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 چکیده

بر  یمبتن ،یورود شناسانهختیابعاد ر یِلتحلی مدلِ هدف از مطالعه حاضر ارائه
 تحقیقروش  باشد.میشهر تهران  یاصل هاییورود یو بررس یدارشناسیپد کردیرو
 کامل هو مشاهد یاسناد لینمونه از روش تحل یاست. در بررس بوده یکم-یفیک
 صورت به هاشده و داده ادهنفر( استف 108) پیمایش روش از و( محورکارشناس)

های شهری از که بررسی مشکالت ورودی جاآن از. اندشده لیتحل یکم-یفکی
منظر رویکرد پدیدارشناسی بررسی نشده، نوآوری پژوهش از حیث رویکرد و انتخاب 

 ثیاز ح هایورودداد که  نشان کارشناسانه لیتحل جموردی است. نتای هنمون
پرسش یلیتحل جینامطلوب هستند. نتا ییشناسا ثینسبتا مطلوب و از ح یابیجهت
 ییساوه در ابعاد شناسا یورود دادند که کارشناسانه نشان کردیرو دتأیی ضمن ها،نامه

 نتریکم( در نامناسب یلیکم و خ فیط ازامتی مجموع) ٪ 77.8 یعدد ازیامت باو 
. دارد قرار( ٪ 56) متوسط تیدر وضع زین یابیکاراکتر جهت ثیاست و از ح تیوضع

است. در رابطه با  تیوضع نبهتری در ٪ 66.7 ازیدماوند با امت یورود انیم نای در
 یاست و ورود یعیشامل عنصر طب اساوه تنه یورود ص،تشخی انواع هویت قابل

 نبهتری در( ٪ 63)انجام قابل  تفعالی و( ٪ 88) یاهگیپوشش ثیدماوند از ح
 یوجود عناصر کالبد لدلیکرج، بعد از دماوند به یورود ،همچنینقرار دارد.  تیوضع

 تمامی در. استشده  یابارزی مطلوب ،(٪ 66) شاخص هایکاربری و (٪ 64)
 نای( ٪ 11) دماوند یمحقق نشده و تنها در ورود درون بودگی ییغا فیط هایورود

 دیمطلوب با یورود جادیا یبرا ها،افتهی براساس. استکم ادراک شده  اریسطح، بس
این پژوهش در انجام  نوآوری توجه داشت. «یابیجهت»و  «ییشناسا»به هویت 

 باشد.ای برای شهر تهران میمطالعه

 

  واژگان کلیدی
 تهران. های شهر،ورودی، شناسیختیر ،یدارشناختیپد
 
 

 

Abstract 

The purpose of this study was to present an analytical model 
of morphological dimensions of the entrance, based on the 
phenomenological approach and study of the main inputs of 
Tehran. The methodology of this article was based on 
qualitative- Survey methods. Since the study of urban entrances 
has not been studied from the perspective of phenomenological 
approach, research innovation is in terms of approach and 
case study. Data collection was built upon document analysis, 
complete observer and questionnaire survey (108 users) and 
they were analyzed through qualitative – quantitative methods. 
The results of the expert -based survey showed: All of the 
entrances to Tehran are inappropriate regarding the identification 
and semi-appropriate concerning the orientation. The results  of 
the user-based survey confirmed expert-based findings  and 
showed: Saveh with a score of 77.8% in all of the 
identification dimensions had the worst position and in regard 
the orientation, its condition was semi-appropriate (56%). 
Damavand with a score of 66.7% was in the best condition. In 
relation to the type of environmental characters, Saveh had 
just natural elements, while Damavand with a score of 88% in 
green spaces and with a score of 63% in its potential for  the 
activities was in the best position. Karaj was in the next 
position, because of the physical elements (64%) and unique 
land uses (66%). Although in all of the entrances, the final 
level of inside-ness had not existed, in Damavand’s entrance 
(11%), it existed a little. Based on findings, for having a 
successful entrance, creating the “identification” and 
“orientation” should be considered. The innovation of this 
research is in conducting a study for the city of Tehran. 
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 مقدمه
آن، اولین ارتباط  هورودی در هر شهر، فضایی است که ناظر بواسط

کند. بنابراین، کیفیت این فضا، بصری و ادارکی را با شهر برقرار می
عنوان یکی از در نتیجه به ،ادراکی ناظر دارد هسزایی در تجربهتأثیر ب
ریزان و طراحان عمل برنامه هترین فضاهای شهری، عرصمهم

 یشهرها یوروداین درحالی است که د. گردسوب میمحشهری 
 لیتبد ،یشهر یفضاها دمانیچ نحوه و شهر ساختار از جدا معاصر،

 یشهرها در خود مندنظام ساختار از و اندشده یشهر همرد بافت به
  (.5: 1397 ،یو منصور یباقر) اندگرفته فاصله ،یمیقد

ها، فضاسازی، فارغ از استقرار مناسب کاربریدر این میان 
نظر  ورودی، به هیابی در حوزطراحی المان، بهبود مسیریابی و جهت

در ای کرد. شناسی آن هم، توجه ویژهرسد باید به ابعاد ریختمی
هم های بیرون و درون را بهواقع ورودی، فضایی است که عرصه

عنوان مفصلی در مرز شهر قرار دارد. با این کند و بهمتصل می
های فضای من داشتن ماهیت مستقل، باید ویژگیتوضیح، ض

ورودی  هدرون را نیز منعکس نماید. با این وجود، توجه به حوز
تر ماهیت آن را به عموما معطوف به تحقق اهدافی بوده که کم

های مورد گرفته و لذا برخی از جنبهیک مکان، در نظر می همثاب
داده است. هدف انتظار از یک ورودی موفق را مدنظر قرار نمی

ک ورودی موفق ی مورد انتظار از هایویژگی، تبیین مطالعهاین 
است و برای این منظور از رویکرد  بوده عنوان یک مکانبه

  برده است.پدیدارشناسی مکان بهره 

 تیوضعمطرح گردید، مطالعه حاضر شناسایی  چهآنبا توجه به 
مکان  شناسیختیاد رابع ثیشهر تهران از ح یاصل هاییورود یکنون

عنوان هدف کلی تحقیق در ی شهر، را بهورود یو نوع حضور در فضا

 کردیرو با استفاده از یشهر هاییمشکالت ورود یبررس نظر گرفت.
 شود.نوآوری محسوب می، در این مطالعه ختیدارشنایپد

د: گردرح میطگونه ماین اصلی پژوهش سوال ن راستایدر هم
-های اصلی شهر تهران از حیث ابعاد ریختیوضعیت کنونی ورود

 یابی/ نوع کاراکترهای محیطیشناسایی و جهت)شناسی مکان 
درون ) انسانی و روحی(/ و نوع حضور در فضای ورودی طبیعی،)

  چگونه است؟ (بودگی(برون /بودگی
 

 مبانی نظری

 چارچوب نظری
ده از فضاها گرا در استفاشناسی اثباتمدرن و استفاده از روش هنظری

 هایی چون از خودبیگانگی انسان، فقدان مکان ودر شهر، نتیجه
گیری از چنین داشت. تبعات بهرهمکانی در شهرها را در پیبی

مکانی در شهر روشی در نظر و عمل، منجر به ایجاد نامکان و بی
حضور  العملی است که نسبت به نبود یا عدم، عکسمکانیبیشد. 

عبارتی، یابد. بهعالقه وجود دارد، بروز می محیطی که به آن
 کنندحضور بیرونی را ایجاد می ه، زمین1ها از دید رلفنامکان

پندارد(؛ زیرا مردم حضوری که شخص خود را از مکان بیگانه می)
ها نداشته و در نتیجه اهمیتی به چگونگی محیط حس تعلق به آن

 (. 78: 1387مدیری، ) دهندنمی
است که مکان، فضایی معنادار ی مکان، بیان شده در تعریف کل

تقابل با مکان در  به عبارتت دیگر(. Tuan, 1977: 3) باشدمی ،شده
 (.70: 1387مدیری، ) شکل گرفته است انتزاعیفضای  مفهوم

( معتقد است که انسان بودن به معنای زیستن 1976) 1رلف
(. به 132: 1389مظلومی، ) ستا هادر جهانی مملو از مکان

تر از فضا است، یعنی توان گفت که مکان خاصتعبیری، می
خاصیتی دارد که ناشی از انتساب معنا، بروز تعامالت اجتماعی و 

 (. 133: 1389مظلومی، ) تنیدگی با خاطرات است درهم
 3پانتر، (1971) 2کانتر هایمدلدر های مکان بررسی مدل

دهد که مکان دارای می(، نشان 1998) 4مدل مونتگمریو ( 1991)
عبارتی، برآیندهای عوامل کالبدی، فعالیتی فرم، فعالیت و معنا است. به

کاشی ) گرددو فرآیندهای اجتماعی و روانی، منجر به خلق مکان می
 (. 44: 1392و بنیادی، 

 

 مکان هجایگاه فرم و ریخت در ابعاد سازند

چون فرم  از نظر مونتگمری، عناصر فیزیکی مشتمل بر مواردی
معماری، مقیاس، نشانه، دورنما، فضاهای مالقات، فضاهای باز، 

 (. Montgomery, 1998: 95) فضاهای سبز و غیره هستند
توان به نقلی گانه میدر رابطه با جایگاه فرم در میان عناصر سه

های درگیری انسان (، در خصوص انواع شیوه1992) 5از آلتمن و لوو
 هها بر این باور هستند که انسان به سه شیوآنبا محیط اشاره نمود. 

شود که بعد شناختی شناختی، رفتاری و احساسی با محیط درگیر می
های فضای برای پاسخ پتانسل) در ارتباط با ابعاد فرمی، بعد رفتاری

احساس رضایت ) به نیازها( در ارتباط با عملکرد فضا و بعد احساسی
معنی است. بنابراین، برای  باو دلبستگی به مکان( در ارتباط 

شناخت یک مکان، باید به بررسی ابعاد فرمی مکان مبادرت نمود. با 
( فرم در واقع، ادراکی 1992) از نظر آلتمن و لووکه  این توضیح

 شودفضا و جهت می هاست که منجر به فهم هندس عمومی
(Hashemnezhad, 2013: 6 .) 

 از نظر ده فرممکان و عناصر سازن هایمدل ،1جدول 
 دهد.نشان می های مکان رامدلدر زمینه مطرح  اندیشمندان
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 فرم ههای مکان و عناصر سازند. مدل1جدول 
 های مربوطهعناصر فرم شهری در مدل عناصر مکان مدل

 صورت مشخص بیان نشده است.به های فیزیکی، مفاهیم، فعالیتویژگی (1977) کانتر

 شده، نفوذپذیری، منظر زمین، مبلمانمنظر شهری، فرم ساخته  ارفیزیکی، معنا، فعالیتساخت (1991) پانتر

 یمونتگمر

(1998) 
 ها، سهم فضا به توده، گسترش عمودی، قلمروعمومیمقیاس، فشردگی، نفوذپذیری، نشانه فرم، تصویرذهنی، فعالیت

 هایفرم با نام که شودمشاهده می(، 1)جدول  های مکاندر مدل
 هسازندحال، بررسی عناصر در عین  گردیده وها بیان متفاوتی در مدل

کالبدی(، ) مصنوع هدهد، عناصر فرم در سه دستفرم شهری نشان می
شوند. برای مثال، عناصری چون فرم بندی میانسانی و طبیعی تقسیم

شده، مبلمان، گسترش عمودی، فشردگی  ها، فرم ساختهمعماری، نشانه
مصنوع و عناصری چون فضاهای باز، فضاهای سبز و  هر دستو غیره، د

عناصر طبیعی و عناصری چون فضاهای مالقات،  همنظر زمین، در دست
عناصر انسانی قرار  هها و قلمرو عمومی، در دستفضای بین ساختمان

، با توجه به تعریفی که از فرم در ارتباط انسان با مکان همچنیندارند. 
ها، فرم معماری و ون مقیاس، نفوذپذیری، نشانهبیان شد، عواملی چ

شوند. دهی در فضا منجر میفضا و جهت هشکل منظر، به فهم هندس
بر ابعاد  تأکیدیابی به حس مکان، منظور دستکه بیان شد، به طورهمان
، تعلق به همچنینشناسانه در کنار ابعاد مکان ضروری است. ریخت

 یابی در محیط است.تمکان در ارتباط با شناخت و جه
 

 رویکرد پدیدارشناختی در بررسی مکان و ساختار مترتب بر آن

اثباتی، توان سه رویکرد ، می1970 همکان از ده هدر بررسی مقول
(. اگرچه 70: 1387مدیری، ) انتقادی و پدیدارشناسانه را شناسایی نمود

ی گرایی شکدر رابطه با ارجحیتِ رویکرد پدیدارشناسی بر اثبات
انتقادی، بر برتری  هپردازان مکتب فرانکفورت و نظریاما نظریه .نیست

 .دارند تأکیدرویکرد انتقادی بر پدیدارشناختی 
 انهیگرااثبات یکردهایرو به ییربنایز انتقاد ضمن یانتقاد یهنظر

 و تجربه بر یمبتن صرف، مطالعات به استناد بر قائل جامعه، مطالعه در
 از یناش هینظر نیا(. 179: 1387 ه،یبشر)ستین یتجرب یهاروش
 آن یاصل تیغا و است خیتار در تیعقالن ندیفرآ یناتمام و هایینارسا
 (. 183: 1387 ه،یبشر)است یآزاد و عقل

 تفاوت فرانکفورت مکتب پردازانهینظرترین مهمس از اهابرم
، شود و معتتقد استقائل می یانتقاد و یدارشناسیپد کردیرو انیم عمده

 کسب به که یروزمرگ و جهان ستیز نیب تفاوتطرح  با اول کردیرو
 انیم تفاوت دوم کردیرو و دارد سروکار شود،یم یمنته مکان تجارب
 بازار و دولت یاقتصاد و یاجتماع یساختارها نظام و یارتباط کنش

 بر که جهت نیا به را یدارشناسیپد او .دهدیم قرار مدنظر را
 تجربه در یکیدئولوژیا و یاجتماع ساختار و دارد تأکید جهانستیز
: 1387 ،یریمد) داندینم یکامل کردیرو انگارد،یم دهیناد را ستهیز

78.)  

در تعریف مکان در قالب رویکرد پدیدارشناختی، مکان به 
-عنوان مقولهای کمی، بلکه بهعنوان مقولهیک پدیده، نه به همثاب

ر رابطه با مکان و تصویر ذهنی شود. دای کلی و کیفی تعبیر می
شود، موجب ایجاد معنا و حس مکان میکه  شکل گرفته از آن

 کند:شولتز به سه اصل عمده اشاره می

 به ابعاد مفهومی معماری اشاره دارد و توسط :شناسیگونه 
شود و به چهار ویژگی انسان یعنی نمادپردازی در مکان محقق می
 هستی با دیگران اشاره دارد.حالت روحی، فهمیدن، گفتگو و 

 به بررسی خواص و امکانات فضای زنده یا  :شناسیمکان
های محیط و استفاده از بر نظم و ویژگی تأکیدواقعی از طریق 

 دارد. تأکیداصول گشتالتی و هندسه 
 هبه چگونگی قرار گرفتن، ایستادن و نحو :شناسیریخت 

با محیط و احساس پنداری  ذاتارتباط بیرون و درون فضا و هم
مؤثر بر فهم  هگانشود. از میان سهمحصوریت و مرکزیت مربوط می

-شناسی است که محیط کامل انگاشته میریخت هواسطمکان، به

این  تأکیدمحور مورد در همن راستا،  کند.معنا پیدا میو  شود
شناسی است. بررسی این اصل مشتمل بر پژوهش، اصل ریخت

که هر باشد می یت و درک عمومی فضابررسی محصوریت، مرکز
و در نتیجه  هستندفضا  هسه از عناصر مؤثر بر فهم کلیت و هندس

منجر به شناخت و ادراک فضا و از این طریق احساس وابستگی 
شناسی اصل ریخت هشوند. در ادامه اجزاء سازندروانی به فضا می
  .(137 :1387، )نوربرگ شولتز، (1شکل ) گرددمکان بازخوانی می

 

 
عوامل مؤثر بر ایجاد معنا و حس مکان .1شکل 
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 شناسی مکاناصل ریخت ههای سازندمؤلفه

زمانی انسان به »در ادبیات پدیدارشناسی مکان چنین آمده است: 
زمان در یک فضا استقرار طور همشود که بهسکنی گزیدن نائل می

(. 44: 1382، پرتوی) «یافته و در معرض کاراکتر محیطی قرار گیرد
اساسی در اصل  هعنوان دو مؤلفبنابراین فضا و کاراکتر محیطی، به

شناسی فضا مطرح هستند. بازخوانی اجزاء فضا و کاراکتر ریخت
یابی در دهد که این عناصر منجر به احساس راهمحیطی نشان می

 شوند.حال فهم و ادراک کلیت فضا میعین در فضا و
عینی، بلکه هم عینی و هم ذهنی  نهو ، نه ذهنی است فضا

 ما هروزان هعنوان بخشی از تجرباست. یعنی فضا در جهان است، به
های (. از دید این رویکرد، فضا دارای مؤلفه43: 1382پرتوی، )

پذیر متمایزی چون: دیالکتیک درون و بیرون، مرکزیت و مرز و تعریف
 حصار است. 

 

 ب حضور فرد در مکانمرات سلسله، دیالکتیک درون و بیرون -

بیرونی دانست  هدرونی در برابر عرص هعرص هتوان تجربمکان را می
، پورمند) گیرنده جهات گوناگون و تعدادی گشودگی است بر که در
1389 :86 ،) 

دیالکتیک درون و بیرون از دیدگاه شولتز و رلف از جمله عوامل 
رد در فضا را توان حضور فمکان است. بنابراین می همقول هدهندشکل

 بندی نمود.بیرون دسته -درون هبا توجه به دوگان
 عبارتند از:رلف، سطوح نوع حضور در مکان  نظر از

بودن وجودی: در این حالت، حس بیگانگی و ناخوشایندی  برون .1
 شود.به فرد القاء می

 کند.بودن عینی: فرد خود را جدا از مکان احساس می برون .2

ای زمینهعنوان پیشکان در این سطح، بهبودن اتقاقی: م برون .3
های الشعاع عملکردها و فعالیتگردد و تحتبرای امور تلقی می

 موجود است.

-بودن باواسطه: در این سطح، فرد توانایی دخالت و دست درون .4

 تواند تأثیر بگذارد.کاری در مکان را نداشته و بر محیط نمی

انه به ظاهر مکان توجه صورت آگاهبودن رفتاری: فرد به درون .5
آن  هدهنددلیل آشنایی مکان برای فرد، به جزئیات شکلدارد و به
 کند.توجه می

بودن عاطفی: در این حالت فرد با پذیرش معانی یک مکان  درون .6
جریان رویدادهای آن دارد  ابی بهیو احترام به نمادهایش، سعی در راه

 کند.و آن را عمیقا درک می

: در این سطح، فرد بدون واکنش خودآگاه و از ودیبودن وج درون .7
کند و لذا تعلق خاطر و پیش سنجیده شده مکان را تجربه می

 پنداری عمیق و کامل با مکان، همذات

 (.44: 1391کاللی و مدیری، ) گرددمحقق می

 مرز و قلمرو -

جدایی و گسست فضای بیرون از درون است که هایدگر  همرز، نقط
توقف، بلکه جایی که در آن بعضی چیزها  هیک نقطآن را نه به 

(. در عین حال 86: 1389پورمند، ) داندکنند، میشروع به حضور می
مرزها نظم فضایی ایجاد نموده و در نهایت کیفیت فضایی را که 

 (.43: 1382پرتوی، ) کنندتعیین می، شودها ایجاد میآن هوسیلبه
 

 مرکز -

متنوعی از بسط،  هشود که فضاها درجمی ارتباط درون و بیرون موجب
تر، هر حصاری به وسیع هتوسعه و حصار را داشته باشند. در یک زمین

 (.43: 1382پرتوی، ) شودخود به یک مرکز تبدیل می هنوب
 

 محیطی هکاراکتر یا مشخص -

مکان در تقابل با فضای انتزاعی یا پنداشته است. با این تعبیر 
انتزاعی پیدا خواهد کرد. بنابراین  هتر، جنبمکان بدون وجود کاراک

ترین متمایز، از مهم ههایی با کاراکتر و مشخصایجاد مکان
حالی است که دنیای امروز همراه با  وظایف طراحان است. این در

کاراکتر هویت و بیسوی ساختارهای بیتکثرگرایی فرهنگی به
 (. 80: 1389پورمند و همکاران، ) داردگام برمی

ست. ا تر از فضاتر و در عین حال کلیاراکتر، مفهومی واقعیک
اشاره به اتمسفری جامع و عمومی دارد و از طرف دیگر،  همچنین

 نمایدفضا را یادآوری می هکنند فرم واقعی و ماهیت عناصر تعریف
کاراکتر مکان، با ذکر یک کلمه در این میان، (. 44: 1382پرتوی، )

تواند نشانگر ماهیت مکان و شود که میمی و احتماال صفت همراه
 ای برای احراز هویت و معنا در معماری و سکونت باشدطریقه

 (. 85: 1389پورمند، )
( در کتاب معنی در معماری غرب کاراکترها را 1975) شولتز

کیفیت ) کاراکترهای طبیعی هداند و به سه دستمفاهیمی کیفی می
ها و اعتقادات( ارزش) ی و معنویکاراکترهای روح اشیاء و مصالح(

 کندتعامالت انسانی و رفتاری( تقسیم می) و کاراکترهای انسانی
 (.88: 1389پورمند و همکاران، )

 

 یابی و شناساییجهت -های مقوم کاراکتر محیطیمؤلفه -

 د، دو عملکردگردگزیدن نائل می که انسان به سکنی هنگامی
یابی و شناسایی ها را جهتتوان آندهد که میشناختی رخ میروان

شوند می های کاراکتر مکان محسوبترین مؤلفهنامید. این دو از مهم
 حس مکانو اگر هر دو به خوبی در مکان محقق شوند، انسان به 

 (.44: 1382پرتوی، ) نائل خواهد شد
 شناسایی 



 111                          1399  زیی، پا22یاپی، پ2شماره  ازدهم،ی سالشناسی شهری، بوم هایپژوهش یفصلنامه علم دو                              

 

معنای احساس دوستی با محیط است که به احساس شناسایی به
شود و احساس درونی و وابستگی روحی تبدیل می تعلق خاطر

آورد. شناسایی مکان، وجود میامنیت عاطفی و لذت از مکان را به
انسان در محیط، بهتر و مؤثرتر عمل  کهاینسازی عالوه بر فراهم

آورد. شولتز هویت وجود میکند، احساس تعلق به مکان را به
 (.89: 1389رمند، پو) داندانسان را وابسته به شناسایی می

 یابیجهت 

گزیدن، انسان باید بداند که در کجا قرار دارد و برای سکنی 
در (. 89: 1389پورمند، ) از چگونگی حرکت در فضا آگاهی یابد

  د.باشمییابی، بسیار حائز اهمیت جهت همؤلفاین رابطه 
( در رابطه با عوامل 1395) توصیفی و تشریحی لینچ هنظری

یابی را تسهیل عنوان ساختار فضایی شهر، جهتبه گانه کهپنج
 نظراز  همچنین(. 44: 1382پرتوی، ) کنند از این دست استمی

ها اشاراتی به هستی آدمی و نمادی ها و جهتنوربرگ شولتز، راه
در نظر او (. در 36: 1387نوربرگ، ) روندشمار میاز هستمندی به

یعی معطوف به تحقق طور وسمدرن، توجه متخصصین به هجامع
که شناسایی محیط، به شانس واگذار شده حالی در ،یابی بودهجهت
 وجود آمدن حس بیگانگی و تنهایی استاین امر به هنتیج و است

 (.44: 1382پرتوی، )
 

 هشناسانچارچوب تحلیل پدیدارشناختی ابعاد ریخت

 ورودی شهر

ر ابتدا پیش از بررسی ورودی شهر، در قالب رویکرد منتخب، د
یک  هضروری است تا جایگاه ورودی در ساختار شهر به مثاب

مکان تبیین شود. شهر از نگاه پدیدارشناسانه، از حیث ساختار فضا 
 باشد.میدیالکتیک درون و بیرون، مرکز، مرز و محصوریت  شامل

 بیرون در درون و چهآندر این میان مرز یا قلمرو، تمایز میان 
 عبارتی یک قلمرو یا یک جهان خودیبه .کندرا ایجاد می است
سازد و ورودی یا دروازه که در مرز قرار دارد، فضای واسطی می

-کند، اما خود واجد مشخصهاست که بیرون را به درون مرتبط می

های فضای درونی است. بر این اساس، ورودی شهر نقش مهمی 
 خلق مکان دارد.  هنتیج در در تعریف قلمرو و

ای ود به هر فضا، همواره در ذهن افراد جایگاه ویژهور هنحو
دارد. ورودی هر فضا، اولین مکانی است که با حضور در آن 
خصوصیات کلی فضا، آداب و رسوم، حد خصوصی و عمومی 

واقع با تمهید  درشود. های فضا کشف میبودن و سایر ویژگی
خواه یک شهر، خواه یک محله یا یک ) ورودی برای یک فضا

شود، یابد، تقویت میبرای ساکنانش هویت می نا(، آن فضا ب
: 1387الکساندر، ) گرددتر نمایان میگذاری شده و زندهنشانه
 اعبارت دیگر، انسان معموال هنگام ورود به یک فضا ببه(. 277

های آن را شناسایی نموده و ها و جذابیتها، گزینهسرعت امکان
-عدی خود در مکان مزبور تصمیمحرکت ب به این ترتیب درباره

(. با این وجود، 310: 1390کرمونا و تیزدل، ) دنمایگیری می
ورودی شهرهای معاصر در تعارض با هویت اصلی خود، دچار 

قابل انتظار را  گسیختگی عملکرد و معنایی شده و فضایی غیر
بندی مناسب عوامل اند. با دستهبرای مراجعین به شهر ایجاد کرده

یابیم که این عوامل ریشه در عدم در این آشفتگی درمیمؤثر 
نظام منظرین ورودی در  دهندههای مختلف تشکیلتوجه به الیه

 طرح توسعه شهر دارد. 
 شاملکلی  توان در سه دستههای این گسیختگی را مینمونه

بندی شناختی و اقتصاد شهری تقسیمزیست، ابعاد جامعه محیط
ها، اسکان سکونتگاه شناختی شامل حاشیهجامعه نمود. الیه

 الیه محیط .های اجتماعی و غیره استغیررسمی، ناهنجاری
شهرها، عدم توجه  های حاشیهزیستی شامل از بین رفتن زیستگاه

اقتصاد شهری شامل  به مباحث اکولوژی منظر شهری و الیه
ادی های اقتصپسند، فعالیتای و حاشیههای اقتصاد حاشیهفعالیت

 های دایمی، تغییر و تبدیل نحوهغیررسمی و کاذب، وجود انگیزش
 (.6: 1397یوسفی ، ) باشداستفاده از اراضی می

 

 مفهوم قلمرو و مرز در ورودی

فضای ورودی، خود بخشی از قلمرو و مرز در ساختار شهر است 
کند. هم متصل میکه فضای بیرون به درون را از طریق مسیر به

  کننده و مبدل است.این فضا، یک فضای متصلعبارتی به

 

 های کاراکتر محیطیآن با مؤلفه رابطه از ورودی وات انتظار

طور به. گذاردمقیاس ورودی در توقعات مورد انتظار از آن تأثیر می
توان سه توقع تشخص، پذیرندگی و خوانایی را مورد کلی می

شدن و نداشتن پذیرفته معنای توجه قرار داد. پذیرندگی، به
احساس خوشایندی است. خوانایی، به معنی تأمین نیاز به 

 یابی، توسط جهت
 گیری است.شخص از طریق تشخیص سریع مسیرها و تصمیم

در کنار پذیرندگی، خوانایی و وضوح ورودی، یکی دیگر از  
ترین کاراکترهای مورد انتظار از ورودی، تشخص است. به مهم

انتظار دارند که ورودی هر شهر معرف که کاربران  ااین معن
رو خصوصیات و عناصر شاخص هویتی همان شهر باشد. از این

کند، از تشخص هر ورودی که آن را از سایر فضاها متمایز می
 (.12: 1388پاکزاد، ) برخوردار است باالییاهمیت 

 

 های کاراکتر محیطی در ارتباط با فضای ورودیمؤلفه

 ها با رابطه آن و  وجود داردکه از ورودی شهر با توجه به توقعاتی 
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رسد که هر سه توقع نظر میبه یابیو جهتشناسایی مفاهیم 
موردی از ورودی در ارتباط مستقیم با مفهوم شناسایی هستند. 

شدن با توجه به تعریفی که بیان  پذیرندگی یا پذیرفته همچنین
 ی است.یابی سریع، در فضای ورودشد، به مفهوم راه

 

 های کاراکتر محیطی در جایگاه ورودی در ساختار شهرمؤلفه

عنوان فضایی در قلمرو شهر در نظر اگر مفهوم ورودی شهر، به
کاراکتر محیطی که ورودی شهر در  همؤلف ترینمهمگرفته شود، 

 . زیرایابی استراه دهد،ساختار مکانی شهر به آن پاسخ می
به مسیرهای ساختاری درون ورودی مسیرهای بیرون شهر را 

 کند.شهر متصل می
 

 های کاراکتر مکان در هر حوزهبندی ورودی و بازیابی مؤلفهحوزه

های مختلف است، که فضای ورودی دارای حوزه جاآناز 
صورت کلی در رابطه با های کاراکتر مکان را بهتوان مؤلفهنمی

ارتباط فضای  هنوع فضای ورودی از حیث نحوورودی بیان نمود. 
یا  مستقلو فضای  متداخلفضاهای  هبه دو دست بیرون و درون

 .فضای سوم تقسیم شده است

دو فضا  هایالگو، محدوده نیدر ا: متداخل یفضاهاالگوی  -
مشترک هر دو، محسوب  یکه تداخل دو فضا است، فضا گردیکیبا 

 مشترک، یهیناح نیا یعنیحاصل از تداخل فضا،  بی. ترکشودیم

 تواندمی کنندهشود. قسمت تداخل ریتفس قیتواند به چند طر-یم

کننده -قسمت تداخل. مشترک باشد کسان،ی طوردر هر دو فضا، به

آن حجم  نفکالی جزءشود و به بیاز فضاها ترک یکیبا  تواندیم

دو مستقل که  فضایی صورتبه تواند،یداخل کننده م . قسمتدیدرآ

 .ظاهر شود سازد،می مرتبط همبه را یاصل یفضا

 همسوم به یکه با فضا ییفضاها: الگوی فضای مستقل -

توانند ی: دو فضا که با فاصله از هم قرار دارند و مشوندمی مربوط

 یفضا، برا نیمرتبط شوند. ا گردیکیسوم به  یفضا یلهوسیبه

از نظر  وانندتیکند، م انیعنوان رابط ببهعملکرد خود را  کهاین
طالب  یعل و ینی)بحر فرق داشته باشندفرم و جهت با دو فضا 

 (.23-19: 1381 ،ییبابا
توان پنج حوزه را شناسایی انتقال، می هحوز هبراساس نظری

صورت بندی شده است که بهنمود. این نظریه یک سیستم طبقه
بخشد تا با شهر را آرایش و انتظام می هحوم هنظری، گستر

گانه های پنجآیند. این حوزه مراتبی کاربردی به نظم درسلسله
 ههای نامناسب برای سکونت؛ مفصلی که بر حوزعبارتند از: زمین

و  پیرامونی بیرون، منطبق است و شامل مناطق کشاورزی
میانی ورودی،  هصورت پراکنده است؛ این حوزه بر حوزسکونت به

 بر های بزرگ را درکم تراکم و بلوک هو محدود باشدمیمنطبق 
پیرامونی درون، منطبق است و  هگیرد؛ مفصلی که بر حوزمی

های ساختمانی های مختلط کم تراکم با بلوکشامل کاربری
های مختلط با تراکم ای که شامل کاربریحوزهو  شودمتوسط می

 (.6: 1393رضایی، ) شودباالتر ساختمانی می

ن کاراکتر محیطی مرتبط با هر بیا در بیان شد، چهآنبا توجه به 
یابی را کاراکتر جهت تربیشبیرونی،  هتوان در ارتباط با حوزمی ،حوزه

میانی(،  هحوز) اصلی بافت ورودی هتشخیص داد. در ارتباط با حوز
یابی را نسبت داد و در ارتباط توان هر دو کاراکتر شناسایی و جهتمی

 جه قرار داد.درونی هم، شناسایی را مورد تو هبا حوز

 های کاراکتر محیطی قابل تشخیص در هر حوزة ورودی. توقعات موردی از ورودی شهر و ارائة مؤلفه2جدول 

 های کاراکتر محیطی مرتبطمؤلفه توقعات موردی

 ییشناسا تشخص

 یابیجهت و ییشناسا یرندگیپذ

 ییشناسا ییخوانا

 عنوانبه یورود: شهر یمکان ساختار در یورود

 .دارد قرار قلمرو در که ییفضا 
 یابیجهت: یطیمح کاراکتر یهامؤلفه

 کاراکتر نوع یطیمح کاراکتر یهامؤلفه هاحوزه

 یعیطب کاراکتر با غلبه یابیجهت یرونیب

 یارزش و یانسان ،یعیطب کاراکتر از یسهم یابیجهت ،ییشناسا یانیم

 یارزش و یانسان کاراکتر با غلبه ییشناسا یدرون
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 هشناسانتدوین الگوی بررسی ورودی براساس ابعاد ریخت

 مکان در رویکرد پدیدارشناختی

شناسانه ارتباط میان ابعاد قابل بررسی ورودی شهر و ابعاد ریخت
شود، طور که مالحظه می. همانگردیده استارائه ، 2شکل  در مکان

یک  مکان، به ادراک و شناخت کلیت هشناسانریخت هاجزاء دوگان
 شود.یابی در آن منجر میمکان و درک هندسه و جهت

فضا، دیالکتیک درون و  هدر ارتباط با ابعاد مورد بررسی در مقول
مستقل ورودی، قابل بررسی است و امکان سنجش  هبیرون در حوز

آورد. در این میان مفهوم مرز، نوع حضور در ورودی را فراهم می
تر ر و مفهوم مرکزیت، کمدلیل موقعیت فضای ورودی در شهبه

 قابل بررسی است. 
  کاراکتر محیطی ورودی شهر، از هدر بررسی مقول همچنین

که ورودی، مشتمل بر سه حوزه است، باید ماهیت هر حوزه  جاآن

یابی( شناسایی و جهت) کاراکترهای محیطی هدر ارتباط با مقول
اجد آن باشد، ورودی باید و هنوع کاراکتری که هر حوز تبیین شود.

باید مشخص گردد. بنابراین با توجه به ماهیت هر حوزه، نوع  نیز
بیرونی، واجد  هکاراکترهای مورد انتظار عبارت است از: حوز

میانی، واجدِ کاراکترِ طبیعی، انسانی و  هکاراکتر طبیعی/ حوز
 درونی، واجدِ کاراکتر انسانی و ارزشی. هارزشی/ و حوز

یابی به جهت تربیشورودی، باید  بیرونی هحوز همچنین 
میانی، ضمن پاسخگویی به کاراکتر  هپاسخگو باشد و حوز

منظور بررسی یابی باید به شناسایی نیز منجر شود. لذا بهجهت
توان از این تفوق فضای ورودی و ایجاد یک فضای مطلوب می

 (.2شکل ) تفاده نمودساالگو 

 

 
 مکان هشناسانء ریختبررسی ورودی براساس اجزا. 2شکل 

 

 پژوهش پیشینه

 رویکرد با شهرها ورودی طراحی هنحو ،(1393) همکاررضایی و 

 سمت از قزوین ورودی در شهر ورودی هعرص بندیسکانس

انتقال،  هگیری از نظریضمن بهرهها آن را مطالعه نمود. تاکستان
 فضای ورودی، پرداختند و هالیگانه و الیهبندی پنجبه سطح

ای باشد که گونهطراحی فضای ورودی باید به پیشنهاد کردند
مخاطب متحرک ضمن دریافت حس تمایز، شاخص هویتی مکان 
 را دریافته و تصویر ذهنی مناسبی از ورودی را در ذهن ثبت نماید.

 عنصری همثاب به شهر، ورودی ،(1397) همکارباقری و  
بر  تأکید را با شهری منظر برای مستقل هویت ایجاد جهت

 ای برای ادراک منظر شهر و ساختار الیهعنوان دریچهورودی به

 تأکید هامورد مطالعه قرار دادند. آنالیه منظر ورودی شهر 
ها اند. آناند و مشکالت ورودی شهرهای معاصر را شرح دادهکرده

که ورودی مفصل نبوده، بلکه  ی خود نتیجه گرفتندسدر برر
ت مستقل برای منظر است. در این عنصری جهت ایجاد هوی

شده که ورودی ضمن تشخص کالبدی الزم است  تأکیدپژوهش 
 . تا تشخص معنایی نیز داشته باشد

 بر شهرها یورود نماد یابیارزبه (، 1395) همکار و یبرات
 نیقزو شهر یشرق یورود در یطراح یکالبد یهامولفه یمبنا

ها و نمادها در ورودی هبر اهمیت قرارگیری نشان هاپرداختند. آن
 هسه مشخصو  کردند تأکیدترین مکان عنوان مهمشهرها به

 زیبایی، خوانایی اثر و معرف شهر بودن را شناسایی نمودند. 
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 پژوهشانجام روش 

 لینمونه از روش تحل یبوده است. در بررس یکم-یفیک قیروش تحق
استفاده  شیمایمحور( و از روش پو مشاهده کامل )کارشناس یاسناد

 اند. شده لیتحل یکم-یفیها به صورت کشده و داده
محور، از روش  گر در مطالعه کارشناسپژوهش ن مطالعهدر ای

مشاهده کامل جهت توصیف و بررسی عمیق نمونه موردی استفاده 
شهر  1385اسناد طرح جامع مصوب سال  همچنیننموده است. 

گاه آن در ارتباط با تهران نیز به منظور تعیین نوع ورودی، جای
های پیشنهادی طرح فرادست، ها و کاربریساختار شهر و و ویژگی

پس از مشاهده . قرار گرفت استفادهدر قالب بررسی اسنادی، مورد 
ها، فضا و با بررسی اسناد فرادست، وضعیت هر یک از ورودی

 صورت کیفی و براساس اجزاء مدل، توصیف و تشریح شد.به
شود، در این نوهش به تفسیرگرایی منجر پژ کهاینبرای 

منظور محور استناد نشده و به صرفا بر رویکرد کارشناس مطالعه
تأثیرپذیری حس مکان از ابعاد مورفوژیک فضا، از آراء  سنجش
های تهران(، با کنندگانِ ورودیکنندگان فضا )استفادهاستفاده

  اجرا گردید. یمایشگیری از روش پبهره
ای از تصاویر مرتبط با هر ورودی و مجموعه اولدر مرحله 
کنندگان شرکت صورت رنگی به تهیه و بهها آن هایگویای ویژگی

مشارکت داشتند. نظرسنجی، در  پیمایشنفر در این  108ارائه شد. 

 انجام شد.مبادی ورودی و محل سوار و پیاده شدن مسافران 
ا در مبادی ورودی، هنامهتالش برای توزیع برابر پرسشبرخالف 

دلیل تفاوت فضاها و حجم ترددها، امکان توزیع یکسان فراهم هب7
ها از سایر ورودی تربیشکه در ورودی کرج به تهران صورتینشد. به

 18نامه( و ساوه )پرسش 16نامه(، و در ورودی دماوند )پرسش 46)
، م نمونهها تکمیل گردید. حجنامهترین تعدادِ پرسشنامه(، کمپرسش

 آلفای ضریبهمچنین و اشباع بوده است.  تکراربا تکیه به اصل 
به دست آمد و پایایی ابزار  7/0باالتر از برای کل پرسشنامه، کرونباخ، 

های باز نیز، بیان شده در پرسش هایقولهم مورد تأئید قرار گرفت.
 های مربوط به هرکدگذاری و بارگذاری )مثبت/منفی( شده و گویه

صرف بر عدد، کاسته شده و  تأکیدپاسخ نیز بیان شده است تا از 
 ها بهتر شناخته شود. شرایط هر ورودی با بازشناسی گویه

 

 مورد مطالعه همحدود
از لحاظ جغرافیایی  رانیا تختیشهر تهران، مرکز استان تهران و پا

 35دقیقه طول شرقی و  33درجه و  51دقیقه تا  4 درجه و 51در 
دقیقه عرض شمالی واقع شده  50درجه و  35دقیقه تا  35و درجه 

مساحت دارد. شهر تهران در ارتفاع حدود  مربعلومتریک 730است و
، موقعیت استان 3شکل متری از سطح دریا قرار دارد.  1800تا  900

 دهد.تهران را در تقسیمات کشوری نشان می

 
 ران در استانو شهر ته موقعیت استان تهران در ایران .3شکل 

 

های ورودیتوان می در رابطه با محدوده مورد مطالعه
های ورودی عنوانرا که به، 1385پیشنهادی در طرح جامع سال 

اصلی محورهای فعالیتی پیشنهاد شده است را انتخاب نمود. بر این 
  ترتیب زیر شناسایی شدند:های اصلی شهر تهران بهاساس ورودی

 اتوبان) از غرب: ورودی از شهر کرج به تهرانورودی  -

 کرج(؛-تهران

 تهران؛ -ورودی از جنوب غربی: جاده ساوه 

 تهران؛ -ورودی از جنوب: جاده قم 

 تهران؛-ورودی از جنوب شرقی: جاده پاکدشت  

 (.4تهران )شکل  -رودی از شرق: جاده دماوندو 
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جج

 
 های اصلی تهرانموقعیت ورودی .4شکل 

 هدر حال حاضر، حوز، 1-3و  3جدول  با توجه به اطالعات
های شهر تهران، واجد پذیرندگی ورودی هیچ کدام ازمستقل در 

 ها ترافیکی است.عملکرد قالب آن الزم نبوده و 

 

 های اصلی شهر تهرانمعرفی کلی ورودی .3جدول 
 های ورودی دروضع موجود و طرح مصوب پیشنهادیویژگی ورودی

 به کرج: غرب از یورود

 تهران

 یکیتراف: موجود وضع عملکرد

 یخدمات و یادار ،یتجار یهاگستره و یصنعت: مصوب طرح در یورود هحوز یهاتیّفعال

 

قم  هاز جنوب: جاد یورود

 تهران–

 یکیتراف: موجود وضع عملکرد

 سبز یهاپهنه و یمسکون: مصوب طرح در یورود هحوز یهاتیّفعال
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 های اصلی شهر تهرانمعرفی کلی ورودی .1-3جدول 

: یغرب جنوب از یورود

 تهران-ساوه هجاد

 یکیتراف: موجود وضع عملکرد

 یخدمات و یادار ،یتجار یهاگستره و ژهیو باز و سبز یهاپهنه یمسکون: مصوب طرح در یورود هحوز یهاتیّفعال

 

: یشرق جنوب از یورود

 نتهرا -پاکدشت هجاد

 یکیتراف: موجود وضع عملکرد

 یخدمات و یادار ،یتجار یهاگستره و یمسکون: مصوب طرح در یورود هحوز یهاتیّفعال

 

 هجاد: شرق از یورود

 تهران -دماوند

 یکیتراف: موجود وضع عملکرد

 یخدمات و یادار ،یتجار یهاگستره و یصنعت: مصوب طرح در یورود هحوز یهاتیّفعال

 

 

 هایافته
شناسی های ریختهای شهر تهران از حیث مؤلفهورودی

 محورمکان با رویکرد کارشناس

 کرج به تهران -ورودی از غرب

بررسی کلی ورودی، از حیث توقعات مورد انتظاری که از 
دهد، این ورودی تنها از رود نشان میهای شهری میورودی

دلیل عدم اما به کند.یابی موفق عمل میحیث خوانایی و جهت
مستقل  هریزی و طراحی مطلوب فضا، احساس ورود به حوزبرنامه

پیرامونی ورودی  هتغییرات کالبدی حوز هواسطورودی، تنها به
بزرگراه و منظرسازی نسبتا نامطلوب این  هوسازهای حاشیساخت

تنها به لحاظ بصری به عبارت دیگر، حوزه قابل شناسایی است. 
ساز شود. به این ترتیب عنصر هویت، ایجاد میحس تغییر در فضا

صورت خرد یا کالن طراحی نشده مستقل ورودی، به هدر حوز
سازهایی مرتبط با  است، هرچند ممکن است که ساخت و

اما،  .صورت نشانه در ذهن باقی بمانندگسترش شهر تهران به
 ای خاصی در این بستر طراحی نشده است. عنصر نشانه
ای شهرک اکباتان و آپادانا، در کنار مسیرهای سازه و ساخت

، در هر حال، باعث تمایز این ورودی از سایر روگذر این محدوده
به ماندن آن در ذهن کمک  گردد وهای شهر تهران میورودی

توان درونی، می هکند. در رابطه با تشخص این ورودی، در حوزمی
مینه پرداخت: زپس هبه بررسی منظر ورودی شهر تهران در الی

ای ورودی بسیار بارزی است که در پس زمینه هبرج میالد نشان
 شود. در عین حال، رشتهوجود دارد و به خوانایی آن منجر می

 اگرعنوان عنصر طبیعی شاخصی هستند که های دماوند، بهکوه
 هوای تهران آلوده نباشد، قابل رؤیت هستند.

صورت تقلیلی، م بهآن هکاراکترهای محیطی در این بستر، 
های فرهنگی، دلیل نبود نشانهگیرد، بهمی بر کاراکتر طبیعی را در

 کاراکتر ارزشی در محدوده قابل تشخیص نیست. در خصوص 
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دلیل توان گفت، بهغربی تهران نیز می هپذیرندگی ورودی در حوز
عدم توجه به نیازها و فضای مورد نیاز کاربران فضا، احساس 

دهد. لذا احساس حضور فرد در ه مخاطب، دست نمیپذیرندگی ب
کند و شخص احساس بودن عینی بروز می صورت برونفضا، به

مراتب حضور در بودگی در فضا ندارد. هر چند در سلسله درون
گیرد که بودن وجودی قرار می فضا، این سطح باالتر از برون

 . کندحس ناخوشایند را القاء می
کاراکتر محیطی در ورودی غربی تهران  هایبررسی مؤلفه

 هیابی بیش از مؤلفجهت هدهد که ورودی به مؤلفنشان می
فضا در ایجاد حس خوشایندی و  . زیرااداده است شناسایی پاسخ

 کند.لذت از بودن در فضا، ناموفق عمل می
 

 قم هجاد -ورودی از جنوب

ه این قم و توقعات موردی ک هبررسی ورودی شهر تهران از جاد
دهد، این ورودی نیز از میان سه کند، نشان میورودی تأمین می

کند. در این یابی موفق عمل میتوقع مورد انتظار، تنها در جهت
تری را در ایجاد میان تابلوی ورود به شهر تهران، نقش پررنگی

همین دلیل، نوع حضور فرد در فضا، کند. بهحس ورود ایفا می
 ی است. بودن عین نوعی برون

مستقل ورودی  هکاراکترهای محیطی قابل شناسایی در حوز
شهر تهران از این محور، فضای سبز کاشته شده در اطراف محور 
هستند که آن هم از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیست. 

 جانبی این محدوده هسازهای پراکنده موجود در حوز و ساخت
 یعی(، در ارتباط بسیارعنصر مصنوع مؤثر در ایجاد کاراکتر طب)

 های مورد انتظار از ورودی هستند. کمی با ویژگی
یابی توان، تنها جهتهای کاراکتر محیطی نیز میدر رابطه با مؤلفه

در رابطه با شناسایی که منجر  .را در وضعیت نسبتا مطلوب ارزیابی نمود
 کند.شود، این ورودی، ناموفق عمل میبه حس خوشایندی می

 

 ساوه به تهران هجاد -از جنوب غربی ورودی

های شهر تهران، وضعیت این ورودی در مقایسه با سایر ورودی
های شهر تهران، حداقل از میان تر است. سایر ورودینامطلوب

دادند، در یابی و خوانایی پاسخ میموردی، به جهت هگانتوقعات سه
 است.  یابی و خوانایی نیز با مشکل مواجهاین ورودی حس جهت

در این ورودی نیز، عناصر شاخصی که حس ایجاد ورود به 
نمایند، وجود ندارد و بنابراین ورودی از تشخص شهر را ایجاد می

و کاراکتر محیطی مختص خود برخوردار نیست. در کنار تابلو ورود 
ورودی که خود را  هشناسانه در حوزبه شهر، تنها تغییرات ریخت

سازد، قابل های روگذر و غیره نمایان میوساز و پلدر قالب ساخت
 تشخیص است. 

کاشت درختان و فضای سبز محدود در  هواسطکاراکتر طبیعی، به
توان کاراکتر اما به هیچ عنوان، نمی .اطراف محدوده، ایجاد شده است

است که نوع  روانسانی و روحی را در این ورودی مشاهده نمود، از این
بودن  آن هم برون. کندبودن را القاء می برونحضور فرد در این فضا، 

وجودی که با احساس ناخوشایندی همراه است. این ورودی در 
یابی نیز با مشکالتی مواجه ها از حیث جهتمقایسه با سایر ورودی

 است.
 

 پاکدشت به تهران هجاد -ورودی از جنوب شرقی

سایر  ماننداین ورودی نیز  که نشان دادمستقل ورودی،  هبررسی حوز
 دهد.پاسخ نمیهای شهر تهران، به پذیرندگی و تشخص ورودی

درونی منظر  هساز مصنوع در حوزکه فقدان عناصر هویتطوریبه
ساز در منظر خورد. در رابطه با عناصر هویتچشم میورودی، به

سازهای بلندمرتبه موجود در  و توان به ساختورودی، می هزمینپس
ی اشاره کرده و کوه دماوند که در منظر ورودی غرب ورود هحوز
 زمینه، قابل رؤیت است. پس

عینی را  برون بودنتوان در خصوص نوع حضور نیز می
کاراکتر  هعنوان عنصر سازندتشخیص داد. حضور فضای سبز به

خورد. چشم میمستقل ورودی به ههای حوزمحیطی طبیعی، در جداره
ها، در ایجاد حس مطلوبیت و یاین ورودی نیز چون سایر ورود

 هخوشایندی از بودن در فضا، ناموفق عمل کرده و لذا به مؤلف
یابی، چندان ناموفق اما در خصوص جهت. دهدشناسایی پاسخ نمی

 کند.عمل نمی
 

 دماوند به تهران هجاد -ورودی از شرق

این  های طبیعیدلیل نزدیکی به شهر دماوند و ویژگیاین ورودی به
ه، واجد کاراکترهای محیط طبیعی بوده و متفاوت از سایر محدود
 کند. های عمل میورودی

حضور قوی عناصر طبیعی و توپوگرافی خاص محدوده و تبعیت 
 ها متمایز نموده است. مسیر از عناصر طبیعی، آن را از سایر محدوده

مستقل ورودی، واجد تشخص است. این  هرسد، حوزنظر میبه
دهد، اما در رابطه انا بودن، تشخص را نیز پاسخ میورودی، ضمن خو

با پذیرندگی، چندان موفق نیست. اگر نوع حضور در فضا بررسی شود، 
وبیش کند، ولی کماتفاقی را ایجاد می برون بودناین محدوده نوعی 

 کند. را نیز ایجاد می درون بودنحس 
 یهایحس مکان در ورود شناسانهختیابعاد ربندی جمع

که  طور، ارائه گردیده است. همان4در جدول  منتخب شهر تهران
ی تریشورودی از شهر کرج و دماوند، مطلوبیت ب شود،مالحظه می

اما ورودی ساوه به تهران در  .ها دارندنسبت به سایر ورودی
 ج.ترین وضعیت استنامطلوب
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 خب شهر تهرانهای منتشناسانه حس مکان در ورودیبررسی ابعاد ریخت .4جدول

 یابیجهت شناسایی نوع کاراکتر نوع حضور کیفیت محیطی در وضع موجود ورودی

 تهران به کرج: غرب از یورود

 نامناسب: یرندگیپذ
 مناسب: تشخص

 مناسب: یابیجهت و ییخوانا

 دارد ندارد یعیطب کاراکتر ینیع برون بودن

 تهران–قم  هاز جنوب: جاد یورود

 نامناسب: یرندگیپذ
 مناسب نسبتا: شخصت
 مناسب: یابیجهت و ییخوانا

 دارد ندارد یعیطب کاراکتر یوجود برون بودن

  از یورود

 تهران-ساوه هجاد: یغرب جنوب

 نامناسب: یرندگیپذ
 نامناسب: تشخص

 مناسب نسبتا: یابیجهت و ییخوانا

 ندارد یعیطب کاراکتر یوجود برون بودن
 نسبتا

 مناسب

 از یورود

 تهران -پاکدشت هجاد: یشرق جنوب 

 نامناسب: یرندگیپذ
 مناسب نسبتا: تشخص

 مناسب: یابیجهت و ییخوانا

 دارد ندارد یعیطب کاراکتر ینیع برون بودن

  از یورود

 تهران -دماوند هجاد: شرق

 نامناسب: یرندگیپذ
 مناسب: تشخص

 مناسب: یابیجهت و ییخوانا

 یحد و ینیع برون بودن
 درون بودگی از

 یعیبط کاراکتر
 نسبتا

 مناسب
 دارد

ورودی در ایجاد حس مکان  هشناسانمیزان موفقیت ابعاد ریخت

 محوراز دیدگاه مردم

 ها از دیدگاه کارشناسانه، شناسی ورودیپس از بررسی ابعاد ریخت

بهتر دقت منظور بهکنندگان  ناظرین و استفاده در این بخش دیدگاه
 است. گردیده ارائه ی ها و جلوگیری از تفسیرگراییافته

 

های کاراکتر های شهر تهران در ابعادِ مؤلفهمیزان تفوق ورودی

 محیطی

یابی(، شناسایی و جهت) های کاراکتر محیطیمنظور بررسی مؤلفهبه
ها و عواملی که چندین کیفیت مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن

 هایی مطرح گردید. شپرسها تأثیرگذار هستند، بر ارتقاء یا کاهش آن
های پذیرندگی، هویت و در رابطه با کاراکتر شناسایی، کیفیت

یابی، کیفیت سهولت مسیریابی در رابطه با کاراکتر جهتو  خوانایی
، از شوندگان خواسته شد، به هر ورودیسؤال شد. در نهایت، از پرسش

 د. امتیاز دهند و مطلوبیت کلی ورودی را ارزیابی نماین 10تا  1
 

 کاراکتر شناسایی

در رابطه با معیار پذیرندگی در  کنندگانمشارکتبندی نظرات جمع
میزان پذیرندگی در فضا، در  داد کههای شهر تهران، نشان ورودی

باشد، عواملی که بر عدم پذیرش ورودی ساوه در بدترین وضعیت می
ر، الگوی تأثیر دارند، عبارتند از: عدم تعریف فضایی، نبود فضای انتظا

 نامناسب فضای سبز و شکل مسیرها. 
ین میزان پذیرندگی در ورودی دماوند به تربیشدر این میان، 
دست آمده حاکی از این موضوع هرچند عدد به .شودتهران احساس می

 تأکید، این موضوع را پاسخگویان است که تنها کمی بیش از نیمی از
ترتیب عبارت است از: معیار بهاین با ها اند. وضعیت سایر ورودیکرده

ورودی پاکدشت، ورودی قم و در انتها ورودی کرج به تهران. در 

مصادیق ارائه شده، مرتبط با  تربیشکه  جاآنبررسی معیار هویت، از 
هویت کالبدی استفاده شد. وضعیت  هاند، از واژعناصر مصنوع بوده

حیث دارا بودن عناصر ها، از ورودی ساوه در مقایسه با سایر ورودی
که رغم آنترین سطح است. در این میان، علیواجد هویت نیز در پایین

ها از حیث داشتن هویت کالبدی، در وضعیت تقریبا تمامی ورودی
 تر است.نامناسب هستند، اما وضعیت ورودی کرج به تهران، مطلوب

، این ورودی هها شاخص و عناصر کالبدی در حاشیاستقرار کاربری
که، وضعیت ورودی بر هویت آن تأثیر داشته است. نکته حائز اهمیت آن

دلیل نداشتن رغم داشتن هویت طبیعی خاص، بهدماوند به تهران، به
 ورودی، نامناسب ارزیابی شده است.  هعناصر شاخص کالبدی در محدود

دهد، ورودی ساوه از حیث این بررسی معیار خوانایی نیز نشان می
 که بیش از نیمی ازصورتیدر وضعیت نامناسبی است. به معیار نیز،

اند. وضعیت ، خواناییِ این ورودی را خیلی کم ارزیابی نمودهپاسخگویان
های یدلیل کاربرورودی کرج به تهران از حیث معیار خوانایی، به

 هزمینآن و عناصری طبیعی و مصنوعی که در پس همستقر در حاشی
ند، مطلوب ارزیابی شده است. با اختالف شواین ورودی، رؤیت می

بعدی، ورودی دماوند به تهران قرار دارد. وضعیت  هاندکی در رتب
 های بعدی قرار ترتیب، در رتبهخوانایی ورودی قم و پاکدشت به

 گیرد.می
 

 

 یابیکاراکتر جهت

یابی جز ورودی ساوه، ها از حیث جهتورودی هتقریبا وضعیت هم
مطلوب است. در این میان، ورودی دماوند به تهران  مطلوب و یا نسبتا

و کرج به تهران، با اندکی تفاوت در بهترین وضعیتِ مسیریابی و 
نسبی  پاسخگویانیابی هستند. وضعیت ورودی ساوه، از دید جهت
 اند.وضعیت مسیریابی در این ورودی را متوسط ارزیابی نموده و است
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نشان  پاسخگویان ها از دیدبررسی وضعیت کلی ورودی
دهد، ورودی دماوند به تهران و کرج به تهران، در وضعیت می

که بیش از نیمی از امتیازها در طیف صورتیمطلوب هستند؛ به
بوده است. در این میان، وضعیت سه ورودی  9تا  7امتیازهای 

که ورودی قم و پاکدشت به تهران، صورتیدیگر متفاوت است، به
اند و ورودی ساوه با توافق ناسب ارزیابی شدهدر وضعیت نسبتا نام

 بیش از دو سوم آراء، نامناسب ارزیابی شده است.
 

انواع کاراکترهای محیطی قابل تشخیص در هر ورودی از 

 کنندگانمنظر استفاده

 کنندگان فضا، در های مطرح شده توسط استفاده، گویه5در جدول 

شده است. در واقع از بندی قالب انواع کاراکترهای محیطی دسته
کنندگان پرسش شده است که چه عواملی در هر ورودی، بر استفاده

ابعاد هویت(؟ در ادامه ) متفاوت بودن و تشخص آن تأثیرگذار هستند
-اند. همانبندی شدهها در انواع کاراکترهای محیطی دستهگویه

شود، هیچ مصداقی در ارتباط با کاراکتر روحی طورکه مشاهده می
پذیرنده  که ورودهای تهران، فضاهایی غیر جاآنرائه نشده است. از ا

هستند و طراحی مشخصی در ارتباط با الگوهای واجد هویت در 
 ای قابل پذیرش است. ها وجود ندارد، چنین نتیجهآن

های مطرح شده و تعاریفی که از انواع کاراکترها ارائه گویه
ر طبیعی عبارت هستند از: شد، انواع معیارهای مطرح در کاراکت

انواع معیارهای مطرح در و  پوشش گیاهی و عناصر کالبدی
های ها و کاربریفعالیت کاراکتر انسانی عبارت هستند از: انواع

 ها.موجود در حاشیه ورودی
 

 

 کنندگانهای شهر تهران از دید استفادهیابی در ورودی. بررسی کاراکتر شناسایی و جهت5جدول 

 هر ورودی امتیاز
 کاراکتر کاراکتر شناسایی یابیجهت

 

 پذیرندگی کالبدی() هویت خوانایی یابی و مسیریابیجهت ورودی

 طیف زیاد-٪ 77 طیف زیاد-٪ 76 ٪ 55.6طیف زیاد: 
 طیف کم-٪ 63

 بهترین وضعیت

 طیف کم -٪ 81

 صرفا خیلی کم-٪ 52

 به کرج
 تهران

وضعیت اندکی 
 مطلوب است.

ر، اما با +( تعدد مسی)
قابلیت تشخیص/ وجود 

-عناصر شاخص در پس

 زمینه

سیلوئت قابل تشخیص  +()
 از تهران/ دیده به کوه

 +( پارک ارم/ مترو و)
 ترمینال اتوبوسرانی

( تسلط ماشین در فضا/ تسلط مسیرها/ -)
 عدم تعریف فضای مکث و انتظار

های کاری/ وجود ساختمان+( درخت)
های ساختمان ها وشاخص در حاشیه/ برج

 تجاری

 یهاهیگو
مثبت و 

 یمنف

 تهران به قم طیف کم-٪ 74 طیف کم-٪ 83 طیف کم-٪ 65 طیف زیاد-٪ 67 ٪ 66.7طیف کم: 

وضعیت نسبتا 
 نامطلوب است.

- 
( وجود تیرهای برق و -)

 تجهیزات راه

های مسکونی +( مجتمع)
 ها/قابل تشخیص در لبه

( الگوی عناصر طبیعی/ عدم تعریف -)
 فضای مکث و انتظار

 یهاهیگو
و  مثبت
 یمنف

 ٪ 77.8طیف کم: 
 متوسط -٪ 57

 بدون جهت

 طیف کم-٪ 87

 صرفا خیلی کم -٪ 54
 بدترین وضعیت()

 طیف کم-٪ 89

 بدترین وضعیت

 طیف کم -٪ 96

 بدترین وضعیت

 به ساوه
 تهران

وضعیت نامطلوب 
 است.

 عرض بیش از حد

ـ( عدم وجود عناصر )
-بهشاخص/ عدم تشخیص 

عنوان مسیری در حد و 
اندازه تهران/ وجود تیرهای 

عنوان عنصر مسلط/ برق به
 کیفیت پایین پل عابر

 ه( پارک کردن در حاشی-)
 ورودی/

های +( درختان/مجتمع)
 مسکونی قابل تشخیص

عدم احساس ) ( رها بودن فضا-)
محصوریت(/ الگوی نامناسب خیابان/ عدم 

سبز تعریف فضای مکث و انتظار/ فضای 
 نامناسب

 یهاهیگو
مثبت و 

 یمنف

 طیف کم-٪ 76 طیف زیاد-٪ 55 ٪ 66.7طیف کم: 
 طیف کم-٪ 67

 صرفا خیلی کم-٪ 43
 طیف کم-٪ 75

 یورود
 به پاکدشت
 تهران

وضعیت نسبتا 
 نامطلوب است.

+( مسیر قابل تشخیص/ )
تقسیم و جداسازی قابل 

 تشخیص مسیرها

( وجود تیرهای برق و -)
 تجهیزات راه/

 دید به کوه +()

 +( دید به شهر/ سیلوئت)
مناسبی از شهر/ وجود 

 درختان انبوه/

 

( ظهور تدریجی فضاهای شهری و -)
 هاساختمان

امکان پارک اتومبیل/  +( عناصر طبیعی/)
 مسیر قابل درک

 یهاهیگو
مثبت و 

 یمنف

 ٪ 66.7طیف زیاد:
 طیف زیاد-٪ 83

 بهترین وضعیت
 طیف کم-٪ 81 طیف زیاد-٪ 74

 طیف زیاد-٪ 53

 بهترین وضعیت

 به دماوند
 تهران

وضعیت مطلوب 
 است.

+( مسیر قابل تشخیص/ )
دید به شهر و ظهور 

 وسازهاتدریجی ساخت
 تراکم()

+( غلبه با فضای سبز )
 مناسب/ توپوگرافی حاشیه

 نبود عناصر کالبدی شاخص

امکان پارک اتومبیل/  +( عناصر طبیعی/)
یجی فضاهای مسیر قابل درک/ ظهور تدر

غلبه با فضای سبز(/ ) هاشهری و ساختمان
 تغییر عرض خیابان

 یهاهیگو
مثبت و 

 یمنف
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دهد، در ورودی ساوه، تنها عنصر نشان می ،6جدول اطالعات 
بخش، مطرح شده است. بدین معنی عنوان عنصر هویتطبیعی به

که این ورودی، در بدترین وضعیت از حیث شناسایی و تشخص 
دهد، در ها در زیرمعیارها نشان میای ورودیبررسی مقایسهاست. 

ورودی دماوند به تهران، عنصر فضای سبز با اکثریت آراء، عاملی 
 مؤثر بر هویت است. 

در ورودی کرج به تهران، حضور پررنگ عناصر کالبدی، 
سبب شده است تأثیرگذاری عناصر طبیعی در ارتقاء شناسایی، 

 تر اشاره گردد. کم
رسی تأثیرگذاری عنصر کالبدی بر ایجاد شناسایی، نشان بر

دهد این عامل پس از عوامل طبیعی و بیش از سایر عناصر، می
بعدی، ورودی قم و پاکدشت به تهران  هتأثیرگذار است. در رتب

محورهای  هدلیل عناصر کالبدی موجود در حاشیقرار دارند که به
نه، واجد تشخص عناصر موجود در پس زمی همچنینورودی و 

 کالبدی هستند. 
بررسی تأثیرگذاری عوامل انسانی بر ایجاد شناسایی نشان 

ها بهتر دهد، وضعیت ورودی کرج به تهران از سایر ورودیمی
 ها مستقر در این ورودی است. دلیل نوع کاربریاست، این امر به
شود، سوار و میانجام ها هایی که در این ورودینوع فعالیت

که، نوع ده شدن مسافر است. تفاوت حائز اهمیت آنپیا
که در طوریها متفاوت است، بهدر ورودیانجام های قابل فعالیت

تر از ورودی دماوند به تهران، فضا برای مکث و استراحت، مناسب
 ها است. سایر ورودی

 کنندگانفادهانواع کاراکترهای محیطی قابل تشخیص در مبادی ورودی از منظر است .6جدول 

 کاراکتر روحی

 ها(ارزش)

 کاراکتر انواع کیفیت اشیا و مصالح() کاراکتر طبیعی تعامالت انسانی و رفتاری() کاراکترهای انسانی

 

 هایورود
های قابل فعالیت

 در ورودیانجام 

های شاخص اطراف کاربری

 ورودی
 عناصر طبیعی عناصر کالبدی

 تهران به کرج یورود ٪ 38 ٪ 64 ٪ 66 ٪ 42 -

- 
انتظار برای سوار 

 شدن

کاربری صنعتی/ کاربری مرتبط با 
 ونقل/ پارک/ مجتمع مسکونیحمل

های ها/ مجتمعمسیرها/ پل
 مسکونی

 شده مطرح یهاهیگو پوشش گیاهی

 تهران به قم ٪ 51 ٪ 50 ٪ 18 ٪ 48 -

- 
انتظار برای سوار 

 شدن
 کاربری مسکونی

های حاشیه پل/ ساختمان
 رمحو

 شده مطرح یهاهیگو پوشش گیاهی

 تهران به ساوه ٪ 72 - - - -

 شده مطرح یهاهیگو پوشش گیاهی - - - -

 تهران به پاکدشت ٪ 76 ٪ 37 ٪ 22 ٪ 52 -

- 
انتظار برای سوار 

 شدن
 مسکونی، غیرمسکونی

-تجهیزات راه/ ساختمان

 های حاشیه محور/پل
 شده مطرح یهاهیگو پوشش گیاهی

 دماوند به تهران وضعیتبهترین٪ 88 ٪ 48 ٪ 14 ٪ 63 -

 شده مطرح یهاهیگو پوشش گیاهی غنی تجهیزات راه مسکونی، غیرمسکونی فضای مکث -

 
 کنندگاننوع حضور در مبادی ورودی تهران از منظر استفاده

در مبادی  بیرون بودگی -درون بودگی همنظور بررسی دوگانبه
مطرح شده، مصادیق انواع حضور  ورودی، با توجه به مبانی نظری

 . ارائه شده است ،7در فضا در قالب عباراتی که در جدول 
که بدترین وضعیت حضور و دهد نشان میها، نتایج بررسی

بودگی، به ورودی ساوه به تهران اختصاص دارد.  احساس برون
در این ورودی،  درون بودگیکه هیچ سطحی از انواع یطوربه

ها، احساس تقریبا در تمامی ورودی کهاینبا  شود.احساس نمی
 بودگی غالب است، اما وضعیت ورودی دماوند به تهران، بهتر برون

، امکان آشنایی و درون بودگیاست و حتی در بررسی سطوح 
 درک عمیق با فضا نیز محقق شده است. 
دهد، در ورودی کرج به بررسی تفصیلی انواع حضور نشان می

دلیل آن،  و افتداتفاق می تربیشبودگی،  برون دوم هتهران، رد
 عالوه سطح سوم برونعدم ارتباط شخص با محیط است. به

دلیل در فضا است(، به درون بودگیشروع  هزمینکه پیش) بودگی
که، فضا بستری برای سوار و پیاده شدن مسافران است، در آن
 ها، مورد توجه قرار گرفته است. ورودی ههم
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 هابودگی در ورودیو برون درون بودگیبررسی میزان احساس . 7ل جدو
 بودگیبرون درون بودگی

داشتن تعلق  هاورودی

 خاطر عمیق
 ادراک غنی

احساس آشنایی با 

مکان و توجه به 

 جزئیات

استفاده از ورودی به دلیل 

ها و سوار و پیاده کاربری

 شدن مسافران 

احساس جدا بودن از 

ق جدایی عمی) مکان

 شخص و فضا(

احساس بیگانگی 

 عمیق با فضا و 

 ترک آن

- 

 بدترین وضعیت
10 ٪ 12 ٪ 25 ٪ 

42 ٪ 

 بدترین وضعیت
 ورودی کرج  ٪ 11

- 

 بدترین وضعیت
 ورودی قم  ٪ 26 ٪ 32 ٪ 26 ٪ 10 ٪ 6

- 

 بدترین وضعیت

- 

 بدترین وضعیت

- 

 بدترین وضعیت
24 ٪ 17 ٪ 

59 ٪ 

 بدترین وضعیت
 ورودی ساوه 

- 

 ترین وضعیتبد
 ورودی پاکدشت  ٪ 19 ٪ 35 ٪ 22 ٪ 14 ٪ 10

11 ٪ 

 وضعیتبهترین

24 ٪ 

 وضعیتبهترین

27 ٪ 

 بهترین وضعیت
10 ٪ 

22 ٪ 

 بهترین وضعیت

6 ٪ 

 بهترین وضعیت 
 ورودی دماوند 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
ـارچوب تحلیلـی بـرای بررسـی        مطالعه  حاضر با هـدف تـدوین یـک چ

   است.کرده  استفاده از دیدگاه پدیدارشناسیمکان،  هورودی به مثاب
عنوان اولـین بسـتری   ورودی مطلوب به نتایج تحقیق نشان داد که

شود، بایـد پذیرنـده و واجـد تشـخص     کننده با آن مواجه می که استفاده
باشد. در عین حال معیارهای این فضا، بر مبنای رویکـرد پدیدارشـناختی   

ـابی  درک کلیت فضا و راه هکه زمینمکان  هشناسانو اجزای اصلِ ریخت ی
ـابی( و  شدن و راهممانعت از گم) یابیآورد، عبارتند از: جهترا فراهم می ی

تشخص و ارتباط با فضا(، نوع کاراکتر مـورد توجـه در تعریـف    ) شناسایی
طبیعی، انسانی و ارزشی( و نوع حضوری که شـخص در رابطـه   ) ورودی

 با ورودی دارد.  
ـان پاسـخ  هر از حیث ابعاد ریختورودی ش چهچنان گـو  شناسی مک

شـدگی  باشد، ارتباط شناختی فرد با محیط، ایجاد و بنابراین احساس گـم 
 و عدم شناسایی ایجاد نخواهد شد.  

انـد از حیـث   های شهر تهـران نتوانسـته  ورودیطبق نتایج بررسی، 
-خیابی را پاسـ کاراکتر شناسایی مطلوب عمل نمایند و تنها کاراکتر جهت

 اند.  گو بوده
اگر ورودی در ابعاد کاراکترهای محیطـی  داد که نشان  نتایج مطالعه

ـای محیطـی بهـره گیـرد،        مطرح شده، عمل نمایـد و از انـواع کاراکتره
 چـه چناناست و  درون بودگیداد نوع حضور شخص در آن، از نوع برون

 کـه مشـتمل بـر:   ) بودگی در ورودی این امر محقق نگردد، سطوح برون
 آید.  وجود میترک فضا یا احساس بیگانگی عمیق با آن است( به

ـاد تعلـق    باید توجه داشت که حوزه نتایج این پژوهش با تأکید بر ابع
مکانی به ورودی و نحوه حضور شخص در این فضا تبیین شده اسـت و  

های دیگر که در رویکردهای عینی چـون رویکـرد فرمـی،    بنابراین جنبه
ـاد عملکـردی در ورودی   ی و شناسی عینزیبایی ـا مـدنظر   همچنـین ابع ه

 اند.  است، مورد توجه این پژوهش نبوده
 

   راهکارها
 گردد:های تحقیق، پیشنهاد میبا توجه به یافته

 ؛یشهر یهایورود شناسانهختیر ابعاد یواکاو -

ـ   واجـد  و ریپـذ ادراک یورود یطراحـ  اصول ییشناسا - ـا مبتن  بـر  یمعن
 ؛یینمادگرا کردیرو

 ینـ یع یشناسییبایز منظر از یشهر یورود یطراح یارهایمع یرسبر -
 کنندگان؛ استفاده یادراک و یکالبد ابعاد بر توأمانتأکید با  یذهن و

 یشـهر  یورود خلـق  در یعـ یطب طیمح و یعیطب منظر گاهیجا نییتب -
 رنده؛یپذ

ـ ربرنامه یالگو یبررس - ـاربر  یزی ـا یورود در یاراضـ  یک  و شـهر  یه
 ؛هایورود در نامطلوب یهایکاربر ییرایبازپ یالگو

ریـزی ورودی  در برنامه تأکید بر مؤلفه شناسایی در حوزه میانی ورودی -
 یابیو نه فقط تأکید بر مؤلفه جهت مطلوب

ـابی را تقویـت کنـد و    ای کـه راه گونـه طراحی مسیرها در ورودی به - ی
 احساس سردرگمی در حوزه ورودی را کاهش دهد.  

 ؛از عناصر کاراکتر محیطی )طبیعی/ انسانی و روحی( تأکید بر استفاده -

 ؛واسطه عناصر طبیعی یا کالبدیایجاد تشخص در ورودی به -

 ؛گیری از کاراکترهای طبیعی در حوزه بیرونی مستقلبهره -

ـانی، در حـوزه مسـتقل       - ـای طبیعـی و انس تأکید بر استفاده از کاراکتره
 ؛ورودی

وسیله عناصـر طبیعـی   ا، بهو تعریف شدگی فضمحصوریت فضایی ایجاد  -
 ؛طراحی فضای مستقل ورودیو مصنوع در 

ـا محـیط      فراهم نمودن  - ـایی ب امکان گشوده شدن به معنـی تعامـل فض
ـای   بیرون(  -)رابطه درون در ورودی شهر برای ارتقاء نوع حضـور در فض

 مستقل ورودی؛

ـانی ورودی    استقرار فعالیت - ـاز حـوزه می ـاد  های مورد نی زمینـه   بـرای ایج
 ی مستقل ورودی.ر و درون بودگی در فضاحضو
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