاي معاصر را ارائه کرده است .و به این نتیجهگیري رسیدند که ورودي ،دریچهاي براي ادراك منظر شهر است و
عنصري جهت ایجاد هویت مستقل براي منظر شهري .ادراك ورودي ،نیاز به توجه به بعد معنایي حضور در کنار بعد فیزیکي دارد.
از جمله مطالعات خارجي انجام شده در زمینه محورهاي ورودي راهنماي طراحي ورودي شهر دباري 2توسط شوراي شهر در
سال  5117در شهرستان ولوسیا ،ایاالت فلوریداي آمریکا ،در ساحل شمالي رودخانه سنت جانز در نزدیکي دریاچه مونز است .هدف
استانداردهاي طراحي در امتداد این محور ورودي شامل موارد زیر ميباشد تقویت منظر ورودي – ورودي خوشمنظر به شهر–،
ایجاد استانداردهاي طراحي هماهنگ براي تقویت کیفیت محور – ،کاهش آلودگي بصري ناشي از ساختمانهاي ناهماهنگ.
ایجاد الگوي جریان ترافیک براي بهبود خیابان راسین در کشور آمریکا( )5113از دیگر مطالعات خارجي است .هدف کلي از
این راهنما طراحي مجدد محیط ساخته شده محور ارتباطي خیابان راسین 5از دیگر مطالعات خارجي است که باهدف کلي طراحي
مجدد محیط ساخته شده محور ارتباطي خیابان راسین و بهبود خصوصیات بصري با اجتناب از یکنواختي و تکرار ميباشد .این ناحیه
براي ارائه گستره وسیعي از فعالیتهاي تجاري و خدماتي در شهر ماسکگو(3واقع در ایالت فلوریداي آمریکا) مشخص شده است.
براي تحقق این راهنما ،استانداردهاي طراحي در محور ورودي خیابان راسین اجرا ميشود.
ارتقاي کیفیت بصري-عملکردي فضاهاي سبز و تفرجگاه ورودي در بیشتر شهرها ،از جمله شهر سنتلوییس به آن توجه شده
است .پیشینه طراحي تفرجگاه ورودي سنتلوییس به حدود یک قرن پیش برميگردد؛ زماني که شهر سنتلوییس در آمریکاي
شمالي اهمیت زیادي داشت و طراحي اولیه آن توسط جرج کستر در سال  2817صورت گرفت که شامل بلوار بزرگي بود .در چند
سال اخیر بر اساس طرح جدیدي که براي آن ارائه شد در این طرح ،تفرجگاه ورودي از پنج ناحیه تشکیل شده است که با یک
مسیر اصلي به هم ارتباط دادهشدهاند و منظر سازي هر یک با استفاده از مبلمان شهري و سایر المانها با دیگري اندکي متفاوت
درنظرگرفته شده است تا شخصیت فردي هر ناحیه حفظ شود .همچنین به ارتباط یادبود جفرسون و تفرجگاه ورودي توجه شده
است ،به گونهاي که بازدیدکنندگان بتوانند از هر دو استفاده کنند .مسیر اصلي پیاده از نظر کاراکتر ،ابعاد ،رنگ و مصالح یکسان
است که در یکپارچگي کل سایت و ارتباط آنها نقش مهمي دارد(.)Balsley,5118

1 Debary
2 Racine
3 Muskego

17

جدول شماره  .1تجارب ایران در ساماندهی ورودی
ورودی
آمل

-

-

-

اتخاذ سیاست های تشویقی وعدم استفاده از جبر برای واحدهای
تعمیرگاهی موجود.
حفظ باغات سنتی شهر قزوین با در نظر گرفتن شعار گردشگری و
فرهنگی.
زیبا سازی و بهسازی ،تغییر کاربری ،جابجایی و تخریب با توجه به
شرایط هر محور.
خدمات مورد نیاز مسافران ،احداث هتل ،بازارچههای فرهنگی و
خوداشتغالی ،تجاری کارگاهی ،بازار سنگ ،پمپ بنزین و کارگاه
های نجاری ،آهنگری ،خرازی و خراطی.
طبق نقشهها قطعه بندی شده و براساس سطح اشغال و تراکم
ساختمانی،حریم جادهها و نوع بنای مجاز ،مناطقی با کاربری
حفاظتی ،کشاورزی ،انبار ،مسکونی ،مزرعه دامداری،خدمات حمل و
نقل ،ایستگاه خودروهای تاکسی و مسافربر ،شهرک گلخانه ای و
مراکز فروش محصوالت آن ،گردشگری ،فضای سبز ،خدمات مورد
نیاز مسافران ،تعاونی و اتحادیه کشاورزی و باغداری با تائید گروه
ضوابط و مقررات شهرداری.

-

مطالعه دیدهای پیاپی در هنگام حرکت با خودرو.
استفاده از سطح وسیعی زمین بدون کاربری که در جنوب محدوده
قرار دارد و تعریف آن بهصورت فضای سبز واسط پارک چیتگر و
پارک جنگلی خرگوش دره برای احیاء این فضاها.

-

نصب المان دروازه ماهی و نماد خورشید.
استقرار بیلبوردها ،تابلوها و نقش برجسته های معرف هویت شهری
بندرانزلی.

شیراز

-

تجارب ایران
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-

ایجاد دسترسی های محلی وکندرو.
پاالیش عملکردها و فعالیت های نامناسب درمحورخلیج فارس
مانند فعالیت های کارگاهی انبارهای چوب و غیره.
تعیین وضعیت کاربری ها ،فعالیت ها و تراکم.-جذب گردشگر.

-

قزوین
-

ورودی
غربی

اهداف و اقدامات انجام شده
ساماندهی مبلمان شهری در محدوده.
تسهیل و تقویت خدمات رسانی به مسافرین.
ایجاد محیطی سرزنده و نشان دهنده هویت شهر آمل بهعنوان
دروازه ورودی استان مازندران.
ارتقاء کیفیت منظر فضای ورودی و حفظ و تقویت مناظر طبیعی.
تقویت فرصت ها و قابلیت های کاربری و فراغتی فضای ورودی.
افزایش بهره وری اقتصادی.
ساماندهی کاربری ها با توجه به معیارهای سازگاری ،همجواری و
مطلوبیت.

تهران

شاخص ها
-

ساماندهی مبلمان
تسهیل و تقویت خدمات
رسانی به مسافرین
سرزندگی
هویت
ارتقای کیفیت منظر
ورودی شهر

-

ساماندهی کاربری ها با
معیارهای
به
توجه
سازگاری
ایجاد تابلوهایی برای
های
جاذبه
معرفی
گردشگری

-

-

-

ساماندهی کاربری ها یا
سیاست های تشویقی
خدمات مورد نیاز مسافران،
احداث هتل ،بازارچههای
فرهنگی و خوداشتغالی

-

تداعی چشم انداز کلی از
منظر شهر
احیای زمین های بایر و
بدون کاربری با ایجاد
فضای سبز در
معرفی هویت شهر با
انتخاب المان معرف
شاخصه شهر
ستقرار بیلبوردها ،تابلوها و
نقش برجسته های معرف
هویت شهری

-

-

بندر
انزلی

-

جدول شماره  2جمع بندی تجارب جهانی در ساماندهی ورودی شهر

جهان

تجارب
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لستر
-

اهداف و اقدامات انجام شده
پارک و فضای سبز و سرویس عمومی و خرید حتی در این مجتمع
گاراژ ماشین.
ایجاد کمربندی سبز با عملکردی همانند درب ورودی.

-

شاخص ها
فضای سبز
فراهم نمودن خدمات مورد
نیاز و سازگار با ماهیت

-

دریافت سریع و کلی از شهر صورت گرفته و در ذهن ناظر تصویر و
معنایی مطلوب از ورود به شهر تشکیل می گردد.
دروازه ورودی شهر نقش کریدور بصری بین داخل و خارج شهر
بوده و به دلیل فرم خاص خود دعوت کننده و جهت دهنده به
حرکت مسافران میباشد.
کیفیت بصری باالو سیمای طبیعی مطلوب مسیر ورودی باعث
افزایش کیفیت سکانس ها وهویت بخشی که در نهایت باعث ایجاد
حس مکان و تعلق خاطر ناظر به این فضا خواهد گشت.
کیفیت بصری باال در اطراف مسیر ورودی به دلیل حفظ سیمای
طبیعی منطقه ،موجب هویت بخشی و ایجاد انگیزه ورود در مسافر
می گردد.
نشانه گذاری با عناصر مصنوع شهری(مانند پرچم ها ،پالکاردها،
عالئم و )...در طول مسیر ورودی و همچنین حفظ شیب موجود در
مسیر باعث هویت بخشی ،خوانایی ،هدایت و جهت دهی مسافران
می گردد.

وین
-

-

آمستردام

-

-

-

حس دعوتکنندگی
هویت
حس مکان و تعلق خاطر
دریافت سریع و کلی از
شهر

کیفیت بصری باال
هویت بخشی
حفظ سیمای منطقه
خوانایی و جهت دهی به
مسافران

 -3مروری برمبانی نظری
ورودي شهر و ورودي محله ،فضاهایي عمومي در عرصه شهر ميباشند که از انواع فضاهاي شهري به حساب
ميآیند(پیرمرادي و مستوفیان .)2382 ،نظریه هاي مرتبط با ورودي به شرح زیر مي توان پرداخت:

 -1-3مدل جان لنگ :نیازهای انسانی
طراحي شهري متکفل برآورده ساختن نیازهاي متفاوت انساني به ترتیب زیر ميباشد:
 نیاز به تحقق خویشتن نیازهاي فیزیولوژیکي :تهیه غذا ،مسکن و ... نیازهاي شناختي و زیبا شناختي(بحریني و نیاز به ایمني و امنیتهمکاران.)24 ،2332 ،
 نیاز به وابستگي -نیاز به عزت و اعتماد به نفس
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-

ایجاد الیه بندی و احداث کاربری های صنعتی در الیه دوم.
-

ورودی
الیه بندی ورودی

 -2-3مدل "کانتر"  :مولفه های مکان
مدل مشهور دیوید کانتر از پیشگامان ادراکي معماري و طراحي شهري ،را مي توان از دیگر چار چوب هاي نظري که قادر به
تبیین مولفه هاي کیفیت طراحي شهري است ،محسوب نمود .براساس مدل مزبور ،که به مدل مکان شهرت دارد ،محیط شهري به
مثابه یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده ،کالبد ،فعالیت و تصورات است .از آنجا که کیفیت طراحي شهري یک مکان ناگزیر
از پاسخ دهي مناسب ابعاد گوناگون محیط شهري است ،مي توان مولفه هاي سازنده کیفیت طراحي شهري را مولفه هایي به
موازات م ولفه هاي سازنده مکان تعریف نمود .به عبارت دیگر ،با اقتباس از نظریه مکان کانتر مي توان گفت کیفیت طراحي شهري
عبارت است از برآیند سه مولفه که هر یک از آنها متکفل برآورده ساختن یکي از کیفیت هاي سه گانه کالبدي ،فعالیتي و تصوري
محیط شهر است (همان).

 -3-3مدل جان پانتر
سه مولفه کالبد ،فعالیت ،معني در خلق حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل مالحظه اي با سه مولفه پیشنهادي کانتر
یعني ،کالبد ،فعالیت ،تصورات تشابه دارد و مي توان از روایت هاي مدل کانتر دانست( .منبع قبلي ص.)32

 -4-3مدل مکان پایدار گلکار
گرچه نظریه «مکان» پیشنهادي کانتر بنیان نظري کارآمد و قابل توجهي براي طراحي شهري است ،با این وجود ،در پرتو
پیشرفتهاي دانش طراحي شهري در دهههاي اخیر الزم است که برخي نارسایيهاي نظریه مزبور ،که در دهه  2871میالدي تدوین
شده بود ،مرتفع شود .مبحث«پایداري مبتني بر بومشناسي» و توجه به محیط و قرارگاه طبیعي شهرها از جمله مباحثي است که از
دهه  ، 2831طرح شده و برخي از مهمترین نظریه هاي طراحي شهري به واسطه عدم لحاظ آن مورد چالش قرار داشتهاند .به نظر
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ميرسد که مدل«مکان» کانتر نیز ميتواند با افزودن بعد بومشناسي به آن همچنان به مثابه ابزارهاي نظري مناسبي مورد استفاده
قرار گیرد؛ بر این اساس گلکار مدل«مکان پایدار» را پیشنهاد ميکند ،که عالوه بر سه بعد «کالبد»« ،فعالیت» و «تصورات»
پیشنهادي کانتر ،بعد جدیدي تحت عنوان «اکوسیستم» نیز به ابعاد گوناگون«مکان» ميافزاید .همانگونه که در شکل شماره زیر
مشاهده ميشود ،مدل چهار بعدي «مکان پایدار» ميتواند مبناي نظري بازشناسي مؤلفههاي سازنده کیفیت طراحي شهري قرار
گیرد .از ترکیب ابعاد چهارگانه محیط ،سه مؤلفه «کیفیت عملکردي«» ،کیفیت تجربي -زیباشناختي» و»کیفیت زیست محیطي»
به مثابه نیروهاي شکل دهنده کیفیت کلي طراحي شهري یک مکان استنتاج ميشوند(گلکار ،2337 ،ص .)33براساس مدل
پیشنهادي گلکار ،یعني«مدل مکان پایدار» ،کیفیت طراحي شهري را ميتوان بهعنوان برآیند سه نیرو (مؤلفه) کیفیت عملکردي،
کیفیت تجربي -زیباشناختي و کیفیت زیست محیطي شهرها نتیجه گیري نمود.

 -5-3عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق
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در طراحي فضاها براي یادمان سازي و ایجاد محرك هاي بصري از شیوه هاي مختلفي مي توان بهره برد که هر یک در
تغییر ،تنوع ،وحدت و توالي فضا در طول یک مسیر در القاي فضاي ادراکي و ایجاد حس مکاني قوي عمل کرده و آن را تشدید مي
کند .مهمترین این عوامل عبارتنداز( :قریب.)2335 ،
 میزان محصوریت فضایي لبه فضا تسلسل فضایي سرعت و حرکتمهمترین احساسي که باید در مسافر وارد شده به شهر القا شود ،حس ورود است .اراضي کشاورزي از پتانسیل ها و زیبایي
ورودي شهرها هستند و نباید در توسعه هاي شهري مورد تخریب قرار گیرند .فضاي سبز عالوه بر ایجاد زیبایي ،لطافت فضا ،به
حداقل رساندن اصوات مزاحم و ....فضایي است که باعث به وجود آوردن بسترهایي جهت تعامالت اجتماعي و پاتوق افراد از سنین
مختلف مي شود ،و اعتبار هر شهر براساس معماري و فضاي سبز آن است که به بیننده مخابره مي شود( .حبیبي و طالب بابلي،
)2332

 -1-5-3تعریف کیفیت
چگونگي یک چیز یا پدیده ميباشد که تأثیر عاطفي و عقالني خاص بر انسان مي گذارد ،کیفیت باعث تمایز پدیده ها از هم
مي شود و ميتواند حاصل فرم ،عملکرد و یا معناي یک چیز باشد .در طراحي فضاها ،تغییرات آب و هوایي و تأثیر آن بر
شهرسازي ،تناسبات ،لبه ها ،ویژگي هاي ریتم دار یا خطي فضا را طوري تنطیم کرده که سرعت حرکت را تحت تأثیر قرار
دهد(کالتروپ )5123 ،2همچنین سکونتگاه مردم ،فضاي سبز شهري از بدو ورود به شهر نشان دهنده خوانایي شهر ميباشد(.بنفیلد،5
 .)5120کیفیتهاي طراحي شهري بر اساس مدل مکان پایدار (گلکار )231 ،2381 ،به شرح زیر است:
مولفه عملکردی:
 کیفیت قرارگاههاي رفتاري (سازگاري فعالیت ،زمان ،فضا) کیفیت سازگاري فرم شهري با کاربريها ،شبکه پیاده ،سواره ،شبکه اطالع رساني و ... کیفیت ایمني محیط براي فعالیتها کیفیت امنیت محیط براي فعالیتهامولفه تجربی-زیباشناختی:
 کیفیت «محیط کالبدي-فضایي» (محیط عیني) شامل استخوانبندي فضایي ،سازمان کالبدي ،جایگشت ،توده-فضا ،نقشه نولي ،مواد و مصالح و ...
 کیفیت «محیط ادراکي حسي» (محیط ادراکي) شامل کیفیت منظر عیني ،تحلیل ساختار نماي شهري و ... کیفیت «محیط ادراکي ذهني» (محیط شناختي) شامل کیفیت منظر ذهني (فضایي و زماني) ،منظر ذهني ارزیابانه،معاني انضمامي ،سرزندگي و...
مولفه زیست محیطی:
 کیفیت اقلیم خرد فضاهاي شهري (آسایش اقلیمي) شامل آفتاب گیري ،سایه اندازي ،باد ،رطوبت و ... کیفیت اصوات ،بو و رایحه محیط کیفیت طراحي شهري پایدار1 Kaltrvp
2 Benfyld
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 بازدهي مصرف منابع طبیعي (انرژي ،زمین و )... تعادل اکوسیستمها تقلیل آلودگيها (هوا ،زمین ،آب)در ادامه اهداف ،راهبردها و سیاست هاي ورودي شهر در قالب جدول بیان مي شود:
جدول شماره  .3اهداف ،راهبردها و سیاست های ورودی شهر (پاکزاد :1311 ،راهنمای طراحی فضاهای شهری)

راهبرد

هدف
راحتي – داشتن
امکانات رفاهي

کالبد
کاربري

پذیرندگي

حضور عناصر طبیعي

قابل رویت بودن
مسیر
وضوح مسیر

فقدان موانع مزاحم
دید
جهت یابي سریع

خوانایي

تقاطع ها
راهبري
هدایت دید

کالبد
نظم
سلسله مراتب

کالبد
نمادین بودن
کاربري

تشخص

کالبد
نقش انگیزي
کاربري
انعطاف

کالبد
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دلبازي

حفظ و تقویت دیدها
و مناظر

سیاست
 ایجاد باندهاي تندرو و کندرو براي حرکت و مکث مسافرین. دسترسي سریع و راحت به نقاط مورد نیاز در طول مسیر. ایجاد کاربري هایي که نیازهاي مسافرین را تامین کنند . ایجاد کاربري مورد نیاز ساکنین محل. کاشت پوشش گیاهي در طرفین جاده. حفظ و تقویت حضور عناصر طبیعي اعم از دریاچه  ،کوه  ،جنگل و ... بسته نشدن دید توسط عناصر کالبدي و احجام. گشودن دیدها به عناصر طبیعي و نقاط شاخص شهر. طول متناسب با عرض به نحوي که نقطه گریز منطبق با عناصر نشانه هاي شاخصشهري باشد .
 تنظیم شیب ها به گونه اي که دید نسبت به نقاط مرتفع یا در عمق بسته نشود . پرهیز از به کار بردن قوس هاي با شعاع کم در مسیرهاي منحني. تامین روشنایي کافي و متناسب در شب. جلوگیري از پارك خودروها در حاشیه باند تندرو و در نزدیکي تقاطع ها و خروجي ها. پرهیز از تغییر ناگهاني عرض مسیر به ویژه در باند تندرو. پرهیز از ایجاد ناهمواري و پستي و بلندي هاي ناگهاني در مسیر. عدم مسدود نمودن و مزاحمت دید توسط جداول  ،تابلوهاي راهنما  ،تبلیغاتي.دیده شدن نشانه هاي شاخص شهر که در جهت یابي موثر هستند. قرارگیري تابلوهاي تعیین مسیر به فاصله مناسب قبل از تقاطع ها و خروجي ها. تمایز جداره ها در نزدیکي خروجي ها و تقاطع ها به گونه اي که راننده را متوجهکند.
 باریک شدن تدریجي زاویه دید به وسیله پوشش گیاهي و مانند آن. تمرکز دید روي عناصر شاخص شهر در هر سکانس. امتداد دید هر بخش از مسیر به یک عنصر منتهي شود. تقویت احساس نزدیک شدن به شهر در مسیرهاي پرپیچ و خم یا با پستي و بلنديزیاد از طریق رویت نشانه ها.
 تقارن نسبي در جداره هاي طرفین. حفظ محصوریت در امتداد حرکت. حفظ سلسله مراتب در ریتم ها ضمن حرکت. ریز شدن و تدقیق جزئیات بدنه ها ضمن نزدیک شدن به شهر. ترکیب تدریجي و تغییر از طبیعت به محیط مصنوع. ظهور تدریجي و گاه به گاه مسئولیت شهر و نشانه هاي شاخص آن ضمن حرکت.عدم تقلید از ورودي سایر شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ.دیده شدن سیلوئت شهر در هر سکانس بهعنوان نماد خاص آن.استفاده از سبک معماري و مصالح بومي و محلي خاص شهر.حفظ توپوگرافي و کاراکتر طبیعي محل.استفاده از کاربري هایي که نشانگر فعالیت هاي مردم و منطقه باشد.کاربري هاي تجاري خدماتي در ارتباط با فعالیت هاي الیه هاي پشت. استفاده از عناصر معماري محل در ساخت و ساز احجام و مصالح معرف اقلیم ومعماري منطقه.
 حفظ دانه ها و احجام شاخص دوره هاي تاریخي براي تقویت خاطره ها از شهر. انطباق ساخت و سازها و پوشش گیاهي با اقلیم منطقه. انطباق مسیر با توپوگرافي خاص محل. حفظ ونگهداري کاربري هاي با سابقه در هر حوزه براي تداوم شخصیت. حضور کاربري هاي نشانگر فعالیت هاي اقتصادي اجتماعي شهر. شناسایي تصویر ذهني مسافرین و شهروندان از ورودي شهر.-حفظ دانه هاي شاخص حوزه ورودي.
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کاربري

-قابلیت تبدیل دانه بندي احجام به عناصر داخل شهري هنگام توسعه شهر.

 -6-3اصول عملکردی ورودی ها
عملکردهاي ورودي با توجه به نیازهاي وارد شوندگان و نیازهاي شهر.
جلوگیري از تداخل عملکردهاي برون شهري و درون شهري.
رعایت سلسله مراتب عملکردي و مجزا کردن عملکردهاي مورد نیاز وارد شوندگان و عبور کنندگان و ترتیب قرارگیري آنها
ا(عباس زاده و همکاران.)2385 ،

 -7-3مولفه های عملکردی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)71 :تابستان  ،7047جلد یک

از یک سو در بر گیرنده تامین حرکت و دسترسي و سهل و مناسب پیاده ها و سواره ها به مراکز جاذب شهري است و از سوي
دیگر ،برخالف آموزه هاي مدرنیزم که نقش عملکردي فضاهاي شهري را به کانال ساده اي براي رفت و آمد تقلیل مي دهد ،در بر
گیرنده عملکردهاي دیگر همچون تفریح غیر فعال ،تماشاي مردم و مراسم گوناگون ،غذاخوردن و گفتگو ،روزنامه خواندن ،مالقات
با دوستان و ....بوده تا ضامن سرزندگي و غناي تجربه فضایي شهر گردند (گلکار ،2378 ،ص.)58
-2فعالیت  -5نفوذپذیري  -3ایمني و امنیت  -0آسایش و راحتي  -2سازگاري  -4کنترل و نظارت  -7انعطاف پذیري
 -3دسترسي و ارتباط  -8تنوع کاربري ها  -21ادراك  -22اختالط و کاربري و فرم -25سلسله مراتب
– نفوذپذیري :هر چه میزان برخورداري بلوك از شبکه دسترسي بیشتر باشد میزان نفوذپذیري بیشتر است.
– انعطاف پذیري :مکان هایي که بت وانند براي منظورهاي متنوعي به کار آیند ،در مقایسه با مکان هایي که براي کاربري
مشخص و محدودي طراحي شده اند حق انتخاب بیشتري را به کاربران عرصه ميدارند (بنتلي ،2381 ،ص.)227
–گوناگوني :مکان هاي قابل دسترسي و نفوذپذیر فقط زماني ارزشمند تلقي مي گردد که بتوانند تنوعي از تجربیات را عرضه
بدارند(منبع قبلي ،ص .)28و زماني که تنوع و گوناگوني موجود باشد قدرت حق انتخاب مخاطب را افزایش مي دهد.
– سلسله مراتب :بسیاري از جنبه هاي طرح نیازمند تسلط بصري برخي از قسمت هاي آن است .در ترکیبهاي پیچیده تر ،به
کارگیري سلسله مراتب براي برقراري نظم اجزا با کل ،ضروري است .این مسئله ممکن است با به کارگیري بسیاري از اصول
سازماندهي که تاکنون مطرح شده است قابل دستیابي باشد .در این خصوص نشان دادن چگونگي ارتباط جزییات فرعي به بخش
هاي اصلي ساختاري مفید خواهد بود (سایمون ،2337 ،ص .)288سلسله مراتب عملکردي در جاده ها ،مسیرها و دیگر شبکه هاي
ارتباطي ،برحسب درجه اهمیت آنها یافت مي شود.
 سرعت و حرکت :مسیر حرکتي که جریان ورود به شهر از طریق آن میسر مي شود که در این بخش توجه به نوع حرکت،سرعت حرکت و تغییر آن در محل ورودي حائز اهمیت است (زیواره.)2338،

 -8-3ارتقاء مولفه های عملکردی در ورود به شهر
باید عملکردهاي سامان یافته در ورودي شهر واقع شوند که پاسخگوي نیازهاي ورود باشند.
نفوذ پذیري بصري نسبت به کاربري هاي مهم به وجود آید و موانع دید حذف شود.
محصوریت راه به راه یک شخصیت پر بار یا قوي داده مي شود ،بطوري که کاربران به آساني قادر به تشخیص و تمایز آن
باشند .ميتوان از طریق درخت کاري میزان محصوریت را باال برد .به کمک ساختمانها مي شود به محصوریت قوي دست یافت.

 -9-3مولفه کالبدی
هنگامي صحبت از کیفیت محیط مي شود اولین چیزي که به ذهن مي رسد شکل و کالبد اشیاء است و کالبد شهر بیانگر
هویت شهر ميباشد  ،از طریق طراحي کالبدي است که عمدتا مي توان به طراحي مناسبي دست پیدا کرد .در فضاهاي شهري فرم
یا کالبد به دو صورت طبیعي و مصنوعي دیده مي شود .محیط مصنوع شامل بناها و مبلمان ،المان ها و نمادها و ....و محیط طبیعي
شامل فضاهاي سبز ،جنگل ،دشت ،کوه ،رشته کوه ها و ....به گفته کوین لینچ "اگر بناست طراحي شهري مفید واقع گردد باید قادر
باشد ،تا از راه اعتالي کیفیت محیط کالبدي ،به اعتالي کیفیت زندگي انسان یاري نماید (گلکار ،2333 ،ص .)03و چنانچه در
محیط وکالبد شهر هیچ نماد و نشانه اي از گذشته وجود نداشته باشد هویت شهر کم رنگ مي شود (آتیشن بار ،2333 ،ص.)3

 -1-9-3عوامل تاثیرگذار بر کالبد و ظاهر ورودی شهر
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نبود ارزش هاي دیداري در ساخت و سازهاي حومه و حاشیه شهر
نبود عناصر محیطي از قبیل مبلمان شهري ،فضاي سبز ،کف سازي ،عالئم و نشانه ها

-

نامناسب بودن سیماي برخي از کاربري ها
اختالل نامناسب عامل مصنوع با بستر طبیعي
توسعه خود جوش و فاقد برنامه
وجود توده هاي منفصل و پراکنده و بي بهره از یک سازمان منسجم فضایي
هویت کالبدي:
هویت کالبدي به معناي خصوصیات و صفات کالبدي است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با
خودي آشکار مي سازد.

 -2-9-3معیارهای ارزیابی هویت کالبدی:

 -11-3دعوتکنندگی
دعوتکنندگي( )Sence of invitationرا مي توان معادل پذیرندگي دانست به عبارتي فضایي که در بدو ورود به فرد خوش
آمد بگوید این خوش آمد گویي ناشي از احساس دلباز بودن ،سلسله مراتب داشتن ،راحتي و آرامش،صمیمیت و خودماني بودن
است .فرد در زماني که با این حس روبه رو ميشود تمایل و انگیزه ورود به مکان را در خود مي بیند و ميتواند حس مکان را در آن
جستجو و تثبیت کند .فضاي دعوتکننده خود ترکیبي از عناصر و فضاهایي است که نقش دعوتکنندگي و هدایت به سمت را
داشته .یک فضاي دعوتکننده پس از دعوت نقش تقسیم و توزیع را به فضاهاي دیگر دارد و به شکل هاي گوناگون دیده ميشود
و در نهایت ميتواند هدایت از مکاني به مکان دیگر حاصل شود(دوستي مطلق ،2333 ،ص .)85
مؤلفههاي تأثیرگذار بر ایجاد و ارتقاء حس دعوتکنندگي در فضاي وروديهاي بناهاي معماري -شهري یا فضاهاي شهري ،به
دو دسته عیني و ذهني تقسیم بندي ميشوند .مؤلفههاي ذهني شامل خصوصیاتي ميباشند که افراد با حضور در آن مکانها آنها را
حس نموده و عکسالعملي مطابق حس دریافتي نشان ميدهند .در واقع مؤلفههاي ذهني غیر قابل دید و لمس هستند و ممکن
است در افراد مختلف واکنشهاي متفاوت را رقم زند .در مقابل مؤلفههاي عیني کامال قابل مشاهده و لمس ميباشند مؤلفههایي که
شکل و فرم ورودي بناها را شامل شده و تأثیرگذار در دریافت حسها و ادراکات خاص از فضاي ورودي مي باشند .مؤلفههاي
تأثیرگذار بر حس دعوتکنندگي یک ورودي را نميتوان اولویتبندي نمود چرا که با توجه به شرایط محیطي و فرهنگي در هر شهر
و در هر فضا با توجه به کالبد و ماهیّت فضا متفاوت ميباشد .ولي مي توان با لحاظ نمودن این مؤلفهها در وروديها ،در ایجاد و
ارتقاء حس دعوتکنندگي آنها تأثیرگذار بود .مؤلفههاي تاثیرگذار بر ارتقاء حس دعوتکنندگي هر کدام معیار هایي هستند که
مکمل یکدیگر و بر هم تأثیر گذار مي باشند .فضاهاي شهري مانند مسجد و بازار واجد دو بخش اصلي فرم( )formیا صورت و
محتوا یا معنا( )Meaningمي باشند که فرم ،همان کالبد است و محتوا و معناي آن حیات اجتماعي و اتفاقي است که درون
فضاهاي شهري رخ ميدهد(مولوي ،2330،ص .)31
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تمایز /تشابه :به معناي تمایز از غیر و تشابه خودي
تداوم /تحول :به معناي پیوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معني و ارزش هاي خودي) و در عین نوآوري و خالقیت با توجه
به شرایط زمانه (خودماندن ولي همان نماندن).
وحدت /کثرت :پیوند میان اجزاء متفاوت ناهمگون و حتي متضاد به گونه اي که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند
(یزداني ،2338 ،ص.)24
هر فضاي کالبدي معناي خاصي را به ذهن ناظر متبادر مي سازد .از میان معیارهاي ارزیابي هویت کالبدي ،تداوم /تحول از
همه مهمتر بوده و اصل زیر بنایي محسوب مي شود.

 -1-11-3توقعات موردی از ورودی و ویژگی های دعوتکنندگی
احتساب ورودي بهعنوان یک مکان براي اتصال ،توقعات خاصي را بر اساس تصویر ذهني و تجربیات افراد مي طلبد که آن را
از حدّ درب ورودي فراتر ميبرد .توقعات مزبور مربوط به ورودي هر فضایي است که نقش اساسي در دعوتکنندگي داشته و به
عبارتي معرّف نوع حضور در مکان است .توقعي که از یک ورودي ميرود در درجه اول ،القاء حسّ دعوتکنندگي و پذیرش فرد
است .انسان به واسطه نوع تعامالتي که با مکان بر قرار ميسازد ،اوّلین تجربه حضور در مکان را از« ورودي آن مکان» در ذهن
خود به ثبت ميرساند و این مرحله از حسّ ادراك ،اوّلین تجربهاي ميشود براي تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت
فرد براي ورود و همنوایي با مکان.
از این روي ورودي ،مکاني است خلق شده براي یک اتفاق ،ورود و خروج آگاهانه از دنیایي به دنیاي دیگر است« .ذهن انسان
همواره فضا را بهعنوان یک مکان و زمان را در قالب یک اتفاق ثبت ميکند»(پاکزاد .)2333 ،به طور کلي ویژگيهاي فضاي
ورودي در کاملترین شکل آن را ميتوان به دو دسته ویژگیهاي ادراکي و عملکردي تقسیم نمود که انعکاس نحوه شکلگیري جزء
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فضاهاي ورودي و خصوصیات کالبدي و عملکردي آنهاست.دعوتکنندگي را ميتوان معادل«پذیرندگي» دانست؛ به عبارتي فضایي
که در بدو ورود به فرد خوشآمد بگوید؛ این خوشامدگویي ناشي از احساس«دلباز بودن»«،سلسله مراتب داشتن»«،راحتي و
آرامش»«،صمیمیت و خودماني بودن» است .فرد در زماني که با این حس روبرو ميشود ،تمایل و انگیزه«ورود» به مکان را در خود
ميبیند و ميتواند«حسّ مکان» را در آن جستجو و در مرحله بعد تثبیت کند.
از دیگر توقعاتي که از یک ورودي ميرود ،ميتوان به«تبدیل پذیري» اشاره کرد .به عبارتي یک ورودي باید ضمن وابسته
بودن به فضاهاي دوطرف ،تبدیل آنها را به یکدیگر گوشزد کند .بدین نحو که حریم-ها و مکانهاي بیرون و درون به آرامي و
ظرافت به هم تبدیل شوند که افراد بتوانند رفتارهاي خود را با حال و هواي درون و هماهنگ با رویدادهاي آن متناسب نمایند.
وجود ورودي زماني میان دو حریم احساس ميشود که در یک نظام سلسله مراتبي بهعنوان یک حد واسط میان دو حریم عمل
نماید .البته ورودي بیشتر حالت«عرصه» را دارد تا«مرز» .ورودي همچنین تأثیرگذاري زیادي بر تبدیل رفتار دارد .عمدتاً این انتظار
ميرود که رفتارها -هر چند اندك -در دوطرف ورودي تغییر یابند و در واقع اینجاست که یک فرصت براي فرد پیش ميآید
تا«تصمیم» بگیرد .این تصمیمگیري نیاز به ایجاد فضایي براي «مکث» دارد .پس آنچه در یک ورودي اتفاق میافتد مکث و
حرکتي است که حاصل یک انتخاب است.
«نفوذپذیري» از دیگر توقعاتي است که از هر ورودي انتظار ميرود و الزمه نفوذپذیري این است که عرصههاي دوطرف آن
مطلقا از یکدیگر تفکیک نشده و به آرامي به هم تبدیل شوند .یکي از راههاي احساس این ارتباط بسته نشدن مسیر دید از یک
عرصه به دیگري در برخورد با ورودي است .وجود رابطه بصري هر چند محدود ،ضمن حفظ حریمها باعث ميشود که تداوم یک
عرصه در دیگري براي فرد تداعي شود(مهندسین مشاور نقشیاد، 2385،ص  0-2و پاکزاد)2333،

 -11-3مولفه های ورودی
مولفه عملکردي شامل (نفوذپذیري- ،
فعالیت ،ایمني و امنیت ،آسایش و راحتي ،سازگاري
کنترل و نظارت ،انعطاف پذیري ،دسترسي و
ارتباط ،تنوع کاربري ها ،ادراك ،اختالط (کاربري و
فرم) ،سلسله مراتب)
شامل (طبیعي،
مولفه کالبدي
مصنوعي(تناسب بصري) ،غنا،
دل پذیري بصري ،خوانایي ،ماندگاري،
پایداري ،غناي حسي)
مولفه معنا(هویتي) :شامل عیني ،ذهني ماخذ:
(خادمي ،و دیگران ،2333 ،ص.)38

شکل شماره  .4ویژگی های عملکردی ورودی شهر
(بحرینی و بابلی.)1312 ،
جدول شماره  .4مؤلفههای تأثیرگذار سیما و منظر عینی و ذهنی بر دعوتکنندگی ورودی اقتباس از (مظفری پور،
)13:3:21
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مولفه های عینی

مولفه های ذهنی

تمیزی

آرامش

خوش نما بودن

معنویت

استفاده از فضای سبز

اصالت

هماهنگی با جداره

خاطره انگیزی

هماهنگی و یا تنوع نسبت به نماهای اطراف

با معنا بودن

روشنایی

سرزندگی

تنوع فرم

هویت

قدمت

صمیمت و خودمانی

بسته به نوع ادراك توقعات از ورودي را ميتوان به دو دسته مؤلفه ذهني و مؤلفه عیني طبقه بندي کرد (مظفري پور،
)2383:51
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-2آرامش :سکوت شرط الزم براي برقراري آرامش است ولي شرط کافي نميباشد .در کنار عواملي که تنش رواني انسان را
کاهش دهند ،مورد نیازند تا فرد فضایي را آرام تلقي کند و در آن احساس آرامش کند (پاکزاد ، 2333 ،صص.)2382،002
 -5اصالت :در واقع به معني با اصل بودن و داشتن ریشه فکري و بنیان نظري است .امّا در اینجا«تناسب هر ورودي با معنایي
که باید به ذهن متبادر کند» را بهعنوان مهمترین شاخصه اصالت ،ميتوان در نظر گرفت.
 -3خاطره انگیزي« :نقش انگیزي»را ميتوان به هر آنچه که در کالبد ،عملکرد و معنا وجود دارد و القاء ماندگاري ذهني را
براي فرد ميکند ،متعلق دانست و«ایجاد محیطي مأنوس» را حاصل کنش ناشي از دخل و تصرف در فضا با قابلیّت توقف ،نظارت
و مکث تلقي کرد.
-0با معنا بودن :منظور از معناي محیط وضوح در درك و شناخت آن محیط است؛ بطوري که بتوان میان عناصر و اجزاي آن با
سایر رویدادها و مکانها در قالب یک تصویر ذهني منسجم از زمان و مکان به سهولت ارتباط برقرار کرد و در این ارتباط ابعاد غیر
فضایي و ارزشها را نیز دخیل نمود(لینچ.)2373،
 -2سرزندگي :مفهومي که از سرزندگي به ذهن متبادر ميشود کیفیّتي است که حاصل از جنب و جوش و تحرك در فضا و
نقش آفریني در آن است .این قابلیت را ميتوان در ایجاد«تنوّع» در کالبد و عملکرد یافت .بابروز این کیفیّت ،ميتوان میزان
استقبال از فضا و دعوتکنندگي آن را محک زد.
-4هویّت :گرچه هویّت معاني و مفاهیم متعددي را در خود جاي داده است ،امّا ميتوان حدي که یک چیز را از چیز دیگر تمییز
ميدهد ،قلمداد کرد.
 -7صمیمیّت و خودماني بودن :مفهوم صمیمیّت و خودماني بودن را ميتوان«از آنِ خود دانستن» ذکر کرد که ميتواند در
ایجاد«حسّ تعلق» کمک شایان توجهي نماید .پیامد این رویکرد ،حسّ ماندگاري ،مکث و مشارکت در ساخت فضایي است که فرد
به آن تعلق و دلبستگي دارد.
 -3دلباز بودن :مفهوم عیني ،قادر نخواهد بود تا گستره مشخصي را براي«دلباز بودن» تعریف نماید .در واقع دلباز بودن
احساسي است که به«گشادگي فضا» و«راحتي» حاصل از بودن در یک فضا است ،ميتواند تعلق بگیرد(پاکزاد.)2333،

با توجه به هدف پژوهش که بررسي تأثیر کالبد و کارکرد فضاي ورودي شهر در حس دعوتکنندگي شهروندان ميباشد با
روش تحقیق بهصورت توصیفي  -تحلیلي انجام شد و داده ها مورد نیاز با روش کتابخانه اي و روش پیمایشي جمع آوري شده
است و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبررسي و تحلیل شده است .جامعه آماري شامل استفاده کنندگان از
فضا(شهروندان) ميباشد .حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران  330نفر تعیین شد که پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.
پرسشنامه شامل 0سواالت عمومي و 57سؤال تخصصي که بدنه ي اصلي پرسشنامه شامل  57سؤال ميباشد که در قالب طیف
لیکرت مشخص گردیده است .محدوده مورد مطالعه در این پژوهش در ناحیه  0منطقه  23و ناحیه  2منطقه  3و ناحیه  4و  3منطقه
 0قرار دارد .بر اساس مطالعه حاضر شاخص هاي پزوهش به شرح زیر احصا شد.
جدول شماره  :5شاخص های پژوهش(منبع نگارنده)
ردیف

عوامل

7

کالبدی

معیار
نوع استفاده

دسترسی

تراکم بنا

شاخص ها
تنوع کاربری ها
سازگاری و همجواری کاربری ها
تناسب کاربریها با فضای ورودی شهر
دسترسی و ارتباط
کنترل و نظارت
سلسله مراتب
حفظ حریم ورودی شهر
عمر و کیفیت بنا،
تعداد طبقات
نوع مصالح
مصالح نما و وضعیت نماکاری
سطح اشغال بناها

77

ردیف

عوامل

معیار

2

محیطی و
فضای سبز

کیفیت محیط

7

ایرانی اسالمی

فضای سبز
محتوایی

فضایی

شاخص ها
نفوذپذیری
انعطاف پذیری
خوانایی و جهت دهی
ایمنی و امنیت
حس مکان و تعلق خاطر
فضای سبز
انطباق با محیط طبیعی
عناصر طبیعی و محیطی
مصالح و نماهای بومی و هماهنگ(زیبایی بصری)
نمادها و نشانه های با فرهنگ و هنر ایرانی
نمادها و نشانه های بومی و تاریخی
معرفی صنایع دستی و گردشگری
فرم های ایرانی اسالمی و فرم های هندسی ایرانی مانند شمسه و...
سلسله عملکردی و شعاع دسترسی(عدالت و تعادل)
اطالع رسانی و معرفی ویژگیها ی فرهنگی و تاریخی شهر(خوانایی)
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 -5نتیجهگیری
در مقایسه نتایج پژوهش با نمونه مشابه انجام شده باید گفت :با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش مي توان گفت که
مولفه هاي کارکردي و کالبدي تأثیر زیادي در ایجاد حس دعوتکنندگي و تمایل و رغبت شهروندان به شهر را دارند .و همچنین
مي توان با استفاده از الگوي شهرسازي ایراني -اسالمي مي توان آن حس را ارتقا داد .نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش اکبري
مهام و همکاران که به بررسي کیفیت کالبدي و کارکردي مبادي ورودي شهر پرداختند هم سو ميباشد همچنین با نتایج پژوهش
مظفري پور که به دنبال شناسایي مولفه هاي تأثیر گذار در منظر ورودي کاربري هاي تجاري و مذهبي بر ارتقاي حس
دعوتکنندگي بود و به این نتیجه رسید که عوامل عیني چون تمیزي کف و جدارههاي کاربریهاي تجاري در محدوده بازار و
همچنین مسجد النبي بهعنوان یک کاربري مذهبي داراي ارزش تاریخي در مسیر بازار  ،نورپردازیهاي متناسب با فضاي بازار و
جلوخان مسجد ،توسعه و پوشش گیاهي زیبا و مناسب اقلیم شهر قزوین و همچنین تغییرات در فرم و شکل کفسازي و نماي
ساختمانها تأثیر زیادي در جذب افراد به محدوده بازار دارد .و سبب ارتقاء حس دعوتکنندگي ميشود ،نیز هم سو ميباشد و نتایج
پژوهش را تایید مي کند .همچنین نتایج نشان داد که  77درصد به کارگیري مولفه هاي ایراني اسالمي در ارتقاي حس
دعوتکنندگي شهروندان در فضاهاي ورودي تاثیرگذار ميباشد با پژوهش سروین الهي که به بررسي معماري منظر ورودي شهر
ایراني پرداخته بود و مطالعات وي نشان ميدهد که در نظر داشتن هویت ایراني -اسالمي در منظر ورودي شهر ،موجب ارتقاء
کیفیت منظر و ادراکات حسي از کلیت شهر به مثابه یک حیثیت واحد و تداوم هویت تاریخي آن ميگردد نیز هم سو ميباشد.
جدول شماره  .6بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید محدوده(نگارنده )
نقاط قوت
چشم انداز زیبا و متنووع طبیعوی
ناشی از شرایط کوهستانی منطقه
امکان بازسازی کاربریهای مجواور
به علت تعریض محور
وجود محور اتوبوس برقی (حمول
و نقل عمومی بدون آلودگی هوا)
وجود زیرساختهوای موورد نیواز
صنایع
وجووود فضوواهای سووبز و ورزشووی
داخل محوطههای صنایع
فقوودان خوودمات محلووهای بوورای
ساکنان بخشهای مسکونی
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نقاط ضعف
نامناسب بودن عملکردهای جوداره
با مشخصات فیزیکی محور
آلووودگی هووای بصووری ناشووی از
کاربریهای ناهمخوان ورودی
فرسودگی شودید کالبود در بخوش
زیادی از محور
مبلمان شهری و گرافیک محیطوی
نازیبا در محدوده درونشهری
آلودگی بصری به واسطه تأسیسات
تأمین نیروی محرکه اتوبوس برقی
وجووود کوواربریهووای نامتجووانس
متعلق به قطعات بوزر گاراژهوا و
تعمیرگاههوای اتومبیول در جوداره
محور
تقلیل نقش محور در محول تالقوی
با اتوبان افسوریه از شوریانی درجو

نقاط فرصت
استقرار محور در امتوداد
محور تاریخی و بوا ارزش
انقالب
وجووووووود ترمینووووووال
مسوافربری بوین شوهری
شرق
امکووان بهووره گیووری از
عناصر طبیعی موجود بوا
ارتقووای سووطح کیفووی و
کمووی آنهووا در بهبووود
منظر
امکوووووان زیباسوووووازی
دیوارهای وسیع نظوامی
با نقاشی یا...

نقاط تهدید
واقووع شوودن بووین جوواده
ارتبوواطی شوومال و شوومال
شرق کشور به مرکوز کوالن
شهر تهران
قطوع تووداوم محووور توسووط
ترمینال اتوبوس برقی
کووواهش موووداوم کیفیوووت
سکونت در پهنه
امکووووان بووووروز و وقوووووع
ناهنجاریهای اجتمواعی بوه
علت وجود فضاهای بیدفاع
شهری

یک به دسترسوی و ترمینوال بوین
شهری و اتوبوس برقی

 -6پیشنهادها
-

-

-
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ایجاد فضاهاي مکث خصوصاً در محدوده  2کیلومتر مانده تا میدان ورودي شهر(میدان امام حسین)
استقرار فعالیتها و کاربريهایي که خدمات شبانه روزي ارائه مي نماید بعبارتي تا پاسي از شب فعالیت مي نمایند.
تقسیم عملکردهاي مورد نظر به فعالیتهاي همجنس جهت دستیابي به یک پهنهبندي عملکردي
حفظ تمرکز و پرهیز از پراکندگي در مکانیابي کاربريهاي همجنس به منظور تسهیل دسترسي
مسیر اتوبوس برقي در امتداد خیابان  27شهریور و دماوند تا سه راهي تهرانپارس قرار دارد.
انتقال کارگاه ها و صنایع مجاز به بخش شرقي محور (از محل قدیم تـــرمینال شرق تا جاده دماوند) ضمن
ساماندهي و پاالیش این فعالیت ها مورد تاکید مي باشد .انتقال صنایع آلوده ساز مهم به خارج از  251کیلومتري
شهر تهران
در مورد نوار جنوبي بدنه دماوند از میدان امام حسین تا محل قدیم ترمینال شرق که در وضعیت موجود داراي پهنه
هاي کارگاهي – مختلط کارگاهي و تجاري است توصیه بر شکل گیري کاربریهاي مختلط خطي از نوع تجاري
خدمات رفاهي و اداري و تاکید بر عدم شکل گیري کاربریهاي مسکوني در بدنه هاي این محور (به دلیل نقش
قوي حرکتي این محور و تنزل کیفیت واحدهاي مسکوني در بدنه محور) در بخش غربي آن است.
ایمن سازي دسترسي ها و کنترل تقاطعهاي فرعي و اصلي ،ارتقاء ورودي شرق تهران به بزرگراه و توسعه حریم
آن جهت پیش بیني هاي آینده ،مطالعه و طراحي نحوه اتصال مناسب ورودي شرقي به آزادراه تهران -رودهن.
امکان پذیرساختن جایگزیني و حفظ و جذب صنایع پاك به جاي صنایع آالینده موجود در منطقه به گونهاي که در
خلق یک منطقه دو قطبي سکونت و فعالیت کارآمد کمک شود.
ارتقاء خوانائي ورودي شرقي شهر تهران با ایجاد تقارن نسبي دوجداره مسیر براي افزایش وضوح و خوانایي
مسیرلحاظ شود.
ارتقاء کیفیت سیمائي محور ورودي شرق تهران
حفظ و بهره گیري از پهنه ها و عناصر شاخص با ارزش
مکانیابي عناصر کالبدي و ابنیه شاخص به فواصل مناسب
اصالح مقطع محور دماوند با توجه به ویژگي هاي عملکرد آن
ایجاد تمایز کالبدي و ارتفاعي در بدنه
دانه بندي بافت بطور سلسله مراتبي صورت پذیرد به نحوي که با نزدیکتر شدن به شهر بافت از
حالت درشت دانه به ریز دانه تبدیل گردد.
احداث و ایجاد مجتمع هاي رفاهي و خدماتي شامل تجهیزات شهري مورد نیاز مسافرین از قبیل
کیوسک تلفن عمومي ،آبخوري و شیرآب ،سطل زباله و نیمکت.
طرفین مسیر ورودي حداقل بعرض  21متر درختکاري شود.
استفاده از سبک معماري و مصالح بومي و محلي شهر که عموما از فرآورده هاي بومي بهره مي برد.
برنامه ریزي جهت تخصیص زمین به کاربري هایي که قابلیت تبدیل به کاربري هاي داخل شهر
در هنگام توسعه را داشته باشد.

منابع
.2
.5
.3
.0
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ابلقي ،علیرضا ،و پورجعفري ،امیرحسین .)2332( ،مبادي ورودي شهرها و تدوین اصول و معیارهاي سازماندهي براي بازیابي
یک فضاي شهري فراموش شده مجله آبادي( )44-74شماره  23انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري.
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