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  چكيده

هاي نه چندان دور فضاي ورودي شهر به مثابه اولين فضاي شهري، نخستين تصويري از شهر بود كه در ذهن در گذشته

هاي شاخص شهرها گرفت. لذا اين فضاها نه تنها از كيفيت فضايي بااليي برخوردار بودند بلكه جزء ويژگيگردشگران شكل مي

  كيفيت براي تردد سواره و استقرار وزه با گسترش شهرها و ظهور وسايل نقليه، ورودي شهرها به فضايي بيبودند. امر

اند، مبدل گشته است. هاي ناسازگار با محيط شهري كه از شهر بيرون رانده شدهطور كاربريهاي وابسته به آن و همينكاربري

به عنوان يك شهر توريستي و ه لحاظ كالبدي و عملكردي از نگاه گردشگران ارزيابي مبادي ورودي شهر اروميه بهدف اين تحقيق 

هاي ميداني استفاده گرديد و اي و بررسيتحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه -هاي توصيفي مرزي است. بدين منظور از روش

كروسكال واليس استفاده شده است. براساس هاي تي تك نمونه اي و و از آزمون SPSSها از نرم افزار براي تجزيه و تحليل داده

  شده  يبررس(كالبدي، عملكردي، زيبايي و بازنمايي)  رياند هر چهار متغمطالعه شركت كرده نيكه در ا يگردشگرانديدگاه 

ه آن شهر ب يهايزيردر برنامه ديكه با يبررس نيا جينتا گرياز د اند.شده يابيسه گانه در حدود متوسط ارز يهايدر ورود

به مراتب بدتر داشته  يتيوضع گريد يبا ورود سهيدر مقا ريدر هر چهار متغ اروميه -پيرانشهر ياست كه ورود نيتوجه شود ا

اما از نظر معابر و امكانات خدماتي  ،داشته يبهتر تيوضع اروميه -مهاباد يورود زيبايي و بازنمايي شهري تياست. از نظر وضع

  ري برخوردار بوده است.ورودي تبريز از وضعيت بهت

  

  كيفيت كالبدي و عملكردي، مبادي ورودي شهر، گردشگران، شهر اروميه كليدي: هايهواژ

  مقدمه-1

شهر يك كالبد همواره در تغيير و رو به رشد است. روند 
تدريجي تكامل كالبد شهرها در دوران شكوفايي و تكامل 

ديد شهرنشيني در شهرهاي قديم ايران نيز سبب پ و شهر
هاي دگرگوني ،اما .هاي منظم و پويا شده بودآمدن زيستگاه

سده بيستم، گويي ايرانيان و  هاي آغازينپر شتاب سال
هاي ديگر را غافلگيركرد و جوامع بي آن كه بسياري از ملت

درك پيامدهاي  هايي تازه وفرصت شناخت و تحليل پديده
شتند كه بسياري از اي روبرو گآن را پيدا كنند، با نيازهاي تازه

پويا  هاي زندگي را دگرگون كرد و چنان شد كه فرهنگچهره
 و بالنده جامعه از رشد بازماند و اجتماع دچار گسيختگي و

ها شد. نبود شناخت و ناهماهنگي آشكاري در همه زمينه
آنكه نيازهاي تازه سبب شد تا اين نيازها بي آگاهي كافي از

ستر فرهنگ جامعه باشد بيابند، پاسخ مناسب خود را كه در ب
و  (ابلقي مجسم شوند بهنجارهايي نارسا و نادر كالبد

 آمدن پديد و زمان گذشت عبارتي به). 1385پورجوهري، 

 نابودي به منجر ارتباطات، و شهرها هايفعاليت در تحول
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 شهر هايدروازه آن به تبع و گرديده شهري حصارهاي

 شهري نماد يك ه عنوانب نادر به صورت يا تخريب شده

 در پيرامون از شهر رشد سبب به كه گرديدند. نمادي حفظ
 آن حدود و شهر ورودي يادآور و واقع شده شهر مياني بافت

در حالت ). 1395 روجني،ب نجفي و (براتي باشد مي درگذشته
 ورود به شهر از سه طريق زميني، دريايي و هوايي شكل كلي،

ورود  هايترين شكلشهر از قديمي گيرد كه مبادي زمينيمي
نسبت به  به شهر تلقي شده و در حال حاضر نيز كثرت نسبي

 هاي شهر دارد. ورودي شهرهاي معاصرساير ورودي
 درتعارض با هويت اصلي خود دچار گسيختگي عملكرد و

شهر  معنايي شده و فضايي غير قابل انتظار براي مراجعين به
اين  دي مناسب عوامل مؤثر دربنفراهم آمده است. با دسته

به  يابيم كه اين عوامل ريشه در عدم توجهآشفتگي درمي
  ورودي،  منظرين نظام ٔەهاي مختلف تشكيل دهنداليه

  ). 1397(باقري و منصوري،  اي شهر دارددر طرح توسعه
 ها،امكان ما به هنگام ورود به يك فضا (شهر)، به سرعت

به اين  و كنيم مي شناسايي را آن هايجذابيت و هاگزينه
  تصميم  مزبور مكان در خود بعدي حركت درباره ترتيب

ها محل انجام در گذشته ورودي )1397(رضايي،  گيريممي
كاروانسراها و مكان انجام  تبادالت اقتصادي و اسكان موقت

شهر و مرز بين  مراسم اجتماعي بودند آنها نه تنها نقطه شروع
 گيري ساختارآمدند و در شكلمي درون و بيرون به حساب

ذهني مسافران از شهر نقشي اساسي داشتند، بلكه داراي 
ارتباطي، نظارتي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي  عملكردهاي

ها و مجازات محكومين، تماس نظيرگذران اوقات فراغت،
زاده، (سلطان نيز بودند مبادالت اقتصادي، بدرقه و استقبال

گيري فضايي پيرامون شكل يف زمينةبا اين تعار). 1372
مرز و يا سطح  دروازه ورودي و بسط مفهوم ورودي از يك

   عمودي براي عبور كه با عنصر شاخص دروازه تعريف
 شدشد، به فضايي خاص از نظر عملكردي فراهم ميمي

  معموالً شهرورودي  فرهنگي از نقطه نظر). 1375(حبيبي، 

 آداب و رسوم، فرهنگ، مايانگرن و شهر نشانه نماد، به عنوان

 شودمي شناخته شهر آن مردم معماري و شهرسازي

.)2014،Danseshpour & Mastyani  (تواندكه مي 

 ايفا عابر ذهن در از شهر كلي تصويري ايجاد در مهمي نقش

 تازه واردين قضاوت در مؤثر متغيرهاي از يكي معموالً و كند

 از شهر زيبايي و شتيز. شودمي محسوب شهر كليت مورد در

 هايويژگي تأثير تحت زيادي حد تا تواندمي تازه وارد ديد

 قرار شهر ورودي مبادي زيبايي شناسي و كاركردي و كالبدي

 فضايي و كالبدي ساختار اجزاي تريناصلي از يكي زيرا. گيرد

 از متعدد لحاظ، كاركردهاي به كه شودمي محسوب شهر

است  برخوردار شهري يريزبرنامه در خاصي اهميت
)2007 ،(Dixo & Wohf .  در ورودي مباديبدين ترتيب 

 _فضايي  تشخص داراي بايد حدودي تا خود شهر معرفي
 با وجود و باشد به طوركلي ماندگار هايويژگي يا و كالبدي

 كه كرد اذعان بايد شهرها ورودي مبادي اهميت شدن روشن
 تبديل فراموش شده هايمقوله به همه از بيش شهرها ورودي

 محيط بيرون از حركت مفصل كه نرمي بافت در واقع و گشته

 و شد فراموش به مرور گشتمي سبب را آن درون به شهر
 با ورودي فضاي يك از اثري ما كشور شهرهاي اكثر در اكنون
شود داشته باشد ديده نمي بايد كه خصوصياتي تمامي

 شهرهاي وديور كه معناست بدين اين .)1397(رضايي، 

 گسيختگي دچار خود تعارض با هويت اصلي در معاصر

 مراجعين براي غيرقابل انتظار فضايي و شده معنايي و عملكرد

  .)1396 (باقري و منصوري، است آمده فراهم شهر به
 و فضايي ساختار و سازمان با فضاها اين كه ايبه گونه
  ،هويت فاقد و انسجام بدون پراكنده، منفصل، كالبدي

بد  و مزاحم صنوف تبعيدگاه به شهر حياط خلوت به عنوان 
اين امر  .)1394 و بروجني، (طاهري اندشده بدل شهري منظر

 تصاوير و كيفياتي كه امروزه خود باعث شده است كه 

، اين خورددر غالب مبادي ورودي شهرها به چشم مي
ده هاي فضايي شهرها تبديل نموترين اليهپست ها را بهعرصه
  سازهاي حاشيه مبادي ورودي كه  . كيفيت ساخت واست

 ، اندو منفصل ظهور يافته هاي پراكندهصورت مجتمع به

خودرو بودن جريان توسعه و نيز نبود  ،ريزيبر فقدان برنامه
هاي ورودي ورزند. امروزهنظارت در مبادي ورودي تاكيد مي

كه در اند شهرها به سطحي از كيفيت تنزل پيدا كرده
تنها عناصر مشهود برنامه ريزي شده  فضاسازي آنها غالباً

، تعبيه يك تابلو است كه ورود مفهوم ورود جهت يادآوري
   ابلقي،( گويدبه شهر را متذكر شده و خوش آمد مي

هاي خوانايي اين نازل بودن شاخصه) 1385، جوهريپور
دست به ، از ديگر مشكالت ، به عنوان فضاي شهريهامحور

 ها همچنين، توقعاتاين فضا .گريبان ورودي شهرهاست
موردي از ورودي شهر را برآورده نساخته و به عنوان اولين 
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 ،گيرندواردين قرار ميفضاهاي شهري كه در مقابل تازه
راستا شهر  همين در. الزم را ندارند پذيرندگي و تشخص

 نظر از گردشگري اصلي مقاصد از به عنوان يكي اروميه

 باعث كه است مشكالتي و مسائل دچار شهر ورودي مبادي

 جهت عنصري به عنوان تنها شهر اصلي ورودي است شده

 ورودي در كه آنچه و كند عمل شهر محدوده كردن مشخص

 شكل و كالبد از ناآگاهانه تقليدي تنها شودمي مشاهده شهر

 نزديك هنگام گردشگر يا مسافر كه هاستدروازه ظاهري

 شهر زندگي و بافت زا كلي تصويري تواندنمي شهر به شدن

 به شهر به ورود از بعد همچنين و كند مجسم خود ذهن در را
، كند. بنابراينمينبرخورد  پويايي و سرزنده فضاي هيچ

 مدخل و مسير كاركردي و كالبدي عناصر كيفيت بررسي

 و جديد وظيفه اي تواندمي آن هويت با متناسب شهر ورودي
 جهت شهري طراحان و ريزانبرنامه براي الش برانگيزچ

 افراد، ذهن در شهر ذهني تصوير و فضا كيفي ارتقاي

 گردشگران، و مسافران شهروندان، به تا گردد محسوب

  كند.  هيارا را فراموش نشدني و خاطره انگيز فضاهاي
 مبادي عملكردي و كالبدي كيفيت بررسي ارتباط همين در

  ه، الزم و ضروري است.ارومي شهر ورودي
  

  پيشينه تحقيق-2

 اي با عنوان بررسي)، در مقاله1390قدمي و همكاران (   

  ورودي شهر بابلسر مبادي كاركردي و كالبدي كيفيت
با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از معيارها 

 گيرد كه كيفيت كالبدي هاي مربوطه، نتيجه ميو شاخص

  اساس مجموعه  دوده مورد مطالعه برو كاركردي مح
  هاي تحقيقي در سطح نازلي است و در صورت شاخص

  توجهي به سيما و هويت شهر آسيب خواهد رسانيد.بي

اي با عنوان نحوه در مقاله)، 1392( رضاييو  خطيبي  
طراحي ورودي شهرها با رويكرد سكانس بندي عرصه 

سمت  (نمونه موردي: ورودي قزوين از ورودي شهر
تحليلي به اين نتايج  - تاكستان) با استفاده از روش توصيفي

اند كه؛ اين ورودي در سه سكانس پيشنهاد شد تا در رسيده
هر مكان مخاطب متحرك حس جديد دريافت كند و در 
ورود فيزيكي با قرارگيري شاخصي كه برگرفته از هويت 

خواهد تصوير ذهني مناسبي براي شهر قزوين است مي
 ب ايجاد كرده و آنها را به شهر دعوت كند.مخاط

 ورودي )، در پژوهشي با عنوان ساماندهي1394زاده (زكي 

شهركرج)  اصلي ورودي( شهري ريزيبرنامه رويكرد با شهر
سنجي از شهروندان و مسافران نامه و نظربا استفاده از پرسش

و براي تحليلي   SPSSها در نرم افزارو بعد با تحليل داده
ها را راهكارها و استراتژي  SOWTقاط قوت و ضعف درن

خوانايي و ، پذيرندگي ،در جهت كيفيت (سرزندگي
تشخيص) در اين فضا و بهبود وضعيت آن به لحاظ كاربري 

روجني ببراتي و نجفي  ه كرده است.يو كيفيت محيطي ارا
   مبناي بر شهرها ورودي نماد ارزيابيدر مقاله  )،1395(

  نشان ) قزوين شرقي ورودي( طراحي بديكال هايمؤلفه
 اصلي معيار سه شهر، معرفي و اثر خوانايي دهد كه زيبايي،مي

 در موجود ضعف عمده و است شهر يك ورودي نماد طراحي
 و شهر هويت با ارتباط عدم قزوين ورودي ساخته شده نماد

 رضايي .باشدمي مخاطب توسط آن معناي درك سختي
ا عنوان بررسي كيفيت كالبدي و اي ب) در مقاله1397(

عملكردي مبادي ورودي شهر يزد از ديدگاه گردشگران با 
هاي تي يك تحليلي و آزمون - استفاده از روش توصيفي

طرفه و كروسكال واليس به اين نتيجه رسيدند كه؛ 
نظـر  هـاي شـهر يـزد را ازگردشگران، كيفيت ورودي

  اند بي كردهنظر در حد متوسط ارزيا مورد هايشـاخص
كه هيچكدام از وروديها به بازخواني هويت شهر طوريبه

  مقايسه سه ورودي با يكديگر، ورودي  پردازند و درنمي
. تري قرار داردكرمان ازنظر گردشگران در سطح پايين - يزد

 بهبود )، به پژوهشي تحت عنوان طرح2009كيم لي (

است؛ نتايج به ويرجينيا پرداخته  فرانكلين شهر در هاورودي
 به ورود هايدهد كه دروازهدست آمده از پژوهش نشان مي

 روپياده شبكه وجود عدم و گياهي پوشش حداقل با شهر اين
 و رفاهي امكانات كه است كرده پيشنهاد بنابراين است؛ روبرو

 مركز تا شهر به ورود هايدروازه مجاورت از گياهي پوشش

 سواره رو شبكه يك جاداي به ،همچنين .گردد ايجاد شهر

 براي هايجاده عالئم نصب و دوچرخه سواران براي مشترك

 دوچرخه سواران، حضور بر مبني رانندگان، به اطالع رساني

انسان و  اساساً منظر شهري، سطح تماس است. كرده تأكيد
رو بخش قابل توجهي از دانش و پديده شهر است و از اين

گيرد.  ر آن شكل ميعواطف محيطي شهروندان تحت تاثي
اهميت منظر شهري، به عنوان واسطه ميان انسان و پديده 

اي است كه برخي اوقات در تعريف طراحي  شهر، به اندازه
طراحي شهر مديريت منظر شهري (منظر عيني  اند. شهر گفته

اي است كه شهر را منظر شهري وسيله». و ذهني) است
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تجريدي طراحان و كند. به عبارت ديگر ترسيمات  پديدار مي
ها) تنها در  معماران (نظير پالن، مقاطع و نماي جداره خيابان

قالب منظر شهري است كه به تجربه واقعي و انساني بدل 
متن » قرائت«منظر شهري عالوه بر ممكن ساختن . شود مي

منظر سازد.  شناسي شهري را فراهم مي شهر، امكان آسيب
حصول تعامل انسان و اي ديگر از مكان است. منظر مگونه

محيط در فضاهاي بيروني است. منظر داراي ماهيت مكان و 
محصول تجربه انسان در فضا است. منظر فضاي كالن زيست 

  آيد. انسان انسان در محيط است منظر خودبخود پديد نمي
 هاي ذهني خود، در فرايند رفت و برگشتي با همه پيچيدگي

كند رنگ در آنها رخنه ميبا طبيعت و محيط، از آنها اخذ و 
  ). 1387(برك،  مشترك طبيعت و تاريخ در منظر پيدا است

  مبادي ورودي شهر

ورودي مكاني است خلق شده براي يك اتفاق كه معناي    
اين اتفاق، ورود و خروج آگاهانه از دنيايي به دنيايي ديگر 

ورودي معرف . )85: 1390، همكاراناست (خادمي و 
هاي اصليش است و از مرتبط با موقعيت هاي شهر وويژگي

شماري مخاطب برخورد دارد بايد از يك آنجا كه با تعداد بي
هاي نماديني براي ها، زمينه عمومي و اليهزمان مشترك، نشانه

يكي از در واقع  ).1383پيوند برخوردار باشد. (گروتر، 
ترين نقاط هر شهر، مناظر ورودي آن بوده موثرترين و جذاب

  گذار بر جاي ثيرأاي تاي خاطرهدر ذهن هر بيننده كه
). مبادي ورودي به عنوان يكي از 1380گذارد. (ظاهري، مي

ترين اجزاي ساختار كالبدي و فضايي شهر علي رغم اصلي
شناسي دارد با جانمايي اهميتي كه به لحاظ كالبدي و زيبا

هاي ناهمگن و ناسازگار به فضاي با ساختاري كاربري
مغشوش مبدل شده است. بدين  فصل، فاقد هويت ومن

ترتيب فضاي ورودي بسياري از شهرهاي كشور با افت 
هاي شديد كاركردي و كالبدي روبروست اين امر آسيب

جدي به سيما و هويت شهرها وارد كرده است. منظر داراي 
  ).1384پور، (قوام ذهني است -گانه عيني ماهيت دو

  
  ي ورودي شهربازنمايي هويت در مباد

ارتباط ميان هويت و مكان بر اساس دو روش قابل تبيين   
  است كه اشاره به  »يابيِ مكانهويت«است: شيوه اول، 

يابيِ بيان شده از سوي فرد با مكان او دارد و شيوه هويت
  دوم، ارتباط مكان و هويت از طريق هويت مكاني تبيين 

 از هويت است ايهويت مكان جنبه شود و بر اساس آنمي
در ارتباط با تجربه يك شهر، هويت مكاني منتهي به هويت 

شود. زمينه شهر به مثابه ظرفي فيزيكي است كه در شهري مي
ها و محتواي آن ظرف آن تعاملي مداوم و متقابل ميان انسان

وجود دارد كه به موجب آن منطق اجتماعي در تركيب 
گفت شهرها  تواندر واقع مي .فضايي منعكس شده است

ها بر هويت خود را از اثر و تعامل دوسويه محيط و انسان
نكته كيفي مهمي كه ). 1382(رابتسون،  گيرنديكديگر مي

باشد، عدم تشخص آنها مشكل اصلي ورودي شهرها مي
در تمام شهرهاي ما چه ساحلي،  مأخذي كهاست. الگوي بي

شود، جوابگوي چه كويري و چه كوهستاني تقليد مي
نيست. ورودي شهر نشانگر هويت و  نيازهاي اين شهرها

توان با ايجاد فلكه و بلوار، شخصيت يك شهر است و نمي
مجسمه آن را تعريف كرد. مسافرين و ساكنين  چند تابلو يا

 شهر هنگام ورود توقع دارند كه از شهر آن چيزي را در ذهن
ز اعم انگيخود دارند، ببينند. به همين جهت حفظ نقاط خاطره

ذهني آنان  هاي طبيعي به تقويت تصويراز بناها يا عرصه
 ).1393(ماستياني و همكاران،  كندكمك زيادي مي

  

  عملكرد ورودي شهر

  گوي نياز هاي متفاوتي كه پاسخعملكرد و كاربري  
باشد. كيفيت عملكردي به چگونگي كنندگان مياستفاده

احان شهري كه طركند و اينكاركرد يك مكان توجه مي
  پردازد. توانند فضاي بهتري را طراحي كنند، ميچگونه مي

در واقع با در نظر گرفتن معيارهاي بعد كاركردي در طراحي 
پسند را توان انتظار خلق محيطي پاسخده و مردممحيط مي

هاي عملكردي در واقع مولفه). 1391زادگان، داشت (عباس
دسترسي و سهل و  گيرنده تأمين حركت واز يك سو در بر

ها به مراكز جاذب شهري است و از ها و سوارهمناسب پياده
هاي مدرنيزم كه نقش عملكردي سوي ديگر، برخالف آموزه

اي براي رفت و آمد تقليل فضاهاي شهري را به كانال ساده
گيرنده عملكردهاي ديگر همچون تفريح دهد، در برمي

ن، غذاخوردن و غيرفعال، تماشاي مردم و مراسم گوناگو
  .. بوده . گفتگو، روزنامه خواندن، مالقات با دوستان و

تا ضامن سرزندگي و غناي تجربه فضايي شهر گردند 
  ).1379(گلكار، 
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  كالبد ورودي شهر

  باشد، و به وسيله آن كالبد شهر بيانگر هويت شهر مي  
توان به طراحي مناسبي دست پيدا كرد  و چنانچه در مي

اي از گذشته وجود نداشته باشد هيچ نماد و نشانه كالبد شهر
). در فضاهاي 1388بار، شود (آتيشنرنگ ميهويت شهر كم

شهري فرم يا كالبد به دو صورت طبيعي و مصنوعي ديده 
محيط مصنوع: شامل بناها و  - 1شود كه عبارتند از: مي

محيط طبيعي: شامل  - 2ها و نمادها و... مبلمان، المان
ها و... به گفته سبز، جنگل، دشت، كوه، رشته كوهفضاهاي 

كوين لينچ اگر بناست طراحي شهري مفيد واقع گردد بايد 
قادر باشد، تا از راه اعتالي كيفيت محيط كالبدي، به اعتالي 

هاي مؤلفه). 1388كيفيت زندگي انسان ياري نمايد (گلكار، 
 هايتفسير و تعابير بصري: تناسب - 1كالبدي عبارتند از: 

   .كندمي ايجاد را بصري تناسبت مكان، يك از مردم
   و محيط سهل قرائت قابليت مفهوم خوانايي: به - 2

   .موردنظراست هاينشاني و نقاط به آسان يابيراه
 او در زندگي و حيات قدرت كه آنچه يعني ماندگاري: - 3

 يعني پايدار پايداري: - 4 .ماند خواهد زنده و دارد وجود

   .ماندمي برقرار و ثابت كه چيزي يعني ادوام،ب باثبات،
 هايمحرك در كاريريزه و ظرافت به توجه مفهوم به غنا: - 5

 كه حسي تجربيات حسي: تنوع نايغ -7مختلف.  حسي

  ).1388بار، شود (آتيشن كنندگاناستفاده لذت موجب
  

  روش تحقيق-3
 تحليلي است –نوع تحقيق كاربردي و روش آن توصيفي    

 و ايكتابخانه شيوه دو از مورد نياز هايداده جمع آوري ايبر
 به منظور اي،كتابخانه شود. در بخشاستفاده مي ميداني

 پژوهش اصلي مفاهيم با رابطه در توصيفي اطالعات گردآوري

 ميداني، بخش در مقاالت استفاده شده است و كتب و از

 از وهشپژ مورد نياز هايداده از ديگر بخشي گردآوري جهت

در اين تحقيق  جامعه آماري .بهره گرفته شده است پرسشنامه
كليه گردشگراني كه از مبادي ورودي شهر اروميه به اين شهر 

اند تشكيل شده است. براساس اطالعات مركز آمار اداره آمده
ميراث فرهنگي وگردشگري اروميه تعداد گردشگران سال 

مونه آماري نفر گزارش شده است. حجم ن 631396، 1398
براساس جامعه آماري تحقيق، با استفاده از فرمول كوكران 

 184اروميه  - نفر محاسبه شده است. از ورودي تبريز 384
نمونه و از ورودي  150نمونه، از ورودي مهاباد اروميه 

 تحقيق اين نمونه انتخاب شده است. در 50پيرانشهر اروميه 

  شده است.  استفاده تصادفي- خوشه اي گيرينمونه از
  SPSSهاي گردآوري شده در محيط نرم افزاردر نهايت داده

هاي آمار توصيفي و استنباطي از جمله آزمون تي با روش
پرسشنامه  شود.اي و كروسكال واليس استفاده ميتك نمونه

  هاي زير استتحقيق هم شامل مؤلفه
 كيفيت وضعيت از نظر معابر وضعيت :كالبدي هايمؤلفه

روها، پياده مسير، حاشيه جداول خط كشي، معابر، آسفالت
 ها،ورودي ها،خروجي گيرها،سرعت كيفيت و امنيت، كميت

   عبور، روگذرها و زيرگذرها عرض خطوط
اصلي،  مسيرهاي به آسان دسترسي: هاي عملكرديمؤلفه

 به آسان سوخت، دسترسي هايجايگاه به آسان دسترسي

كننده، هدايت ابلوهايت كيفيت و اتومبيل، كميت خدمات
 به آسان گردشگري، دسترسي رسانياطالع مراكز وجود

   .كيفيت و ها، كميتفروشگاه
امنيت،  و نظم برقراري و پليس نيروهاي ها، استقرارپاركينگ

  .مسجد بهداشتي، سرويس استراحتگاه، وجود
 آميزيروها، رنگپياده فرشسنگ زيبايي: هاي زيباييمؤلفه

 مناظر نوازيچشم و گياهي، زيبايي پوشش جداول، وجود

 هايساختمان تجاري، نماي تابلوهاي تزيينات و مجاور، نظم

 و راهنمايي تابلوهاي فرسودگي عدم و مجاور، زيبايي
  .رانندگي

 معرف تابلوهاي : وجودهاي بازنمايي هويت شهريمؤلفه

 از دهنده اطالع تابلوهاي برجسته، وجود هايشخصيت

مردم شهر،  فرهنگ مردم، نمايش و معرفي و رشه هايويژگي
 شهر، وجود اقليم گياهي با پوشش كيفيت و كميت تناسب

 عمده اقتصادي فعاليت سوغات، نمايش عرضه و توليد مراكز

   با ورودي مبادي هايساختمان شهر، تناسب مردم
  .شهر درون هايساختمان

  

  محدوده مورد مطالعه-4
گانه استان هاي چهاردهستانشهرستان اروميه يكي از شهر  

غربي است كه در قسمت مياني استان قرار گرفته آذربايجان
  است. شهرستان اروميه از شمال به شهرستان سلماس، 
از جنوب به شهرستان نقده و مهاباد، از شرق به درياچه 
اروميه و از غرب به مرز ايران و تركيه محدود شده است. 

  كيلومتر مربع حدود5251بر  اين شهرستان با مساحتي بالغ
درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. 14

 5شهرستان اروميه از نظر تقسيمات كشوري، داراي 
آبادي است. شهر اروميه  615شهر و  5دهستان،   20بخش،
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غربي است مركز شهرستان اروميه و نيز مركز استان آذربايجان
چه اروميه، در مختصات كيلومتري دريا 18كه در فاصله 

دقيقه طول شرقي از نصف النهار  4 درجه و 45جغرافيايي 
دقيقه عرض شمالي از مبدا خط  33درجه و  37گرينويچ و 

 30كيلومتر و عرض 70اي به طول استوا در داخل جلگه
كيلومتر قرار گرفته است. شهر اروميه به دليل موقعيت 

  ه قفقاز، ارمنستان، جغرافيايي خود و استقرار در مسير جاد

جنوبي جاده  - النهرين و نيز شاخه فرعي راه شماليبين
هاي زياد و ابريشم، بارها مورد هجوم واقع شده و خرابي

متعددي را متحمل شده است. ضمن آنكه همين موقعيت 
ويژه جغرافيايي شهر اروميه خود عاملي در ايجاد تنوع 

هميت آن بوده فرهنگي ناحيه و ميراث تاريخي با ا -قومي
  ).1389(همپانژاد،  است

  

  موقعيت جغرافيايي شهر اروميهنقشه  .1شكل 

  
 نقشه مبادي ورودي شهر اروميه .2شكل 

  هاتجزيه و تحليل يافته

  ارزيابي مؤلفه كالبدي در مبادي ورودي شهر اروميه
مؤلفه مشخص در جدول  12نقش درصد  95با احتمال   

داري كمتر از  ، شاخص عوامل كالبدي با سطح معنا1شماره 
اند. با توجه به مقايسه ) مورد پذيرش واقع گرفته0,05(

) ميزان عملكرد آنها در سطح 4ها با حد مبنا (ميانگين آن
اما از سطح مطلوب  .تواند قابل درك باشدمتوسط به باال مي

گران كمتر بوده و نيازمند بازنگري فضايي مورد انتظار گردش
ريزان شهري است. هر چه مقدار از و كالبدي توسط برنامه

حد مبنا كمتر باشد، اين ميزان رو به طيف كم تمايل و 
  نامطلوب دارد. 
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 هاي كالبديمؤلفه شاخص در مبادي ورودي شهر اروميه اي براي ارزيابيآزمون تي تك نمونه .1جدول 

  

  ها مؤلفه

 

 ميانگين
مقدار آماره 

T 

سطح 

  معناداري

)Sig(  

اختالف از 

  ميانگين

  درصد 95ميزان اختالف در سطح اطمينان 

  حد باال  حد پايين

  -.057  -.050  -/053 .000  - 11,362 05/3  آسفالت وضعيت

  -.050  -.044  -/047 .000  - 18,363  32/3  معابر كشيخط وضعيت

  -.054  -.048  -/051  .000  - 19,348  28/3  مسير حاشيه جداول وضعيت

  -.060  -.053  -/057  .000  - 13,063  03/3  روهاپياده وضعيت

  -.065  -.057  -/061  .000  - 13,108 05/3  گيرهاسرعت كيفيت

  -.069  -.061  -/065 000  - 11,522  09/3  / وروديكميت خروجي

  -.061 -.054  -/058 .000  - 18,919  45/3  مسيرها فيزيكي سازيجدا

  -.058 -.050  -/054 .000  - 25,127  49/3  مسيرها بودن بانده سه و/د

  -.061 -.053  -/058 .000  - 20,269  43/3  عبور خطوط عرض

  -.069 -.060  -/065 .000  - 16,906  38/3  هشداردهنده عالئم نصب

  -.066 -.058  -/062 .000  - 17,302  36/3  هوايي هايپل و زيرگذرها

  -.067 -.059  -/063 .000  - 19,247  43/3  تابلوها مناسب استقرار

  منبع: محاسبات نگارندگان

  ميانگين مولفه كالبدي به تفكيك هر يك از مبادي ورودي شهر اروميه .2جدول 

    اروميه -ورودي تبريز 184تعداد نمونه : 

  

  

  

 هاي كالبديمؤلفه

  

 

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 44/ 78/3 
  اروميه -ورودي مهاباد 150 تعداد نمونه :

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 62/ 79/2 
  اروميه -ورودي پيرانشهر 50تعداد نمونه : 

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 42/ 85/2 

  منبع: محاسبات نگارندگان

  رسيم كه در به اين نتيجه مي 2و  1با توجه به جداول 
اروميه با ميانگين  –ه هاي كالبدي وضعيت ورودي تبريز مولف
نسبت به بقيه مبادي ورودي بهتر بوده و ورودي  78/3

هاي ها در بحث مولفهاروميه نسبت به بقيه ورودي - پيرانشهر
  كالبدي وضعيت نامطلوبي دارد.

  
  ارزيابي مؤلفه عملكردي در مبادي ورودي شهر اروميه

مؤلفه مشخص در جدول  10ش درصد نق 95با احتمال   
داري كمتر ، شاخص عوامل عملكردي با سطح معنا3شماره 

اند. با توجه به مقايسه ) مورد پذيرش واقع گرفته0,05از (
) ميزان مطلوبيت آنها در سطح 4ها با حد مبنا (ميانگين آن
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اما از سطح مطلوب  .تواند قابل درك باشدمتوسط به باال مي
گران كمتر بوده و نيازمند بازنگري فضايي مورد انتظار گردش

ريزان شهري است. هر چه مقدار از و كالبدي توسط برنامه
حد مبنا كمتر باشد، اين ميزان رو به طيف كم تمايل و 

رسيم به اين نتيجه مي زيربا توجه به جداول  نامطلوب دارد.

اروميه و تبريز  –هاي عملكردي ورودي مهاباد كه در مولفه
 –اما ورودي مهاباد  ،نزديك به يكديگر بوده ه تقريباًارومي

ها دارد وضعيت مطلوبتري نسبت به بقيه ورودي اروميه نسبتاً
ها در بحث اروميه نسبت به بقيه ورودي - و ورودي پيرانشهر

  مولفه هاي عملكردي وضعيت نامطلوبي دارد.
  

 هاي عملكرديمؤلفه شاخص در ي شهر اروميهمبادي ورود اي براي ارزيابيآزمون تي تك نمونه .)3جدول (

  
  ها مؤلفه
 

 ميانگين
مقدار آماره 

T 

سطح 
  معناداري

)Sig(  

اختالف از 
  ميانگين

 95ميزان اختالف در سطح اطمينان 
  درصد

  حد باال  حد پايين

  -.064  -.055  -.059  .000 - 16,706 3,45  مسيرها به آسان دسترسي

  -.061  -.052  -.057 .000  - 19,966  3,63  سوخت جايگاه آسان دسترسي

  -.057  -.048  -.052  .000  - 22,749  3,74  اتومبيل خدمات آسان دسترسي

  - .54  -.045  -.049  .000  - 24,463  3,80  تابلوها كيفيت و كميت

  - 059  -.049  -.053  .000  - 26,048 3,96  رسانياطالع مراكز وجود

  -.065  -.058  -.061 ..000  - 17,124  3,59  هافروشگاه آسان دسترسي

  -.074 -.066  -.070 .000  - 17,553  3,77  پاركينگ كيفيت و كميت

  -.066 -.058  -.062 .000  - 23,195  3,93  مسجد و... استراحتگاه، وجود

  -.066 -.058  -.062 .000  - 22,979  3,96 پليس نيروهاي استقرار

  -.064 -.056  -.060 .000  - 24,134  3,97 پزشكي هايفوريت استقرار

  ميانگين مولفه عملكردي به تفكيك هر يك از مبادي ورودي شهر اروميه .4جدول 

    اروميه -ورودي تبريز 184تعداد نمونه : 
  
  
  

 هاي عملكرديمؤلفه

  
 

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 61/ 80/3 

  اروميه -ورودي مهاباد 150تعداد نمونه : 
 ميانگين ارانحراف معي داريسطح معني

000. 54/ 81/3 

  اروميه -ورودي پيرانشهر 50تعداد نمونه : 
 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 56/ 58/3 

  

  ارزيابي مؤلفه زيبايي در مبادي ورودي شهر اروميه

مؤلفه مشخص در جدول  7درصد نقش  95با احتمال   
داري كمتر از ، شاخص عوامل زيبايي با سطح معنا5شماره 

اند. با توجه به مقايسه ) مورد پذيرش واقع گرفته0,05(
) ميزان مطلوبيت آنها در سطح 4ها با حد مبنا (ميانگين آن

از سطح مطلوب  ،اما .تواند قابل درك باشدمتوسط به باال مي

مورد انتظار گردشگران كمتر بوده و نيازمند بازنگري فضايي 
زان شهري است. هر چه مقدار از ريو كالبدي توسط برنامه

حد مبنا كمتر باشد، اين ميزان رو به طيف كم تمايل و 
  نامطلوب دارد.
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 هاي زيباييمؤلفه شاخص در مبادي ورودي شهر اروميه ارزيابي اي برايآزمون تي تك نمونه .5جدول 

  

  ها مؤلفه

 

 ميانگين

مقدار 

 Tآماره 

سطح 

  معناداري

)Sig(  

اختالف از 

  ميانگين

 95زان اختالف در سطح اطمينان مي

  درصد

  حد باال  حد پايين

  -.063  -.055  -.059  .000 -8,365 2,96  روپياده فرشسنگ زيبايي

  -.057  -.050  -.054 .000  - 13,596  3,26  جداول آميزيرنگ

  -.059  -.051  -.056  .000  - 11,155  3,15  گياهي پوشش وجود

  -.060  -.053  -.057  .000  -9,161  3,02  مناظر نوازيچشم و زيبايي

  -.069  -.062  -.066  .000  -7,362 2,93  تجاري تابلو تزيينات و نظم

  -.071  -.064  -.068 .000  -9,035  3,08  مجاور هايساختمان نماي

  -.066 -.059  -.062 .000  - 11,173  3,20  تابلوها فرسودگي عدم و زيبايي

 

  ر يك از مبادي ورودي شهر اروميهميانگين مولفه زيبايي به تفكيك ه .6جدول 

    اروميه -ورودي تبريز 184تعداد نمونه : 
  
  
  

 هاي زيباييمؤلفه

  
 

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 75/ 82/2 

  اروميه -ورودي مهاباد 150تعداد نمونه : 
 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 62/ 41/3 

  اروميه -ورودي پيرانشهر 50تعداد نمونه : 
 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 60/ 03/3 

  

  رسيم كه در با توجه به جدوال باال به اين نتيجه مي  

 41/3هاي زيبايي ورودي مهاباد اروميه با ميانگين مولفه

ها وضعيت بهتري دارد و در اين بخش نسبت به بقيه ورودي

  نسبت به بقيه  82/2ه با ميانگين ارومي –وروي تبريز 

  ها وضعيت نامطلوبي دارد.ورودي

  

  ارزيابي مؤلفه بازنمايي هويت در مبادي ورودي شهر اروميه

مؤلفه مشخص در جدول  7درصد نقش  95با احتمال   

داري ، شاخص عوامل بازنمايي هويت با سطح معنا7شماره 

. با توجه به اند) مورد پذيرش واقع گرفته0,05كمتر از (

  ) ميزان مطلوبيت آنها 4ها با حد مبنا (مقايسه ميانگين آن

از سطح  ،اما .تواند قابل درك باشددر سطح متوسط به باال مي

مطلوب مورد انتظار گردشگران كمتر بوده و نيازمند بازنگري 

ريزان شهري است. هر چه فضايي و كالبدي توسط برنامه

، اين ميزان رو به طيف كم تمايل مقدار از حد مبنا كمتر باشد

  با توجه به جدوال زير به اين نتيجه  و نامطلوب دارد.

هاي بازنمايي هويت ورودي مهاباد رسيم كه در مولفهمي

ها وضعيت نسبت به بقيه ورودي 62/3اروميه با ميانگين 

اروميه با ميانگين  –بهتري دارد و در اين بخش وروي تبريز 

  ها وضعيت نامطلوبي دارد.ورودي نسبت به بقيه 54/2
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 هاي بازنمايي هويتمؤلفه شاخص در مبادي ورودي شهر اروميه اي براي ارزيابيآزمون تي تك نمونه .7جدول 

  

  ها مؤلفه

 

 ميانگين

مقدار 

 Tآماره 

سطح 

  معناداري

)Sig(  

اختالف از 

  ميانگين

 95ميزان اختالف در سطح اطمينان 

  درصد

  حد باال  حد پايين

  -.064  -.056  -.060  .000 -5,265 2,76  شخصيت معرف تابلوها وجود

  -.066  -.058  -.062 .000  -8,747  3,04  دهنده اطالع تابلوها وجود

  -.065  -.057  -.061  .000  -7,527  2,97  مردم فرهنگ نمايش و معرفي

  -.061  -.055  -.058  .000  -8,811  3,06  اقليم گياهي با پوشش تناسب

  -.066  -.059  -.063  .000  - 10,984 3,28  سوغات عرضه و ليدتو مراكز

  -.066  -.059  .063 .000  - 10,947  3,26  اقتصادي فعاليت نمايش

  -.083 -.075  -.079 .000  - 11,225  3,54  هاساختمان تناسب

  

  ميانگين مولفه بازنمايي هويت به تفكيك هر يك از مبادي ورودي شهر اروميه .8جدول 

    اروميه -ورودي مهاباد 150 تعداد نمونه :
  
  

 مؤلفه بازنمايي هويت

 ميانگين انحراف معيار داريسطح معني

000. 58/ 62/3 

  اروميه -ورودي تبريز  184تعداد نمونه : 
 انحراف معيار داريسطح معني  ميانگين

000. 50/ 54/2 

  اروميه -ورودي پيرانشهر 50تعداد نمونه : 
 ميانگين راف معيارانح داريسطح معني

000. 57/ 48/3 

  

  از نظر گردشگران  اروميهشهر  يهايورود تيفيك يبندرتبه

از دو گروه  شيب رد يكم يرهايمتغ نيانگيم سهيمقا يبرا  
طرفه استفاده كرد. از كي انسيوار لياز تحل ديمستقل با

 عيتوز يها دارااست كه داده نيا انسيوار ليتحل طيشرا
برابر  انسيوار يدارا يمورد بررس يهاشند و گروهنرمال با

از آزمون كروسكال  ستيفراهم ن طيشرا نيباشند. چون ا
طرفه كي انسيوار ليتحل يناپارامتر نيگزيكه جا سيوال

مشخص  سياست استفاده شده است. با آزمون كروسكال وال
باهم  قيتحق يرهاياز لحاظ متغ شده يبررس يشد سه ورود
 سيآزمون كروسكال وال جينتا اند.داشته يرتفاوت معنادا

ي در اصل ريبا چهار متغ يورود ريمتغ نيسنجش رابطه ب يبرا

 يسطح معنادار چوننشان داده شده است.  9جدول شماره 
 جهينت ديپس با .شده است 05/0كمتر از  رهايدر تمام متغ

ارتباط  يورود ريبا متغ قيتحق ياصل يرهايمتغ نيگرفت ب
 يهايدر ورود رهايمتغ نيا زانيو م داردود معنادار وج

مقايسه  .با هم متفاوت است يمختلف به طور معنادار
تواند هاي تحقيق ميها از لحاظ ابعاد مختلف متغيرورودي

تري براي ما فراهم كند و وضعيت جامعه اطالعات دقيق
آماري را براي ما روشن كند در زير به بررسي ابعاد مختلف 

  پردازيم.حقيق ميهاي تمتغير
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 آزمون كروسكال واليس .9جدول 

 سطح معني داري درجه آزادي كاي اسكونر آزمون كروسكال واليس

773/183 وضعيت معابر  2 000/0  
653/6 امكانات خدماتي  2 036/0  

722/57 زيبايي  2 000/0  
370/183 بازنمايي هويت شهر  2 000/0  

  اسبات نگارندگانمنبع: مح                           

  ياصل ريبا چهار متغ يورود ريمتغابعاد  نيسنجش رابطه ب يبرا سيآزمون كروسكال وال جينتا .10جدول 

 سطح معني داري درجه آزادي كاي اسكونر ابعاد آزمون كروسكال واليس

 وضعيت معابر
735/75 كيفيت  2 000/0  
247/170 امنيت  2 000/0  

ها و تجهيزاتتابلو  909/114  2 000/0  

 امكانات خدماتي
410/6 مسافرتي و گردشگري  2 041/0  
362/3 اورژنسي و انتظامي  2 186/0  

 زيبايي
302/23 ساير  2 000/0  

596/34 پوشش گياهي  2 000/0  
ها و ساختمانتابلو  734/49  2 000/0  

 بازنمايي شهر

266/84 فرهنگي  2 000/0  
028/124 اقليمي  2 000/0  

691/135 اقتصادي  2 000/0  
726/69 معماري  2 000/0  

    

اروميه از  –مهاباد  يورود 10جدول شماره  جينتااساس بر  
لحاظ وضعيت متغيرهاي زيبايي و بازنمايي هويت شهري 
(پوشش گياهي، تابلوها و ساختمان، فرهنگي، اقليمي، 
اقتصادي، معماري و ساير) رتبه اول داشته است. ورودي 

ه هم به لحاظ امكانات خدماتي و وضعيت معابر تبريز ارومي
در  اروميه - پيرانشهر يورودوضعيت بهتري داشته است. 

هيچ كدام از ابعاد رتبه اول را نداشته و در رتبه سوم و دوم 
 قرار داشته است.

  

  گيرينتيجه-5
 يو عملكرد يكالبد يفيتك يررسب هدف از اين پژوهش   

شهر بود.  گردشگران دگاهياز د يهشهر اروم يورود يمباد
 گريو هم مانند د يگردشگر يهاجاذبه يهم دارا ،اروميه
 تيشدن و جذب جمع يبزرگ كشور به علت صنعت يشهرها

در كنار هم  يژگيو نيبه سرعت در حال توسعه است. ا
كند تا يم دانرا دوچن يشهر تيريو مد يزيرضرورت برنامه

كند و هم  دايه پادام شتريبا قوت ب يگردشگر كاركرد هم

در امان بماند.  هيرويشهر از معضالت مهاجرت و توسعه ب
  در  يديشهر، از جمله نقاط حساس و كل يهايورود
كه  يطيشهرها با شرا گريو د اروميهشهر  ي،شهر يزيربرنامه

 ليبه دال شتريطرف شهرها ب كياز  رايز باشند؛يذكر شد م
باشند و از يها ميبه توسعه از سمت ورود ليمتما ياقتصاد

 ياديز تياهم يها در بحث رونق گردشگريورود نيا يطرف
  مطالعه و  ازمندين عتاًيها طبيورود نكهيا جهيدارند. نت

مطالعه در  نيباشند. ايم يتريجد رتو نظا يزيربرنامه
در اين پژوهش سه انجام شده است.  ازين نيهم يراستا

  ، ورودي اروميه -ورودي اروميه (ورودي تبريز
اروميه) از ديدگاه  - اروميه، ورودي پيرانشهر -مهاباد

كه  ياز نظر گردشگرانگردشگران مورد بررسي قرار گرفت. 
   رياند هر چهار متغمطالعه شركت كرده نيدر ا

شده در  يبررس (معابر، خدمات، زيبايي و بازنمايي هويت)
اند. شده يابيارز به باال گانه در حدود متوسطسه يهايورود
بهتر  يكم» بازنمايي هويت شهري تيوضع« رها،يمتغ نيدر ب

 يابي) ارزمعابر ،ييبايز ،يامكانات خدمات( گريد رياز سه متغ
 جينتا نيا زين قيتحق يرهايابعاد متغ يشده است. در بررس
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 وضعيت معابر يلو ستين اديها زگرچه تفاوت. پابرجاست
ابعاد  گريد نيب در ان،يشهر، از نظر پاسخگو يهايدر ورود

از  يكي ،نياند. بنابرارا داشته تيمطلوب نيكمتر رهايمتغ
  انتظار برآورده شدن آن  يكه از ورود يتوقعات نيمهمتر

 نيشهر است به ا يورود وضعيت مطلوب معابررود يم
از شرايط هر شهر،  يافراد انتظار دارند ورود كه، يمعن

مورد توجه  ديامسئله ب نيا مطلوب معابر برخوردار باشد.
 يو معمار يفرهنگ يو نمادها رديشهر قرار گ زانيربرنامه

 نيتراز مهم يكيچون  .كند دايپ شيها افزايشهر در ورود
 نخاص آ ينوع معمار اروميهشهر  يگردشگر يهاجاذبه

شهر،  يژگيو نيشود كه ايهم مالحظه م نجاياست كه در ا
است. از  دهاميها چندان به چشم گردشگران نيدر ورود

شهر به آن  يهايزيردر برنامه ديكه با يبررس نيا جينتا گريد
در هر  اروميه -پيرانشهر ياست كه ورود نيتوجه شود ا

با  سهي، در مقارهايمتغ ترياكثر ابعاد جزئ يو حت ريچهار متغ
به مراتب بدتر داشته است. از نظر  يتيوضع گريد يورود
 تيوضع مهاباد يرودو زيبايي و بازنمايي شهري تيوضع
اما از نظر معابر و امكانات خدماتي ورودي  اندداشته يبهتر

شهر تبريز از وضعيت بهتري برخوردار بود. نتيجه كلي اين 
هاي تمامي ورودي، پژوهش بيانگر اين واقعيت است كه

  اروميه نيازمند بازنگري و الگوهاي جديد فضايي و 
  هاي اين روديساختي مدرن هستند و هيچ يك از وزير

  شهر مرزي در سطح رضايت مطلوب قرار ندارند.كالن
توان به موار از اهم پيشنهادهاي كاربردي پژوهش حاضر مي  

شود با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي -1زير اشاره  كرد :
ريزان و مديران بيشتر به كيفيت كالبدي و عملكردي برنامه

ريزان و برنامه - 2ند. مبادي ورودي شهر اروميه توجه كن
مديران بيشتر به ورودي پيرانشهر توجه كنند. اين ورودي از 
لحاظ هر چهار مؤلفه اصلي (معابر، خدمات، زيبايي و 
بازنمايي هويت شهري) بررسي شده، در وضعيت مطلوبي 

ريزان و مديران از لحاظ كيفيت كالبدي برنامه - 3نبوده است. 
  پيشنهاد  - 4اد توجه كنند. (معابر) بيشتر به ورودي مهاب

ريزان و مديران از لحاظ زيبايي و بازنمايي شود برنامهمي
ايجاد  -5هويت شهري بيشتر به ورودي تبريز توجه كنند. 

باندهاي تندرو و كندرو به منظور حركت مكث مسافرين 
وگردشگران و دسترسي سريع و راحت به نقاط مورد نظر در 

فيك، و در نهايت كاهش طول مسير كه موجب كاهش ترا
 پوشش كاشت - 6شود. آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي

 منظر و مايس جاديا بر عالوه كه جاده نيطرف در متراكم ياهيگ

 يطراح و يسامانده - 7 .شوديم زين هوا فيتلط باعث داريپا
در هر  يريگ قرار مكان، رنگ، اندازه نظر از تابلوها مناسب

و روشنايي مناسب  سازي معابربهبود كيفيت كف سه مورد 
جابجايي كاربري  - 8هاي سطحي. معابر و دفع مناسب آب
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استفاده از پوشش گياهي بومي در طراحي  -11ورودي 
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 :هني شهروندان و گردشگران (نمونه مطالعهميناي تصوير ذ
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، ترجمه "زيبايي شناسي در معماري" ،)1383(، .گروتر، ي- 
 جهانشاه پاكزاد، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ دوم.

تحليل گونه شناختي  طراحي شهري:" ،)1387( ،.گلكار، ك- 
، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد "تئورهاي

  .29.بهشتي، ص

 كي شهرفيزي يهعتوس بر تحليلي" ،)1389( .،ا همپانژاد،- 

 ريزيبرنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي نامه پايان ،"اروميه

 .آباد نجف اسالمي آزاد دانشگاه ،شهري

-Carmona, Matthew. & Steve, Tiesdell, 
(2011), "Urban Design Reader", Translation 
to Persian by Kamran Zekavat & Farnaz 
Farshad, Azarakhsh Press. 
-Daneshpour, S. Abdolhadi. & Mahdi, 
Mastyani, (2014), “Developing of Design 
Strategies of Cities, Iranian Architecture & 
Urbanism.Vol.7, pp.5-22. 
-Dixon, K. Karen. & wolf, L. Kathleen, 
(2007), “Benefits and Risks of 
UrbanRoadsideLandscape, Finding a 
Livable, Balanced Response”, 3rd Urban 
StreetSymposium, Seattle, Washington,  
pp.1-17. 
-Madanipour, A., (2011), “Designing the 
City of Reason Foundations and 
frameworks”, Translation to Persian by 
Bahador Zamani, University of Tehran Press. 
-Moghare, V., (2008), “Urban functions of 
the entrance and gate, abadi magazine”, No 
61-62, pp.17-28. 

 

 

  

  

 



Road No.112 

118 

Evaluation of the Entrance Points of Urmia  

in Terms of Physical and Functional From the 

Perspective of Tourists 
 

 

Omid Mobaraki, Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, 

University of Maragheh, Maragheh, Iran. 

 
Reza Allahverdizadeh, Assistant Professor, Department of Geography and Urban 

Planning, University of Maragheh, Maragheh, Iran. 

 
Diaco Sharifi, M.Sc., Grad., Department of Geography and Urban Planning,  

University of Maragheh, Maragheh, Iran. 
 

E-mail:
 
omidmobaraki@gmail.com 

 

Received: October 2021- Accepted: June 2022 

 

ABSTRACT 

In the not-so-distant past, the entrance space of the city, as the first urban space, was the 

first image of the city that was formed in the minds of tourists. Therefore, these spaces not 

only had a high spatial quality but also were one of the characteristic features of cities. 

Today, with the expansion of cities and the advent of vehicles, the entrances of cities have 

become a low-quality space for equestrian traffic and the establishment of related uses, as 

well as uses that are incompatible with the urban environment that have been driven out of 

the city. The purpose of this study is to investigate the physical and functional quality of 

the entrances of Urmia from the perspective of tourists as a tourist and border city. For this 

purpose, descriptive and analytical methods based on library studies, documentation and 

field studies were used. And for analyze the data from SPSS software and one-sample t-

test and Kruskal-Wallis tests were used. According to the tourists who participated in this 

study, all four variables (passages, services, beauty, representation) examined in the three 

inputs were evaluated as average. Another result of this study that should be taken into 

account in city planning is that the entrance of Piranshahr in all four variables was in a 

much worse situation compared to the other entrance. In terms of beauty and urban 

representation, the entrance of Mahabad had a better situation, but in terms of passages and 

service facilities, the entrance of Tabriz had a better situation. 
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