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 چکیده
ه جریـان کـفضای ورودی شهرها مسیر حرکتی )بین بستر طبیعی بیرون شهر با محیط مصـنوع درون آن( اسـت 

ن گسـترش در این بـی باشد.شود و از شخصیت و هویت مستقلی برخوردار میبه شهر از طریق آن میسر می ورود
رویه و بدون برنامه شهرها و توجه نکردن به الگوهای توسعه فضایی مناسب باعـ  ضـعف خود و توسعه بیخودبه

ا و هویـت یب جـدی بـه سـیمدر شکل و محتوای فضاهای ورودی شهرها در ایران گردیده است، و این امـر آسـ
ابی مبادی های شهری به ارزیشهرها وارد کرده است. این مقاله باهدف ارزیابی کیفیت کالبدی و کارکردی ورودی

پـردازد. پـژوهش حاضـر ازنظـر نـوع کـاربردی و ازنظـر روش قطب گردشگری میعنوان یکورودی شهر یزد به
های میدانی و بـه کمـک یبررسی، اکتابخانها استفاده از مطالعات ی موردنیاز بهادادهباشد. تحلیلی می –توصیفی 

شـهر یـزد  شده است. بدین ترتیب که جامعه آماری این تحقیق را گردشگران واردشده بهابزار پرسشنامه گردآوری
دسـتی و گردشـگری شهرسـتان یـزد از تعـداد دهد. با توجه به آمار سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایعتشکیل می

نفـر  320وکران از طریق سـه ورودی و بـا اسـتفاده از فرمـول کـ 1397 گران واردشده به شهر یزد در بهارگردش
)توزیع فراوانـی  توصیفی آماری هایروش از هاوتحلیل دادهتجزیه منظورشده است. بهعنوان حجم نمونه انتخاببه

است. مجموعه معیارهـای  شدهبهره گرفتهکروسکال والیس(  طرفه،یک Tآزمون  (استنباطی آمار و درصد( و روش
هر های شهر ازنظر کیفیت معابر، امکانـات خـدماتی، زیبـایی و بازنمـایی هویـت شـتحقیق شامل وضعیت ورودی

های زنظـر شـاخصاهـای شـهر یـزد را دهد که گردشگران، کیفیت ورودیهای پژوهش نشان میباشد. یافتهمی
پردازند و در ها به بازخوانی هویت شهر نمیکدام از ورودیکه هیچطوریبه دانموردنظر در حد متوسط ارزیابی کرده

 تری قرار دارد.گردشگران در سطح پایین کرمان ازنظر -مقایسه سه ورودی با یکدیگر، ورودی یزد
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 مقدمه
شهری، ماهیت مبادی ورودی شهرها به لحاظ روزافزون استفاده از اتومبیل در نظام ارتباطات درون و برون بااهمیت یافتن

عنوان عنصری شـاخص، بـا هویـت و در ارتبـاط بـا کالبدی و کارکردی دچار تغییرات اساسی شده است و دروازه شهر به

ردد وسـایل نقلیـه موتـوری داده اسـت )قـدمی و سازمان کالبدی و فضایی شهر، جای خود را به محوری تندرو بـرای تـ

هـای شـهرها و ارتباطـات، منجـر بـه نـابودی (. به عبارتی گذشت زمان و پدید آمدن تحول در فعالیت4: 1390همکاران،

عنوان یـک نمـاد شـهری حفـظ صورت نـادر بـهشده یا بههای شهر تخریبتبع آن دروازهحصارهای شهری گردیده و به

شده و یادآور ورودی شهر و حدود آن درگذشته که به سبب رشد شهر از پیرامون در بافت میانی شهر واقعگردیدند. نمادی 

 (.4: 1395)براتی و نجفی تروجنی، باشدمی

پذیرد. ایـن مجراهـا شهر یک پدیده است. نفوذ به این پدیده از طریق مجراهای معین و مشخصی صورت می در حقیقت

(. ورودی شـهر فضـایی اسـت کـه ارتبـاط فضـای خـارج از 6: 1393شوند )ترابی و سـیما،یمبادی ورودی شهر خوانده م

ای است دارد و نشانهسازد، مفصلی است که ورود به فضایی متمایز را اعالم میپذیر میمحدوده شهر را با درون آن امکان

سرعت ورود به یک فضا )شهر(، به چراکه ما به هنگام .(Madanipour,2011:13) نمایدکه موجودیت شهر را بیان می

ترتیب درباره حرکت بعدی خود در مکان مزبـور تصـمیم اینکنیم و بههای آن را شناسایی میها و جذابیتها، گزینهامکان

توان گفت ازنظر ادراکی، این مدخل بیانگر خصوصیات بنابراین می (.Cormona & Tiesdell,2011:310)گیریم می

باشد که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حد خصوصـی و های ساکنان آن میویژگی درونی فضا و مبین

واقع با تمهید ورودی برای یـک فضـا، آن فضـا بـرای سـاکنانش شود. بههای فضا کشف میعمومی بودن و سایر ویژگی

واقع این مکان همواره دارای حـال و هـوایی شود. درتر نمایان میگذاری شده و زندهشود، نشانهیابد، تقویت میهویت می

شـود. ایـن ای است که با استناد به عوامل فیزیکی و ذهنی آداب ورود به یک مکان را یـادآور میخاص و بار معنایی ویژه

های آن هـر بدان معناست که ورودی، مفصلی است که هم در عرصه داخلی و هم عرصه خارجی نفوذ کرده است ویژگی

 ،(8: 1394شود و بالعکس )زکی زاده و همکـاران،های عرصه داخلی میتر به ویژگیرویم نزدیکبه درون میچه از برون 

صورت مفصل امکان برقراری ارتباط و ایجاد تعامل مناسب میان فضای بیرون شهر و درون شـهر را برقـرار و از سویی به

های ماهوی فضای بیـرون شـهر و درون حت تأثیر مؤلفهتوجهی تنمایند. اگرچه ماهیت این عرصه فضایی تا حد قابلمی

نظر فرهنگـی تـا آنجـا کـه ازنقطـه .(Moghare,2008:90باشد لیکن از هویت ویژه و خاصی برخوردار است )شهر می

ورسـوم، شهرسـازی و معمـاری مـردم آن شـهر عنوان نماد، نشانه شهر و نمایانگر فرهنـگ، آدابورودی شهر معموالً به

تواند نقش مهمی در ایجاد تصویری کلـی از شـهر که می .(Daneshpour & Mastyani,2014:7شود )شناخته می

شود. زشتی واردین در مورد کلیت شهر محسوب میدر ذهن عابر ایفا کند و معموالً یکی از متغیرهای مؤثر در قضاوت تازه

شناسـی مبـادی های کالبـدی و کـارکردی و زیبایییژگیتواند تا حد زیادی تحت تأثیر ووارد میو زیبایی شهر از دید تازه

شـود کـه بـه لحـاظ ترین اجزای ساختار کالبدی و فضـایی شـهر محسـوب میورودی شهر قرار گیرد. زیرا یکی از اصلی

بدین ترتیب  .(Dixon & Wolf,2007:78)ریزی شهری برخوردار است کارکردهای متعدد از اهمیت خاصی در برنامه

 هـای مانـدگار باشـدو یـا ویژگی کالبـدی –در معرفی شهر خود تا حدودی بایـد دارای تشـخص فضـایی مبادی ورودی 

 (.14: 1378زاده،قاضی)

ای طورکلی و باوجود روشن شدن اهمیت مبادی ورودی شهرها باید اذعان کرد که ورودی شهرها بیش از همه به مقولهبه

گشـت مفصل حرکت از بیرون محیط شـهر بـه درون آن را سـبب میشده تبدیل گشته و درواقع بافت نرمی که فراموش

مرور فراموش شد و اکنون در اکثر شهرهای کشور ما اثری از یک فضای ورودی با تمامی خصوصیاتی که بایـد داشـته به

یـت (. این بدین معناست که ورودی شهرهای معاصر در تعارل بـا هو4: 1394شود )زکی زاده و همکاران،باشد دیده نمی
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انتظار برای مـراجعین بـه شـهر فـراهم آمـده اسـت اصلی خود دچار گسیختگی عملکرد و معنایی شده و فضایی غیرقابل

ای که این فضاها با سازمان و سـاختار فضـایی و کالبـدی منفصـل، پراکنـده، بـدون گونه( به7: 1396)باقری و منصوری،

طـاهری )اند یدگاه صـنوف مـزاحم و بـدمنظر شـهری بـدل شـدهخلوت شهر به تبععنوان حیاطانسجام و فاقد هویت، به

انـد کـه ایـن خـود در ها مواجهها و کاربریها و فعالیتو از بعد عملکردی با عدم توزیع متناسب کنش (4: 1390بروجنی،

که  (. این امر خود باع  شده است5 :1388کاهش کیفیت محیطی عملکرد حوزه بسیار مؤثر است )خادمی و رفیعی جوزم،

های متعـدد و گریبان مشکالت و نا بـه سـامانیبهشده شهری دستدار و فراموشعنوان فضاهای مسئلهمبادی ورودی به

تـوان واجـد ها را حتـی نمییافته است که ایـن عرصـهها تا بدان حد فراگیر شده و عمومیتمتنوعی باشند. این نابسامانی

شهری مطلوب دانست. بنابراین توجه به آهنگ شتابناک گسترش و بسط عنوان یک فضای حداقل شرایط خوانده شدن به

شـود اتخـاذ تـدابیر ویـژه و صورت گریزناپذیر در آینده به اجزای درونی شهر تبـدیل میها که بهنابسامانی در این عرصه

 (.5: 1393نمایاند )ترابی و سیما،راهگشا را ضروری می

عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در سـطح داشتن آثار تاریخی فراوان و بهدر همین راستا شهر میراث جهانی یزد با 

داخلی و خارجی ازنظر مبادی ورودی شهر دچار مسائل و مشکالتی است که باع  شده اسـت ورودی اصـلی شـهر تنهـا 

تقلیـدی شود تنها عنوان عنصری جهت مشخص کردن محدوده شهر عمل کند و آنچه که در ورودی شهر مشاهده میبه

تواند تصویری کلی هاست که مسافر یا گردشگر هنگام نزدیک شدن به شهر نمیناآگاهانه از کالبد و شکل ظاهری دروازه

از بافت و زندگی شهر را در ذهن خود مجسم کند و همچنین بعد از ورود به شهر به هیچ فضای سرزنده و پویایی برخورد 

توانـد البدی و کارکردی مسیر و مدخل ورودی شهر متناسـب بـا هویـت آن میبررسی کیفیت عناصر ک کند. بنابرایننمی

ریزان و طراحان شهری جهت ارتقای کیفی فضا و تصویر ذهنی شهر در ذهـن برانگیز برای برنامهای جدید و چالشوظیفه

در  ی را ارائـه کنـد.نشـدنانگیز و فراموشافراد، محسوب گردد تا به شهروندان، مسافران و گردشگران، فضـاهای خـاطره

بررسی کیفیت کالبدی و عملکردی مبادی ورودی شهر یزد، مقایسه و سنجش سطح  همین ارتباط پژوهش حاضر باهدف

 شده است.ها با هویت بافت قدیم شهر از منظر گردشگران انجامسازگاری ورودی

( بـه 1شده اسـت کـه در جـدول )انجامدر رابطه با مسئله اصلی پژوهش مطالعات متفاوتی چه در سطح داخلی و خارجی 

 شده است.ها اشارهترین نتایج آنها و مهمشماری از این پژوهش

 
 . پیشینه پژوهش1شماره جدول

 های پژوهشنتایج و یافته عنوان پژوهش نویسندگان، سال

مثابه عنصـری جهـت ایجـاد ورودی شهر به (1397باقری و منصوری )
 هویت مستقل برای منظر شهری

ای برای ادراک منظر شهر است و عنصری جهت ایجاد هویت ودی، دریچهور
مستقل برای منظر شهری. ادراک ورودی نیاز به توجه به بعد معنـایی حضـور 

 در کنار بعد فیزیکی دارد.

ــــاران  ــــتیانی و همک ماس
(1397) 

–بررسی تطبیقی الزامات ساماندهی کالبدی 

فضایی مبادی ورودی شهرها از دیدگاه گروه 
جنـوب ) کننده با مـدل مکـان پایـداراستفاده

 شرق تهران(

های تئوری مکان پایدار همخوانی کنندگان با مؤلفهتوقعات و نیازهای استفاده
توانـد کاربسـت مناسـبی در راسـتای هـدایت الزم را دارند لذا این تئوری می

 جریان کلی ساماندهی این فضاها داشته باشد.

براتــی و نجفــی تروجنــی 
(1395) 

ــای  ــر مبن ــهرها ب ــاد ورودی ش ــابی نم ارزی
های کالبـدی طراحـی )ورودی شـرقی مؤلفه
 قزوین(

زیبایی، خوانایی اثر و معرفی شهر، سه معیار اصلی طراحی نمـاد ورودی یـک 
شـده ورودی قـزوین عـدم شهر است و عمده ضـعف موجـود در نمـاد ساخته

 باشد.ارتباط با هویت شهر و سختی درک معنای آن توسط مخاطب می

ـــرد  (1394زکی زاده ) ـــا رویک ـــهر ب ـــاماندهی ورودی ش س
ــه ریزی شــهری )ورودی اصــلی شــهر برنام
 کرج(

ــد از های مــؤثر در طراحــی ورودی شــهر کــرج عبارتتــرین شــاخصمهم ان
سرزندگی، پذیرندگی، خوانایی و تشخص. کـه ورودی شـهر ازنظـر هـر سـه 

 شاخص در وضعیت نامطلوبی است.

ساماندهی ورودی شهر تبریز، تحلیل کلیدی  (1393) لیتکوهی و صبور
 گذشته و حال

ترین مسئله باشد و اساسیورودی شهر تبریز از وضعیت مناسبی برخوردار نمی
 باشد.های هویتی شهر میآن مشکل هویتی و عدم وجود شاخصه
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بخشی طراحی ورودی شهر با رویکرد هویت (1393) ترابی و سیما
رودی شرقی شهر به فضای شهری )نمونه و

 زنجان(

د مراتب در مسیر حرکتی جریـان وروفضای ورودی شهر نیازمند ایجاد سلسله
صه با باشد تا از یک مرتبگی ورود به شهر و مواجه ناگهانی دو عربه شهر می

های واسط فضای خارج شهر به فضـای که توجه به حوزه هم جلوگیری شود.
 ه این امر است.داخل شهر بهترین ابزار برای دستیابی ب

بررسی سیما و منظر محـور ورودی زاهـدان  (1392کیانی و سرگزی )
 شناسیدر شهر زابل از جنبه زیبایی

در  هـادرصـد کاربری 24هـای اراضـی، بر اساس شاخص سـازگاری کاربری
ر گارند. پوشش گیاهی در این ورودی بسـیازاهدان ناساز-قسمت ورودی زابل

بدون نمـا  جوار وردیدرصد واحدهای هم 4/62ضعیف، آشفتگی بصری زیاد، 
 نشده هستندو یا تکمیل

بررسی کیفیت کالبدی و کـارکردی مبـادی  (1390قدمی و همکاران )
 بابلسر( ورودی شهری )نمونه:

های کیفیت کالبدی و کـارکردی محـدوده موردمطالعـه بـر اسـاس شـاخص
هویـت شـهر توجهی به سـیما و تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بی

 آسیب خواهد رساند.

هــا در شــهر فــرانکلین طــرح بهبــود ورودی (2009) 1کیم لی
 ویرجینیا

های ورود به این شهر با حداقل پوشش گیـاهی و عـدم وجـود شـبکه دروازه
وشـش پرو روبرو است بنابراین پیشنهاد کرده است که امکانات رفاهی و پیاده

ز شـهر ایجـاد گـردد. ر تـا مرکـهـای ورود بـه شـهگیاهی از مجاورت دروازه
سواران و نصـب رو مشترک برای دوچرخههمچنین به ایجاد یک شبکه سواره

ــاده ــم ج ــرای اطالععالئ ــور ای ب ــر حض ــی ب ــدگان، مبن ــه رانن ــانی ب رس
 سواران، تأکید کرده است.دوچرخه

 

 نظری مبانی

 مؤثر هایمبادی ورودی شهر و شاخص

هر شهر، ورودی آن شهر است که تأثیرگذارترین خاطره هر شهر نیز نشأت گرفته از ترین نقاط یکی از مؤثرترین و جذاب

(. در حقیقت مبادی ورودی شهرها مجراهایی بر روی زمین هستند که امکان ورود به شهر 5: 1380باشد )ظاهری،آن می

 بطـن چکیـده و نمایانگر که ها(. ورودی66: 1385آورند )ابلفی و پور جوهری،از طریق وسایل نقلیه موتوری را فراهم می

 و نشـانگر هویـت عامـل تریناصـلی عنوانبـه موضـوع کلیـت یـک از القاکننـده عناصـر تـرینمهم باشـند،شهرها می

(. به عبارتی ورودی شـهر یـک 1389دانشپور، (گردندمی محسوب وارد شوندگان برداشت ذهنی بر موضوع تأثیرگذارترین

ون شهر با محیط مصنوع درون آن( است که جریان ورود به شهر از طریـق آن میسـر مسیر حرکتی )بین بستر طبیعی بیر

 عملکـردی ورای شـهر (. ورودی43:1388خطیبی و همکاران،)باشد شود و از شخصیت و هویت مستقلی برخوردار میمی

ورودی، چـه در بنـا و (. بنابراین فضای Smith,1977) شود مطرح نمادین عنصر عنوانبه شهر ساختار تواند درساده می

قـدمی و  ) عنوان بستری برای یک تجربه مطبوع انسانی عمل کند ورود و خـروج را آگاهانـه نمایـدتواند بهچه شهر، می

بانی، (. درگذشته، برای تعریف مکان ورودی شهرها، از عناصر مصنوع مانند دروازه، حصار، برج دیده 183 :1390همکاران،

اش مفهومی نداشت. اما با تغییر در سرعت شد و تعریف فضا با عناصر طبیعی به معنای امروزییخندق و باروها استفاده م

ویژه گیاهان )درختان(، در تعریف ورودی شهرها کمک گرفـت توان از عناصر طبیعی، بهوآمد میحرکت و نوع وسیله رفت

هـای کالبـدی و کـارکردی و ادی تحت تـأثیر ویژگیتواند تا حد زیوارد می(. زشتی و زیبایی شهر از دید تازه1382)قریب،

باید اشاره کرد که ایجاد حس حضور در شهر،  (.Dixon et al,2007:78) شناسی مبادی ورودی شهر قرار گیردزیبایی

مراتبی دارد. حرکت از مسیری منتهی به روند سلسلهترین کارکردهای ورودی است. حس حضور در شهر، یکیکی از مهم

مراتبی، منفک از هم نیستند و برای تبیین حضور در شـهر بـه ای منتهی به مرکز شهر. این مراحل سلسلهز نقطهنقطه و ا

وارد شونده، نیازمنـد ایجـاد حـس وحـدت در سـه مرحلـه حضـور بصـری، روانـی و فیزیکـی در شـهر اسـت )بـاقری و 

ای بـرای اتصال دو مکان است و نـه تیغـه عنوان مفصلی برای( چراکه ورودی شهر بیش از هر چیز به5: 1397منصوری،

رو ورودی مکـانی پذیر است. ازاینتفکیک دو فضا. اتصال دو مکان نیز تنها از طریق یک فضای واحد حس مکان، امکان
                                                           
1 . Kim Lee 
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شده برای یک اتفاق که معنای این اتفاق، ورود و خروج آگاهانه از دنیایی به دنیای دیگر است )پاکزاد و اسـدی است خلق

های تأثیرگـذار در ارزیـابی مبـادی ورودی شـهرها را ها و شـاخصترین مؤلفه(. بر همین اساس مهم2: 1386ری،خوانسا

 (.1392،توان مؤلفه کالبدی، مؤلفه عملکردی، مؤلفه معنایی ذکر کرد )عباس زاده و همکارانمی

 

 کالبدی مؤلفه

 شـهر کالبـد و اسـت اشـیاء کالبـد و شکل رسدمی ذهن به که چیزی اولین شودمی محیط از کیفیت صحبت کههنگامی

مصنوع  محیط شود.می دیده مصنوعی و طبیعی صورت دو به کالبد یا فرم شهری فضاهای باشد. درمی شهر هویت بیانگر

 …و هاکوهرشـته کـوه، دشت، جنگل، سبز، فضاهای شامل طبیعی محیط و .… و نمادها و هاالمان مبلمان، و بناها شامل

 محـیط کیفیـت اعـتالی راه از تـا باشد، قادر باید گردد واقع مفید طراحی شهری بناست اگر لینچ کوین گفته به .باشدمی

 و نمـاد هـیچ شـهر کالبـد و در محیط (. و چنانچه43: 1388نماید )گلکار، یاری انسان زندگی کیفیت اعتالی به کالبدی،

 (.1388 بار، آتیشن) شودمی رنگکم شهر هویت باشد نداشته وجود گذشته از اینشانه

 

 های کالبدی. مؤلفه2شماره جدول

 تعاریف مؤلفه

 .کندمی ایجاد را بصری تناسبت مکان، یک از مردم تفسیرهای و تعابیر بصری تناسب

 موردنظراست. هاینشانی و نقاط به آسان یابیراه و محیط سهل قرائت قابلیت مفهوم به خوانایی

 ماند. خواهد زنده و دارد او وجود در زندگی و حیات درتق که آنچه یعنی ماندگاری

 ماند.می برقرار و ثابت که چیزی یعنی بادوام، باثبات، یعنی پایدار پایداری

 .)های بصریمحرک صرفاً نه و ( مختلف حسی هایمحرک در کاریریزه و ظرافت به توجه مفهوم به غنا

 شود. کنندگانستفادها لذت موجب که حسی تجربیات تنوع حسی غنای

 

 عملکردی هایمؤلفه

 از سـوی و است شهری جاذب مراکز به هاسواره و هاپیاده مناسب و سهل دسترسی و حرکت تأمین دربرگیرنده سویک از

 روزنامـه گفتگـو، و غذا خـوردن مراسم گوناگون، و مردم تماشای غیرفعال، تفریح همچون دیگر عملکردهای دربرگیرنده

 (.1379 گلکار،) شهرگردند فضایی تجربه غنای و سرزندگی ضامن دوستان و غیره بوده تا با القاتم خواندن،

 
 های عملکردیمؤلفه .3شماره جدول

 تعاریف مؤلفه

 مختلف نقاط با بصری ارتباط و( فیزیکی ارتباط) دسترسی تأمین نفوذپذیری

 شهری هایمکان اجتماعی در هایگروه و اشخاص تنوع و هافرم تنوع عملکردی، تنوع حضور تنوع

 درخور. های گوناگونفعالیت دادن مأوا و عملکردها پذیرفتن در فضا قدرت و توانائی پذیریانعطاف

 .چیزی است که دست بدان برسد و حصول وی آسان باشد دسترسی

 به معنای در امان بودن )لغتنامه معین( و بی بیمی است )دهخدا(. امنیت

 است.« شادمانی، آرام و آسایش»واژه راحت به معنای « آسایش»در لغتنامه دهخدا به معنای  یآسایش و راحت

 کل با اجزا برقراری نظم مراتبسلسله

 رفتاری مدارهای و گوناگون هایفعالیت با شهری فرم انطباق مفهوم به سازگاری

 شهر همگانی عرصه از استفاده و با مدیریت مرتبط رامو در شهروندان مداخله و انتخاب امکان بودن فراهم کنترل و نظارت
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 معنایی هایمؤلفه

 صورتبه محتوا فقط و فرم به پدیده تجزیه البته .هستند محتوا و فرم دارای جهان در ایپدیده هر مانند شهری فضاهای

 کـرد. تحلیـل فرم بدون توانمی را محتوایی نه و کرد تصور تواننمی بدون محتوا را فرمی هیچ است. پذیرامکان انتزاعی

(، ذهنـی عینـی،) اسـت دوگانـه دارای خصلتی محتوا است. نهفته پدیده یک در که است مفهومی و موضوع، معنی محتوا،

 نیـز آن محتوای در که فرم در فقطنه اثر یک شناختیزیبایی عنصر است. نهفته اثر داخل در فرآیند یا پدیده یک محتوای

و ( احساسـی چه و عقلی چه)پیام و مفهوم ارزش معنا، ولی است انسان برای پدیده فایده طورمعمولبه عملکرد .دارد وجود

 (.96: 1386پاکزاد و اسدی خوانساری،) باشدمی غیره یک پدیده

هـا ازلحـاظ کیفیـت بایـد شده در مبانی نظـری در مبـادی ورودی شـهرها بـرای ارزیـابی ورودیبا توجه به مطالب بیان

های منظر و حس زیبایی و بازنمایی هویـت شـهر موردمطالعـه و بررسـی قـرار ی کالبدی و عملکردی و شاخصهامؤلفه

کشـی، جـداول وضعیت آسـفالت معـابر، خط) های کالبدی، وضعیت معابر ازنظر کیفیتکه در بررسی مؤلفهطوریگیرند به

هـا، عـرل خطـوط عبـور و غیـره(، ها ورودیخروجیگیرها، کمیت و کیفیت سرعت) روها و...(، امنیتحاشیه مسیر، پیاده

هـای هـوایی( و امکانـات مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی، زیرگـذرها و پل) استقرار کافی و مناسب تابلوها و تجهیزات

های عملکـردی همچـون های کالبـدی متغیرهـای مؤلفـهخدماتی گردشگری و اورژانسی بررسـی شـود. در کنـار مؤلفـه

نوعی معرف هویت شهر باشند. از سـوی دیگـر در بحـ  منظـر و اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و معماری باید بهمتغیرهای 

روهـا، ها باید به نورپردازی و روشنایی معابر، نظافت و تمیزی معابر، زیبایی سـنگفرش پیادهحس زیبایی در مبادی ورودی

تابلوهـای تجـاری و زیبـایی و عـدم فرسـودگی تابلوهـای وجود پوشش گیاهی و زیبایی و آراستگی آن، نظم و تزیینـات 

 راهنمایی و رانندگی توجه شود.

 

 مطالعه مورد محدوده

باشـد. ایـن شـهر کیلومترمربع واقع در استان یـزد می 5/99بر محدوده موردمطالعه این پژوهش شهر یزد با مساحتی بالغ

ی که چه ازلحاظ فرهنگی و چـه ازلحـاظ آثـار باسـتانی و امـاکن اگونهدارای آثار باستانی و تاریخی بسیار زیادی است، به

شـود، های فراوان بـرای سـفر بـه ایـن شـهر میهایی است که منجر به انگیزهتوجه است. وجود چنین زمینهزیارتی قابل

ادی ورودی شماری مسافر به شهر باید کیفیـت کالبـدی و کـارکردی مبـرو با توجه به ورود و خروج روزانه تعداد بیازاین

 تفـت از سـمت غـرب -کرمان از سمت جنوب ورودی یـزد -تهران از طرف شمال، ورودی یزد -شهر شامل ورودی یزد

 های شهر یزد را نشان داده است.موقعیت ورودی 1های کلیدی موردبررسی قرار گیرد. شکل عنوان یکی از مؤلفهبه
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 . موقعیت مبادی ورودی شهر یزد1شکل  شماره

 

 هشپژو روش

با توجه به اهداف و رویکرد موردنظر در این پژوهش، روش تحقیق ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی از نوع 

شده است. در ی و میدانی استفادهاکتابخانهی موردنیاز از دو شیوه هادادهی آورجمعکه برای طوریپیمایشی است. به

ها، مقاالت توصیفی در رابطه با مفاهیم اصلی پژوهش از کتابمنظور گردآوری اطالعات ی، بهاکتابخانهبخش 

ی موردنیاز پژوهش از پرسشنامه بهره هادادهشده است و در بخش میدانی، جهت گردآوری بخشی دیگر از استفاده

د اداره بوده که طبق برآور 1397جامعه آماری شامل کلیه گردشگران واردشده به شهر یزد در ایام نوروز شده است. گرفته

رسد. حجم مسافر می 807966ونقل استان یزد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان این تعداد به حدود کل حمل

گیری و به دست آمد. محدوده زمانی نمونه 320درصد تعداد  5نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 

ای متناسب با شرایط تحقیق گیری خوشهبوده است. در این تحقیق از نمونهروز )تعطیالت نوروز(  15ها آوری دادهجمع

درصد از حجم نمونه مربوط به ورودی  40ها، صورت که با توجه به تردد متفاوت در محور ورودیبدین شده است.استفاده

یافته درصد اختصاص 30دام تفت نیز هرک -کرمان و یزد -ترین تردد بوده و به دو ورودی یزدتهران که دارای بیش -یزد

یری، به طریق محتوایی و صوری و بر اساس نظر متخصصین تحت گاندازهوسیله  (Validity) است. روایی یا اعتبار

صورت که با توجه به متغیرهای موردمطالعه و اطالعات موردنیاز، طرح اولیه پرسشنامه تهیه بررسی قرار گرفت. بدین

نوبت با هدایت اساتید اصالح شد. با انجام اصالحات الزم در این مرحله و تثبیت چارچوب گردید و در ادامه در چندین 

اولیه آن، برای اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان آشنا به فنون آماری و مسائل مدیریت شهری 

شده ز، از تکنیک آلفای کرونباخ استفادهیری نیگاندازهابزار  (Reliability)استفاده شد.. برای محاسبه ضریب پایایی 

ها با همدیگر است. ها یا سؤالیهگوشده، بیانگر ارتباط کامل حاصل 7/0است که با توجه به اینکه ضرایب پایایی باالی 

ی هاداده( آورده شده است. درنهایت 5و  4در قالب جداول ) هاشاخصهای سنجش یهگودر ادامه ضرایب پایایی و 

طرفه و های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله آزمون تی یک، با روشSPSS افزارنرمشده در محیط گردآوری

 شده است.کروسکال والیس استفاده
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 هاضرایب پایایی شاخص .4شمارهجدول 

 

 

 

 
 

 ی اصلی پژوهشهاشاخصهای سنجش یهگو مجموع .5شمارهجدول 

 گویه ها ردیف

 وضعیت آسفالت معابر در مبادی ورودی 1

 کشی معابر در مبادی ورودیوضعیت خط 2

 ادی ورودیوضعیت جداول حاشیه مسیر در مب 3

 ها( در مبادی ورودیرو، عرل آن و سنگفرش داشتن آنروها )وجود پیادهوضعیت پیاده 4

 گیرها در مبادی ورودیکمیت و کیفیت سرعت 5

 های مسیر در مبادی ورودیها ورودیکمیت و کیفیت خروجی 6

 وبرگشت( در مبادی ورودیرفت) جداسازی فیزیکی مسیرهای متضاد 7

 وبرگشت در مبادی ورودیسه بانده بودن مسیرهای رفتدو یا  8

 تندرو کندرو( در مبادی ورودی) عرل خطوط عبور 9

 نصب عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر در مبادی ورودی 10

 های هوایی عابر پیاده در مبادی ورودیزیرگذرها و پل 11

 در مبادی ورودیاستقرار کافی و مناسب تابلوهای راهنمایی و رانندگی  12

 خوانایی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مبادی ورودی 13

 دسترسی آسان به مسیرهای اصلی شهر و مراکز مهم شهر از مبادی ورودی 14

 های سوخت در مبادی ورودیدسترسی آسان به جایگاه 15

 ودیدسترسی آسان به خدمات اتومبیل )تعمیرگاه، نفروشی و ...( در مبادی ور 16

 کننده به مراکز گردشگری، بازار و ... در مبادی ورودیکمیت و کیفیت تابلوهای هدایت 17

 ها در مبادی ورودیرسانی گردشگری و کیفیت خدمات آنوجود مراکز اطالع 18

 ها در مبادی ورودیدسترسی آسان به فروشگاه 19

 ها در مبادی ورودیکمیت و کیفیت پارکینگ 20

 ها در مبادی ورودیتراحتگاه،، سرویس بهداشتی مسجد و... و کیفیت آنوجود اس 21

 استقرار نیروهای پلیس و برقراری نظم و امنیت در مبادی ورودی 22

 های پزشکی در مبادی ورودیهای فوریتاستقرار اکیپ 23

 نورپردازی و روشنایی مبادی ورودی در شب 24

 و حاشیه مسیر در مبادی ورودیروها نظافت و تمیزی معابر، پیاده 25

 وضعیت ترافیک و آلودگی بصری و صوتی در مبادی ورودی 26

 روها در مبادی ورودیزیبایی سنگفرش پیاده 27

 آمیزی جداول کنار مسیر در مبادی ورودیرنگ 28

 وجود پوشش گیاهی و زیبایی و آراستگی آن در مبادی ورودی 29

 مجاور در مبادی ورودینوازی مناظر زیبایی و چشم 30

 نظم و تزیینات تابلوهای تجاری در مجاورت مبادی ورودی 31

 های مجاور در مبادی ورودینمای ساختمان 32

 زیبایی و عدم فرسودگی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مبادی ورودی 33

 های برجسته شهر در مبادی ورودیوجود تابلوهای معرف شخصیت 34

 های شهر و مردم آن در مبادی ورودیبلوهای اطالع دهنده از ویژگیوجود تا 35

 نمایش و معرفی فرهنگ مردم شهر در مبادی ورودی 36

 تناسب کمیت و کیفیت پوشش گیاهی مبادی ورودی با اقلیم شهر 37

 وجود مراکز تولید و عرضه سوغات شهر در مبادی ورودی 38

 ابعاد تعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ

 معابر در مبادی ورودی )کالبدی( وضعیت 14 81/0

 عملکردی() ماتی در مبادی ورودیامکانات خد 9 76/0

 زیبایی مبادی ورودی 10 78/0

 بازنمایی شهر 7 78/0
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 شهر در مناظر ورودینمایش فعالیت اقتصادی عمده مردم  39

 های درون شهرهای مبادی ورودی با ساختمانتناسب ساختمان 40

 

وضعیت معـابر، ) های کالبدیبر اساس مبانی نظری پژوهش مبادی ورودی شهر یزد ازنظر چهار بعد کلی که شامل: مؤلفه
شده است. هر یک از ورودی بررسیامکانات خدماتی( و عملکردی، منظر و حس زیبایی و بازنمایی هویت شهر در مبادی 

هایی بـرای سـنجش ایـن ابعـاد شـده اسـت و در اینجـا شـاخصتقسیم تـرهـای جزئیاین ابعاد خود به متغیرها و بخش
 (.6جدول ) شده استطراحی

 
 های پژوهشابعاد و شاخص. 6شمارهجدول 

هاشاخص  ابعاد متغیر 

  کیفیت روهای معابر، وضعیت جداول حاشیه مسیر، وضعیت پیادهکشوضعیت آسفالت معابر در مبادی ورودی، وضعیت خط
 

ــــدی در  وضــــعیت کالب
 معابر() مبادی ورودی
 

هـای مسـیر، جداسـازی فیزیکـی هـا ورودیگیرها در مبادی ورودی، کمیـت و کیفیـت خروجیکمیت و کیفیت سرعت
تنـدرو کنـدرو(، ) عـرل خطـوط عبـور وبرگشت،وبرگشت(، دو یا سه بانده بودن مسیرهای رفترفت) مسیرهای متضاد

 نصب عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر

 امنیت

های هوایی عابر پیاده، استقرار کافی و مناسب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، خوانایی تابلوهای راهنمـایی زیرگذرها و پل
 ودیو رانندگی، دسترسی آسان به مسیرهای اصلی شهر و مراکز مهم شهر از مبادی ور

و  تابلوها
 تجهیزات

فروشـی و ...(، کمیـت و کیفیـت وهای سوخت دسترسی آسان به خدمات اتومبیل )تعمیرگـاه، ندسترسی آسان به جایگاه
هـا، رسـانی گردشـگری و کیفیـت خـدمات آنکننده به مراکز گردشگری، بازار و ...، وجود مراکـز اطالعتابلوهای هدایت

ها، وجود استراحتگاه، سـرویس بهداشـتی مسـجد و... و کیفیـت میت و کیفیت پارکینگها، کدسترسی آسان به فروشگاه
 هاآن

 
خدمات و 
 تجهیزات

امکانــــات خــــدماتی در 
مبــــــــــــادی ورودی 

 )عملکردی(

 

اورژانسی  های پزشکیهای فوریتاستقرار نیروهای پلیس و برقراری نظم و امنیت، استقرار اکیپ
 و انتظامی

روها و حاشیه مسـیر، وضـعیت ترافیـک و آلـودگی بصـری و در شب، نظافت و تمیزی معابر، پیادهنورپردازی و روشنایی 
 آمیزی جداول کنار مسیرروها، رنگصوتی، زیبایی سنگفرش پیاده

  معابر
 
 

 زیبایی مبادی ورودی
 

 

پوشش  نوازی مناظر مجاوروجود پوشش گیاهی و زیبایی و آراستگی آن، زیبایی و چشم
 گیاهی

های مجـاور، زیبـایی و عـدم فرسـودگی م و تزیینات تابلوهای تجاری در مجاورت مبـادی ورودی، نمـای سـاختماننظ
 تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوها و 
هاساختمان  

های شهر و مردم آن، نمـایش های برجسته شهر، وجود تابلوهای اطالع دهنده از ویژگیوجود تابلوهای معرف شخصیت
 رهنگ مردم شهرو معرفی ف

  فرهنگی
بازنمایی هویت و عملکرد 
 اقلیمی تناسب کمیت و کیفیت پوشش گیاهی مبادی ورودی با اقلیم شهر، شهر در مبادی ورودی

 اقتصادی وجود مراکز تولید و عرضه سوغات شهر در مبادی ورودی، نمایش فعالیت اقتصادی عمده مردم شهر در مناظر ورودی

 معماری های درون شهری مبادی ورودی با ساختمانهاتناسب ساختمان

 

 هایافته و بحث

درصد از  40درصد زن هستند.  4/39درصد مرد و  6/60نفر بودند،  320بر در مطالعه حاضر از کل نمونه آماری که بالغ

اند. سن این افراد هدرصد نیز از ورودی کرمان وارد شهر شد 30درصد از ورودی تفت و  30این افراد از ورودی تهران، 

 49تا  40درصد بین  5/12سال،  39تا  30درصد بین  4/29سال،  29تا  20درصد بین  4/39سال،  20درصد زیر  1/18

درصد دبیرستان و  7/29درصد زیر دیپلم،  5/18سال است. میزان تحصیالت این افراد،  50درصد باالتر از  6/0سال و 

از این تعداد پاسخگویان  لیسانس و باالتر است.درصد فوق 3/10درصد لیسانس و  3/25دیپلم، درصد فوق 2/16دیپلم، 

درصد سایرین هستند همچنین از این  6/5درصد محصل و  5/22دار،درصد خانه 20درصد بیکار،  2/7درصد شاغل،  7/44

برای  4/11سومین و درصد برای  3/20 درصد برای دومین بار، 2/14درصد برای اولین بار،  1/54تعداد گردشگر 
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اند. در ارتباط با نحوه ورود گردشگران به شهر یزد در بین جامعه پاسخگویان چهارمین بار و بیشتر به این شهر سفرکرده

درصد  30تفت و -درصد از ورودی یزد 30تهران و حدود  -درصد گردشگران از مبادی ورودی یزد 40باید اشاره کرد که 

 اند.دشدهکرمان وار-هم از ورودی یزد

 

 تحلیل و ارزیابی متغیرهای مبادی ورودی شهر یزد ازنظر گردشگران

گرفته است. به  3.15ای، نمره درجه 5دهد وضعیت معابر ازنظر پاسخگویان روی یک طیف های آماری نشان میتحلیل

شود که هر الحظه میبوده است. م 75/2 و بازنمایی شهر 90/2 ، زیبایی99/2همین ترتیب میانگین امکانات خدماتی 

عنوان معیار و به 4ای عدد درجه 5روی طیف  اند. در اینجاشدهچهار متغیر ازنظر پاسخگویان در حدود متوسط ارزیابی

به  1ایم عدد ای که ما اینجا استفاده کردهدرجه 5شده است. به این دلیل که روی طیف لیکرت استاندارد در نظر گرفته

شده است به کامالً مطلوب تعریف 5مطلوب و عدد  4متوسط، عدد  3 نامطلوب، عدد 2، عدد معنای کامالً نامطلوب

 شود.پرداخته می 4ها در جامعه آماری با عدد مقایسه میانگین

 
 های شهر یزد ازنظر گردشگرانوضعیت متغیرهای مبادی ورودی .7جدول شماره 

 میانگین نمونه متغیر
 (5تا  1بین )

سطح معناداری  tمقدار  ار مقایسه شدهمقد انحراف معیار
(sig) 

 000/0 -7/28 4 52/0 15/3 وضعیت معابر در مبادی ورودی

 000/0 -7/25 4 69/0 99/2 امکانات خدماتی در مبادی ورودی

 000/0 -8/25 4 75/0 90/2 زیبایی مبادی ورودی

 000/0 -97/31 4 69/0 75/2 بازنمایی شهر در مبادی ورودی

 

کمتـر  4( میانگین هر چهار متغیـر در جامعـه آمـاری از عـدد 5جدول ) دهدای نشان میتک نمونه tتایج آزمون چنانکه ن
( تفاوت معنادار دارد و مقدار منفی 4دهد که میانگین متغیر با عدد مقایسه شده )نشان می 05/0 است. سطح معناداری زیر

t شـود ز عدد مقایسه شده بوده است. به همـین ترتیـب مشـاهده میدهد میانگین متغیر در جامعه آماری کمتر انشان می
و مقـدار  05/0اند. سطح معناداری کمتـر از بوده 4ابعاد مختلف متغیرهای تحقیق در جامعه آماری دارای میانگین کمتر از 

 ( بیانگر همین مطلب است.7در جدول ) tمنفی 
 

 های آن در مبادی ورودی شهر یزدوضعیت معابر و مؤلفه

دهـد کـه وضـعیت کلـی ایـن ها نشان میباشد. یافتههای کیفیت، امنیت و تابلوها و تجهیزات میاین مؤلفه شامل معرف

شـده بـرای ایـن مشاهده T، تفـاوت بـین T(000/0sig=) . با توجه به نتایج آزمون (=15/3X)باشد مؤلفه مطلوب نمی

 و  =92/2Xآمده کیفیت مبـادی ورودی )دستهای بهاس یافتهدار است. همچنین بر اسمورد انتظار آن معنی Tمعرف و 

000/0 sig=) عالوه ابعـاد امنیـت و تابلوهـا و تجهیـزات نیـز باشد. بـهاز جایگاه مناسبی ازنظر گردشگران برخوردار نمی
 نتوانسته نمره مطلوبی از طرف گردشگران به خود اختصاص دهد.

 

 ر مبادی ورودیهای آن دوضعیت امکانات خدماتی و مؤلفه

هـا هـای امکانـات مسـافرتی و گردشـگری و اورژانسـی و انتظـامی منظـر ورودیگیری ایـن مؤلفـه از معرفبرای اندازه
های شهر یـزد بـا دریافـت میـانگین نمـره شده است. از دید افراد جامعه آماری امکانات خدماتی در مبادی ورودیاستفاده

 Tتر از (، کم=000/0sigو ) (- =7/25T)صورت گرفته برای مؤلفه مذکور  Tزمون ، مطلوبیت چندانی ندارد. نتایج آ99/2
هـای امکانـات مسـافرتی، باشـد. میـانگین نمـره معرفدهنده نامطلوب بـودن ایـن مؤلفـه میمورد انتظار است که نشان
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این متغیرهـا در مبـادی دهنده وضعیت نامطلوب نشان 91/2و  02/3های گردشگری و اورژانسی و انتظامی به ترتیب رقم
 باشد.مورد انتظار می Tتر از ( کم-74/23و  -44/23شده برای این دو معرف نیز )محاسبه Tباشد. ها میورودی

 

 های آن در مبادی ورودیوضعیت زیبایی و مؤلفه

ابیت و نقـش آن در های شهر یزد را به لحاظ زیبایی و جذدهد جامعه گردشگران، مبادی ورودیها نشان مینتیجه بررسی

 (.=90/2X) اندزیباسازی کل منظر و سیمای شهر نامطلوب ارزیابی کرده
های شاخص زیبـایی ازجملـه ( شده است. از همین رو تمامی مؤلفه-8/25طرفه در این ارزیابی برابر )یک Tنتایج آزمون 

های هرکدام از حـداقل باشند. میانگین نمرهمیها از مطلوبیت چندانی برخوردار نمعابر، پوشش گیاهی و تابلوها و ساختمان
 (.97/2، 89/2، 81/2تر شده است )کم 4 میانگین مطلوب یعنی

هـای اتومبیـل، هـای ناسـازگار و نـامطلوب ماننـد تعمیرگاهبنابراین کمبود فضای سبز و پوشش گیاهی و تجمـع کاربری
وسـازهای کارگـاهی و بناهـای هـا ساخته و مـابین آنقراضآالت و آهنآوری ماشینانبارهای متروک کاال، سطوح جمع

تـوجهی مسـئوالن هـای خـارج از محـدوده و بیمسکونی پراکنده و فاقد ارزش که درگذشته به علت ارزانی قیمـت زمین
معنـا کـرده ربط و بیکننده آن را بـیدیگر حد و حدود مشخصعبارتاند آغاز شهر یا بهشدهمربوط، در این مناطق احداث

 ست.ا
 

 های آن در مبادی ورودیوضعیت بازنمایی هویت شهر و مؤلفه

ترین عناصر القاکننـده از کلیـت باشند. مهمها نمایانگر چکیده و بطن شهرها میطور که قبالً نیز ذکر گردید ورودیهمان
د شوندگان محسـوب گر هویت و تأثیرگذارترین موضوع بر برداشت ذهنی وارترین عامل نشانعنوان اصلییک موضوع به

ها بر ایجاد نقشه و منظری مطلوب در ذهن عـابران مـؤثر بخش در طراحی ورودیانگیز و هویتگردند، عناصر خاطرهمی
از وضعیت مساعد و مطلوبی  75/2های شهر یزد در بازنمایی هویت شهر با میانگین نمره است. اما متأسفانه نقش ورودی

 برخوردار نیست.
هـای های فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و معمـاری بـا میـانگین نمرههای بازنمایی هویت شهر ازجمله مؤلفهبنابراین مؤلفه

 گونه که هست بازنمایی کنند.توانند هویت شهر یزد را برای مسافران و گردشگران آننمی 59/2، 82/2، 02/3، 59/2
 

 یزد ای شهرهورودی مبادی متغیرهای به مربوط هایمعرف وضعیت .8جدول شماره

میانگین نمونه  ابعاد متغیرها
 (5تا  1)از بین 

مقدار مقایسه  انحراف معیار
 شده

 معناداری tمقدار 

وضــــعیت معــــابر در 
 مبادی ورودی

 000/0 -19/28 4 68/0 92/2 کیفیت

 000/0 -86/23 4 58/0 22/3 امنیت

 000/0 -88/19 4 63/0 29/3 و تجهیزات تابلوها

ــدماتی د ــات خ ر امکان
 مبادی ورودی

 000/0 -44/23 4 74/0 02/3 مسافرتی و گردشگری

 000/0 -74/23 4 81/0 91/2 اورژانسی و انتظامی

 000/0 -92/25 4 70/0 97/2 معابر زیبایی مبادی ورودی

 000/0 -76/12 4 54/1 89/2 پوشش گیاهی

 000/0 -19/26 4 81/0 81/2 هاتابلوها و ساختمان

 بازنمــــایی شــــهر در
 مبادی ورودی

 000/0 -02/28 4 89/0 59/2 فرهنگی

 000/0 -47/22 4 93/0 82/2 اقلیمی

 000/0 -61/18 4 94/0 02/3 اقتصادی

 000/0 -1/25 4 1 59/2 معماری
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 های شهر یزد ازنظر گردشگرانبندی کیفیت ورودیرتبه

طرفه استفاده کرد. از شرایط د از تحلیل واریانس یکبرای مقایسه میانگین متغیرهای کمی در بیش از دو گروه مستقل بای
های موردبررسی دارای واریانس برابـر باشـند. چـون ها دارای توزیع نرمال باشند و گروهتحلیل واریانس این است که داده

جـایگزین نـا پـارامتری تحلیـل واریـانس  که  (Kruskal walis) این شرایط فراهم نیست از آزمون کروسکال والیس
شـده ازلحـاظ متغیرهـای شده است. با آزمون کروسکال والیس مشـخص شـد سـه ورودی بررسیطرفه است استفادهیک

 اند.تحقیق باهم تفاوت معناداری داشته
 

 نتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش رابطه بین متغیر ورودی با چهار متغیر اصلی .9شماره جدول 

 (sig)سطح معناداری  رجه آزادید کای اسکوئر آزمون کروسکال والیس

 000/0 2 77/16 وضعیت معابر

 002/0 2 4/12 امکانات خدماتی

 000/0 2 39/31 زیبایی

 000/0 2 29/28 بازنمایی شهر

 

شده است پس باید نتیجه گرفت بـین متغیرهـای اصـلی تحقیـق بـا  05/0چون سطح معناداری در تمام متغیرها کمتر از 
طور معناداری با هم متفـاوت اسـت های مختلف بهمعنادار وجود دارد و میزان این متغیرها در ورودیمتغیر ورودی ارتباط 

تفت و ازلحـاظ سـه متغیـر  -شود ازلحاظ وضعیت معابر، ورودی یزدمالحظه می (10)طور که در جدول (. همان9جدول )
اند و ، ازنظر پاسخگویان وضـعیت بهتـری داشـتهتهران -دیگر یعنی امکانات خدماتی، زیبایی و بازنمایی شهر ورودی یزد

 در جامعه آماری نیز این نتایج پابرجا اسـت. %95طور که آزمون کروسکال والیس نشان داده است با سطح اطمینان همان
 تری داشته است.شده در رتبه آخر قرارگرفته وضعیت نامطلوبکرمان در تمام متغیرهای بررسی -ورودی یزد

 
 ها برحسب چهار متغیر اصلی تحقیقفاوت میانگین ورودیت .10شماره جدول 

 بندیرتبه میانگین نمونه ورودی متغیر

 
 وضعیت معابر

 2 49/155 تهران -ورودی یزد

 3 20/137 کرمان –ورودی یزد 

 1 82/189 تفت –ورودی یزد 

 
 امکانات خدماتی

 1 59/174 تهران -ورودی یزد

 3 65/133 کرمان –ورودی یزد 

 2 45/170 تفت –رودی یزد و

 1 80/180 تهران -ورودی یزد زیبایی

 3 58/117 کرمان –ورودی یزد 

 2 07/179 تفت –ورودی یزد 

 1 55/191 تهران -ورودی یزد بازنمایی شهر

 3 12/125 کرمان –ورودی یزد 

 2 62/158 تفت –ورودی یزد 

 
وضعیت جامعه  تری برای ما فراهم کند وتواند اطالعات دقیقتحقیق میها ازلحاظ ابعاد مختلف متغیرهای مقایسه ورودی

گانه ازلحـاظ ابعـاد مختلـف هـای سـهمشخص شـد کـه ورودی آماری را برای ما روشن کند. با آزمون کروسکال والیس
در  05/0کمتـر از  کیفیت، امنیت، و...( در جامعه آماری با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. سطح معنـاداری)متغیرهای تحقیق 

 باشد.( نشانگر این تفاوت در بین اعضای جامعه آماری می11جدول )
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 نتایج آزمون کروسکال والیس()با نوع ورودی  ارتباط ابعاد متغیرها .11شمارهجدول 

 (sig)سطح معناداری  درجه آزادی کای اسکوئر متغیرها

 
 معابر 

 000/0 2 68/18 کیفیت

 004/0 2 84/10 امنیت

 004/0 2 14/11 و تجهیزات وهاتابل

 046/0 2 13/6 مسافرتی و گردشگری امکانات

 000/0 2 98/29 اورژانسی و انتظامی

 
 زیبایی

 002/0 2 81/12 معابر

 000/0 2 77/29 پوشش گیاهی

 000/0 2 90/48 هاتابلوها و ساختمان

 001/0 2 09/14 فرهنگی بازنمایی 

 000/0 2 78/2 اقلیمی

 000/0 2 33/31 دیاقتصا

 005/0 2 73/10 معماری

 

مورد از ابعاد متغیرهای تحقیق رتبه اول را داشته است )امکانات مسافرتی و  6تهران در  -دهد ورودی یزدیج نشان مینتا

تصـادی( ها، بازنمایی فرهنگی، بازنمایی اقلیمی، و بازنمایی اقگردشگری، زیبایی پوشش گیاهی، زیبایی تابلوها و ساختمان
کیفیت معابر، امنیـت معـابر، تابلوهـا و تجهیـزات معـابر، )مورد دیگر رتبه اول را داشته است.  6تفت نیز در  -ورودی یزد

تابلوها و تجهیـزات )کرمان تنها در دو مورد  -امکانات اورژانسی و انتظامی، زیبایی معابر، و بازنمایی معماری(. ورودی یزد
های تهران و تفت به رتبه دوم را داشته است و در دیگر موارد در رتبه سوم بوده است. ورودی معابر، و بازنمایی اقتصادی(

( 12) شـده در جـداول زیـرگانـه بررسیها برحسب موارد دوازدهبندی ورودیاند. نتایج رتبهتعداد مساوی در رتبه دوم بوده
 آمده است.

 
 ابر و ابعاد آنها برحسب متغیر مع: تفاوت میانگین ورودی(12جدول )

 بندیرتبه میانگین هاورودی ابعاد متغیرها

 
 
 
 

 معابر

 2 37/156 تهران -ورودی یزد کیفیت معابر

 3 21/153 کرمان –ورودی یزد 

 1 75/190 تفت –ورودی یزد 

 
 امنیت معابر

 2 32/161 تهران -ورودی یزد

 3 59/138 کرمان –ورودی یزد 

 1 43/181 تفت –ورودی یزد 

 
 تابلوها و تجهیزات

 3 54/147 تهران -ورودی یزد

 2 84/150 کرمان –ورودی یزد 

 1 71/185 تفت –ورودی یزد 

 

تفت اختصـاص  -بر اساس جدول فوق، باالترین رتبه ازلحاظ ابعاد کیفیت، امنیت، تابلوها و تجهیزات معابر به ورودی یزد
کرمان ازلحـاظ تابلوهـا و  -بعد کیفیت و امنیت معابر در رتبه دوم ورودی یزدتهران در دو  -به دنبال آن ورودی یزد دارد.

 تجهیزات معابر در رتبه دوم قرار دارند.

 

 ها برحسب متغیر امکانات خدماتی و ابعاد آنتفاوت میانگین ورودی .13شمارهجدول 

 بندیرتبه میانگین هاورودی ابعاد متغیر

 
 امکانات خدماتی

 1 00/173 تهران -دی یزدورو مسافرتی و گردشگری

 3 46/142 کرمان –ورودی یزد 



 1397تابستان  ،2، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدارفصلنامه                                                                                                     126

 2 55/163 تفت –ورودی یزد 

 2 62/170 تهران -ورودی یزد اورژانسی و انتظامی

 3 65/120 کرمان –ورودی یزد 

 1 21/188 تفت –ورودی یزد 

 

تفـت  -فرتی و گردشـگری ورودی یـزدتهران ازلحاظ امکانات خـدماتی مسـا -(، ورودی یزد13) های جدولمطابق داده
 ازلحاظ امکانات اورژانسی و انتظامی در رتبه اول قرار دارند.

 

 ها برحسب متغیر زیبایی و ابعاد آنتفاوت میانگین ورودی .14شماره جدول 

 بندیرتبه میانگین هاورودی ابعاد متغیر

 
 
 

 زیبایی

 

 

 

 2 35/162 تهران -ورودی یزد معابر

 3 14/136 کرمان –ورودی یزد 

 1 64/182 تفت –ورودی یزد 

 1 11/189 تهران -ورودی یزد پوشش گیاهی

 3 88/121 کرمان –ورودی یزد 

 2 80/164 تفت –ورودی یزد 

 1 79/191 تهران -ورودی یزد هاتابلوها و ساختمان

 3 28/108 کرمان –ورودی یزد 

 2 18/175 تفت –ورودی یزد 

 

تهران ازلحاظ پوشش گیاهی و زیبایی تابلوها  -تفت ازلحاظ زیبایی معابر، ورودی یزد -، ورودی یزد(14) بر اساس جدول
 کرمان در تمام ابعاد زیبایی در رتبه سوم قرار دارد. -ها در رتبه اول قرار دارند ورودی یزدو ساختمان

 
 ها برحسب متغیر بازنمایی و ابعاد آنتفاوت میانگین ورودی.15شمارهجدول 

 بندیرتبه میانگین هاورودی ابعاد یرمتغ

 
 
 
 
 

 بازنمایی
 

 

 

 1 23/177 تهران -ورودی یزد فرهنگی

 3 38/132 کرمان –ورودی یزد 

 2 54/168 تفت –ورودی یزد 

 1 42/185 تهران -ورودی یزد اقلیمی

 3 04/128 کرمان –ورودی یزد 

 2 07/163 تفت –ورودی یزد 

 1 39/197 تهران -ورودی یزد اقتصادی

 2 18/139 کرمان –ورودی یزد 

 3 56/137 تفت –ورودی یزد 

 2 03/171 تهران -ورودی یزد معماری

 3 53/136 کرمان –ورودی یزد 

 1 84/171 تفت –ورودی یزد 

 

حـاظ تفـت ازل -تهران ازلحاظ بازنمـایی فرهنگـی، اقلیمـی و اقتصـادی ورودی یـزد -بر اساس جدول فوق، ورودی یزد
 اند.بازنمایی معماری رتبه اول را به خود اختصاص داده

 

 گیرینتیجه

ت یـشدن و جذب جمع یشور به علت صنعتکبزرگ  شهرهایگر یو هم مانند د یگردشگر هایجاذبه یم دارازد، هیشهر 

تـا هـم  کنـدمیرا دوچنـدان  یت شهریریو مد ریزیبرنامهنار هم ضرورت کدر  ویژگین یاست. ا توسعهدرحال سرعتبه
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در امـان بمانـد.  رویـهبیت و توسـعه نـد و هـم شـهر از معضـالت مهـاجرکدا یـشتر ادامه پیب باقوت یرد گردشگرکارک

ر شد، که ذک یطیگر شهرها( با شرایزد )و دیشهر  یشهر ریزیبرنامهدر  یدیلکنقاط حساس و  ازجملهشهر،  هایورودی

ن یا یو از طرف باشندمی هاورودیل به توسعه از سمت ی( متمایل اقتصادیشتر به دالیب) شهرها طرفازیکرا ی؛ زباشندمی

و  ریزیبرنامـهازمنـد مطالعـه و ین طبیعتـاً هاورودیه کنیجه ایدارند. نت یادیت زیاهم یدر بح  رونق گردشگر هاورودی

ت کن مطالعه شریه در اک یگردشگران ازنظر است. شدهانجاماز ین نیهم ین مطالعه در راستای. اباشندمی تریجدینظارت 

وضـعیت ». در بـین متغیرهـا، اندشـدهارزیابیگانه در حدود متوسـط سه هایورودیدر  شدهبررسیر یاند هر چهار متغردهک

است. در بررسی ابعاد متغیرهای  شدهارزیابیکمی بهتر از سه متغیر دیگر )امکانات خدماتی، زیبایی، بازنمایی شهر( « معابر

در حـد  (بر، تابلوها و تجهیزاتکیفیت معابر، امنیت معا)« وضعیت معابر»تحقیق نیز این نتایج پابرجاست. یعنی ابعاد متغیر 

ها زیاد نیست ولی بازنمـایی شـهر از بعـد فرهنگـی و معمـاری در . گرچه تفاوتاندشدهارزیابیباالتر از ابعاد دیگر متغیرها 

 تـرینمهم. بنابراین یکـی از اندداشتهپاسخگویان، در بین دیگر ابعاد متغیرها کمترین مطلوبیت را  ازنظرهای شهر، ورودی

رود تشخیص و با هویت بودن عرصه ورودی شهر است بـه ایـن معنـی قعاتی که از ورودی انتظار برآورده شدن آن میتو

بایـد  مسـئلهکه، افراد انتظار دارند ورودی هر شهر، معرف خصوصیات و عناصر شاخص هویت همـان شـهر باشـد. ایـن 

افزایش پیـدا کنـد چـون یکـی از  هاورودیری شهر در برنامه ریزان شهر قرار گیرد و نمادهای فرهنگی و معما موردتوجه

کـه ایـن ویژگـی  شودمیگردشگری شهر یزد نوع معماری خاص آن است که در اینجا هم مالحظه  هایجاذبه ترینمهم

شهر بـه  هایریزیبرنامهچندان به چشم گردشگران نیامده است. از دیگر نتایج این بررسی که باید در  هاورودیشهر، در 

، در مقایسـه بـا (متغیرهـا تـرجزئیو حتی اکثـر ابعـاد )کرمان در هر چهار متغیر  -توجه شود این است که ورودی یزد آن

امکانـات خـدماتی، زیبـایی و  ازنظـروضعیت معابر ورودی تفـت و  ازنظربدتر داشته است.  مراتببهدیگر وضعیتی  ورودی

 .اندداشتهبازنمایی شهر ورودی تهران وضعیت بهتری 

 

 منابع

مبادی ورودی شهرها و تدوین اصول و معیارهای ساماندهی برای بازیابی  (1385، امیرحسین )پور جوهریابلقی، علیرضا،  (1

 .66-74، صص.53، شماره 18نشریه آبادی، دوره ، شدهفراموشیک فضای شهری 

 .45-56، صص 12 رهشما، 6دوره  نظر، باغ هینشر شهری، منظر در تیهو تداوم (1388د )محم بار، نیآتش (2

عنصری جهت ایجاد هویت مستقل برای منظر شهری، ماهنامه  مثابهبه(. ورودی شهر، 1397باقری، یوسف، منصوری، امیر ) (3

 .5-14 .صص، 60شماره، 15 دورهباغ نظر، 

)نمونه موردی: کالبدی طراحی  هایمؤلفهارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای  (1395، نسیم )تروجنی براتی، ناصر، نجفی (4

 .81-91، صص 19شماره  ،5دوره نماد ورودی شرقی شهر قزوین(. مطالعات شهری،

(. راهنمای طراحی فضاهای شهری، چاپ دوم، شرکت طرح و نشر پیام 1386) حسینپاکزاد، جهانشاه، اسدی خوانساری،  (5

 470 صسیما، تهران، 

رویکرد هویت بخشی به فضای شهری )نمونه موردی: ورودی شرقی  (. طراحی ورودی شهر با1393ترابی، زهره، سیما، یلدا ) (6

 .83-104، صص 36شماره  ،13دوره شهر زنجان(. مدیریت شهری،

آبادی، شماره  نشریه کیفیت محیط در فضای ورودی شهرها، هایمؤلفه(. بررسی 1388خادمی، مسعود، رفیعی جوزم، رضا ) (7

 .84-89، صص.62-61

خیابان(، )نمونه موردی: تهران، خیابان )(. بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری 1389) عبدالهادیدانشپور،  (8

 دانشگاه تهران. به راهنمایی ایرج اعتصام، دانشکده هنرهای زیبا، دکتری، شهرسازی، نامهپایانانقالب(، 

شهری )نمونه موردی: ورودی  ریزیامهبرن(. ساماندهی ورودی شهر با رویکرد 1394، فرحناز )زکی زاده و ، فرزانهزکی زاده (9
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 .1-16عماری و شهرسازی بومی ایران، یزد، صص.اصلی شهر کرج(، همایش ملی م

طراحی ورودی شهر یزد بر مینای تصویر ذهنی شهروندان و گردشگران )نمونه مطالعه:  "(.1390طاهری بروجنی، نسیم، ) (10

کارشناسی ارشد، دانشکده شهرسازی، دانشگاه یزد، استاد راهنما محمدرضا  نامهپایانورودی تهران(،  مبدأبلوار فقیه خراسانی، 

 نقصان محمدی.

شهری )نمونه: محور  ریزیبرنامه نظرازنقطهدر ترکیب منظر ورودی شهر  مؤثر(، بررسی ابعاد 1380ظاهری، مصطفی ) (11

کده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد، دانش نامهپایانتهران(، -ورودی اصلی شهر قزوین، اتوبان قزوین

 استاد راهنما، مجتبی انصاری.

 شهرهاکیفیت محیط شهری در ورودی  هایمؤلفه(. ارتقاء 1392عباس زاده. شهاب، یزدانی، مجید، حسینی شاخن، جواد ) (12
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