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 چکیده
 و شود می مواجه آن با شهر به ورود هنگام در مسافر که است فضایی اولین شهر ۀدرواز

 شهر از ،آن نمودنطی از بعد مخاطب شهر از خروج هنگام در که است فضایی آخرین همچنین

 در. دارد هعهدبر مؤثری نقش ،ذهنی ۀخاطر ایجاد در شهر ۀدرواز ،بنابراین ؛شود می خارج

 محیط خصوصیات همچنین و شهر پیرامون و بیرون طبیعی های ویژگی ،شهر ۀدرواز فضای

 دارد، هک موقعیتی به توجه با شهر ۀدرواز فضای. است مشاهده قابل شهر داخل ساخت انسان

 کاربه مختلف یطشرا و ها زمان در تا باشد داشته محیطی متنوع های کیفیت و عملکردها باید

 موجب آن در متنوع عملکردهای وجود و شهر ۀدرواز محیطی های کیفیت مطلوبیت. شود گرفته

 فعالیت و دوش تبدیل جمعیت جذب برای فعالیتی کانون یک به عرصه این که شود می

. است شده انجام آمیخته روش با و کاربری نوع از مقاله این. یابد ادامه آن در گردشگری

 در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت بررسی برای شده گرفته نظردر های سنجه براساس

 ها سنجه مطلوبیت میزان بررسی برای و شده انجام میدانی های برداشت ،بانه شهر های دروازه

. شد بررسی و تحلیل ،آمده دست به نتایج و شده  استفاده درصد 39 اطمینان میزان با z آزمون از

 یکالبد تیفیک بهبود کارهایراه بانه شهر های دروازه در گردشگری ۀتوسع راستای در سپس

 در افراد حضور تیقابل شیافزا ،دروازه یفضا یکنندگ دعوت تیقابل شیافزا ،یجمع یفضاها

 ،تیامن و یمنیا یارتقا و حفظ ،روز شبانه طول در و سال مختلف یها فصل در دروازه یفضاها

 یساز آرام ،ها یکاربر انیم یسازگار و یکاربر اختالط جادیا ،ها یدسترس و معابر تیفیک بهبود

 از یکهر برای .دش ارائه یاقتصاد ییکارا شیافزا و شهر به ورود یرهایمس طول در کیتراف

 .است شده تعریف ها آن تحقق برای ای ویژه های سیاست ،یادشده راهکارهای

 

 .گردشگری سنجش، شهر، ۀدرواز بانه،: یکلید های واژه

  

                                                                                                                                                                              
 Email: mehdi.saidi87@yahoo.com :مسئول ۀسندینو *

mailto:mehdi.saidi87@yahoo.com
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 6مقدمه

 ارتباطی و واسط فضای یک جایگاه در و دارد ای ویژه عملکردهای مختلف شرایط در شهری فضای عنوان به شهر ۀدرواز

 محیطی متنوع های کیفیت واجد فضا این. دکن می ایفا مهمی نقش منطقه و ناحیه شهر، پیرامون طبیعی محیط با شهر

 عناصر و اجزا از یکی و شده تشکیل مختلفی عناصر و اجزا از شهر ۀدرواز. گذاردمی ریتأث رفتاری الگوهای بر که است

 و ساکنان. شود می کالبدیغیر و کالبدی تحوالت و ها دگرگونی دچار زمان گذر در که آید می شمار به نیز شهر باز ۀسامان

 نیز شهر ۀدرواز. کنندمی استفاده غیرمستقیم و مستقیم صورت به ،خاص های موقعیت در شهری عناصر تمام از ،مسافران

 در. بخشد می رونق را یگردشگر ،شهری عناصر سوی به جمعیت های توده جذب و هدایت و نیست مستثنی اصل این از

 یکی عنوان به شهر ۀدرواز. دارند برعهده را کلیدی نقش ،مختلف های موقعیت در جمعیت جاذب عناصر شهری گردشگری

 ،مختلف های زمان در جمعیت بیشتر هرچه جذب با و دارد زیادی اهمیت یشهر گردشگری در استفاده قابل های مکان از

 محیط های ویژگی و مختصات ،شهر ۀدرواز اینکه به توجه با .آورد درمی حرکت به را شهری گردشگری فعالیت های چرخ

 در ثرؤم فضای یک عنوان به آن ۀتوسع قابلیت ،دارد را شهر داخل ساخت انسان و مصنوع محیط ،شهر پیرامون طبیعی

 یکی. باشد داشته وجود مناسب و مطلوب صورت به محیطی های کیفیت است الزم فضا این در. دارد وجود گردشگر جذب

 کارکردی هاینمایانگر کیفیت ،گذارند می ریتأث مخاطبان رفتاری الگوهای بر همواره که محیطی های کیفیت ترین مهم از

 .آید می شمار به دروازه فضای و محیط بودنده پاسخ برای مهم اصول از یکی که است اجتماعی و

 در نیز شهری گردشگری همچنین و شده  پرداخته شهر ۀدرواز کالبدیغیر و کالبدی های جنبه به مختلف مطالعات در

 گردشگری در ای ویژه جایگاه بانه شهر اینکه به توجه با مقاله این در. است شده بررسی گوناگون شهرسازی های پژوهش

 های دروازه اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت سنجش و بررسی به دارد، را کشور و منطقه ناحیه، سطح در تجاری

 در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت بهبود و ارتقا برای که است آن پی در مقاله این .است شده  پرداخته بانه شهر

 منظور به را الزم های سیاست و راهکارها ،ها دروازه دموجو وضع سنجش براساس شهری، گردشگری ۀتوسع راستای

 .دکن ارائه گردشگری ۀتوسع

 بیان ،شهرها ورودی مبادی برای شهری طراحی معیارهای و ساماندهی ضوابط عنوان با ای مقاله در( 6030) قریب

 ،شهر به ورودی مبادی شد می مشخص ها دروازه وسیلۀبه شهرها حدومرز که دور چندان نه های گذشته در که است دهکر

 و گسترش با امروزه .آمد می حساب به شهر هر بارز های ویژگی از و شاخص عناصر جزو و داشت باالیی فضایی کیفیت

 های زمین و شده تبدیل موتوری ۀنقلی وسایل تردد برای السیر سریع مسیرهای به ها آن ورودی مبادی شهرها ۀتوسع

 این بصری اغتشاش و نظمی بی که است یافته اختصاص محیط با ناسازگار و مزاحم های کاربری به نیز ها آن مجاور

 موجود وضعیت ،شهر ورودی و مبادی طراحی برای معیارهایی تعیین و ساماندهی منظور به .کنند می تشدید را فضاها

 و کوهستانی ای ناحیه در اولی که تهران-جاجرود و قم-کاشان محور ورودی مبادی متفاوت توپوگرافی با شهر دو مبادی

 ،موجود ۀبالقو امکانات و محدودیت به توجه با .دش بررسی ،دارد قرار خشک و هموار دشتی در دیگری و شده کاری جنگل

 های کاربری و شده تدوین فضاها این به بخشیهویت برای طبیعی و مصنوع عناصر از استفاده با معیارهایی و ضوابط

 .است دهش پیشنهاد ها آن برای شهر ورودی مبادی ۀویژ ،خدماتی

 اتیفیک ردکیرو با شهرها یورود یمباد یطراح یراهبردها نیتدو عنوان با ای مقاله در( 6030) ماستیانی و دانشپور

 نینخست ،یشهر یفضا نیاول ۀمثاب به شهر یورود یفضا دور چندان نه های گذشته در که کنند می بیان یبصر-یکادرا

 نداشتند، ییباال ییفضا هایتیفیک تنها نه فضاها نیا بنابراین، ؛گرفت می لکش مسافران ذهن در هک بود شهر از یریتصو

                                                                                                                                                                              
است که به  «محوریطراح یزیررنامهب کردیشهر بانه با رو یچندعملکرد یهایورود یسامانده»با عنوان  یدیسع یارشد مهد یکارشناس ۀنام انیبرگرفته از پا ،مقاله نی. ا6

 دانشگاه علم و صنعت ارائه شده است. یو شهرساز یمعمار ۀدر دانشکد یبیحب ومرثیدکتر ک ۀو مشاور عهیش لیدکتر اسماع ییراهنما



  3 ...اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت ارتقای و سنجش

 

 ییفضا به شهرها یورود ه،ینقل لیوسا ظهور و شهرها گسترش با امروزه. بودند شهرها شاخص های ویژگی جزء هکبل

 از هک یشهر طیمح با ناسازگار های کاربری طور همین و آن به وابسته های کاربری استقرار و سواره تردد یبرا کیفیت بی

 یفیک دیشد افت با شورمانک یشهرها از یاریبس یورود یفضا ،بیترتنیبد. است شده لیتبد ،اند شده رانده رونیب شهر

 ،ییخوانا مانند شهرها یورود از یمورد توقعات ۀسازند عوامل ترین مهم عنوان به یبصر-یکادرا اتیفیک جمله از

 یمباد در اتیفیک نیا شفک و یبررس ،نیبنابرا ؛است ههمواج انگیزی خاطره و پذیری تبدیل ،جویی هویت ،یرندگیپذ

 یفضاها نیا گاهیجا یارتقا و حصول در ای کننده تعیین نقش ،ها آن یسامانده برای ییراهبردها ۀارائ و شهرها یورود

 .دارد یشهر

 آن به لوییسسنت شهر جمله از ،شهرها ربیشت در ورودی تفرجگاه و سبز فضاهای عملکردی-بصری کیفیت یارتقا

-سنت شهر کهزمانی ؛گردد برمی پیش قرن یک حدود به لوییسسنت ورودی تفرجگاه طراحی ۀپیشین .است شده توجه

 که گرفت صورت 6320 سال در کستر جرج توسط آن ۀاولی طراحی و داشت زیادی اهمیت شمالی آمریکای در لوییس

از پنج  یتفرجگاه ورود ،طرح یندر ا شد ارائه آن برای که جدیدی طرح براساس یردر چند سال اخ .بود بزرگی بلوار شامل

با استفاده از مبلمان  یکهر یو منظرساز اند شدهبه هم ارتباط داده  یاصل یرمس یکشده است که با  یلتشک یهناح

 ینهمچن .شود حفظ ناحیه هر فردی شخصیت تا است شده گرفتهنظرمتفاوت در یاندک یگریبا د ها المان یرو سا یشهر

. کنند استفاده دو هر از وانندبت یدکنندگانکه بازد یا گونه به ،است شده توجه ورودیجفرسون و تفرجگاه  یادبودبه ارتباط 

نقش  ها آنو ارتباط  یتکل سا یکپارچگیاست که در  یکسانابعاد، رنگ و مصالح  ،کاراکتر نظر از پیاده اصلی مسیر

 .(Balsley, 2009)دارد  یمهم

 

 نظری مبانی

 شهر ۀدرواز

 یکارکردها لحاظ به که شود می محسوب شهر ییفضا و یکالبد ساختار یاجزا ترین اصلی از یکی شهر یورود یمباد

 است حرکتی مسیر یک شامل شهر ورودی(. Dixon and Wolf, 2007: 78) دارد شهرسازی در یخاص تیاهم ،متعدد

 شهر از بخش آن به شهر ورودی(. 13 :6032 ،پورجوهری و ابلقی) شود می میسر آن طریق از شهر به ورود جریان که

 ۀنشان اولین گذشته در(. 00 :6033 مغاره، و داودپور) شوندمی گرفته کاربه شهر از خروج یا ورود جهت به که گویند

 به که( 646 :6000 ،زاده سلطان) بود (...و خندق سوار، بارو، حصار، دروازه،) شهرها ورودی ناظر، ذهن در شهر بصری

 نیز شهر از خروج هنگام به را وی مسافر، از استقبال ضمن که داشت را آن قابلیت عرصه این و بود عرصه یک حالت

 حالت(. 3 :6031 پاکزاد،) بود کرده پیدا گسترش (شهر بیرون و شهر داخل) ورودی ۀدرواز طرف دو در زیرا ؛کند بدرقه

 و حوزه بلکه ،نبوده حرکتی کریدور تنها شهرها ورودی اینکه به توجه و شهرها خروج و ورود مبادی بودنای عرصه

 شمار به شهر مهم فضاهای از یکی سبب همین به و داده  جای خود میان در را حرکتی کریدور که هستند ای عرصه

 در درون به بیرون از خصوصی، به عمومی از روانی گذار که است مکانی ،ورودی(. 32 :6033 جوزم، و خادمی) آیند می

 که است شهر آن یورود مناظر شهر، هر نقاط ترین جذاب و نیثرترؤم از یکی(. 0 :6031 پاکزاد،) شود می میسر آن

 فضای شهر، برای ورودی تمهید با(. 2 :6032 ،یظاهر) است گرفته  نشئت آن از زین شهر هر ۀخاطر نیرگذارتریثأت

(. Alexander, 1977: 277) دشو می نمایان تر زنده و شود می تقویت ،یابد می هویت مخاطبانش و ساکنان برای ورودی

 پور،قوام) گیرد قرار مسافر و مخاطب اختیار در کلی صورت به شهر اطالعات و حس است الزم شهر ورودی فضای در

6032: 04.) 

 عرصه یک حالت به که است شهر داخل ساخت انسان محیط و شهر پیرامون طبیعی محیط واسط حد شهر ۀدرواز
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 است شده استفاده شهر ورودی اصطالح از شهر ۀدرواز مطالعات برای مختلف منابع در. دارد ای ویژه عملکردهای و است

 نیز خروج عمل عرصه همین در و است ورود عمل ۀدربرگیرند ورودی اصطالح زیرا ؛نیست درست مفهومی لحاظ به که

 .دارد برتری ورودی جای به دروازه اصطالح از استفاده ،بنابراین ؛افتد می اتفاق

 

 شهر ۀدرواز در محیطی های کیفیت

 یا پدیده عنوان به را شهری محیط کیفیت 4نسر و 0لنگ ،0اپلیارد ،6لینچ مانند ،شهری طراحی گرایی تجربه پردازان نظریه

 رمزهای ،الگوها و سو یک از محیط محسوس و کالبدی خصوصیات میان دادوستدی جریان در که دانند می رویدادی

 محیط کیفیت کرد، ارائه نسر جک که تعریفی راساسب. گیرد می شکل دیگر، سوی از فرد ذهنی های توانایی و فرهنگی

 از و کالبدی محیط طرف از محسوس خصوصیات نگذاشتعرضه به طریق از سو یک از مفهوم، نوعی عنوان به شهری

 کیفیت ،لینچ(. 42 :6032 گلکار،) شود می ایجاد ناظر ۀوسیل به ها آن گرفتنقرار ارزیابی و شناخت و درک دیگر، سوی

 و ها مکان که است معتقد نیز 2منچپ و است کرده اشغال را آن که داند می ای جامعه و مکان مشترک تأثیر تابع را مکان

 و کالبدی های جنبه ذاتی طور به شهری فضای(. 606 6031 من،چپ) دارند مختلفی های کیفیت متفاوت فضاهای

 :Carmona et al, 2008) دارد ای ویژه محیطی های کیفیت ها آن از هرکدام که شودمی شامل را انسانی های فعالیت

 الگوهای با سازگاری و تناسب فضا، و فرم بودندار معنی اختیار، و نظارت دسترسی، سرزندگی، معیارهای لینچ (.178

 را معیار 3 ،دیگران و 1بنتلیایان(. 020 :6001 لینچ،) برد می نام باکیفیت های محیط برای را عدالت و کارایی رفتاری،

 حسی، غنای خوانایی، تنوع، نفوذپذیری،: از اند عبارت که کنند می عنوان شهری های محیط کیفیت ارزیابی برای

 ریزی برنامه طراحی بعد کتاب در 0کارمونا و پانتر(. Bentley, et al, 1985) بصری تناسبات و تعلق رنگ پذیری، انعطاف

 همگانی، ۀعرص کیفیت محیطی، زیست پایداری کالبدی کیفیت نوع شش ،محیطی های کیفیت سنجش برای شهری

 های طرح ارزیابی در درصد باالترین کسب براساس را ساختمان فرم کیفیت و شهر فرم کیفیت شهری، منظر کیفیت

 کیفیت هنجار 22 از باالتر ۀمجموع ،نمایانگر 62 حدود (.Punter and Carmona, 1997) انددهکر بیان ،شدهبررسی

 ادراکی، فضایی، اجتماعی، کارکردی، نمایانگرهای: از اند عبارت نمایانگرها این که دهند می نشان و دهکر حمل را محیطی

-لحاظ یطیمح اتیفیک و کارکردی نمایانگر (.6030 بهزادفر،) تنی یگانه و مدیریت زمان، ،شناسی ریخت ،بوم زیست منظر،

 یاجتماع انگرینما و دکن یم حمل را شهر اقتصاد و کیتراف ،ها رساختیز ن،یزم یکاربر رینظ یشهر یکارکردها در شده

 (.6030 بهزادفر،) کند یم نمودار را مردم یاجتماع کنش برهم ای اجتماع از برآمده ،یطیمح اتیفیک

 یورود یمباد محور. است بیان قابل مختلف عملکردهای و کارکردها قالب در ،شهر ۀدرواز در محیطی های کیفیت

 کارکرد ترین مهم(. 30-32 :6033 ،جوزم و خادمی) خورد می وندیپ یارتباط یاصل ۀشبک و کار ۀعمد های کانون با شهر

 از جزئی شهر ورودی(. 33 :6030 سیما، و ترابی) است متحرک مخاطب در شهر به ورود احساس ،آفرینش ورودی مبادی

 یورود یمباد(. 63 :6032 شعله،) آید می شماربه آن تیهو و نینماد تیفیک تیتقو یبرا شهر، ساختار در یالبدک عناصر

 دارد شهرسازی در یخاص تیاهم و شود می محسوب شهر بارۀدر نیواردتازه قضاوت در ثرؤم یرهایمتغ از یکی ،شهر

(Dixon et al, 2007: 78 .)با سازگار و شود متمایز ها ورودی دیگر از خاص های ویژگی با باید شهری هر ورودی 

                                                                                                                                                                              
1. Kevin Linch 

2. Appleyard 

3. John Lnag 

4. Neser 

5. Chapman 

6. Ian Bentley 

7. Carmona 
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 و پذیری تبدیل تشخیص، خوانایی، پذیرندگی،(. 01 :6033 پور، قوام) شود طراحی ص،خا شهری مختصات و شرایط

 از شخص انتظار پذیرندگی از منظور ؛رود می انتظار شهری هر ورودی از که هستند کیفی های ویژگی نفوذپذیری

 دلیلبه خصوص به شهر، ورودی وضوح لزوم بر خوانایی و است ورود هنگام در داشتنخوشایند احساس و شدنپذیرفته

 و خصوصیات معرف باید شهر هر ورودی آن، تحقق منظور به که است کیفیتی تشخیص .دارد کیدأت سواره حاکمیت

 به ظرافت و یآرام به ،یورود ریمس در شهر درون و رونیب یها انکم لیتبد. باشد شهر همان هویتی شاخص عناصر

 نفوذپذیری کیفیت بر و ورودی مکان در ورودی طرف دو های حوزه داشتنتالقی و یریپذ لیتبد تیفیک بر گریهمد

 (.60 :6034 پاکزاد،) دارند داللت

 

 شهری گردشگری صنعت

 اوضاع ن،یزم یمایس در شگرف راتییتغ آوردنوجودبه با همراه هک است معاصر یانسان یهاتیفعال ترین مهم از سمیتور

 مانند هم سمیتور(. 60 :6032،یمحالت) سازدیم دگرگون را هاانسان یزندگ روش و منش ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس

 شناخت ،سمیتور صنعت یارتقا یبرا گام نینخست و دارد پژوهش به ازین خود شرفتیپ و رشد یبرا صنعتوعلم کی

 هک دارد تیاهم شورهاک یاجتماع-یاقتصاد ۀتوسع در چنانآن صنعت این (.2 :6013 ،ییرهنما) است یستیتور یهاجاذبه

 ،پایدار توریسم صنعت اقتصادی های شاخص ترین مهم از (.3 :6004 ،یرضوان) اند نامیده ینامرئ صادرات را آن اقتصاددانان

 وسیلۀبه گردشگری در شده انجام های گذاری سرمایه بازاریابی، های هزینه گردشگری، غیرمستقیم و مستقیم درآمدهای

 (.Bellini and Pasquinelli, 2017) برد نام توان می را غیربومی و بومی ساکنان

 آورده وجودبه شهرها برای را ای گسترده های کاربری و فضایی تغییرات ،فعالیت یک عنوان به شهری گردشگری

 .آید درمی گردشگران به فروش قابل و شده  بندی بسته ییکاال صورت به فضا شهری، گردشگری فضامندی در. است

 سرمایه آوری جمع ۀمرحل در توسعه و اشتغال تغییر درحال الگوهای مکانی، رفتارهای بین پیوستگی ۀدربرگیرند ،فضامندی

 سازد می را خود ۀویژ فضاهای ،شهرها داخل در گردشگری اساس این بر .(666 :6036 شورت،) است گردشگری طریق از

 که شهری نواحی و فضا مشهد مثل زیارتی شهر یک در. کند می جلب خود به را گردشگری های گونه نیز ویژه فضایی و

 ۀمحدود. دارد مشهد نواحی سایر با متفاوتی معنوی رفتار و کارکرد ،ساختار ،دارد اختصاص زیارتی گردشگری و زیارت به

 دانشگاهی فضای با کامالً که دارد ویژه عملکردی و کالبدی و فیزیکی ساختار ،اصفهان مانند تاریخی شهری در فضایی

 و گردشگری ۀتوسع برای قوی مدیریت یک وجود فضا، این در دیگر سوی از. است متفاوت شهر همان مسکونی یا

 اول ۀمرحل در. است مهم بسیار شهری گردشگری پایدار ۀتوسع برای ایران شهرهای کالن ساختار در هپسامدرنیت ،امروزه

 های سیاست و مشی خط ،آن مبنایبر و گیرد شکل مطلوبی راهبردهای چارچوب در باید شهری گردشگری مدیریت

. دشو شهری کارکردهای دیگر و گردشگری منافع برخورد مانع که شود گرفته نظردر گردشگری ۀتوسع برای مناسبی

 شکاف موجب و باشد عادالنه باید شهروندان با رابطه در و شهرها در مدیریتی عملکرد در گردشگری ۀتوسع راهبردهای

 فضای در شهری گردشگری مدیریت کارکردهای از یکی. نشود شهروندان رفاه طورکلی به و اشتغال و درآمد سطوح در

 ۀتوسع شامل شهری گردشگری در گذاری سرمایه. است شهر در صنعت این پایدار ۀتوسع برای سرمایه جذب ،پسامدرن

 محلی ساکنان برای منافعی و است زیربنایی تأسیسات و محیطی زیست و طبیعی محیط شرایط بهبود ،ها فعالیت ،ها قابلیت

 با یندهفزا رقابتی موقعیت یک در باید شهری های فعالیت و سرمایه جذب راستای در ،شهری گردشگری مدیریت. دارد نیز

 در و است آن پایداری ،بلندمدت در شهری گردشگری سودمندی ۀالزم (.02 :6036 ،محالتی) دکن عمل رقیب های مکان

 پایدار گردشگری اساسی اصول 6 جدول در .است مهم و ضروری امری ،پایداری اصل به توجه شهری گردشگری

 .است شده بیان شهری
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 شهری پایدار گردشگری اصول .6 جدول

 جایگزین را مدت کوتاه مالحظات نباید. شود محسوب گردشگری صنعت دارایی که است آن از تر مهم ارزش این و دارد ذاتی ارزش محیط
 .دکر محیط از حفاظت و بلندمدت منافع

 .شود شناخته گردشگران نیز و جامعه برای مفید های توانمندی با مثبت عاملی باید گردشگری
 محیط به نباید گردشگری های فعالیت. دشو حفظ بلندمدت در محیط پایداری که شود مدیریت ای گونه به باید گردشگری و محیط بین روابط
 .دکن ایجاد نامطلوبی آثار یا برساند آسیب

 .دشو ریزی طرح نظر مورد ۀمنطق طبیعت و محیط های ویژگی به توجه با باید توسعه و گردشگری های فعالیت

 .باشد داشته وجود هماهنگی میزبان ۀجامع و بازدید مورد محل ،کنندگان مالقات نیازهای بین باید ای منطقه هر در

 شود محیطی پایداری و توازن اصول شدن دار خدشه موجب نباید تغییرات با انطباق و باشند مفید است ممکن تغییرات برخی پویا دنیای در

 Department of the Environment, 1991: 15 :منبع

 

 .است کرده بیان خدمات ۀارائ برای را شهری گردشگری ۀثانوی و اولیه عناصر ،ساده بندی طبقه یک در 6جانسن

 با را گردشگران جذب مستعد ۀیژو تجهیزات و ها فعالیت چنینهم و انسانی و مادی های پایه و ها زمینه نخستین، عناصر

. هستند گردشگری ونقل حمل های بنگاه غذاسرا، اقامت، خرید، تسهیالت شامل ثانوی عناصر. کند می ادغام و جمع هم

 رسانی اطالع ،ها توقفگاه جمله از مختلف نقاط به دسترسی تسهیالت شامل و اند معروف اضافی عناصر به که کیفی عناصر

 6 شکل در شهر غیرکالبدی و کالبدی یاجزا و عناصر. (03 :6030 ،پوتییه و کازس) هستند بازدیدکنندگان و مسافران به

 (.40 :6033 ،نیا ملک) هستند ثیرگذارأت شهری گردشگری رونق در ،هستند مختلف های زمان در جمعیت جاذب که

 

 
 شهری گردشگری مبحث با مرتبط عناصر .6 شکل

 42 :6313 ،نیا ملک: نبعم 

 

 ها شاخص و معیار ابعاد، استخراج و بررسی مورد موضوع علمی مبانی تحلیل

 از شهر در فضایی های جریان. گذاردمی تأثیر شهری مدیریت مختلف های سیاست بر شهری گردشگری رونق

 زیادی اهمیت ،جمعیت جاذب شهری عناصر وجود ،شهر گردشگری در و پذیرد می تأثیر شهری مدیریت های سیاست

 یاجزا و عناصر از شهر ساکنان. است شهر در جمعیت جاذب عوامل وجود نیازمند ،شهری گردشگری فعالیت ۀتوسع. دارد

 .کنندمی استفاده ،متفاوت های موقعیت در ها آن به مردم نیازمندی همچنین و جذابیتشان میزان برحسب شهر در مختلفی

 رونق و جمعیت جذب برای شهر مهم عناصر از دارند که ای ویژه صفات و ها ویژگی به توجه با شهر های دروازه

                                                                                                                                                                              
1. Janssen 
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 داخل مصنوعی های ویژگی و شهر پیرامون طبیعی محیط خصوصیات ،شهر ۀدرواز در. آیند می شماربه شهری گردشگری

 .هستند مشاهده قابل هم با شهر

 دچار زمان گذر در و شودمی گرفته کاربه مختلف های موقعیت در که است شهری مهم فضاهای از یکی شهر ۀدرواز

 و شهر بیرون طبیعی محیط ۀدهند ارتباط ۀحلق و واسط حد شهر ۀدرواز. شود می کالبدیغیر و کالبدی تحوالت و تغییر

 در .هستند مشاهده قابل هم با شهر بیرون و درون غیرکالبدی و کالبدی های ویژگی ،فضا این در. است شهر داخل محیط

 ۀدرواز. رود می انتظار آن از ای ویژه عملکردهای و کارکردها ،دارد که موقعیتی و جایگاه فراخور به فضایی هر شهر ۀگستر

 بخش در که باشد داشته معینی عملکردی های کیفیت است الزم ،شهر فضایی سازمان در مهم فضای یک عنوان به شهر

 در مهمی عامل ،شهر ۀدرواز در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت مطلوبیت. شود بررسی موضوع علمی ادبیات

 .هستند بیان قابل متنوع نمایانگرهای قالب در محیطی عملکردی های کیفیت. است گردشگر جذب

 محیطی کیفیات همچنین و شهری کارکردهای در شدهلحاظ محیطی کیفیات ،اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای

 نیز عنصر هر و شده  تشکیل عنصر چند از نمایانگرها این از یکهر .کنند می نمودار را مردم اجتماعی کنش برهم از برآمده

 و ارزش توان می ها سنجه طریق از و هستند پذیرارزش هایی کیفیت ،هنجارها. گیرد برمیدر را مختلف هنجار تعدادی

 سنجش برای اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای های سنجه و هنجارها عناصر، 0 جدول در. 6دکر تعیین را هنجارها میزان

 .است شده بیان بانه شهر های دروازه در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای تیکیف
 

 یو اجتماع یکارکرد یانگرهاینما یها سنجهعناصر، هنجارها و  .2 جدول

 سنجه هنجار اجزا/عنصر انگرینما

 یکارکرد

 تیفعال و یکاربر

 دروازه با سازگار یها یکاربر وجود یسازگار
 خدمات ۀارائ یچگونگ و نحوه از تیرضا ییکارا

 دارند را افراد استفاده جهت انعطاف و رییتغ تیقابل که ییها یکاربر وجود یریپذ انعطاف

 متنوع و مختلف خدمات وجود یکاربر تنوع

 و ساتیتأس
 زاتیتجه

 کف ،یسطح یها آب دفع) ییربنایز و ییروبنا ساتیتأس تیفیک زانیم یساز مقاوم و یبخش استحکام
 ...( و معابر یساز

 ییکارا
 و مبلمان ،ییروشنا یها چراغ ،پوش کف ییکارا و یکارآمد زانیم

 یبهداشت سیسرو و یآبخور منگاه،ینش

 یارتباط شبکه

 شهر مختلف یها راه به یدسترس یریپذ یدسترس

 یرو ادهیپ یبرا دروازه محور بودنمناسب یمدارادهیپ

 ادهیپ و سواره یبرا دروازه محور بودنمنیا زانیم یمنیا

 شهر ۀدرواز در یعموم ونقل حمل امکانات وجود یحرکت مبدل

 یاجتماع

 یاجتماع یفضا
 (سال انیم جوان، نوجوان، کودک،) همه یبرا داشتنتیعموم فضا بودنشمول همه

 (مرد و زن) روز مختلف یها زمان در کردندایپ حضور ییتوانا تیامن
 مشترک هدف کی با و خاص امیا در مردم اجتماع یریپذ اجتماع

 یاجتماع تیفعال
 یاجتماع مختلف یها گروه حضور و یکاربر تنوع وجود یکاربر اختالط

 افراد حضور یبرا جذاب و مشوق خدمات محرک تیفعال

 71: 6334 سعیدی، :منبع
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 بررسی مورد ۀمحدود

 یهتکهه در موقع استاستان کردستان  یاز شهرها یکیشهرستان بانه،  یو خدمات سیاسی-یادارمرکز  عنوان بهبانه  شهر

از  یمتهر 6222و بها ارتفهاع متوسهط  یطول شرق ۀیقدق 20و  هدرج 42و  یعرض شمال ۀیقدق 23درجه و  02 یاییجغراف

 الهرسس خط(. شهرسهتان بانهه از طهرف شهمال بهه 6 ۀاستان کردستان واقع شده اسهت )نقشه یدر شمال غرب یا،سطح در

از طهرف شهمال غهرب بهه سردشهت در  .( محهدود اسهتیغربه یجهانشهرستان بانه، سقز )بوکان در آذربا ینارتفاعات ب

در کردستان  یرشل ۀبانه و در ینارتفاعات ب الرسس خطسقز، از جنوب به  یردهم یواز شرق به دهستان سرش ی،غرب یجانآذربا

 بانه شهر به دسترسی (.204 :6013 ی،)نجف شود یمو آالن در کردستان عراق محدود  یویلعراق و از غرب به دهستان س

 سهمت از شههر ۀدرواز. 0 ،سهقز سهمت از شهر ۀدرواز .6: از اند عبارت که( 0 ۀنقش) گیرد می صورت دروازه چهار طریق از

 .مریوان سمت از شهر ۀدرواز .4 ،آرمرده سمت از شهر ۀدرواز. 0 ،سردشت

 

 
 کشور و استان شهرستان، در بانه شهر موقعیت .2 شکل

 نگارندگان: منبع

 پژوهش روش

 و ادبیات ای کتابخانه مطالعات از استفاده با و شده  انجام( کیفی و کمی) آمیختۀ روش با و است کاربردی نوع از مقاله این

 کیفیت بررسی برای شده  درنظرگرفته های سنجه به توجه با. است شده آوری جمع و بررسی موضوع، علمی مبانی

 از آمده دست به نتایج. گرفت انجام میدانی های برداشت بانه شهر های دروازه در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای

 شده تحلیل و بررسی درصد 32 اطمینان میزان و 22/2 معناداری سطح با Z آزمون از استفاده با میدانی های برداشت

 شهر های دروازه در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت های سنجه نامطلوبیت یا مطلوب اساس این بر. است

 اجرایی های سیاست و راهکارها بانه، شهر های دروازه در شهری گردشگری توسعۀ راستای در درنهایت، و شد مشخص

 .است شده ارائه اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت بهبود و ارتقا برای مختلفی
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 بانه شهر های دروازه موقعیت. 3 شکل

 نگارندگان :منبع 

 

 ها یافته و بحث

 عناصر، از استفاده با بانه شهر های دروازه در اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت وضعیت سنجش و شناخت برای

 ،ها سنجه از استفاده با اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر مختلف صفات و ها ویژگی آوری جمع به ،ها سنجه و هنجارها

 با ها دروازه از یک هر برای نیز آن پایایی و شده بررسی محتوا تحلیل طریق از پرسشنامه روایی. است شده پرداخته

 سردشت، سمت از شهر ۀدرواز برای 330/2 سقز، سمت از شهر ۀدرواز برای 331/2 مقدار ،کرونباخ آلفای از استفاده

 به توجه با و است آمده  دست به آرمرده سمت از شهر ۀدرواز برای 332/2 و مریوان سمت از شهر ۀدرواز برای 330/2

 بانه شهر های دروازه .است هشد ییدأت ،شهر های دروازه از یکهر برای پرسشنامه پایایی ،0/2 مقدار از ها آن بودنتر بزرگ

 بررسی مورد ۀجامع ،بنابراین ؛شودمی گرفته کاربه کشور مختلف نقاط زا متعدد گردشگران همچنین و شهروندان برای

 .است دهش مشخص نمونه حجم 6 ۀرابط از استفاده با و است نامعلوم

 :6 ۀرابط
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 دو توزیع در) درصد 32 اطمینان سطح به توجه با و 31/6 با است برابر     ،نمونه حجم تعداد   متغیر ،6 ۀرابط در

 پرسشنامه 02 تعداد به هیاول ۀنمون ابتدا روش نیا در. است 22/2 یدار یمعن سطح   و اولیه ۀنمون واریانس   ،(دامنه

 استفاده با ،تیدرنها و است دهش محاسبه ها آن انسیوار سپس و شده  عیتوز( پرسشنامه 622 مجموع در) دروازه هر یبرا

( ها دروازه ۀهم یبرا پرسشنامه 022 عوجمم در) پرسشنامه 22 ،دروازه هر یبرا ازین مورد یینها ۀنمون تعداد 6 ۀرابط از

 .است آمده  دست به
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 شده اقدام مربوطه های سنجه از یکهر مطلوبیت میزان سنجش به یک و صفر سازی فرضیه و z آزمون کاربست با

 تواند می که است محقق ادعای مبین ،شود می بندی صورت مقابل فرض و صفر فرض قالب در که فرضیه بیان. است

 .دکن تدوین را فرضیه تلفمخ های صورت به تواند می خود مشاهدات و تجربیات براساس محقق. باشد نادرست یا درست

 یا تأیید برای 22/2( ) داری معنی  سطح از و دش تدوین دار جهت فرض آزمون از استفاده با ها فرضیه ،مقاله این در

 بررسی برای نظر مورد ثابت مقدار یک با جامعه میانگین ،فرضیه این در(. 0 شکل) است شده گرفته بهره ها فرضیه رد

 مقاله این در یک و صفر فرض. است شده بررسی اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت های سنجه مطلوبیت میزان

 :است زیر قرار به

 :0 ۀرابط
H : M

H : M

 


 

0

1

 

 .نظر مورد ثابت عدد یک با است برابر M و جامعه میانگین با است برابر  ،0 ۀرابط در

 .است مطلوب شهر ۀدرواز در نظر مورد شاخص وضعیت: که است این بیانگر H0 فرض

 .نیست مطلوب شهر ۀدرواز در نظر مورد شاخص وضعیت: که است این بیانگر H1 فرض
 

   :0 ۀرابط
 ̅    

  
 

    :4 ۀرابط
 

√ 
 

 موجهود، وضعیت سنجش برای نظر مورد ثابت عدد =   کیفیت، میزان سنجش برای فرض آزمون   = ،0 ۀرابط در

 شهدهبررسهی ۀنمون تعداد =  و مطالعاتی ۀنمون در سنجه معیار انحراف =  ،4 ۀرابط در و مطالعاتی ۀنمون یانگینم  ̅  

 یهک توزیهع در) -142/6 از بیشهتر مقهدار 22/2 داری معنهی  سطح براساس صفر فرض ییدأت مبنای ،آزمون این در. است

 یها 0 و شهده  استفاده مربوطه های گویه سازیکمی و بندی صورت برای لیکرت طیف از (.6032 ،زاده عبداهلل) است( دامنه

 ایهن محاسهبات از حاصهل نتهایج (.4 شهکل) است شده تعریف آن نبود یا مطلوبیت تعیین مرز عنوان به ،متوسط وضعیت

 سمت از ،0 جدول در آرمرده سمت از شهر ۀدرواز برای اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت های سنجه برای آزمون

 .است شده ذکر 1 جدول در مریوان سمت از و 2 جدول در سردشت سمت از ،4 جدول در سقز

 

 
 جهت آزمون یک در صفر ۀفرضی تأیید یا رد منظور به رد ناحیه تعیین .4 شکل

 624: 6334 سعیدی،: منبع
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 کیفیت بررسی های سنجه های گویه سازیکمی .9 شکل

 621: 6334 سعیدی،: نبعم

 
 آرمرده سمت از بانه شهر ۀدرواز در اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت برای Z آزمون محاسبات .3 جدول

 
 مقاله های یافته: نبعم
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 سقز سمت از بانه شهر ۀدرواز در اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت برای Z آزمون محاسبات .4 جدول

 
 نگارندگان: منبع

 

 سردشت سمت از بانه شهر ۀدرواز در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت برای Z آزمون محاسبات .2 جدول

 
 مقاله های یافته: منبع
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 مریوان سمت از بانه شهر ۀدرواز در اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت برای Z آزمون محاسبات. 1 جدول

 
 نگارندگان: منبع

 

 ها دروازه در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای وضعیت

 اجتماعی نمایانگر و شده  تشکیل ارتباطی ۀشبک و تجهیزات ،تأسیسات فعالیت، و کاربری عنصرهای از کارکردی نمایانگر

 در اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای وضعیت. شود می شامل را اجتماعی فعالیت و اجتماعی فضای عنصرهای هم

 :است زیر قرار به نمایانگرها از یکهر عنصرهای به توجه با بانه شهر های دروازه

 

 فعالیت و کاربری عنصر

 را کاربری تنوع و پذیری انعطاف کارایی، سازگاری، هنجارهای و است کارکردی نمایانگر جزء فعالیت و کاربری عنصر

 سازگاری هنجار مطلوبیت گرفته،صورت محاسبات و نمایانگر هر برای شده تعریف های سنجه به توجه با. شود می شامل

 ،فرض آزمون به توجه با. است شده تأیید مریوان و آرمرده سمت از دروازه در و شده رد سردشت و سقز سمت از دروازه در

 و کاربری عنصر برای کارایی هنجار. است سقز سمت از ۀدرواز از بیشتر سردشت سمت از دروازه در ناسازگاری میزان

 فعالیت و کاربری عنصر برای کارایی هنجار مطلوبیت ،ها دروازه ۀهم در و شده تعریف ۀسنج دو در موجود های فعالیت

 هنجار مطلوبیت. دارد بهتری کارایی هنجار سردشت سمت از دروازه ،z شاخص میزان به توجه با. است شده تأیید

 ۀدرواز در پذیری انعطاف هنجار. است شده تأیید دیگر های دروازه در و شده رد آرمرده سمت از دروازه در پذیری انعطاف

 از شهر ۀدرواز در کاربری تنوع هنجار مطلوبیت. دارد بهتری وضعیت دیگر های دروازه به نسبت سردشت سمت از شهر

 سقز و سردشت سمت از شهر دروازه در کاربری تنوع هنجار. است شده تأیید دیگر های دروازه در و شده رد آرمرده سمت

 شهر ۀدرواز در کاربری تنوع هنجار برای ،ها نامه پرسش به پاسخ در. دارد ها دروازه سایر به نسبت بهتری وضعیت ،ترتیببه

 تاالر سردشت سمت از دروازه برای و کالنتری ،بنزین پمپ ،(کشور مختلف های استان سمت به بانه) پایانه سقز سمت از

 قبرستان ،آرمرده سمت از دروازه برای و نقلیه وسایل تعمیرات های کارگاه و شهرسازی و راه ۀادار نور، پیام دانشگاه الوان،

 ،(شهرستان جنوبی های دهستان سمت به بانه) پایانه مریوان سمت از دروازه برای و صداوسیما ۀادار و بگسلیمان

 .است شده ذکر سبز فضای و آوا راز تاالر ،بنزین پمپ
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 تجهیزات و تأسیسات عنصر

 شامل را کارایی و سازی مقاوم ،بخشی استحکام هنجارهای و است کارکردی نمایانگر جزء تجهیزات و تأسیسات عنصر

 این به مردم رضایت میزان بررسی برای ،ها آن پردازش از حاصل نتایج و شده  تعریف هایی سنجه هنجار هر برای. شود می

 دروازه در و شده تأیید سردشت و سقز سمت از دروازه در سازی مقاوم و بخشی استحکام هنجار مطلوبیت که است صورت

 سمت از دروازه در فقط تجهیزات و تأسیسات عنصر برای کارایی هنجار مطلوبیت. است شده رد مریوان و آرمرده سمت از

 سمت از دروازه میان این در فرض، آزمون نتایج به توجه با ،است شده رد دیگر های دروازه در و شده تأیید سردشت

 .دارد را کارایی میزان کمترین مریوان

 

 ارتباطی ۀشبک عنصر

 را حرکتی مبدل و ایمنی مداری،پیاده ،پذیری دسترسی هنجارهای و است کارکردی نمایانگر جزء ارتباطی شبکه عنصر

. است شده رد دیگر های دروازه در و شده تأیید سقز سمت از ،دروازه در پذیری دسترسی هنجار مطلوبیت. شود می شامل

 و مداریپیاده هنجار مطلوبیت. دارد کمتری پذیری دسترسی میزان آرمرده سمت از شهر ۀدرواز ،فرض آزمون براساس

 و شده تأیید مریوان و سقز سمت از دروازه در حرکتی مبدل هنجار مطلوبیت. است شده رد شهر های دروازه ۀهم در ایمنی

 .است شده رد سردشت و آرمرده سمت از دروازه در

 

 اجتماعی فضای عنصر

 شامل را پذیری اجتماع و امنیت بودن،شمول همه هنجارهای و است اجتماعی نمایانگر جزء اجتماعی فضای عنصر

 و سردشت سمت از دروازه در و شده رد مریوان و سقز سمت از ،دروازه در فضا بودنشمول همه هنجار مطلوبیت. شود می

 بیشترین ،سقز سمت از شهر ۀدرواز. است شده تأیید ها دروازه ۀهم در امنیت هنجار مطلوبیت. است شده تأیید آرمرده

 شده رد دیگر های دروازه در و شده تأیید آرمرده سمت از دروازه در پذیری اجتماع هنجار مطلوبیت. دارد را امنیت میزان

 برگزاری در مردم اجتماع سردشت سمت از شهر ۀدرواز در ،پذیری اجتماع هنجار برای ها پرسشنامه به پاسخ در. است

 و جنازه تشیع هنگام در مردم اجتماع آرمرده سمت از شهر ۀدرواز در و کوپیچ نبی یار چهار مسجد در جمعه نماز مراسم

 .است شده ذکر جمعه روز بعدازظهرهای

 

 اجتماعی فعالیت عنصر

. گیرد برمیدر را محرک فعالیت و کاربری اختالط هنجارهای و است اجتماعی نمایانگر جزء اجتماعی فعالیت عنصر

 به نسبت بهتری وضعیت ،سردشت سمت از دروازه و است شده تأیید ها دروازه ۀهم در کاربری اختالط هنجار مطلوبیت

 تأیید دیگر های دروازه در و شده رد مریوان سمت از شهر ۀدرواز در محرک فعالیت هنجار مطلوبیت. دارد ها دروازه سایر

 برای ،ها پرسشنامه به پاسخ در. دارد شهر های دروازه دیگر به نسبت بهتری وضعیت سردشت سمت از دروازه. است شده

 تاالر و نبی یار چهار مسجد کاربری وجود سردشت سمت از دروازه برای اجتماعی، فعالیت عنصر کاربری اختالط هنجار

 های گروه جذب و حضور سبب که هایی کاربری عنوان به را بگسلیمان قبرستان آرمرده سمت از دروازه برای و الوان

 و سوخت توزیع جایگاه ،محرک فعالیت هنجار برای یادشده موارد برعالوه و است شده ذکر ،شوند می اجتماعی مختلف

 .است کرده بیان ها پرسشنامه در مریوان و سقز سمت های دروازه برای نیز را پایانه
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 گیری نتیجه

 دو میان مفصلی کارکردی ۀمثاب به و کند می ایجاد انسان در را انتقال و گذار احساس که عنصری عنوان به شهر ۀدرواز

 عملکردهای که است شهر درون و بیرون فضای دو به ای وابسته عنصر ،شهر ۀدرواز. کند می برقرار ارتباط متفاوت فضای

 های کانون و شهر فضایی ساختار با شهر ۀدرواز. افتد می اتفاق شهر از خروج و ورود ،شهر ۀدرواز ۀعرص در. دارد متنوعی

. گذارند می تأثیر فضایی های جریان بر شهر ۀگستر در موجود فعالیتی های کانون. است ارتباط در شهر مختلف فعالیتی

 جذاب فضای یک عنوان به دتوان می دارد که ای ویژه صفات و ها ویژگی به توجه با شهری فضای یک عنوان به شهر ۀدرواز

 و فضاها در گردشگران بیشتر هرچه ماندگاری و شهر ۀدرواز در گردشگر جذب قدرت. آید شمار به گردشگران برای

 .است شهر ۀدرواز در محیطی های کیفیت سطح مطلوبیت و امکانات وجود به وابسته ،شهر دروازه های مکان

 بررسی را شهر دو ۀدرواز قریب،. است شده انجام شهر ۀدرواز با ارتباط در گوناگونی مطالعات مختلفی شهرهای در

 و امکانات به توجه با و دهستن کالبدی متعدد مشکالت و طبیعی متفاوت شرایط واجد ها دروازه این بستر که کرده

 دهکر ارائه طبیعی و مصنوع عناصر از استفاده با را معیارهایی و ضوابط ،ها دروازه این در موجود ۀبالقو های محدودیت

 کیفیات جمله از کیفی زیاد افت با ،کشور شهرهای ربیشت های دروازه فضای که کنند می بیان ماستیانی، و دانشپور. است

 مبادی طراحی برای را راهبردهایی ،بصری-ادراکی کیفیات رویکرد به توجه با ،بنابراین ؛هستند رو روبه بصری-ادراکی

 فضاها این جایگاه یارتقا در مهمی نقش ،کیفیات این ساماندهی که کنند می بیان همچنین و اند دهکر ارائه شهرها ۀدرواز

. است یافته کالبدی گسترش و توسعه زمان گذر در و است گرفته شکل بزرگی بلوار یک طول در لوییس،سنت شهر. دارد

 ساماندهی طرح و هشد توجه ازپیش بیش دروازه تفرجگاه و سبز فضاهای عملکردی-بصری کیفیت به اخیر سال چند در

 سعی ماستیانی و دانشپور قریب، ۀمطالع در. است شده حفظ ناحیه هر فردی شخصیت و است ناحیه پنج از متشکل آن

 رفع برای الزم های سیاست و معیارها ضوابط، ،مطالعاتی های دروازه در موجود مشکالت حل برای که است شده

 شهر عملکردی-بصری کیفیت یارتقا طرح ۀمطالع در اصلی هدف اما ،شود ارائه عملکردی و بصری های نابسامانی

 های بندیسکانس براساس مردم بیشتر حضور برای شهر ۀدرواز فضای در موجود تفرجگاه کیفیات یارتقا ،لوییسسنت

 و بررسی اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت به توجه با بانه شهر های دروازه ،مطالعه این در .است مشخص

 عناصر و شده تشکیل ارتباطی ۀشبک و تجهیزات ،تأسیسات فعالیت، و کاربری عناصر از کارکردی نمایانگر. دشدن سنجش

 پذیرارزش هنجارهای ،یادشده عناصر بررسی برای. هستند اجتماعی فعالیت و اجتماعی فضای شامل ،اجتماعی نمایانگر

 اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت ،کنند می تعیین را هنجارها ارزش که هایی سنجه از استفاده با و شده تبیین

 وضعیت اجتماعی و کارکردی نمایانگرهای کیفیت بررسی برای شده  گرفتهنظردر های سنجه بیشتر .است شده ارزیابی

 بانه، شهر در تجاری گردشگری فعالیت به توجه با ،است الزم شهر های دروازه در گردشگری رونق برای و دندارن مناسبی

 .گیرد قرار مدیران کار دستور در اجرایی های سیاست و کلی راهکارهای

 مکان یک عنوان به دروازه محیط دنکرهمافر و گردشگر جذب در مهم عاملی ،بانه هرش های دروازه فضای مطلوبیت

 وجود نیازمند ،مختلف ایام در شهر ۀدرواز فضای به گردشگر های توده هدایت و گردشگری ۀتوسع. آید می شمار به سرزنده

 و کارکردی هاینمایانگر کیفیت یارتقا و بهبود برای ودموج وضع سنجش از پس مطالعه این در. است متنوع خدمات

 و محیط اجتماعی و کارکردی کیفیات مطلوبیت میزان افزایش منظور به ،اجرایی های سیاست و کلی راهکارهای اجتماعی،

 و شده  فراهم مردم حضور ۀزمین و بستر ،ها آن از استفاده با که است دهش ارائه 0 جدول در بانه شهر های دروازه فضای

 .کند می پیدا توسعه و رونق ،گذشته به نسبت گردشگری فعالیت شهر های دروازه محیط در همچنین
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 کیفیت یارتقا راستای در بانه شهر های دروازه در گردشگری ۀتوسع منظور به اجرایی های سیاست و کلی راهکارهای .7 جدول

 اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر

 ییاجرا یها استیس یکل یراهکارها

 یکالبد تیفیک بهبود
 یجمع یفضاها

 .محور در جاری های فعالیت و کارکردها به مناسب و مطلوب فضاهای اختصاص
 .کالبدی تمهیدات از استفاده با فضا کاربران متنوع و مختلف نیازهای تأمین

 .فضایی انتظام ایجاد جهت آن از استفاده و شهری مبلمان ایجاد و طراحی
 ... .و بافت رنگ، جنس، ابعاد در کف و کالبد جداره کیفیت به توجه

 .است مناسب سال مختلف های فصل در که فرش سنگ مانند پیاده جاذب عناصر از استفاده
 میان طبیعی ۀلب و محصوریت ایجاد مانند همگانی فضاهای در آسایش احساس ایجاد جهت تمهیداتی از استفاده
 .پیاده و سواره فضای

 تیقابل شیافزا
 یفضا یکنندگ دعوت

 دروازه

 .دروازه فضای در... و تفریحی باز فضای نمایشگاه، مانند جمعیت جاذب های کاربری استقرار و ایجاد
 .پیاده و دوچرخه موتوری، ۀنقلی وسایل حرکت سهولت و راحتی

 حضور تیقابل شیافزا
 یفضاها در افراد
 یها فصل در دروازه

 در و سال مختلف
 روز شبانه طول

 .دروازه فضای در مذهبی و ملی مراسم برگزاری برای مناسب های مکان ایجاد و حفظ
 .دروازه فضای در استقبال و بدرقه برای فضایی ایجاد
 .سال سرد و گرم فصل در مناسب همگانی فضاهای ایجاد

 .شب در مناسب نورپردازی
 .موقت استراحت و توقف فضای ایجاد
 . ...و موتورسواری پیست پارک،: مانند استراحت و گردش و تفریح فضای ایجاد

 یمنیا یارتقا و حفظ
 تیامن و

 .شهر ۀدرواز فضاهای سازی مکان و طراحی در فضاها نبودنخیز جرم به توجه
 .اصلی محور از مدت طوالنی توقف و استراحت فضای داشتنفاصله
 .کنندمی استفاده آن از عموم که... و خدماتی تأسیسات و ها پارک محوطه بودنیتروقابل

 و معابر تیفیک بهبود
 ها یدسترس

 .مسیر طول در نیاز مورد نقاط به راحت و سریع دسترسی امکان ایجاد
 .پیرامونی های حوزه به اصلی معبر از مناسب دسترسی طراحی
 .نیاز صورت در نامسافر توقف یا و حرکت برای کندرو و تندرو باندهای تفکیک
 .ناتوان کم افراد و سنی مختلف اقشار حرکت برای مسیرها نمودن متناسب

 .مربوطه استفاده نوع با مناسب سازی کف
 .هنگام شب برای دروازه فضاهای سازی مناسب معابر، شبکه کافی نورپردازی

 .معابر رفوژ در مناسب گیاهی پوشش تأمین

 یکاربر اختالط جادیا
 انیم یسازگار و

 ها یکاربر

 .انمسافر و روستایان ،انساکن نیاز مورد های کاربری ایجاد
 ... . و نمازخانه ،بنزین پمپ مانند دکن تأمین را نامسافر نیازهای که هایی کاربری ایجاد

 محصوالت ،دستی صنایع نمایشگاه مانند ،باشد منطقه و مردم های فعالیت نشانگر که هایی کاربری از استفاده
 .مخصوص مکانی در محلی غذاهای ۀارائ و محل کشاورزی

 در کیتراف یساز آرام
 ورود یرهایمس طول

 شهر به

 .کندرو باند ایجاد طریق از سوم ۀحوز تا اول ۀحوز از سرعت تدریجی کاهش
 .(سازی آرام ابزارهای) کالبدی عناصر از استفاده با سرعت کاهش

 ییکارا شیافزا
 یاقتصاد

 بزرگ های فروشگاه محلی، های نمایشگاه مانند ،دهند می میل سوددهی سمت به را فضا که هایی کاربری پیشنهاد
 .خودرو های نمایندگی یا بزرگ های تعمیرگاه محلی،
 .مسیر از ای فاصله با دروازه فضای از خاص های محل در فروشانبساط و فروشندگان برای مناسب فضای ایجاد

 نگارندگان: منبع

 

 و برابر هم با بانه شهر های دروازه در ها سنجه از یکهر مطلوبیت میزان و دارند متفاوتی شرایط بانه شهر های دروازه

 راستای در اجتماعی و کارکردی هاینمایانگر کیفیت سطح یارتقا و ،شده  ارائه اهکارهایر تحقق برای. نیستند یکسان

 براساس ،شهری امور مدیران. گیرد قرار ساماندهی کار دستور در الزم اقدامات و مراتب سلسله باید گردشگری ۀتوسع

 سطح میزان به توجه با شهر های دروازه در مختلف فضاهای طراحی و ریزی برنامه به باید علمی و ویژه هاییندافر

 .دکنن اقدام موجود، وضع در مختلف های سنجه مطلوبیت
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 عمناب

 .32 -11صص  ،20 ۀشمار ،6032 سال آبادی، ۀفصلنام ،شهرها ورودی بادیم ،6032 پورجوهری، یرحسینام و علیرضا ابلقی، .6

 .ایران صنعت و علم دانشگاه ،تهران ارشد، کارشناسی مقطع آموزشی ۀجزو ،شهری طراحی یها روش ،6030 ،مصطفی بهزادفر، .0

 .ایران صنعت و علم دانشگاه ،تهران ارشد، کارشناسی مقطع آموزشی ۀجزو ،شهری طراحی ارگاهک ،6030 ،مصطفی بهزادفر، .0

 .تهران شهیدی، ،ایران در شهری فضاهای طراحی راهنمای ،6034 ،جهانشاه پاکزاد، .4

 عمران شرکت انتشارات اول، چاپ ،کیفیت تا کمیت از: 2 یشهرساز در ها یشهاند سیر ،6031 ،جهانشاه پاکزاد، .2

 .تهران جدید، شهرهای

 عمران شرکتانتشارات  اول، چاپ ،واقعیت تا آرمان از: 6 یشهرساز در ها یشهاند سیر ،6031 ،جهانشاه پاکزاد، .1

 .تهران ،جدید شهرهای

: موردی مطالعه شهری فضای به بخشی یتهو رویکرد با شهر ورودی طراحی ،6030 سیما، یلدا و زهره ترابی، .0

 .620 -30 صص ،01 ۀشمار، 60 ۀ، دور6030 سال شهری، مدیریت ۀنشری ،زنجان شهر شرقی ورودی

 طبیبیان، منوچهر و فریادی شهرزاد ۀترجم ،ساخت انسان محیط در ها مکان و محالت آفرینش ،6031 ،دیوید من،چپ .3

 .تهران ،تهران دانشگاه انتشارات ،دوم چاپ

 ۀفصلنام ،شهرها یورود یفضا در طیمح تیفیک یها مؤلفه یبررس ،6033 ،جوزم یعیرف رضا و مسعود خادمی، .3

 .33 -34صص ،10 -16 ۀشمار، 6033 سال ،یآباد

 اتیفیک ردکیرو با شهرها یورود یمباد یطراح یراهبردها نیتدو ،6030 ماستیانی، مهدی و عبدالهادی دانشپور، .62

 و معماری علمی انجمن ۀنشری ،(تهران شهر یشرق جنوب یورود: مطالعه مورد ۀنمون) یبصر-یکادرا

 .00 -2صص  ،0 ۀشمار، 2 ۀدور ایران، شهرسازی

 ۀمطالع شهرها؛ ورودی فضای و دروازه کارکرد و نقش ارزیابی ضوابط ،6033 مغاره، وحید و زهره داودپور، .66

 .30 -01 صص، 10 -16 ۀشمار ،6033 سال آبادی، ۀفصلنام ،شیراز قرآن ۀدرواز موردی

 .تهران نور، پیام دانشگاه انتشارات چاپ اول، ،سمیتور صنعت و ایجغراف ،6004 ،اصغر یعل ،یرضوان .60

 .تهران ،تهران دانشگاهارشد،  یکارشناس یمقطع آموزش ۀجزو ،فراغت اوقات ،6013 ،یمحمدتق ،ییرهنما .60

 ،محور طراحی یزیر برنامه رویکرد با بانه شهر عملکردی چند های یورود ساماندهی ،6034 ،مهدی سعیدی، .64

 یمعمار یمهندس ۀدانشکد ،یبیحب یومرثک ۀمشاور و شیعه اسماعیل راهنمایی به ،شهرسازی ۀرشت ارشد کارشناسی ۀنام یانپا

 .ایران صنعت و علم دانشگاه ،یو شهرساز

 یها پژوهش دفتر انتشارات دوم، چاپ ،ایران تاریخی یها بافت در شهری فضاهای ،6000 ،حسین ،زاده سلطان .62

 .تهران ،تهران فرهنگی

 ۀینشر ،یا خاطره یها رشته یابی یشهر معاصر شهر یجمع خاطره در میقد یها دروازه ،6032 ،مهسا شعله، .61

 .01 -60 ، صص00 ۀشمار، 6033 سال با،یز یهنرها

 .تهران ،تهران معلم یتترب دانشگاه انتشارت چاپ اول، چاووشی، اسماعیل ۀترجم ،شهری نظم ،6036 ،رنهجان شورت، .60

 مورد یشهر یزیر برنامه نظر ازنقطه شهر یورود منظر بیکتر در مؤثر ابعاد یبررس ،6032 ،یمصطف ،یظاهر .63

به  ،یشهرساز ۀرشت ارشد یارشناسک ۀنام یانپا ،تهران-نیقزو اتوبان ن،یقزو شهر یاصل یورود محور: مطالعه

 .مدرس تیترب دانشگاه ی،هنر و معمار ۀدانشکد ی،انصار یمجتب ییراهنما

 ۀنشری ،شهرها ورودی مبادی برای شهری طراحی معیارهای و ساماندهی ضوابط ،6030 ،فریدون قریب، .63

 .46-03 صص ،62 ۀشمار ،6030 سال زیبا، هنرهای
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صص  ،24 ۀشمار سبز، پیام ۀماهنام ،شهری منظر در ها یورود جایگاه و نقش به نو نگاهی ،6032 ،احمد پور،قوام .02

60- 00. 

 .00 -01صص  ،0 ۀشمار ،6033 سال منظر، ۀینشر شهر، کادرا چهیدر یورود منظر ،6033 ،انسیه پور،قوام .06

 شهید دانشگاه انتشارات اول، چاپ محالتی، ینالد صالح ۀترجم ،شهری جهانگردی ،6030 ،فرانسوا پوتییه و کازس ژرژ، .00

 .تهران ،بهشتی

 .12 -03 صص ،00 ۀشمار صفه، ۀنشری ،شهری طراحی کیفیت ۀسازند یها مؤلفه ،6032 ،کوروش گلکار، .00

 .تهران ،تهران دانشگاه انتشارات بحرینی، حسین سید ۀترجم ،شهر خوب شکل تئوری ،6001 ،کوین لینچ، .04

 تهران. ،یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات ،یجهانگرد بر یدرآمد ،6032 ،ینالد صالح ،یمحالت .02

 ،تهران شهر گردشگری ۀتوسع در 62 ۀمنطق تاریخی و فرهنگی محورهای نقش ،6033 ،محبوبه ،یان ملک .01
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