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Background: Entrance spaces are one of the most important parts of 

buildings, public utility complexes and cities, which in addition to the function 

of traffic, control and supervision, show the identity of that complex. In the 

past, most of the cities and public buildings in the entrances included entrances 

with distinctive and visual and cultural identities derived from the native 

background. Nowadays, some public complexes, such as universities, have a 

design entrance, and many buildings and complexes lack quality without an 

entrance or entrance portal. 

Failure to pay attention to the necessity of designing and constructing the 

entrance gate and its qualitative requirements in the development of public 

utilities is a problem of this research. 

Objectives: Therefore, the present article aims to explain the position of the 

entrance gate in the identity of public buildings and the do's and don'ts of 

designing them and examining the relevant criteria in the desirability of Tabriz 

University gates. 

Method: This article has been done with descriptive and analytical research 

method and field survey with interpretive strategy and logical reasoning and 

interdisciplinary studies and with library and documentary study methods. 

Result: The results indicate that the entrance space is the main and inseparable 

element of the building, especially public complexes, and the larger the scale 

and generality of the user, the more prominent, appropriate and distinctive the 

entrance needs. In designing the entrances, it is better to use the background 

ideas of the circuit related to the culture and function and the relevant native 

environment. In this regard, it is necessary to pay attention to the qualities of 

efficiency, responsiveness, readability, socialization and event management, 

memory and symbolic and symbolic aspect. The results of the field study 

indicate that in general, in terms of experts, safety and security criteria, 

identification, strong signs and symbols, and ease of access have a high 

coefficient of importance in the desirability of ports. The head of technology 

and information was ranked at the top and the main head of the head was 

ranked at the bottom, which indicates that the head of technology is relatively 

high. 
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  بزرگ هایکاربریطراحی سردر   هایشاخص

مطالعه  )از منظر ادراک کاربرانشهری  مقیاس

 موردی: سردرهای دانشگاه تبریز(

 

   *اصغر موالیی

و    اریستادا معماری  و   دانشکده  ،یشهرساز گروه  معماری 
   .رانیا  ز،یتبر ،تبریز یدانشگاه هنر اسالمشهرسازی، 

 پورعلیرضا داداش 
طراح  یکارشناس  یدانشجو معمار  ،یشهر  یارشد  و    یدانشکده 
 . رانیا  ز،یتبر ،تبریز یدانشگاه هنر اسالم ،یشهرساز

 مهر محمدرضا عزتی  
طراح  یکارشناس  یدانشجو معمار  ،یشهر  یارشد  و    یدانشکده 
 .  رانیا  ز،یتبر ،تبریز یدانشگاه هنر اسالم ،یشهرساز

 

 چکیده 

مسئله:  از    بیان  یکی  ورودی  ی  هابخش   ترینمهمفضاهای 

مجموعهانساختم است    هایکاربریهای  ها،  شهرها  و  عمومی 
که عالوه بر کارکرد تردد، کنترل و نظارت، هویت آن مجموعه  

می نشان  از  را  عمومی  بناهای  و  شهرها  اغلب  گذشته  در  دهد. 
فضاهای ورودی شامل سردرهای با تشخص و هویت بصری و  

یز برخی  حاضر ن  در عصر  اند.فرهنگی بر آمده از زمینه بومی بوده
، دارای سردر طراحی  هادانشگاههای عمومی همچون  از مجموعه

ها نیز بدون سردر یا ورودی فاقد  بوده و خیلی از بناها و مجموعه
سردر   احداث  و  طراحی  ضرورت  به  توجه  عدم  هستند.  کیفیت 

توسعه در  آن  کیفی  الزامات  و   های کاربری مجموعه    ورودی 
 ست. پژوهش ااین  عمومی مسئله

مقاله حاضر با هدف تبیین جایگاه سردر ورودی   روازاین   هدف:

آن طراحی  نبایدهای  و  باید  و  عمومی  بناهای  هویت  و در  ها 
معیارهای مربوطه در مطل تبریز  بررسی  دانشگاه  وبیت سردرهای 

 است. 

این مقاله با روش پژوهش توصیفی و تحلیلی و پیمایش    روش:

با شیوه و  و  ابخانهمطالعه کتهای  میدانی  و    هایتحلیل ای  کمی 
روش    کیفی از  موردی  مطالعه  در  همچنین  است؛  شده  انجام 

توزیع   با  میدانی  بین    379پیمایش  لیکرت  طیف  پرسشنامه 
نرم  دانشجویانو    متخصصان استفاو  آماری  تحلیل  ده افزارهای 
 شده است. 

ورودی    ها:یافته  سردر  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  نتایج 

ج  عنصری و  بناها  داییاصلی  از  های مجموعه  ویژهبهناپذیر 
 تربزرگ عمومی است که هر چه مقیاس و عمومی بودن کاربری  

در   است.  متشخص  و  درخور  برجسته،  سردری  نیازمند  باشد 
انگاره از  است  بهتر  سردرها  زمینهطراحی  با های  مرتبط  مدار 

شود؛   استفاده  مربوطه  بومی  محیط  و  کارکرد  و    طور ه بفرهنگ 
بخشی،  از    کلی هویت  امنیت،  و  ایمنی  معیارهای  خبرگان  نظر 

باالیی  از ضریب اهمیت  نماد قوی و سهولت دسترسی  نشانه و 
نتایج   در  آنها  اعمال  با  که  بوده  برخوردار  سردرها  مطلوبیت  در 

در پرسشنامه اطالعات  و  فناوری  سردر  خبرگان،  و  مردم  های 
در   اصلی  و سردر  رتبه  رتپایینباالترین  قرارترین  که   به  گرفت 

معیارهای  از  فناوری  سردر  باالی  نسبتاً  برخورداری  نشانگر 
 . طراحی سردر است

 

واژگان   ورودی،     :کلید  فضای  محیطی،    هایکیفیتسردر، 

 . هویت، سردرهای دانشگاه تبریز
 
   [  1401/ 5/ 11یافت: ] خ در ی ار ت 

 [ 1401/ 6/ 23پذیرش: ] تاریخ  
    a.molaei@tabriziau.ac.irل: مسئو نویسنده*

 

 مقدمه 

مسافران به  مراجعان یا  سردر ورودی اولین فضایی است که  

شوند؛ در صورت توجه و پرداخت به  هنگام ورود با آن مواجه می 

معنا(  مؤلفه و  عملکرد  )فرم،  محیط  کیفیت  تصویر   تنهانههای 

از سردر ورودذهنی عمیق نقش خواهد    کاربرانی در ذهن  تری 

افزایش  نیز  ورودی  فضای  به  تعلق شهروندان  بلکه حس  بست 

ض باید  ورودی  سردر  یافت  از خواهد  برخورداری  من 

تأمین  دعوت و  ارتباط  برقراری  مکان،  حس  هویت،  کنندگی، 

امنیت، بتواند کریدور بصری )برای افزایش غنای حسی و القای 

اینگونه فضاها امروزه از ساختار    آنکهحالحس ورود( ایجاد کند  

ع و  خوانایی  عدم  بصری،  اغتشاشات  جذابیت  نامشخص،  دم 
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می رنج  فضا  ]سیمای  اینکه    .[1برند  خاطر  به  گذشته  در 

از ی شهر توسط دروازه معین میمحدوده گشت، فضای ورودی 

می شمار  به  شهر  شاخص  ورودی عناصر  فضای  حال  رفت؛ 

یه است که  ای تردد وسایل نقلیک معبر ورودی بر  صرفاًشهرها  

با   شهر  عملکرد  و  مقیاس  تناسب  و   هایکاربریبه  صنعتی 

آن فضای ورودی شهر   وجبمبه که    گشته استکارگاهی مزین  

بهره دیگری  مواهب  از  بصری  اغتشاش  و  جز  است  نبرده  ای 

 . [2]الزم را ندارد مطلوبیت 

از   یکی  ورودی  یا    ترینمهمفضای  ساختمان  یک  عناصر 

م مییک  محسوب  عنجموعه  این  آمدن  شود  بوجود  باعث  صر 

یا   و  مجموعه  ساختمان،  به  رسیدن  شهری حس  فضای  یک 

های مختلفی وجود دارد  . امروزه برای ورود به بنا راه[3]  شودمی

تنه  استگویی  ورودی  نمایش  ورودی،  عملکرد  ورودی  [4]  ا   .

از   سازنده  ترینمهمیکی  مقیاس اجزای  فرد  که  است  بنا  ی 

برقرار مان را لمس و با آن ارتباط  بنا  به همین دلیل ی سانی  کند 

است شهر  مردم  روحیات  انعکاس  ورودی  [5]  ورودی  سردر   .

گشت که فضای  ی قدیمی یک فضای انتقالی محسوب میابنیه 

را به درون متصل می به همراه نمود. عالوه  برون  این سردر  بر 

مید ایفا  نیز  را  انتظار  فضای  نقش  شخص  طوری  کردرگاه  که 

. در زمان  [6]  ماندباران و تابش آفتاب مصون میمنتظر از برف،  

است   گردیده  حذف  ورودی  فضای  اجزای  غالب    ازجملهکنونی 

  صرفاً در فضای ورودی بناهای امروزی    کهطوریبه سردر ورودی  

که   دارد  وجود  راهرو/حیاط  و  در  فضای    موجببه یک  کل  آن 

است   مشاهده  قابل  بنا  از [5]داخل  بسیاری  ورودی  در   .

حتی از سردر ورودی در قالب دروازه    یاسمقبزرگهای  مجموعه

شده   بسنده  خوشامدگویی  تابلوهای  به  تنها  و  نبوده  خبری  نیز 

 است و یا فضای ورودی به عملکرد نگهبانی تقلیل یافته است. 

لغت  در  از  اس   کی  نیمع  ینامهسردر  متشکل  مرکب  م 

معنا به  و    یباال»  ی»سر+در«  خانه  ایدر    .[7]  است  «آستانه 

ر  معنای لغوی سردر در فرهنگ فارسی عمید »باالی چارچوب د

نامه  . معنی سردر در لغت[8]  خانه، باالی در« عنوان شده است 

بنا    صورتینبددهخدا   یا خانه که بر  ذکر شده است: »زینتی از 

خانه   در  واژه[9]  سازند«سر  فرهنگ  کتاب  در  سردر  های . 

ورودی،  معماری   عمارت  از:  عبارتست  ایرانی  تزئینات  سنتی 

و   سازه  ورودی،  در  دروازه  وسازهایساخت اطراف  در،    باالی 

است [10] یا فضایی  در  مدخل،  ورود،  معنای محل  به  ورودی   .

آنجا وارد خانه می  از  ا. عمل ورود می[10]  شوندکه  ز  تواند گذر 

ظریف حاالت  در  یا  و  باشد  سطح  یک  اخدرون  یک  تالف  تر، 

می دسطح  فضای  به  فضا  یک  از  گذر  عالمت  باشدتواند    یگر 

دروازه  فیتعر  در.  [11] اصل  یهابه  مداخل  و  به   یبزرگ  ورود 

م  یهامحوطه   ایو    هیابن گفته  »سردر«  محل  شودی خاص  در   .

کل  مانند مسجد،  مهم  اماکن  ساختمان  سایسردرها    ی دولت  یهاو 

 ی اصل  یتوانند ورودردم بتا م  سازندیم  یاژهیو  یها معموالً سازه

 . [10] ابندیب یآسانبه آن را 

هویت   حاضر  عصر  موضوعات  برانگیزترین  بحث  از  یکی 

پاسخی   هویت  دارد.  هویت  نگرانی  طریقی  به  هرکس  و  است 

است به پرسش در خصوص چیستی یا کیستی موجودات. معنی  

لغت  این است:»آنچه که  کلمه در  نامه آکسفورد چنین ذکر شده 

یا   هویت  کسی  حقیقت،  در  بودن«؛  همان  هست،  چیزی 

خصات است که باعث تشخیص یک  ای از صفات و مشمجموعه

گردد و هدف فرد از افراد دیگر و یا یک شی از اشیای دیگر می
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ا  کردن  پیدا  هویت،  تعیین  استاز  یکدیگر  از  اشیاء  و    شخاص 

پدیده[12] تنها  انسان  به  .  زیرا  دارد  هویت  دغدغه  که  است  ای 

دارد    گفته تقدم  انسان(  مورد  )در  ماهیت  بر  وجود  .  [13]سارتر 

های شخصی و جمعی است که در اولی هویت انسان دارای جنبه

می خود  کیستی  به  مختلف  طرق  به  دنبال انسان  به  و  اندیشد 

ت  واسطهبه گردد که  ابزاری می  را  و در هویت  آن خود  بیین کند 

دارای هویت    نکهآ  بر جمعی انسان با حضور یافتن در جمع عالوه  

شخصی، یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با دیگران  

خوانده  شودمی فرهنگ  که  مشترکی  عناصر  گرفتن  با   شودمی ، 

می جمعی  مجموعههویت  با  و  این  یابد  تاریخ ی  دارای  مسائل 

احداث سردر عبارتضرورت.  [14]  گرددمیمشترک   از:  های  اند 

ابن و  اماکن  به  بخشی  جهتهویت  و  خوانایی  تسهیل  یابی، یه، 

پیام و مفهوم ویژه به مخاطبین،  القای حس ورود به شهر، انتقال  

نشانه   عنوانبه شدن  مطرحایجاد حس تعلق خاطر در شهروندان،  

 ی.و نماد مل یشهر

ورودی   اولین   عنوانبه سردر  شهر/محله/بنا  حریم  معرف 

آن مواجه    چیزی است که ساکنین و مسافرین به هنگام ورود با

عمومیت  می و  بیانگر محرمیت  بایستی  ورودی  لذا سردر  گردند؛ 

با فضا  با دید  نوع  ورودی  اگر سردر  شود    جانبههمهشد.  طراحی 

بنا   محله/  نخستین تصویر ذهنی از شهر/  عنوانبه تواند  حتی می

شود.    در حک  مسافرین  و  ساکنین    کهدرصورتیذهن 

از  پیش پیش  ورودی  سردر  فضای   رؤیتفضاهای  نوع  سردر، 

کنند،   معین  مسافرین  و  ساکنین  برای  را  گفت    توانمیدرونی 

سردر ورودی  حالبااینجنبه نمادین خواهد داشت اما  صرفاًسردر 

خود   نقش  ایفای  به  خواهد    عنوانبه همچنان  حریم  معرف 

 خت.پردا

نمادین و عملکردی    طوربههای دور  سردر ورودی از گذشته

در   بنشهر    هایمقیاس و  میتا  قرار  استفاده  مورد  است.  ا  گرفته 

این   از  مجموعه  هایاس مقیکی  شهری   هایکاربری،  بزرگ 

به    هاستدانشگاه همچون   ورودی  فضاهای  تعریف  نیازمند  که 

ای و نمادین است. امری که در بسیاری لحاظ عملکردی و نشانه

فاقد کیفیات طراحی بوده و یا    یاسمقبزرگ های  از این مجموعه

فرامعی در  معماری  و  شهری  طراحی  نادیده ارهای  طراحی  یند 

است پژوهش عبارت   ترینمهمبنابراین    ؛گرفته شده  این  مسئله 

هویت  اس در  سردرها  اهمیت  و  جایگاه  به  توجه  عدم  از  ت 

کم  هایکاربری و  فضاهای عمومی  کیفی  وجوه  به  توجهی 

یری  ذپانگیزی، اجتماعخوانایی، خاطره  هایکیفیت  ویژهبه ورودی  

نشانه کیفیت  رویدادمداری،  که و  است  سردرها  نمادین  و  ای 

می  طوربه  تضعیف  را  مجموعه  آن  هویت  مجموعه کلی  نماید. 

نیازمند فضاهای ورودی   هادانشگاهعمومی از قبیل    هایکاربری

آن  طراحی  در  که  هستند  مطلوبی  سردرهای  معیارهای  و  ها 

درها و نیز کاربست گوناگونی باید لحاظ شود. بازشناسی این سر

تآن دانشگاه  سردرهای  موردی  نمونه  ارزیابی  در  و ها  بریز 

می متخصصان  و  کاربران  نظرات  پنهان استخراج  زوایای  تواند 

 گیری سردر فضاهای ورودی را روشن نماید. فرایند شکل 

ورودی  فضای  در  دروازه  قالب   در  ورودی  سردر  دیرباز  از 

می  احداث  محالت  و  و  شهر  ورودی    یوعن به شده  فضای  نشانه 

های جدید این  اما با گذشت زمان در پروژه  ؛ شدمی   محسوبنیز  

خی معماری توجه کمتری شده و یا در  عنصر مهم و بارزش تاری

در طراحی   متأسفانهاغلب موارد در صورت پرداختن به این عنصر 

و   سردر  طراحی  مهم  بسیار  مفاهیم  یکسری  به  آن  ساخت  و 

د عناصر  شود و این عامل نیز باعث ایجافضای ورودی توجه نمی 
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میبی  شهرها  در  مجموعه   شود.هویت  برای  سردرها  طراحی 

می  هایکاربری شناسهعمومی  از  یکی  آن  تواند  نمادهای  و  ها 

  تأثیرضرورت توجه با این امر    ترینمهممجموعه محسوب شود.  

پذیری آن و تقویت تعلق سردر با کیفیت در وجه نمادین، رقابت

هایی همچون پردیس مجموعه  طر و احساس هویت به آن درخا

عدم توجه به جایگاه و اهمیت  ود. از طرفی دیگر  شدانشگاهی می

هویت   در  کم  هایکاربریسردرها  و  وجوه  عمومی  به  توجهی 

ورودی   فضاهای  خاطره  هایکیفیت  ویژهبهکیفی  -خوانایی، 

ای و نمادین پذیری و رویدادمداری، کیفیت نشانهانگیزی، اجتماع

و  سردرها   عملکردی  و  ادراکی  مسائل  بروز    یجه درنتموجب 

مجموعه    ضعیف آن  این    کلیهدف    روازاین .  شود می هویت 

و ورودی  فضای  طراحی  کیفی  معیارهای  تدوین   سردر   پژوهش 

جزئی    بزرگ شهری است. همچنین هدف  هایکاربریمجموعه  

تبریز   دانشگاه  سردرهای  وضعیت  ارزیابی  نیز  با  پژوهش 

 باشد. می ن معیارهای مستخرج از مبانی و از منظر ادراکی کاربرا

مورد  ابنیه  ورودی  فضاهای  در  که  عناصری  اولین  از  یکی 

شد نمای فضای ورودی گرفت و بدان پرداخته میتوجه قرار می 

قرن اول هجری    و بخصوص سردر بود؛ این عنصر از نیمه دوم

م پرداخته  و  تزئین  مساجد  ورودی  فضای  استیدر  ؛  [15]  شده 

شکل  روند  بررسی  برای  نمونه  بهترین  فضای  بنابراین  گیری 

ها برای به دلیل اهمیت آن چراکهورودی و سردر، مساجد هستند 

ها مراقبت به عمل  مردم از جنبه هم دینی و هم اجتماعی، از آن 

طرفی  آمده  می از  می است.  سعی  نیز  بهترین معماران  نمودند 

. نخست در  [15]جد بکار ببرند  خود در مستجارب و ابتکارهای  

استفاده   و سفالی  آجری  تزئینات  از  از  میسطح سردر  بعدها  شد 

کاری نیز بهره  اواخر دوره تیموریان و بخصوص صفویه از کاشی 

رود ی پهلوی اول، و. در دوران معاصر در اواخر دوره[15]  بردند

استفاده گشتن  رایج  موجب  ایران  به  مدرن  معماری  از    سبک 

ر شد.  مصالح جدید و به حذف تزئینات نمای فضای ورودی منج

  وسازساختاز دوره پهلوی دوم همراه با افزایش هزینه    یجتدربه 

گرفت   خود  به  نزولی  روند  سردر  وجود    کهطوریبه اهمیت 

گردیدند  کتیبه حذف  منازل  ورودی  سردر  به  های  تنها  و 

 . [16] ده شدسردرهای ساده بسن

طراحی  دروازه  ایهداالن طراحی   سازوکارهای  فهم  با  ای 

محیطی   کیفیت  ارتقای  و  ساماندهی  فرایند  در   ای مکانه شهری 

. پژوهشی تحت عنوان  [17]   کندهمگانی بیرونی جای پا پیدا می

  کیفیت محیط در فضای ورودی شهرها« بر  هایمؤلفه »بررسی  

ساخت کیفیت  که  است  باور  ورودی  این  حاشیه   صورت به وساز 

نبود نظارت بر این  ان از خودرو بودن جریان توسعه و  ده، نشپراکن

. پژوهش مذکور فضاهای ورودی شهرها را با  [1]  باشدفضاها می

ده و را بررسی کر ییمعناهای فرمی، عملکردی و توجه به ویژگی 

حوزه   سه  در  را  ورودی  فضاهای  خارجی،   مستقلیمهنسپس 

و   میانی  و می   دیبنتقسیمداخلی    مستقلیمه نمستقل  کند 

فضاهای شهری    هایمؤلفهدرنهایت   در  را  معنا  و  عملکرد  فرم، 

کند بررسی کرده و آنها را در سه حوزه ورودی شهر ارزیابی می

فضای    هایویژگی . در پژوهشی دیگر تحت عنوان » بررسی  [1]

عرصه   عنوانبه ورودی   در  بصری  حریم  و  عمومی مفصل  های 

ها را در بافت کهن  نهرودی خافضای و  هایویژگی مجاور« ابتدا  

میش در  ناسایی  را  ورودی  فضاهای  نقش  و  جایگاه  سپس  کند 

می بررسی  کهن  بافت  در  را  محرمیت  اصل  این  تبیین  کند. 

بر معبر    پژوهش  عمومیت  و  عرض  از  هرچه  که  است  باور  این 
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می  کاسته  فضا  این  کالبدی مجاور  ابعاد  و  اجزا  تناسب،  به  شود 

 هایورودییابد این در حالی است که  فضای ورودی کاهش می

ترین معبر واجد تمامی عمومی  عنوانبهشکل یافته در گذر اصلی  

این  اجزای  که  است  ورودی  فضای  یک  دهنده  تشکیل  اجزای 

بن و  فرعی  معابر  در  نیمه    عنوان بهبست  فضا  فضای  یک 

 .[18] یابدتا حد یک درب کاهش می خصوصییمهن -عمومی

خو پژوهش  در  »ضواقریب  عنوان  تحت  و  د  ساماندهی  بط 

معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها« ابتدا انواع  

ورودی  گروه  سه  در  را  آنها  و  کرده  شناسایی  را  ورودی شهرها 

ایستگاه    -شهر شهر  ورودی  شهر  آهنراه خیابان،  ورودی    -و 

  مؤثرعوامل    کند. در ادامه این پژوهش بهبندی می فرودگاه دسته

ط شهر  راحی  در  به  ورودی  مسیرهای  پیرامونی  محیط  و  فضا 

و کیفیت  توالی  اشاره شده  و  پیوستگی وحدت  های حس مکان، 

ریتم دار و خطی فضا بیان   هایویژگیها و  فضاها، تناسبات، لبه

و  می طراحی    یتدرنهاشود  معیارهای  و  ایجاد   ازجملهضوابط 

متنوع،   مق  هایکاربری  یجادامناظری  حفظ  و  گوناگون،  یاس 

نسب به  اندازه  موزون،  آسمانی  خط  ایجاد  همجوار،  مناطق  به  ت 

یر در طول مسیر و... مطرح  وجود آوردن فضاهای متنوع و دلپذ

 . [2شود ]می

با    شهر  ورودی  »طراحی  عنوان  تحت  دیگر  پژوهشی  در 

طراحی   هدف  با  که  شهری«  فضای  به  بخشی  هویت  رویکرد 

  ل امروزی با توجه ش شده شهری به شکدوباره یک بخش فرامو

؛  شده استانجامبه نیازهای زمان حال و شناخت هویت شهری  

فضای شهری بررسی شده    یدهندهیلتشکابتدا مفهوم و اجزای  

دهنده  تشکیل  اجزای  از  جزئی  شهر  ورودی  مفهوم  سپس  و 

می مطرح  بوده  شهری  هویت، فضای  مفاهیم  ادامه  در  شود؛ 

بررسی شد شهری  و  هویت  ط  منجر  یتدرنهاه  فضای به  راحی 

 .[11گردد ]ورودی شرقی شهر زنجان می 

سنتی  معماری  در  ورودی  »فضاهای  کتاب  در  سلطانزاده 

را   ورودی  فضاهای  انواع  تشکی  بندیتقسیمایران«  اجزای  ل و 

. وی بر این عقیده هست  [15]  کرده استدهنده آنها را معرفی  

.  [15]  باشدخارجی هر بنا میطح از نمای  ترین سکه سردر مزین

کیفیت  پژوهش  این  اصل    ازجملههایی  در  ،  مراتبسلسلهرعایت 

تقارن،  اصل  محور،  تزئینات،    رعایت   اصل  نحوه  انسانی،  مقیاس 

ها مطرح برای طراحی ورودی حفظ محرمیت و سهولت دسترسی  

را    هایپژوهش  توانمی کلی    طوربه .  [15]  شودمی شده  انجام 

نمو تحلیل  که  چنین  مقیاس    هاوهشژپتمامی    تقریباًد  در  یا 

بنا،   ورودی  مقیاس  یا  بوده  شهر  به    اصالً  کهطوریبه ورودی 

 شهری پرداخته نشده است.  مقیاسبزرگ هایکاربریورودی 

 ها مواد و روش

مقاله   • این  اصلی  پرسش  پژوهش  مسئله  طرح  با 

ضرورت  از:  است  طراحی عبارت  کیفی  معیارهای  و  اصول  ها، 

ک  هایکاربریسردرهای   هعمومی  راستا  دامند؟  این  در  مچنین 

بیان نمود:»  پرسش  توانمی به شرح ذیل  را  های فرعی تحقیق 

چه   و جهان  ایران  معاصر  و  سنتی  معماری  در  ورودی  فضاهای 

های مطرح شده تحقیق با توجه به پرسشایی دارند؟«  هویژگی

با   که  است  تحلیلی  و  توصیفی  تحقیق  روش  نیازمند  حاضر 

کتاب  هایشیوه اسخانهمطالعه  و  میدانیای  پژوهش  و  و   نادی 

 شود.انجام می کمی و کیفی هایتحلیل
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معیارهای  • جایگاه  بررسی  موردی،  مطالعه  بخش  در 

انجام گردید:   ترتیب زیر  به  تبریز  مربوطه در سردرهای دانشگاه 

ضریب   تعیین  لیکرت(  طیف  روش  )با  پرسشنامه  توزیع  الف( 

ی بین خبرگان  ضوعمو  صورتبه اهمیت معیارهای طراحی سردر  

شهرسازی و  معماری  )اساتید  و    دانشگاهی  تبریز    هنر دانشگاه 

آماری    ی اسالم جامعه  که  می   28تبریز  تشکیل  را  به  دادندنفر   )

بین    20تعداد   لیکرت(  )طیف  پرسشنامه  توزیع  ب(  عدد 

تبریز  دانشجویان   آماری    بادانشگاه  چهارجامعه  و   هزار   بیست 

می  تشکیل  را  از    عدد  379د  تعدابه    دادندنفری  استفاده  با  که 

پرسشنامه این  گردید.  تعیین  مورگان  تصاویر جدول  بانضمام  ها 

شونده    یاگونه به سردرها   پرسش  هر  که  است  گردیده  توزیع 

ج( اعمال ضرایب    نماید.و ارزیابی    تمامی سردرها را تجربه کرده

دست اهمیت   رتبه    به  محاسبه  سپس  و  الف  بخش  در  آمده 

از   متخصصانسردرها  و  مردم  از    نظر  استفاده  با   افزارنرم که 

استفاده گردید. فرآیند   Topsisو    Spss،  Excelتحلیل آماری  

و   مسئله  طرح  از  پس  که  است  صورت  این  به  تحقیق  انجام 

واژه  به  آن  گونهضرورت  تحلیلی  شناسی،  بررسی  شناسی، 

ته  سردرها از گذشته تا معاصر در جهان و ایران پرداخ  هایویژگی

مؤلفهشده   ادامه  در  و  است.  با    هایکیفیتها  سردرها  طراحی 

مانند    هایکاربریبر    تأکید دانشگاهی   های پردیسعمومی 

جمع بحث  پایان  در  و  شده  نتیجه پرداخته  و  ارائه  بندی  گیری 

 شود. می
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تار  کی  یط بخش    7به    هیابن  یورود   یاجزا  یخیروند 

 ،یدرگاه، هشت  طاق،شین، پاند از: جلوخااست که عبارت  دهیرس

ا قسمت  وانیداالن،  ساباط.  فضا  یو  سطح  در   یورود  یاز  که 

سطح    نی. اشدیم  دهیقرار داشته است سردر نام  یدر ورود  یباال

فضاها انواع  در  فضاها  یورود  یرا   ی ناها ب  یورود  یبخصوص 

فت که معموالً  گ  توانمی   شی. کمابکردندی م  ن یینسبتاً بزرگ تز

در سردرها  فضا   سطح  نما  نیترنیمز  ی ورود  یهر  از   ی سطح 

تز  یخارج در  است.  بوده  بنا  آجرکار  نیی هر  انواع  از   ،یآن 

 .[15] اندکردهیاستفاده م یمقرنس و گچبر ،یکاریکاش

شامل    -فضایی   ازلحاظ مربوطه  محیطی  کیفیات  کالبدی، 

نشانه،   نقش  ایفای  مکان،  حس  استحکام،  تشخص،  هویت، 

تنوع،  و  هماهنگی  هستند.    وحدت،  تجانس  و  انگیزی  نقش 

فضایی الزامات  برای   -همچنین  ورودی  فضاهای  کالبدی 

 های ایدهاند از: خالقیت و استفاده از  عمومی عبارت  هایکاربری

عناصر    کارگیریبه فرم شاخص، تناسبات فضایی،  معماری بومی،  

 هایورودیمعماری معرف، طراحی پیش فضای ورودی، تعریف  

 در پالن و نماها و مقاطع. ی قابل ادراک دسه اصلی و فرعی و هن

گذشته فیزیکی در  مکان  یک  تنها  ورودی  مفهوم  دور  های 

ل  نشینی این مفهوم نیز در طوبوده است که با ایجاد شهر و شهر 

که تبلور کالبدی آن را تحت    است  یدهگردتر  زمان کامل و کامل

می  دروازه  ایالم  [19]  شناسیمعنوان  معابد  ورودی    له وسیبه . 

گاو شیر،  می   مجسمه  محافظت  سگ  نوعی  و  .  [20]  شدنر 

بنا  یورود بزرگ و مهم معماریاصلی  شهری در مکانی   -های 

می  بنا  استقرار  پیرامون  و  باز  فضای  از  که  قابل    یخوببه یافت 

های یکی از نمادها و نشانه  عنوانبه. ورودی  [18]مشاهده باشد  

نمایانگر فرهنگ و هویت شهر در و    شهر،  بازدیدکنندگان  ذهن 

است مک[21]  ساکنین  اولین  فضا  هر  ورودی  با  .  که  است  انی 

حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حد خصوصی و  

. سردر  [22]  شودضا کشف میف   هایویژگی عمومی بودن و سایر  

بنا به سبب نمایان باورها و آداب ورود نقش آی  ینی دارد ورودی 

[23]. 

یطی مربوطه شامل  حرکت، کیفیات مح  از لحاظ دسترسی و

ورود،   حس  القای  سهولت  نفوذپذیری،  واسطه،  نقش  ایفای 

الزامات دسترسی و حرکت فضاهای  دسترسی هستند. همچنین 

مداری، رعایت  عمومی عبارتند از: پیاده  هایکاربری ورودی برای  

درب  مراتبسلسله جدایی  حرکت،  برای  فضایی  بستر  ایجاد   ،

 ایمنی و امنیت.  سواره و پیاده و

سردر   و  ورودی  فضای  با قدیم    یهابنعملکردهای    5  غال 

می  شامل  را  زیر  ایجاد  مورد  بنا،  ورودی  کردن  مشخص  شود: 

عهده    مراتبسلسله به  و  معبر  در  تنوع  ایجاد  بسته،  به  باز  از 

بنا، حل اختالف سطح کوچ بنا،  گرفتن نقش تظاهر خارجی  با  ه 

بنا  صاحب  شخصیت    ک ی  انعنوبه   یورود  یاضف .  [24]  بیانگر 

اصل  یارتباط  یفضا بصری)کارکرد  نظر  از  ادراک  ی(    ی فضا  یو 

ب با فضاها  کی  نیرابط  و    یشهر  یمکان  بااست   یاریمع  غال 

هو  صیتشخ  یبرا و  اجتماع  یمعمار  تیارزش  بنا   یو  هر 

شهرها در  پ  یدارا  یبخصوص  و  متراکم  شمار   وسته،یبافت  به 

بنا اصول متناسب    کی  یورود  یفضا  یطراح  در.  است  آمدهیم

آن   محرمازجملهبا  حفظ  طمأن  تی:  و  خضوع  با  ورود    نه، یافراد، 

بنا   نیب  وندیپ  جادیشهر و ا  ی مایشاخص و خوانا نمودن بنا در س

 .[15] شدیدر نظر گرفته م یشهر یو فضاها

شامل   مربوطه  محیطی  کیفیات  شهری،  منظر  لحاظ  از 

پذیرندگی،   زیبایی،  تشخص،  مطلوب خوانایی،  ذهنی  تصویر 
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برای  ورودی  فضاهای  شهری  منظر  الزامات  همچنین  هستند. 

سکانس   هایکاربری از:  عبارتند  ورودی عمومی  فضای  بندی 

مقیاس    صورتبه  ورود،  از  پس  و  ورود  حین  و  ورود  از  قبل 

دید و    مناسب،  طبیعی  شاخص  نقاط  ایجاد به  انسان،  ساخت 

 ها، نورپردازی مناسب.تقارن در جداره 

ن بنا  ورودی  است سردر  خانه  ساکنین  و  ذهنیت  از    مادی 

اقتصادی   -2دفاعی و امنیتی    -1های ورودی شهر:  . نقش [23]

کاال تبادل  فضای  و  کاروانسرا  مالیات   -)وجود  و  عوارض  اخذ 

اجتماعی   -3ات کاال توسط حکومت(  )گمرک( از صادرات و وارد

شهر از حضور  ناشی  تفریحی  و  اجتماعی  فعالیت  و  )وجود  وندان 

مسافران بدرقه  -توقف  و  مجسمه(  -استقبال  با  بزرگان    معرفی 

[21]. 

از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، کیفیات محیطی مربوطه شامل  

اجتماعزمینه ورود،  آداب  خاطر  گرایی،  تعلق  و  نمادین  پذیری، 

ورودی   فضاهای  فرهنگی  و  اجتماعی  الزامات  همچنین  هستند. 

عبارتن  هایکاربری برای   امکان  عمومی  از:  اجتماع   گیریشکل د 

های معماری بومی و پرهیز در فضای ورودی، استفاده از موتیف

 معماری غیربومی. هایسبک از 

شا مربوطه  محیطی  کیفیات  مدیریتی،  لحاظ  امنیت،  از  مل 

بودن هستند. همچنین    فردمنحصربه کنترل و نظارت عمومی و  

برای   ورودی  فضاهای  مدیریتی  عمومی    یهاکاربریالزامات 

های عمومی در کنار سردر ورودی، پرهیز  عبارتند از: ایجاد پاتوق 

ایجاد  عدم  عمومی،  عرصه  با  هماهنگ  الحاقی  عناصر  از 

نب دارا  محله،  ورودی  سردر  در  ویژگی  گشودگی  ودن 

 )محله(.  کنندگیدعوت

فوق،   مباحث  به  توجه  سردر   توانمی با  طراحی  معیارهای 

فرهنگی و    هایپردیس،  هاانشگاهدهای عمومی از قبیل  مجموعه

کلی در قالب دیاگرام زیر نمایش    طوربه اجتماعی، ورزشی و ... را 

 داد.
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 نمونه موردی؛ سردرهای دانشگاه تبریز 

ایده   از   تأسیسنخستین  پس  سال  یک  تبریز  در  دانشگاه 

مطرح شد. مکان اولیه    1325ی جنگ جهانی دوم در سال  خاتمه

د آذربایجان  داندانشگاه  میدان  در  پسران  دانشسرا  محل  شسرا  ر 

جهانشاه دکتر  را  آن  ریاست  و  از  بوده  پس  داشت.  عهده  به  لو 

ایران و سرنگونی دولت    یریگبازپس ارتش  به دست  آذربایجان 

تازه   مؤسسه  آذربایجان  آذربایجان    تأسیسخودمختار  دانشگاه 

منحل شد. در دی ماه همان سال از سوی دانشگاه تهران دو تن  

ناما به  استادان  حبیب"های  ز  بابا  "و    "یمصطفی  خان 

اندازی واقعی دانشگاه در تبریز یافتند تا جهت راه  مأموریت"بیانی

در   نمایند.  بعدها  1346  سالاقدام  که  تبریز  دانشگاه  دانشگاه "، 

دانشگاه    "آذرآبادگان گردید.  واقع  کنونی  مکان  در  شد  نامیده 

دانشگاه از  یکی  اتبریز  قدیمی  اولینهای  در شهر  است.  یران  ها 

دارای   تبریز  می  600دانشگاه  مساحت  باشد  هکتار 

(https://www.tabrizu.ac.ir/) دارای درب دانشگاه  این   .

در  مت  هایورودی که  است  تالش    هایسالعددی  به  اخیر 

درب  این  از  برخی  برای  استان  و  دانشگاه  عزیز  مسئولین 

ورودی این    4است.  ها سردرهایی طراحی و احداث شده  ورودی

و  تحقیقات  مرکز  درب  ورودی  اصلی،  درب  ورودی  دانشگاه 

درب   دو  شماره  ورودی  و  پزشکی  علوم  درب  ورودی  فناوری، 

 ر بلوار نیایش( مورد پرسش واقع شدند. علوم پزشکی )واقع د
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 ها یافته

قبیل    های کاربریامروزه   از  شهری  ، هادانشگاهعمومی 

دولتیبیمارستان ادارات  مجموعهها،  ورزشی،  ،  و  تفریحی  های 

ای در حیات و های فرهنگی و فرهنگسراها نقش عمدهمجموعه

این   دارند.  شهری  در    هاکاربریهویت  تخصصی  مراکز  و 

باالی   حجم  بزرگ،  مقیاس  تنوع،  تعدد،  از  معاصر  شهرهای 

به   توجه  با  برخوردارند.  تخصصی  کارکردهای  و  مراجعین 

خصصی و مراجعه روزانه صدها وابستگی شهروندان به خدمات ت

ه فضاهای  های مختلف این مراکز، ضروری است کنفر به بخش 

مند برخوردار باشد چرا  ورودی مربوطه از کیفیتی متمایز و هویت

در   اختالل  و  یکنواختی  سردرگمی،  به  صورت  این  غیر  در  که 

را   ورودی  فضاهای  شد.   خواهد  منجر  در   توانمیکارکردها 

ابعامؤلفه و  نمود.  ها  استخراج  را  آن  الزامات  و  بررسی  مربوطه  د 

در می  هامؤلفه این   فضایی  تواند  و  _ ابعاد  اجتماعی  کالبدی، 

منظر شهری و مدیریتی   فرهنگی، کارکردی، دسترسی و حرکت،

 بررسی شود. 

 ی کارکردی فضاهای ورودیمؤلفه

های( ورودی شهرها به سبب نقش ارتباطی  )  دروازهدر قدیم  

انجام مکان  محسوب  فعالیت  و  شهری  مهم  فضاهای  از  ها، 

امتداد  شدند که معموالً در حصار  می یا ربض در  پیرامون حومه 

می   شهریبرون های  جاده کارکردهای  [25]  یافتنداستقرار    .

است:   زیر  شرح  به  زمان  این  در  )1دروازه  ارتباطی   ترین مهم. 

بیگا 2کارکرد(   برابر  در  شهر  از  )دفاع  امنیتی  و  دفاعی  و  .  نگان 

راهزنان(   مقابل  شهر  داخل  امنیت  )دریافت 3حفظ  اقتصادی   .

کاروان کاالهای  از  عوارض  اخذ  و  تجاری(  مالیات  . 4های 

فعالیت )وقوع  فراغت/  اجتماعی  اوقات  گذران  و  اجتماعی  های 

استقب حاکم/مراسم  قدرت  نمایش  برای  بدرقه  مکانی  و  ال 

 . [25]اشخاص مهم( 

دروازه   عالوه ورودیبر  برای    ی  نیز  شهر  داخل  در  شهر 

احداث   دروازه  نیز  بازار  و  محالت  ورودی  در  بیشتر  امنیت 

که  می امنیتی    جزبه گشت  داشت    صرفاًکارکرد  ارتباطی  نقش 

بناهای  از  بسیاری  گذشته  در  تبریز(.  باغمیشه  دروازه  و  )بازار 

مسجد نظیر  دارای    شهری  مدارس  و  کاروانسرا  مزارها،  جامع، 

دند که با قرار دادن سردر ضمن تزئین کردن، چندین ورودی بو

می مشخص  را  اصلی  در ورودی  ورودی  کارکردهای  نمودند. 

از:   بودند  عبارت  مسیر  1قدیم  تغییر  )فضای  ارتباطی  و  انتقالی   .

ل  . اجتماعی )محل مالقات و تباد2حرکت/مکان توقف و انتظار(  

بدرقه مهمان(    نظر/ اقتصادی )وجود دکان ی3استقبال و  ا دکه . 

 .[25]کنار مساجد و مزارها( 

امکان   شامل  مربوطه  محیطی  کیفیات  کارکردی،  لحاظ  از 

رویدادمداری  و  کارایی  آرامش،  و  آسایش  نظارت،  و  کنترل 

برای  ورودی  فضاهای  کارکردی  الزامات  همچنین  هستند. 

اند از: ایجاد مبلمان انتظار و استراحت  عمومی عبارت هایکاربری

گی تناسب  مکث،  مراجعین تو  حجم  حداکثر  با  ورودی  های 

در ایام خاص، امکان برگزاری مراسمات خاص سیاسی و    ویژهبه 

 مذهبی در فضای ورودی. 

شماره   شکل  به  توجه  با  پژوهش  این  مفهومی    1در  مدل 

به    379بررسی    منظوربه پژوهش   تصاویر  پرسشنامه  انضمام 

و  سردرها توزیع    تهیه  تبریز  دانشگاه  دانشجویان  که بین  گردید 

)با احتساب جامعه آماری   از جدول مورگان  استفاده  با  تعداد  این 

است  24000 شده  تعیین  تبریز(  دانشگاه  دانشجویان  در  نفری   .

اجتماع  13پرسشنامه   تاریخی،  پیشینه  و  و کیفیت قدمت  پذیری 
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مراجعین، سهولت دسترسی سواره  روید ایمنی  و  امنیت  ادمداری، 

م آسایش  و  آرامش  پیاده،  انتقال  و  قوی،  نماد  و  نشانه  راجعین، 

هویت  خوانایی،  زیبایی،  و  بخشی، خاطرهپیام،  سرزندگی  انگیزی، 

مورد  سردرها  تمامی  برای  لیکرت  طیف  قالب  در  مکانیابی 

با تحلیل داده نتایج زیر حاصل   هاسنجش قرار گرفت؛ سرانجام 

 نمودار قابل مشاهده است.  صورتبه گردید که 

 

نمود به  توجه  میبا  مشاهده  فوق  بازهارهای  ی شود 

برابر  ا سردرها  به  مردم  کمترین   76/3تا    54/1متیازدهی  است. 

پیشینه و  قدمت  کیفیت  به  متعلق  علوم    امتیاز  سردر  تاریخی 

( به کیفیت سهولت 54/1پزشکی جدید  امتیاز  بیشترین  و  بوده   )

 ( تعلق دارد.76/3سی سواره و پیاده سردر اصلی )دستر

 

ت به  با  میوجه  مشاهده  فوق  بازهنمودارهای  ی شود 

برابر  امتیازده نیز  سردرها  به  متخصصان  /  85/1ی   75/3تا 

به  متعلق  امتیاز  کمترین  اصلی    است.  سردر  پیام  انتقال  کیفیت 

اصلی و   ( بوده و بیشترین امتیاز به کیفیت مکانیابی سردر85/1)

 ( تعلق دارد.75/3سردر فناوری و اطالعات )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            12 / 17

https://udd.modares.ac.ir/article-40-61446-fa.html


 1401 زیی/ پا3/ شماره 3دوره  ی شهر  یگفتمان طراح یمجله علم
 

49 

تع جایبرای  برای همهیین  بایستی  و گاه سردرها  معیارها  ی 

اختصاص  کیفیت یا وزن  اهمیت  از جانب متخصصان ضریب  ها 

کیفیت قدمت    13ای با  داده شود. بدین منظور پرسشنامه جداگانه 

پذیری و رویدادمداری، امنیت و ایمنی و پیشینه تاریخی، اجتماع

آرامش   پیاده،  و  سواره  دسترسی  سهولت  آسایشمراجعین،    و 

خوانایی،   زیبایی،  پیام،  انتقال  قوی،  نماد  و  نشانه  مراجعین، 

 انگیزی، سرزندگی و مکانیابی مطلوب در  بخشی، خاطره هویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها عدد تهیه شد تا به کیفیت 25قالب پاسخ کوتاه به تعداد 

از عدد   اهمیتی  این    5تا    1ضریب  در  شود.  داده  اختصاص 

هو کیفیات  و  یتضرایب،  نشانه  سهولت  بخشی،  قوی،  نماد 

برخوردارند.   باالیی  امتیاز  میانگین  از  امنیت  و  ایمنی  دسترسی، 

زیر   جدول  شرح  به  متخصصان  دیدگاه  از  ضرایب  این  میانگین 

دیده و در نمودار شکل  بندی سردرها اعمال گراست که در رتبه 

 ظه است: قابل مالح 6
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نمو  طورهمان در  می که  مالحظه  فوق  هم  دار  دید  از  شود 

هم   و  جایگاه مردم  از  اطالعات  و  فناوری  سردر  متخصصان 

ی سردرها برخوردار است. سردر اصلی از  باالتری نسبت به بقیه 

تری نسبت به سایر سردرها قرار نظر هر دو گروه در جایگاه پایین

نیز   امتیازدهی  نظر  از  علوم    برخالف دارد.  و  اصلی  سردرهای 

علوم  پزش و  اطالعات  و  فناوری  سردرهای  قدیمی،  پزشکی  کی 

دریافت   متخصصان  و  مردم  جانب  از  مشابهی  امتیاز  جدید 

 اند. نموده

گونه  طورکلیبه  ورودی  در  فضاهای  که  دارند  مختلفی  های 

محله(،    هایمقیاس و  شهری  )بافت  شهر  از  بخشی  شهر، 

بناهای  هایکاربری  مجموعه و  شهری  فضاهای  شهری،   عمده 

که   مربوطه    برحسب تواند  می  هرکداممهم  شرایط  و  مقیاس 

مقیاس    ازجمله هرچه  شود.  طراحی  و  مطالعه  کاربران  نظر 

جنبه  تربزرگ بر  توجه  که  است  بدیهی  ساماندهی  باشد،  های 

بالفصل   حوزه  در  فضاها  و  بر کارکردها  توجه  خوانایی،    ضمن 

سایر   و  بود.  حضورپذیری  خواهد  ضروری  محیطی  ن  ایکیفیات 

بر نگرش    تأکیدشهری با    هایعملکردیعه  وامر در مقیاس مجم

میفر محیطی  کیفیات  بر  تمرکز  و  خوانایی،  ایندی  به  تواند 

بیافزاید. امری که در دهه های اخیر  پاسخدهی و مطلوبیت فضا 

  های بافتبوده و به گسترش    یتاهم کم  غالباً در شهرهای ایران  

حوزه  هاشهرک،  هاکاربریشهری،   عملکردی  هاو   هویتیبیی 

مسکونی   آموزشی،  فناوری،  صنعتی،  شهرهای  ...  همچون  و 

 است.  منجر شده

 گیرینتیجه   و بحث

شد    گونههمان بیان  حوزه    هایپژوهش که  در  موجود 

و    فضاهای ورودی در دو مقیاس ورودی شهر و ورودی بنا بوده

مجموعه   ورودی  همچون  مقیاسبزرگ  های کاربری به  ی 

اکنون پژوهشی انجام نشده است که این امر نوآوری  ت  هادانشگاه

در   هم  و  نظری  مبانی  در  هم  که  است  مقاله  این  بداعت  و 

پیشینه  تحلیل  همچنین  است.  مالحظه  قابل  میدانی  مطالعات 

می نشان  به پژوهشی  شهری  مقیاس  در  پژوهشگران  که    دهد 

و   تمرکز  فرم  به  معماری  مقیاس  در  و  اند،  داشته  تأکیدعملکرد 

جامع  کهحالیدر نگاهی  با  حاضر  و    گانهشش  هایمؤلفه ،  مقاله 

مربوطه   نوآوری  معیارهای  ضمن  که  است  نموده  استخراج 

 نماید. پژوهشی به فرایند طراحی و مطلوبیت آن کمک می

فراتر و بیشتر از فضا و کالبدی صرف بوده    فضاهای ورودی

مؤلفه باز  مورد  در  امر  این  است.  برخوردار  متعددی  و  های  ناها 

دل  هادانشگاه  ازجملهکارکردهای عمومی   و    یلبه  بزرگ  مقیاس 

فضای  است.  برخوردار  مضاعفی  اهمیت  از  مراجعین  زیاد  تعداد 

فضا  یبخش  عنوانبه سردر   ا  ،یورود  یاز  بر  نقش    نکهیعالوه 

معرف  یمهم دار  یدر  با  دارد  شاخص  باماکن  معا    ی ارهایودن 

نشانه    ک ی  عنوانبه   واند تیم   رینظی ب  ی جلوه بصر  ازجمله   یطراح

مل  یحت سطح  شود؛    یدر  با  نیبنابرامطرح  امکان  حد  در   دیتا 

توجه شود   یطراح  یارهایو مع  هاتیفیک  ساخت سردر به اصول،

مع به  توجه  عدم  که  م  یطراح  یارهایچرا   تنها نه   گرددی موجب 

فضا خوب  یورود  یسردر  کاربر  یبرا  ی معرف  عملکرد    ینوع  و 

بلکه    کی نباشد  قابلمکان  برا  اتیو خصوص  هات یسردر    ی الزم 

را نداشته و حس تعلق خاطر    یو نماد مل  یبه نشانه شهر  لیتبد

 شود. رنگ  کم ننسبت به مکا

ها و  بایست در مؤلفهطراحی و ارزیابی مطلوبیت هر سردر می

مؤلفه این  انجام شود که   -ها شامل فضاییاز طریق معیارهایی 

ی، اجتماعی و فرهنگی، منظر کالبدی، دسترسی و حرکت، مدیریت
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مع و  بوده  پیشینه شهری  و  قدمت  از:   عبارتند  مربوطه  یارهای 

پذیری و رویدادمداری، امنیت و ایمنی مراجعین، تاریخی، اجتماع

مراجعین،   آسایش  و  آرامش  پیاده،  و  سواره  دسترسی  سهولت 

هویت خوانایی،  زیبایی،  پیام،  انتقال  قوی،  نماد  و  بخشی،  نشانه 

البته  خاطره مکانیابی مطلوب.  و  ذکر  انگیزی، سرزندگی  به  الزم 

 ها و ضریب اهمیت  است که معیارهای مربوطه دارای وزن

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر  م به  بسته  ضرایب  این  که  برخوردارند  تفاوتی 

شوند و در  تعیین و در ارزیابی سردرها لحاظ می  شوندگانپرسش

ق نماد  و  نشانه  بخشی،  هویت  معیارهای  حاضر  وی،  پژوهش 

باالتسهولت دسترسی،   نسبی  از وزن  امنیت  و  نسبت  ایمنی  ری 

برخوردارند.   معیارها  سایر  مؤلفه  طوربه به  ویژگیکلی  و  ها،  ها 

طراحی   قابل  الزامات  ذیل  شرح  به  مختلف  ابعاد  در  سردرها 

 بررسی است: 
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و  مردم  دیدگاه  از  تبریز  دانشگاه  سردرهای  ارزیابی  در 

فناو سردر  و  متخصصان،  ریاست  سایت  )سردر  اطالعات  ری 

ساخت و تولید( از باالترین امتیاز نسبت به سایر سردرها و سردر  

پایین از  برخاصلی  امتیاز  سردر  ترین  همچنین  هستند.  وردار 

و شاخص از   فردمنحصربهمجموعه نیایش علوم پزشکی با فرم  

علوم   سردر  دارد.  متخصصان  و  مردم  نظر  در  متوسطی  جایگاه 

ا به پزشکی  نزدیک  امتیازی  با  )و  دوم  رتبه  در  مردم  دیدگاه  ز 

سردر فناوری( ولی از دیدگاه متخصصان در رتبه سوم قرار دارد.  

نشانه  توانیمکلی    طوربه  و  فرمی  معیارهای  که  و گفت  ای 

  ؛ شوندگان حائز اهمیت استمکانیابی بهینه از نظر اغلب پرسش 

می  و معیارلذا  به  سردرها  طراحی  در  توجه بایستی  مذکور  های 

 گردد.

نظر   مورد  پژوهش  از  شده  حاصل  نتایج  توجه    توانمیبا 

بایستی میبایستی در طراحی فضاهای ورودی  نتیجه گرفت می 

ها و الزامات طراحی تدوین توجه و استفاده گردد. به ابعاد، کیفیت 

 گردد:می  ئهارا هاییبدین منظور پیشنهاد

ضرورت توجه به سایر  اجتناب از توجه صرف به فرم سردر و  

و    هامؤلفه شهری  منظر  و  عملکردی  مدیریتی،  دسترسی، 

د مربوطه  ورودی  معیارهای  فضاهای  طراحی   های کاربریر 

 .مقیاسبزرگ

توجه و نظارت به طراحی فضاهای ورودی با توجه  ضرورت  

فضاه طراحی  چارچوب  ورودی  ابه  مهندسین    مذکوری  برای 

برنامه شهرسازی،  و  معماری  مدیران  مشاور  و  طراحان  و  ریزان 

 شهری.

جنبه  و  ابعاد  تمامی  به  توجه  فضاهای ضرورت  طراحی  های 

از توجه صرف به جنبه فرمی    اجتنابورودی و کیفیات مربوطه و  

-و کالبدی که منجر به کارایی ضعیف و عدم پاسخدهی آن می

 شود. 

نظر اعمال  و  طراحی  فرایند  در  کاربران  ادراک  به    ات توجه 

های از تمامی جنبه  کهطوریبه ،  حی مجموعه ورودیآنها در طرا

 شود.  ارائه و کیفیات طراحی، اثری موفق و مطلوب 

شهرها(  )ورودی  شهر  مقیاس  در  ورودی  فضاهای  طراحی 

نیازمند فرایندی جامع  ویژهبه  بزرگ  تر است که شامل شهرهای 

ناسازگار، ایجاد   هایکاربریتوجه به حوزه بالفصل در ساماندهی 

در کنار گردشگری، تفرجگاهی، فرهنگی و خدماتی    هایریکارب

بودن  انگیز  ایجاد حس رسیدن و حضورپذیری و نمادین و خاطره

 فضای ورودی شهری ضروری است.

می شده  استخراج  کیفیات  و  و  ابعاد  ساماندهی  در  تواند 

های  مجموعه  ویژهبه عمده شهری    هایکاربریطراحی مجموعه  

 ، تجاری و ... استفاده شود. صنعتیآموزشی، درمانی، 

ها و الگوهای بومی ایرانی در طراحی  هاستفاده از زمین •

ورودی   فضاهای  فرم    ویژهبه منظر  و  زمین  منظر 

 بیرونی سردرها.

 

References 

[1] Khademi, Masoud and Rafiei Jozem, Reza. 

(1388). Investigating the components of 

environmental quality in the entry space of 

cities. Abadi Journal, 19 (61 and 62), spring 

2018, 89-84. 

[2] Gharib, Fereydoun. (1382). Organization 

criteria and urban design criteria for entry 

points of cities. Fine Arts Journal, (15), Fall 

2013, 28-41. 

[3] Arij. Elkayat. (2015). the used forms for 

designing entrances of hidden buildings. 

Journal of Modern Education Review, Volume 

5, No. 4, pp. 428–436 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            16 / 17

https://udd.modares.ac.ir/article-40-61446-fa.html


 1401 زیی/ پا3/ شماره 3دوره  ی شهر  یگفتمان طراح یمجله علم
 

53 

[4] Ruby, Andras. (1388). Portal spaces (from 

entrance to transfer culture). Memar magazine, 

12 (59), winter 2018, 16-20. 

[5] Chelongarian, Ramin and Askari, Nizam 

and Wasifian, Farkhunde and Kolahdozan, 

Neda. (2014). Examining the architectural 

patterns of the entrance in traditional Iranian 

houses and presenting a strategy for the 

survival of the entrance of contemporary 

houses. The second international conference on 

modern researches in civil engineering, 

architecture and urban planning, March 2014. 

[6] Haeri Mazandarani, Mohammad Reza. 

(1388). Nature Culture House (Review of the 

architecture of historical and contemporary 

houses in order to compile the process and 

standards of house design). Tehran: 

Publications of the Urban Planning and 

Architecture Study and Research Center. 

[7] Moin, Mohammad. (2011). Persian culture. 

Twenty-seventh edition. Tehran: Amir Kabir 

Publications. 

[8] Amid, Hassan. (1362). Amid's Persian 

culture. 18th edition Tehran: Amir Kabir 

Publications. 

[9] Dehkhoda, Ali Akbar. (1377). Dictionary 

of Ali Akbar Dehkhoda. First Edition. Tehran: 

Tehran University Press. 

[10] Fallah Far, Saeed. (1388). Dictionary of 

traditional Iranian architectural terms. Tehran: 

Kavash Pardaz Publications. 

[11] Torabi, Zohra and Sima, Yalda. (2013). 

Designing the entrance of the city with an 

identity-giving approach to urban spaces, a 

case example: the entrance to the city of 

Zanjan. Urban Management Journal, 13 (36), 

Fall 2013, 83-103. 

[12] Behzadfar, Mustafa. (1386). City identity. 

First Edition. Tehran: Shahr Publishing House. 

[13] Ghasemi, Marwarid. (1383). Where are 

we from? Identification of residential contexts. 

Tehran: Rozeneh Publications. 

[14] Pakzad, Jahanshah (1386). Articles about 

the concepts of architecture and urban design. 

second edition. Tehran: Shahidi Publications. 

[15] Sultanzadeh, Hossein. (1372a). Entrance 

spaces in traditional Iranian architecture. First 

Edition. Tehran: Cultural Research Office. 

[16] Mohammadi, Reza and Rajabi, 

Mohammad Ali. (1389). Examining the 

inscriptions on the entrance of Tehran houses 

from the Qajar period until now. Negre 

magazine, 5 (15), summer 89, 19-27. 

[17] Behzadfar, Mustafa. Ainollahi, Kaveh. 

Kuhken, Alale. Original, free. Ghani, Farida. 

Mehrara Abedi, Mohammad Mahdi. Moradian, 

Muhaddith. (2019). The principles of 

designing city gate corridors. Tehran: 

Publications of Iran University of Science and 

Technology. First Edition. 

 [18] Ali al-Hasabi, Mehran and Ghorbani, 

Abulfazl. (2013). Examining the features of the 

entrance space as a detail and visual privacy in 

the adjacent public arenas. Islamic 

Architecture Scientific Research Journal, 2 (5), 

Winter 2013, 87-108. 

[19] Jodi, Vahid. (2012). The functional role of 

urban gates and entrances. The first national 

conference on geography, urban planning and 

sustainable development, March 2013. 

[20] Pirnia, Mohammad Karim. (1384). Iranian 

architectural stylistics. Tehran: Soroush 

Danesh Publications. 

[21] Daudpour, Zahra and Maghara, Vahid. 

(1388). Criteria for evaluating the role and 

function of the gate and entrance space of 

cities. Abadi Magazine, 19 (61 and 62), spring 

2018, 83-76. 

[22] Pakzad, Jahanshah. (2017). Urban space 

design guide in Iran. Ninth edition. Tehran: 

Shahidi Publications. 

[23] Naderi Azad, Babak. (1380). 

Characteristics of housing performance in 

traditional contexts. Journal of Architecture 

and Culture, 2 (8), 33-43. 

[24] Ismaili Sangri, Hossein and Omrani, 

Behrouz. (2013). History and architecture of 

old Tabriz houses. First Edition. Tabriz: 

Farozesh Publications. 

[25] Sultanzadeh, Hossein. (1372b). Urban 

spaces in historical contexts of Iran. second 

edition. Tehran: Cultural Research Office. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            17 / 17

https://udd.modares.ac.ir/article-40-61446-fa.html
http://www.tcpdf.org

