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 چکیده 
آن است که بعنوان مفصل اتصال دهنده دو فضاای   " ورودی" ر شهاولین فضای برخورد هر مسافر، گردشگر با 

 ت اصالی هار شاهر دارد،   طبیعی خارج با فضای مصنوع داخل مطرح و نقش بسزائی در پذیرندگی، هویت، تااری  و ماهیا  

و اثرات آن بر شاهروندان ، گردشاگران یاا تاازه     فضا های ورودی شهر ها  وب محیطی دروقتی ما به بررسی شرایط نامطل

هدف  .آن ضروری می دانیم پذیرندگی را به منظور ارتقاء واردان می پردازیم، طراحی پارک حاشیه ای در ورودی هر شهر

 توریستی شهر در ارتقاء پذیرندگی دروازه ورودی این حاشیه ای خلیج فارس مرودشت وهش بررسی نقش پارکژاز این پ

روش در این پزوهش ابتدا  ورودی شهر مرودشت بعنوان یکی از فضاهای شهری تشریح شده ، سپس با توجاه باه    است .

 تحلیال داده هاا و براسااس   و sowt   معیار هاا ،اساتفاده از جادول    با توجه به پرسشنامه ای اطالعات جمع اوری شده و

گرافیکی طراحای شاده   به صورت  طراحی آنها پرداخته و فضای ورودی شهر مرودشت ضوابط عملیاتی به عوامل موثر در

 حوزه نفوذ در نظر گر فته در این پزوهش در سطح شهری و ملی است. .است

 

 فضای شهری، پارک حاشیه ای، ورودی  شهر، پذیرندگی: واژه های کلیدی

 

 مقدمه - 1
 [1]. ( می باشد.....بارو، حصار و  به یک شهر وارد می شود، اولین نشانه در ذهن او، ورودی)دروازه،  هر ناظری که معموال

 در ذهان او نخستین تصویر عینی از شاهر  و  و باغها احساس ورود می کرد هابارو، کشتزار ،، حصارمسافر با دیدن دروازههر 

 [1]. ایجاد می شد

یاا نصاپ پار اه کاه روی آن باه       ورودی در شهر های ما با ایجاد دروازه جدید پشت تابلوی نام شهرامروزه تعریف حوزه "

. ات مورد انتظار از یک ورودی نیست، حال آنکه این راه حل پاسخگوی توقعوش آمد گفته می شود صورت می گیردمسافرین خ

این امر مستلزم طراحی و برنامه ریزی عمده ای است  به جنبه های معمارانه طراحی ورودی پرداخت  ون مضاف بر اینکه نباید

   .[2]"که طراحی معماری بخشی از آن می باشد

 

 بیان مساله  – 2
   امروزه از جمله فضاهای فراموش شده شهری که با مسائل و مشکالت متنوعی روبر است، مبادی ورودی شهر هاست.

 :قرار گیردمورد توجه  )گذشته، حال، آینده(که در سه ظرف زمانی استاین نابسامانی ورودی هنگامی موثر 
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نگاه به گذشته و تاءمل در ارزشهای تاریخی مبادی ورودی ، بررسی زمینه ها و عوامل ، تداوم مفاهیم میراثی شاهر هاای    "

تاریخی را در کالبد جدید با شکل های مناسپ ، نو و کار آمد ایجاب می کند. نگاه باه حاال بار همراهای و همااهنگی شااءن و       

دارد ، و در نهایت نگاه به آینده نیازمند نوعی  ااره اندیشای در راساتای نگرانای      جایگاه حوزه های ورودی با هویت شهر تاکید

   [3.]" های بافت آتی شهر هاست

هدف از پزوهش حاضر ، ارتقاء پذیرندگی دروازه ورودی شهر مرودشت با ایفای نقش پاارک حاشایه ای خلایج فاارس مای      

باشد . در نظر گرفتن این پارک به عنوان دروازه ورودی شهر عالوه بر  زیبایی بصری ، پذیرندگی ، خوانایی نقش مهمی در حال  

 وهش در سطح شهری و ملی استژاین پدر نظر گر فته در  مشکالت زیست محیطی به همراه دارد . حوزه نفوذ
 

 اهمیت و ضرورت تحقیق   – 3
 تعاریف و مفاهیم :

 مفهوم ورودی

  در آمادن و وارد  رسایدن ، در لغت به معناای  « ورود» منسوب به ورود دانسته شده و « ورودی» در لغت نامه دهخدا

 اشد.بشدن می 

 « [6]است. « رسوخ در سطحی عمودی» در معماری ، پاسخگوی عمل  ورود به معنای  «ورودی 

 مفهوم مبادی  ورود به شهر

 مباادی  مجراهاا  ایان  ،پذیرد می صورت مشخصی و معین مجراهای طریق از پدیده این به نفوذ ، است پدیده یک شهر 

 [4]  .شوند می خوانده شهر ورودی

  فرآیند ورود به شهر 

 ورود مفهوم سه تعاملبا  .باشد می ورودی مبادی کارکرد مهمترینمتحرک،  مخاطپ در شهر به ورود احساس آفرینش 

 یک مرتبگای  از پرهیز منظور به شهر به ورود طبیعی احساس بدست می آید.الزمه سیر این فیزیکی ورود و تصویری ورود روانی،

 [4] .پذیرد می صورت شرح بدین شهر به ورود در

 عالئام،  ظهاور  باا  زمانی لمس می کند کاه  ار حرکت مسیر پیرامون محیط کیفیت تغییر، مخاطپ  :روانی ورود - الف 

 حرکاات  آهنا   تغییر با یا و .. )  و یک نیروگاه مانند) شده اند،  واقع شهرها پیرامون در که مستحدثاتی نیز و راهنما های نشانه

 هیچگوناه  مرحلاه  ایان  در .می کند شهر به ورود منتظر روانی لحاظ به را مخاطپ کیفیت، تغییرِ ایننقلیه مواجه شود و  وسایل

 [4] .ندارد وجود شهر از عینی نشانه

 ظاهر شاود،   شهر، از بصری نشانه اولینشهر زمانی آغاز می شود که  به تصویری ورود مرحله تصویری بصری: ورود - ب

 [4] .است ای حاشیه سازهای و ساخت ظهور به صورت نیز موارد از برخی در و است شهر کل از بصری دورنمایی نشانه این گاه

 تداوم در و تدریج ، بهکند می رشد ها کل دیگر همچون که دانیم می موجودیتی را شهر که آنجا از  :فیزیکی ورود - ج 

 شاهر بایاد   زناده  و مانظم  مجموعاه  باه  ورود برای "،د  شو می تبدیل شهر در حضور حس به شهر به شدن نزدیک حس حرکت

 انتقاالی  مرحلاه  بلکاه  شاهر  نه و است حومه نه میانی عضو این .کرد طی را دارد قرار ای حومه بافت و شهر پیکر میان که مفصلی

 ی فضا به ورود و فضا یک از خروج مرحله طبیعی، محیط ساختار تدریجی تغییر دلیل به نیز طبیعی محیط های در .دو میان این

 [4.]"  است تدریجی اغلپ دیگر

 فضای شهری

  گاره،   ،ی شاهر هاا وجاود دارد ، شاامل ورودی    آن دسته از فضاهای باز که به عنوان فضای شهری در عرصه ی عماوم

 [5]، لبه آب و پله است. مسیر

    فضای شهری  یزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه یا نا آگاهاناه در طاول

 [14].تا محل کار ادراک می شودراه، از منزل 
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 [14] مولفه های فضا های شهری از دیدگاه دکتر جهان شاه پاکزاد )کتاب راهنمای طراحی شهری(:: 1جدول 

 مشخصه فضای شهری

 ورودی
 نفوذپذیری

 تبدیل پذیری

 ورودی شهر

 پذیرندگی

 خوانایی

 تشخص

 ورودی محله
 غریپ گریز بودن

 منحصر بفرد بودن

 

 موردی از ورودی شهر توقعات

 مانند هر ورودی دگر شخص انتظار دارد که در زمان ورود پذیرفته شود و احساس ناخوشاامد گاویی باه او    : پذیرندگی

 دست ندهد بنابراین اولین توقعی که از ورودی شهر می رود ، پذیرندگی است.

  تامین کند و نیاز مند تشاخیص ساریع مسایر هاا و     : هر شخص انتظار دارد با ورود به شهر نیاز های خود را خوانایی

 تصمیم گیری است. 

 )هر شخص انتظار دارد در ورودی شهر خصوصیات و عناصر شاخص هویتی شهر که معارف هماان    تشخص ) هویت :

 [5شهر است ،دیده شود. ]

 

 پذیرندگی

  معنای پذیرش است. قبول کننده است و پذیرندگی نیز نیز بهبه معنای « پذیرنده»در لغت نامه دهخدا 

         اولین توقعی که از ورودی شهر می رود پذیرندگی و مانناد هار ورودی دگار شاخص انتظاار دارد کاه در زماان ورود

 [5پذیرفته شود و احساس ناخوشامد گویی به او دست ندهد. ]

 

 در ورودی شهر ها پذیرندگی

 [13] .است ، خوشآمد گویی، دلبازیشدن پذیرفته حس ،دارد ذهن در شهر هر به ورود هنگام در فرد هر که توقعی اولین

 مولفه های پذیرندگی در ورودی شهر ها : " 

 [11] طراحی یک مکان می تواند از جنبه های متفاوتی بر قدرت یا نحوه انتخاب مردم تاثیر بگذارد:

 )نفوذ پذیری )کیفیتی که بر امکان رفتن یا نرفتن مردم به مکانی ، اثر می گذارد 

 )گوناگونی )کیفیتی که بر تنوع قابلیتی که بر مردم عرضه می گردد ، اثر می گذارد 

  کناد،  خوانایی )کیفیتی که بر  گونگی و سهولت درک مردم ا ز فرصتها و موقعیت هایی که محیط به آنها عرضه مای

   اثر می گذارد(

   یی باه اساتفاده هاای مختلفای کاه باا        انعطاف پذیری )کیفیتی که بر ابعاد توانمندی محیطی معلوم جهت پاساخگو

 اهداف مختلف مردم سازگار باشد ،اثر می گذارد(

 خودشان م را از گزینه های قابل عرضه به تناسبات بصری )کیفیتی که برجزئیات ظاهری یک مکان ، آنگونه که مرد        

 آگاه کند ، اثر می گذارد(

 بیات حسی مردم ، اثر می گذارد(غنای حسی )کیفیتی که قوام گزینه های مربوط به تجر 
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  رن  تعلق )کیفیتی که بر حد و انداز ه ای که مردم امکان زدن مهر و نشان خویش را بر مکان پیدا می کنند ، اثر می  

 [11گذارد( ]

 

 شهری حاشیة پارکهای

 آهن مصنوعی راه عارضه یک یا ... و دره ، رودخانه ، طبیعی دریا عارضه یک کنار در معموالً که خطی سبز فضاهای به ، 

یاا   و خطای  پاارک  گیرند، می شکل عمومی کاربری با نواری یا طولی صورت به ...و ها کانال فرعی، و اصلی های خیابان ، جاده ها

 [8گویند ] می ای حاشیه

 

 پارک حاشیه ای شهری مولفه های 

 فضااها  ایان  عملکارد قرارگیرناد،   توجاه  ماورد  توانناد  مای  سبز فضای استفاده جهت که مکانهایی جمله ازحاشیه شهر ها 

 :عبارتنداز

 فراغت اوقات از استفاده و تفریحی -1 

 شهر عرصه کننده محدود  -2

 متراکم نقاط در سبز فضای کمبود جبران  -3

 ،مناساپ  سابز  فضاای  ازدحاام،  و آلاودگی  و شاهر  از مناسپ فاصله ،آنها زیاد وسعت دلیل به شهری حاشیه پارکهایمزیت 

 [4.]می باشد تعطیل ایام در خصوص به ها خانواده فراغت اوقات گذراندن در بسیار زیاد اهمیت

 

 پیشینه تحقیق  - 4
سرخس) شهر  جاده سمت از مشهد شهر شهاب عباس زاده ؛ مجید یزدانی و جواد حسینی شاخن ورودی 1332در سال 

 کنونی های ورودی و باشد نمی برخوردار کیفیت مناسبی از ورودیرضویه( را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته که این 

 .گردد ورود می حس القاء و مخاطپ درک در سهولت باعث ها ورودی مناسپ طراحی و باشد می هایی نابسامانی دارای

داده که بر اساس سمیه باسره ورودی ارغوان شهر ایالم را مورد مطالعه قرار  محمد شوهانی و مهرداد ایدی ، 1333در سال 

 فضای این طراحی در را شهرسازی ضوابط و اصول باشیم باید داشته موثر و جذاب ورودی یک ما آنکه نتایج  پژوهش آنها  برای

 ورودی پذیرندگی بحث باشد برخوردار باید ورودی یک سیاستهایی که و موارد از یکی شد گفته آنچه طبق . کنیم لحاظ شهری

 مسافران نیاز رفع طبیعی، عناصر از استفاده گیاهی، ها پوشش فضاسازی ها، به توجه شهری ورودیهای پذیرندگی بحث در.است

 است . نظر مورد ....و

اقدام به بررسی نقش پارکهای حاشیه ای با تکید بر مکتپ بیونیک و  طبیبیان منو هر ، کُالبی فرانک 1333در سال 

مطالعه موردی پارک سرخه حصارپرداخته و پس از اثبات نقش دروازه بوده پارک سرخه حصار، المانی جهت ایجاد دروازه در 

 محدوده پارک سرخه حصار طراحی نموده که با الهام از مکتپ بیونیک می باشد.

 

 اهداف تحقیق  -5
بارای   .مای باشاد   بررسی نقش پارک حاشیه ای خلیج فارس در ارتقاء پذیرندگی ورودی شهر مرودشتاین تحقیق بدنبال، 

 این منظور، اهداف فرعی زیر انتحاب شده اند:

  دو عامل معرفی مرودشت به عنوان شهر توریستی یا شهر خوشه های طالئیبررسی   

  مرودشت  فارسپارک حاشیه ای خلیج بررسی موانع و مشکالت 

 در این پژوهش ما بدنبال پاسخی مناسپ برای سواالت ذیل هستیم:

 ورودی این شهر وجود دارد ؟:  ه راهکارهایی برای ارتقاء پذیرندگی پارک حاشیه ای خلیج فارس مرودشت در 
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  موثرند؟ معرفی شهر مرودشت بعنوان شهر توریستی یا  شهر خوشه های طالئی  ه عواملی در 

  وجود دارد؟ پارک حاشیه ای شهر مرودشت ه موانع و مشکالتی در 

 

 محدوده مورد مطالعه  -6
 باه  شار   طارف شامال   شیرازقرار دارد، به طوری کاه  از  شهرستان شرقی شمال در و ایران جنوب در مرودشت شهرستان

 از و نیریاز  شهرساتان  شار  باه   جنوب طرف از اردکان، شهرستان به غرب از اقلید، شهرستان به غرب شمال از آباده، شهرستان

 23و  شرقی طول دقیقه 31 و درجه  53تا دقیقه 44 و درجه 51 بیناین شهرستان  .شود می محدود شیراز شهرستان به جنوب

 کشاوری  تقسایمات  آخرین برطبق شهرستان این مساحت"  .دارد قرار شمالی عرض دقیقه 53و  درجه 31ا ت دقیقه 15و  درجه

 شاهر  باا  مرودشت شهر نزدیک فاصله عملکردی لحاظ از این  .باشد می مربع کیلومتر 5125 برابر کشور وزارت سوی از 55سال 

 در قرارگیاری  همچناین  و مرودشات  شایراز،  محاور  در موجاود  خادماتی و  صنعتی فعالیتهای مجموعه با آن همجواری و شیراز

 مرکز دومین شیراز از بعد شهر این گردیده باعث باشد می نیز روستایی متراکم حوزه برگیرنده در که استان دشت حاصلخیزترین

 هاای  توانمنادی  دارای قرارگیاری  موقعیت نظر ار مرودشت شهر تفاصیل این تمام با گردد قلمداد فارس استان شهری خدماتی،

 رتباه  در شاهرها  مراتبای  سلسله نظر از شهر این که این وجود با زیرا شود تبدیل بالفعل به تواند می راحتی به که است ای بالقوه

ز ا یکای  باه  رسایدن  دیگار  طرف از . شود می محسوب شیراز شهر از بعد استان توسعه مرکز دومین حال این با قرارگرفته پایینی

 [12] ."  است پذیر امکان شهر این از عبور با تنها( پرسپولیس) است فعال ملی فرا سطح در که ایران باستانی آثار ترین مهم

طبیعی با فضای مصنوع انسان سااز را در قالاپ پاارک حاشایه ای خلایج فاارس ،        یتغییر دو فضاخان پس از عبور از پل 

مشاهده می کنیم و کمی جلاوتر بوساتان   در میدان امام حسین )ع( با المانی از عاشورا را  ، بوستان ملت میدان امام حسین )ع(

پاارک حاشایه ای خلایج فاارس و     ملت شهر مرودشت را می بینیم ، ذهنیت ما بعنوان یک تازه وارد با دیدن میادان عاشاورا ،   

اطالعاتی که ما از قبل در مورد تخت جمشید مرودشت ) تاریخی( ، مقام اول تولید گندم کشور ) شهر خوشه های طالئای ( باا   

لمانهای استفاده شده در میدان و پارک حاشیه ای  یست؟ آیا ذهن هر تازه وارد با اطالعات و مطالعاتی که در ماورد ایان   نوع ا

شهر داشته یکسان است ؟  نین سواالتی ما را بر آن داشت که به دنبال راهکارهای مناسپ برای ارتقاء پذیرندگی ورودی شاهر  

 .  برویملیج فارس مرودشت با استفاده از پارک حاشیه ای خ
 

 
 موقعیت پارک حاشیه ای خلیج فارس -1تصویر 

 

 
 طرح پیشنهادی احداث پارک حاشیه ای خلیج فارس در طرفین جاده ورودی شهر مرودشت: 2تصویر 
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گمناام  ، شاهدای  (2)، شهر خوشه های طالیای (1)طرح پیشنهادی احداث دروازه ورودی شهر با المانهای شهر گردشگری 

(3) 

  
 (1شهر گردشگری) -: مرودشت 3تصویر 

 

 
 (2شهر خوشه های طالئی) -مرودشت : 4تصویر

 

 
 (3تپه شهدای گمنام )  –مرودشت : 4تصویر 
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 یافته های پژوهش -8
 sowt مسافرین و مطالعات بر اساس  جدول و  از شهروندان مرودشتیبررسی ها و اطالعات جمع آوری شده پرسشنامه ای 

، نشان می دهد که شهر مرودشت بدلیل کمبود سرانه فضای سبز ، مشکالتی که طی سالهای اخیار در بحاث فاضاالب شاهری     

حاشیه جاده ورودی شهر مرودشت به رودخاناه کار وارد   آن به سمت کانال سنتی که در و رهاسازی جمع آوری آبهای سطحی 

ع و  هره نا مناسپ ورودی شهر ، شهرداری را به ارائاه طارح شابکه    شده و عالوه بر مشکالت زیست محیطی ، بوی نامطبو  می 

فاضالب و لوله گذاری کانال سنتی و در نهایت بسترسازی روی کانال لوله گذاری شده به منظور افزایش سرانه فضای سبز شاهر  

   شت ، وادار کند.با اجرای پارک حاشیه ای خلیج فارس و به منظور ارتقاء پذیرندگی و زیبا سازی ورودی شهر مرود

 

 sowt    -2جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف فرصتها تهدیدها

آلودگی هوا بدلیل نزدیکی به 

 کار خانه پتروشیمی شیراز  

نزدیااک بااودن بااه پااارک ملاات  

 مرودشت

قرارگیااری پااارک در قساامت ورودی  عرض نامناسپ پارک حاشیه ای

 شهر مرودشت

بوی نامطبوع بادلیل خشاک   

 شدن رودخانه کر 

نزدیک بودن باه ایساتگاه هاای    

 حمل و نقل مسافربری ها

نداشتن امکانات مناساپ و باکیفیات   

از قبیل آبخوری ، سطل زباله  مناسپ 

 و... 

 داشتن آال یق به تعداد کافی 

نزدیک بودن به پاارک ملات   

 مرودشت

قرار گرفتن در مسایر گرشاگری   

 تخت جمشید

  من کاری و کف سازی مناسپ نداشتن پارکین 

جبران کمبود سرانه فضای سابز   

 شهر مرودشت

 نورپردازی مناسپ نداشتن راه دسترسی کند رو

 ساماندهی ورودی شهر ست ورزشی کمبود   

  نداشتن پیست دو رخه سواری  

  مغازه مناسپ نداشتن بوفه و  

نداشتن الماان یاا نمااد خااص شاهر        

 گردشگری مرودشت

 

  کند رو سترسید نداشتن راه  

 

از جمله مواردی که به عنوان یافته های پژوهش می تواند ارتقاء پذیرندگی را در پارک حاشیه ای خلایج فاارس در ورودی   

 شهر مرودشت به همراه داشته باشد به شرح ذیل است :

 ( 5تصویرپارک حاشیه ای خلیج فارس. ) تعریض -1

 
 5تصویر 
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نصپ المانهای خاص معرفی شهر خوشه های طالئی گندم در پارک حاشیه ای و میدان امام حسین)ع( )شاکل شاماره    -2

2) . 

 
 (6تصویر ) 

رفع نواقص پارک حاشیه ای ، نصپ مکان مناسپ آب خوری ، نصپ مکان مناسپ شایر آب جهات مصاارف شستشاو ،      -3

مکان مناسپ جهت طب  غذا ، در نظر گرفتن امکانات مورد اساتفاده بارای سانین مختلاف و معلاولین ، نصاپ اساتاپر جهات         

 (6نی پارک )شکل جلوگیری از ورود خودرو به محدوده پارک حاشیه ای و باال بردن ایم

 
 (5تصویر)

ایجاد فضای بازی کودکان ،آال یق های بیشتر و متناسپ با شاهر گردشاگری مرودشات، کتابخاناه ، فروشاگاه ، نصاپ        -4

 ( 5المانهای خاص با توجه به شهر توریستی مرودشت ) آثار تاریخی تخت جمشید ، نقش رستم ، نقش رجپ و...( )شکل

 
 (8)شکل 

می باشد ضرورت استقرار دو رخه سواری و ضرورت کف سازی ارک حاشیه ای پیاده محور رویکرد پ با توجه به اینکه -5

 (5مناسپ به نظر می رسد.)شکل شماره 

 
 (3)شکل 
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 (3) شکل  پردازی مناسپرنو -6

 
 (11) شکل 

 نتیجه گیری –9
گرفتن در محور مواصالتی شمال  طبیعی ، گردشگری و قرارشرایط شهر مرودشت با توجه به موقعیت مناسپ جغرافیائی ، 

مسافرین ، گردشگران و تاازه واردان  و انگیزه در ذهنیت مناسپ  ایجاد و الزمه شتهبه جنوب کشور نقش استراتژیکی مناسبی دا

صنعت توریسم و شاهر خوشاه هاای طالئای      ،این شهر استفاده از الگوها و نمادهای خاص در بحث گردشگری زمان ورود بهدر 

، لذا ضرورت ایجاد فضای سبز مناسپ به منظور نشاط ، پذیرنادگی ، خواناایی و   آن استدر ورودی  معرفی این شهر ،  بودن آن

مرودشات( مای تواناد باا ایجااد       –افزایش سرانه فضای سبز در ورودی های این شهر به خصوص در ورودی جنوبی آن )شایراز  

، احداث دروازه ورودی در پال خاان باه عناوان نقطاه       در این پارک پارک حاشیه ای خلیج فارس و استفاده از المانهای خاص 

 محصاوالت  فروش ) فرهنگی مناسپ های غرفه ،  نمازخانه، کتابخانه مانند فرهنگی مکانهای احداثبه تازه واردان ، آغازین ورود 

دگی ورودی شهر مرودشات باا   ، ارتقاء پذیرنگردشگری و دستی صنایع های غرفه  گندم(، طالئی های خوشه با مرتبط کشاورزی

،  مرودشت را به معنای واقعی نشان داده و هر مساافر   پارکین  احداث رفع نواقص پارک و نصپ المانهای خاص شهر توریستی،

 به محض ورود به این شهر ذهنیت خوبی نسبت به آن داشته و شیفته این شهر توریستی  می شود. 
 

 منابع 
 ، فصالنامه  بااف پریساا   ریسمان ،محمدرضا ،محمدی قدیمی ، نقصان مساکن ورودی از متأثر شهرایرانی ورودی حیاطر های [ سیاست1]

 1334 شماره نوزدهم ، بهار مطالعات شهر ایرانی اسالمی ، پزوهشی -علمی 

 ، شهر سازی آنالین  جوزم رضا رفیعی ، شهرها ، خادمی مسعود ورودی فضای در محیط کیفیت های مؤلفه [ بررسی2]

ویازه حمال و نقال    سیما یلدا ، مهندسی عمران شاریف   [ اثرات نامطلوب ورودی شهر ها در ایران و ضرورت اصالح آنها ، ثبوتی هومن ،3]

 1331،   65-53،ص 3، شماره  25-2شهری ، دوره 

 ملی منو هر،همایش طبیبیان ، فرانک [ بررسی نقش پارک های حاشیه ای در دروازه ورودی شهر ها با تاکید بر مکتپ بیونیک ، کُالبی4]

 1338شهرسازی،  و معماری در نوین های نظریه

، پائیز  36سیما ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره  ،یلدا ،  زهره؛[ طراحی ورودی شهر با رویکرد هویت بخشی به فضاهای شهری، ترابی5]

1333 

معاونات پزوهشای دانشاگاه     ؛ناهیاد   ، بابلی  علی طالپ ؛سید حسین   ، [ تدوین اصول و ضوابط طراحی محیطی ورودی شهر ، بحرینی6]

  1381تهران ، دانشکده محیط زیست ، محیط شناسی ، 

 361،ص  فرایند طراحی شهری ،  اپ نهم ، انتشارات دانشگاه تهران،  (1333[ بحرینی ، سید حسین ،)5]

همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری ،  ،شاد ، ضامنی ، مرتضی شهر ایجاد در شهری طراحی [ نقش8]

 1334قزوین ، اردیبهشت 
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،  ، جاواد   شااخن   حساینی  ، مجیاد  یزدانای ،  ، شهاب ، زاده شهرها ، عباس ورودی در شهری محیط کیفیت های مولفه [ ارتقاء3]

 1332معماری و شهر سازی و توسعه پایدار ، دی ماه 

 5دانشگاه علم وصنعت ایران ، ص انتشارات ، محیط های پاس  ده ،  اپ دهم ، (1333بهزاد فر ، مصطفی،) [11]

راهکار، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، داناش شاهر ،    ارائه و شهری فضاهای در سرزندگی مریم ،سنجش ،[ محمدی 11]

 1334، آبان ماه  328شماره 

 فصالنامه ، احماد ،   یقاسم ؛ احمد زاده ، مصطفی؛  اذانی ، مهری،GIS  از استفاده با فراغت اوقات گذران فضاهای یابی مکان[ 12]

 51-88، صص 1331،  بهار ،2 شماره دوم، سال( ، ای منطقه ریزی برنامه اجغرافی(پژوهشی-علمی

اولین کنفرانی ملی توسعه پایاداردر  ، سمیه ، باسره ؛ محمد ،شوهانی ؛مهرداد ،شهرها ، ایدی ورودی در پذیرندگی اصول [ بررسی13]

  1333دی ماه ،  علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهر سازی ،

 32:1376پاکزاد،[ 14]

 
 
 


