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 آغاز سخن
. كننداي چند سويه بر هم اثر مييافته برآيند نيروهايي است كه در رابطهكالبد شهرها پيكره شكل

فرهنگ مـردم بـا همـه گسـتره     . يابدعينيت مي نام شهر در گرانيگاه تأثير اين نيروها بر هم، كالبدي به
هـا، روابـط اجتمـاعي، سياسـت، نقـش      ، دين، آداب و آيـين مفهومي خود كه دربردارنده تفكر و نگرش

كه آن نيز زير تأثير و نفـوذ مسـتقيم    _جامعه است از يك سو، و نيازهاي فرهنگي آنان... اقتصادي و 
ه همراه با شرايط طبيعي محيط بر هم اثر مي كننـد و  از سوي ديگر، نيروهايي هستند ك _فرهنگ است

 .بخشندكالبد يك زيستگاه انساني را شكل مي
شـهر  . توان دريافت كه شهر يك كالبد همواره در تغيير و رو بـه رشـد اسـت   بر همين اساس مي

نظامي متغير دارد از آن رو كه فرآورده كار سازندگان بسـياري اسـت كـه پيوسـته سـاختمان آن را      
 .دهندهاي خود تغيير ميسته به نياز و خواستب

در  _در دوران شــكوفايي و تكامــل شــهر و شهرنشــيني _رونــد تــدريجي تكامــل كالبــد شــهرها
هـاي پـر   امـا دگرگـوني  . هاي منظم و پويا شده بـود شهرهاي قديم ايران نيز سبب پديد آمدن زيستگاه

غـافلگير كـرد و   هـاي ديگـر را   اري از ملـت هاي آغازين سده بيستم، گويي ايرانيان و بسـي شتاب سال
هـايي تـازه و درك پيامـدهاي آن را پيـدا كننـد، بـا       جوامع بي آن كه فرصت شـناخت و تحليـل پديـده   

هـاي زنـدگي را دگرگـون كـرد و چنـان شـد كـه        رو گشتند كه بسياري از چهرهاي روبهنيازهاي تازه
دچار گسيختگي و ناهماهنگي آشـكاري در همـه    فرهنگ پويا و بالنده جامعه از رشد بازماند و اجتماع

كـه پاسـخ   آننبود شناخت و آگاهي كافي از نيازهاي تازه سبب شـد تـا ايـن نيازهـا بـي     . ها شدزمينه
بيابنـد، در كالبـدهايي نارسـا و نابهنجـار مجسـم       _كه در بستر فرهنگ جامعه باشد_مناسب خود را 

خـود و  نشـده كالبـدهايي خودبـه   شهر با سـرعتي كنتـرل  هاي تقريباً همه فعاليت در اين رهگذر. شوند
شـهرها بـه شـكل     .شده ديرين خود را از دست دادنـد نابسامان يافتند و بسياري، حتي مفهوم شناخته

اي گسترش يافتند و در اين ميـان مفهـوم وروده بـه شـهر در شـهرهاي پديدآمـده مفهـومي        نسنجيده
ساختند كـه تنهـا   هاي ساختماني زشتي ميهر را پيكرهبافت ورودي ش. يافت) شدهفراموش(ناشناخته 

تـرين شـكل، مجسـم    زاييده يك نياز كاركردي بودند و مفهوم گشودگي و متغير بودن شهر به اشتباه
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دهنـده ورود بـه محـيط    هاي ناآشكاري به شهر بخشيد كه هيچ جاي آن تفاوتي را كه نشـان شد و لبه
كه تغيير محيط از بيـرون شـهر بـه    ) مفصل نرمي(بافت مياني در واقع . اي باشد، در خود نداشتتازه

 .آورد، جاي خود را به چيزي ندادنظم ميدرون آن را در سلسله مراتبي به
و اكنون جاي آن است كه اين مفهوم را دوباره بشناسـيم و بـا پـذيرفتن ايـن كـه شـهر كالبـدي        

 .گاه ورودي را در شهر امروز بيابيميكپارچه و دربردارنده روابط چند سويه ميان نيروهاست، جاي
 

 بيان موضوع
اي كه شدهاين پژوهش تالشي است براي بازشناختن و سپس تجسم بخشيدن به مفهوم فراموش

 . ديرزماني است در شهرها پديد نيامده و ديده نشده است
شـت و  دا) در همه شـهرها (كالبدي محدود و تقريباً يكسان » ورود به شهر«در شهر قديم، مفهوم 

هـاي بعـد،   امـا در دوره . ورود به شهر بيشتر به معناي نفوذ از يك نقطه به يك زيستگاه محصور بود
اي شكل ورود به شهر را چهرههر و شهرنشيني را تغيير داد و هايي روي نمود كه مفهوم شدگرگوني

 .ديگر بخشيد
 

 دليل انتخاب موضوع
هـاي نـو،   كـرديم، رشـد صـنعت و ظهـور پديـده     همانگونه كه در گفتار پيشين به كوتاهي اشـاره  
سرعت و هماهنگ كند و تغييرات محيط زنـدگي  شتابي بيش از داشتند كه بشر بتواند خود را با آن هم

 .طور اتفاقي شكل گرفتندنتيجه آن شد كه شهرها تا حد زيادي به. خود را به كنترل درآورد
در موضـع انفعـال قـرار گرفتنـد و بـراي       هاي تازه صـنعتي در واقع شهرها در برخورد با پديده

پذيرفتن آنها آماده و ساخته و پرداخته نشدند و همين امر سبب شد تـا ايـن مظـاهر صـنعت، جايگـاه      
مناسب خود را در محيط زندگي انسان نيابنـد و اجتمـاع ناهمـاهنگي از عوامـل و نيروهـا و نيازهـاي       

 .پرشمار پديد آيد و گوناگون
شـهرهاي مـا كـه    . امروز، نامناسب بودن براي حركـت اتومبيـل اسـت    يكي از مشكالت شهرهاي

-كـه مهـم  _هاي درون خـود  تر براساس حركت و ديد پياده طراحي شده بودند، امروزه با حركتپيش

دهنده تسلسـل مراتـب كـه    از سوي ديگر، عامل نظام. هماهنگ نيستند _ترين آنها حركت اتومبيل است
ها، عمـومي  ها، كاربريدسترسي(ختاري و عملكردي و فضايي شهر هاي ساهمواره در تمامي ويژگي

 )مسـافر، مهمـان، سـاكن، گذرنـده    _كننـدگان  بودن فضاها، حتي در نوع نيازهاي استفادهو خصوصي
برقراري نظام تسلسـل مراتـب در سـاماندهي كالبـدي     . وجود داشت، در شهر امروز فروپاشيده است

به بخش يا بافت متفاوت مجاور خـود بـه كمـك مفصـلي شـكل       شد تا پيوند هر بافتشهرها سبب مي
را در خود حل و جـذب  ) از وضعيتي به وضعيت ديگر(بگيرد كه بتواند نيروهاي حاصل از اين انتقال 
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-بافت بخش ورودي شهرها مفصلي از اين گونه بود كه اتصال ميان شـهر و خـارج شـهر را بـه     .كند

سل مراتب در نظام كالبـدي شـهرها سـبب شـده تـا ورودي      بر هم خوردن تسل. كردخوبي برقرار مي
       هـويتي شـود و درواقـع جايگـاه آن     هاي ايـن تسلسـل اسـت، دچـار ابهـام و بـي      شهر كه يكي از حلقه

 .عنوان عنصري مهم در تعريف شهر و نقطه اتصال شهر به پيرامون فراموش شودبه

پنچرگيـري و تعـويض   (دمات اتومبيـل  امروز ورود به شهر معموالً بـا عملكردهـايي همچـون خـ    
توان به آنها خانه گفت، چند اداره كه نمي هاييهاي نامطلوب و ناخوشايند، سكونتگاهغذاخوري) روغن

احسـاس   _رودكه همچنان تا مركز شهر پيش مي_كه در دو سوي جاده بياباني ... دولتي مانند بانك، 
 .شودمي

 :طور خالصه چنين بيان كرديل انتخاب موضوع را بهتوان دالبا توجه به آنچه گفته شد، مي

 و در نتيجه بي هويتي و ناخوانايي ورودي شهربي هويت بودن سيما و فرم شهر  -

 اندناهنجاري چهره عملكردهايي كه در آغاز نقاط ورود به شهر شكل گرفته -

نبـود  (ي هـاي حومـه يـا بيابـان    هاي شهري به كاربريواسطه و نينديشيده كاربرياتصال بي -
 )هايتسلسل مراتب در كاربري

نبـود تسلسـل مراتـب در    (هـا  شهري و حومـه هاي برونبافت شهر به جادهبرنامه اتصال بي -
 )تنظيم سرعت حركت

 )هاي عمومي و خصوصيعرصه(نبود تسلسل مراتب در تنظيم صدا و سكوت  -

 نامشخص بودن نقش و اهميت سواره و پياده در آمدوشدهاي شهر -
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 هدافا
 :اهداف اصلي •

شـكلي تـازه و بـا بيـاني     شـده شـهري بـه   بيني دوباره يك بخـش فرامـوش  طراحي و پيش -
 هماهنگ با نيازهاي امروز

گويي به نيازهايي كـه در  تركيبي درست براي پاسخ ساماندهي عملكردي ورودي شهر در -
 .شوندآغاز ورود به شهر مطرح مي

 
 :اهداف خاص •

 وديمعني ورود و تعريف ور -
 شيدن به وروديهويت بخ _ ورودي در شهر امروز -
 هاي شهرتنظيم سلسله مراتب در تمامي جنبه -
 اتصال درست حومه به شهر -
 هاي آنطراحي مفصل ورودي و تعيين كاربري -
ترين وسـيله ورود  عنوان مهمطراحي دسترسي مناسب و هدايت درست حركت اتومبيل به -

 به شهر
 

كنـيم و پاسـخ گفـتن بـه     عنـوان فـرض مسـئله پيشـنهاد مـي     ند نكته را بـه در اين پژوهش، چ
 :گيريمها پي ميشده را براساس اين فرضيههاي گفتهپرسش

صـورت بخشـي از بافـت    با توجه به گستردگي شهر امروز، ورودي شهر در مقياس كالن به -
اي از با مجموعـه در كالبد شهر قديم، ورود به شهر پس از عبور از دروازه . شودتعريف مي

بـا توجـه بـه    . شـد شوندگان شكل گرفته بـود، تعريـف مـي   عملكردها كه بر اساس نياز وارد
تـر و كاركردهـاي   ورودي شهر امروز بافت گسترده _هادست كم در اندازه _گسترش شهر

 .گيردتري را در بر ميگوناگون

آيند و مفصل اتصالي آنها شمار ميهايي از شهر بهبخش) هاحومه(هاي پيرامون شهر آبادي -
ها به شهر نبايـد از  اتصال حومه. هاي بافت شهر از نوع مفصل ورودي نيستديگر بخش به

 .راه ورودي شهر باشد

شـكل و حـد توسـعه را     .محدود كردن توسعه شهر  با ايجاد مانع نه ممكن است و نه منطقي -
 توسـعه شـهر و پيـرو آن،    ورودي شهر با توجه بـه طـرح  . بايد با ديدي فراگير طراحي كرد

هـاي  هـا، جـاده  كمربندي(هاي اطراف ويژه در ارتباط با دسترسيها بهطرح شبكه دسترسي 
 .شودو حومه شهر طرح مي...) شهري و هاي خدماتي برونبياباني، جاده
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از علـوم  . هاي زندگي گرديدانقالب صنعتي اروپا آغازگر و عامل اصلي دگرگوني در همه عرصه
و حتـي مفهـوم زنـدگي و شـيوه     ... و ادبيات و هنر و معماري گرفته تا ارتباطـات و حركـت و    تجربي
از سـوي ديگـر   . به كمك صنعت، حركت و سرعت و حتي زمـان، مفهـوم متفـاوتي پيـدا كـرد     . زيستن

تلگراف و تلفن نيز ارتباطات . اي بخشيدنداتومبيل و پس از آن هواپيما حركت و آمدوشد را شكل تازه
امروزه كامپيوتر و ماهواره، تمامي مرزهـا را  . تر كردندها را كوتاه و كوتاهسريع و آسان و فاصلهرا 

اختـراع و  . انـد اي كامالً نو و بسيار گسترده در ارتباطـات بشـري پديـد آورده   اند و عرصهدرنورديده
اي كـه در  تـازه  و بـا ارتباطـات  ... هاي پيشرفته مفهوم امنيت ودفـاع را دگرگـون كـرد و    ساخت سالح

هـاي ديگـر و از جملـه ايـران نيـز      ها به سرزمينپذير شده بود، دامنه اين دگرگونيتمامي جهان امكان
 .كشيده شد

از آن زمان تاكنون تحوالت پرشتاب و فزاينده دنيـاي پيرامـون مـا ه بسـياري از مفـاهيم، نمـود       
زندگي وكار، نمودي كامالً متفـاوت  امروز حتي مفاهيمي همچون . اي بخشيده استخارجي كامال تازه

 .اندو بسيار گسترده يافته

يافته تمامي نيروهايي است كه از سوي انسان و كه گره تجسم» شهر« هادر جريان اين دگرگوني
 .ناخواه دستخوش تحوالتي عميق شـد كنند، خواههاي او و نيز از طبيعت پيرامون بر هم اثر ميساخته
جذب جمعيت و در پـي آن رشـد جمعيتـي و كالبـدي شـهر شـد و        گ، عاملزايي شهرهاي بزراشتغال

نيـاز بـه   . برنامـه تبـديل كـرد   زده و بيروند منظم و تدريجي توسعه شهر را به رشدي سريع و شتاب
جاي بيشتر و دگرگوني مفهوم امنيت و دفاع و اهميت حاكميتي كه اتومبيل خيلي زود در شهرها يافته 

شـدن  پارههاي تازه و پارهها و دسترسيشهرها و ساخت خياباني بود، سبب فروريختن برج و بارو
تمام نيروهايي كه بـه نحـوي   . بافتي شد كه از آغاز بر مبناي ديگر و به مقياسي ديگر شكل گرفته بود

نقطـه تـأثير برآينـد ايـن     كه _ ديگرگونه يافتند و در نتيجه شهر يري شهر موثر بودند، قالبيگشكلدر 
 .زه و متفاوتي به خود گرفتكل تاش_نيروهاست

اي انـد يـا چهـره   هايي است كه در گذشته اصالً مطرح نبودهشهر امروز درگير مسايل و پيچيدگي
امروز شهر و شهرنشيني گستره مفهومي و كاربردي بسيار پهنـاوري را در  . اندبسيار متفاوت داشته

شهر را به شكلي بسـيار متفـاوت از    ي حاصل از اين مفاهيم و كاربردها، چهرهگيرد كه نيروهابر مي
 .آوردشهرهاي پيشين در مي
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تـرين  برنامه در شهر پديد آمد، بسياري از اساسـي و بي زدهاز آنجا كه اين تغييرات بسيار شتاب
هـا،  حركت پياده قرباني حاكميت اتومبيل شـد و خيابـان  . توجهي قرار گرفتندمفاهيم و عوامل مورد بي
در تمام مظاهر شـهرها   تسلسل مراتب كه پيش از اين. ها شدندآساي اتومبيلتنها مجراي جريان سيل

برقرار بود، جاي خود را به آشفتگي غريبي داد كه پيامدش كالبـدهاي  ) ترين آنهاترين تا جزئياز كلي(
اي بـراي توسـعه شـهر سـبب شـد تـا       نبـود فكـر و برنامـه   . نام شهر بودوساماني بهنظمپيكر بيغول

روز ناآشـكارتر و  هـاي شـهر روز بـه   شهري  به هر چه دور و دورتر كشيده شوند و لبهاي هخرده«
و درون  اي، ورود و خـروج آشكار است كه در چنين مجموعه گسسـته و پراكنـده  » .تر گردندفرسوده

طوري كه اكنون واردشونده به شهر تنها بـا ديـدن خـدمات    هايي بس مبهم شدند؛ بهبافت بودن، حالت
تواند دريابد كـه بـه شـهر نزديـك     هاي بدساخت و بدشكل حاشيه شهر مير اتومبيل و ساختمانتعمي

      كه ورود به شهر را حس كند، از طريـق همـان جـاده بيابـاني ناگهـان بـه قلـب شـهر        شده و بدون اين
 .رسدمي

ايـن  اين نوشتار در پي يافتن پاسخي مناسب، بهنگام و هماهنگ با مفهـوم امـروزي شـهر بـراي     
 »ورود به شهر يعني چه و ورودي يك شهر امروزي چگونه است؟«رسش است كه 

 
 ها و استخراج اصولبازبيني يافته

دهنـد،  انگاره كلي اين نوشتار را تشكيل مـي  هاي نظري و تجربيبراي استخراج اصولي كه بنيان
بـه بيـان عنـاوين آنهـا     مطالب بسياري بررسي شده كه به دليل پرهيز از تفصيل و تشريح مطلب، تنها 

 .كنيمكنيم و سپس به اختصار اصول كلي و انگاره اين پژوهش را بيان ميبسنده مي
هاي همجوار، بـر مكـان   هاي بستر قرارگيري شهر و عناصر و زيستگاهتأثير محدوديت •

 .هاي آنقرارگيري و چگونگي ورودي

ــاط درســت بــين حومــه و شــهر،  • ــ برقــراري ارتب    و مســتقل از  أمين ارتبــاط مســتقيمت
 .ها و هدايت توسعه شهرهاي شهر براي حومهورودي

شهري بـه خيابـان اصـلي شـهر در شـهرهاي      هاي بينجلوگيري از تبديل ناگهاني جاده •
محيطي، اختالل در وضـع  هاي زيستآسيب(منظور جلوگيري از پيامدهاي آن عبوري به

 ...)ها و ادهناايمني پيبا خيابان عبوري،  آمد و شد، بريدگي بافت

 هاي آنشد شهر و وروديرگيري و تأثير حكومت و اقتصاد بر شكل •

عنوان يك عنصـر مـذهبي و اعتقـادي،    به هاي نخستيناهميت ورودي در شهرهاي تمدن •
هـاي اعتقـادي جامعـه بـر محـل      مذهب و بنيـان تأثير (جدا از اهميت نظامي و امنيتي آن 

 )هاي شهر، شكل و تعداد وروديقرارگيري



٩ 
 

بنـدي  شالوده، در امتداد شالوده و متصل به اسـتخوان عنوان يك مياناهميت ورودي به •
  ١١ و ١٠هاي ويژه در شهر ايراني سدهآن به

گيـري عملكردهـاي مـورد نيـاز در بـدو ورود و در      وجود سلسله مراتب ورود و شـكل  •
 هاي شهر ايرانياطراف دروازه

لكردهـاي خـود بـه    و عم ١١ و ١٠هاي شناسايي كاركردهاي ورودي در شهرهاي سده •
 شهرهاي امروز ايران گرفته در وروديخود شكل

 دورنماي شهر و آشكار بودن محل ورود، مسيرها و عناصر مهم شهري •

استفاده از فرم دروازه بـراي نمايـان سـاختن و تأكيـد محـل ورود در شـهرهاي قـديم         •
اتصال دروازه و كاركردهـاي  ي برخي كاركردهاي مورد نياز در دروازه، ايران، جايگير

 آن به كالبد شهر

ثمـر بـراي هويـت    احداث ميدان و بلوار در ورودي شهرهاي ايـران امـروز، تالشـي بـي     •
 بخشي به ورودي شهرها

 هاي متعدد براي شهر بدون كارآيي مطلوباحداث كمربندي •
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 مقايسه كاركردهاي ورودي در شهر قديم و شهر امروز
 امروزديروز 
 

 كاروانسراها
 اقامتگاه و پاركينگهامحل فرود كاروان

 فضاهاي پذيرايي_رستوران_اقامتگاهمحل تيمار كاروانيان
 هاي كوچكفروشگاهمحل فروش نيازهاي روزمره مسافران

 فضاهاي تجاري تبادل عمده كاال بين تجار           دفاتر معامالت تجاري عمده

 
 اـــــــبازاره

 :انواع خدمات اتومبيلبازار نعلبندان
 پمپ بنزين                               

 تعميرگاه                                     
 پنچرگيري                                     
                                     ... 

سازانبازار زين
ندوزابازار پاالن

 هافروشبازار كاه

 
 خواني و نقاليتعزيه اوقات فراغت

هاي جنگلي اطراف شهر و پارك
 فضاهاي تفريحي

مسابقات كشتي و چوگان
گذران اوقات فراغت
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 اصول كلي
       وان تـ تجربـي را مـي  بق ها و سـوا ها و انديشهدازش يافتهشده از بازبيني و پراصول كلي دريافت

 :زير بيان كرد ترتيببه
 

 اصول ساختاري •

 طراحي يك بافت شهري براي ورودي شهر -

 بنديشالوده متصل به استخوانعنوان يك ميانورودي شهر به -

 سلسله مراتب ساختاري -

 طراحي مفصل يا گره بين بيرون و درون -

 طراحي دسترسي مناسب -

 اصول عملكردي •

 اي واردشوندگان و نيازهاي شهرعملكردهاي ورودي با توجه به نيازه -

 جلوگيري از تداخل عملكردهاي برون شهري و درون شهري -

رعايت سلسله مراتـب عملكـردي و مجـزا كـردن عملكردهـاي مـورد نيـاز واردشـوندگان و          -
 عبوركنندگان و ترتيب قرار گيري آنها

 ورودي به عنوان مبدل حركتي -

 اصول فضايي •

 شهر به عنوان يك فضاي شهريورودي  -

 م ورودي در مقياس شهر امروزفر -

 سلسله مراتب ساختار فضايي و محصور شدن تدرجي فضا -

 )و ايجاد آمادگي و دادن شناخت اوليه براي ورود به شهر(بخشي و ايجاد خوانايي هويت -

 سازي متناسب با سرعت حركت ناظرهاي بصري، بدنهتوجه به جنبه -

 
 

 از شهرعنوان بخشي لزوم طراحي ورودي به: انگاره كلي

قالـب كلـي   » عنـوان بخشـي از شـهر   لزوم طراحي ورودي به«با توجه به مطالبي كه بررسي شد، 
و ايـن ديـدگاه در دو محـور مجـزا كـه      . است كه انگاره  پژوهش در متن آن قابليت طرح يافتـه اسـت  

 هـاي حركتـي  هـاي مختلـف و تجربـه غيرايرانـي مبـدل     برگرفته از تجربه داخلي شهر ايراني در دوره
Transport Interchange شودعنوان ايده جديد ورود به شهر هستند، بررسي ميبه: 



١٢ 
 

هـاي دهـم و يـازدهم بـه كمـال شـكلي خـود        با بررسي شالوده شهرهاي قديم ايران كه در سـده 
هاي شهر بودنـد كـه در امتـداد شـالوده آن     شالودهرسيده بودند، ديديم كه ورودي شهر يكي از ميان

 .داد و جزو بافت شهر بودن شهر را به داخل آن پيوند ميواقع شده و بيرو

بر اين اساس و با توجه به اهميـت شـالوده شـهر، در شـهر امـروز نيـز ورودي بايـد جـزوي از         
بندي شهر باشد كه در پيوند با بافت شـهر اسـت و بايـد محـل انتقـال و تبـديل كاركردهـاي        ستخوانا

وجود آورنـده سلسـله مراتـب ورود چـه از لحـاظ      به شهري به عملكردهاي درون شهر باشد وبرون
هاي شهري تر و شالوده اصلي شهر و از آنجا به درون بافتعملكردي، با اتصال به فضاهاي عمومي

وسـيله محصـور شـدن تـدريجي فضـا و تبـديل تـدريجي آن بـه         بـه  ها، و چه از نظر بصـري و محله
 .فضاهاي شهري

مروز و همچنين سـرعت وسـايل نقليـه، كـه موجـب درك      دليل گستردگي شهر ااز سوي ديگر به
شود، فرم شهر در محل ورود بايد نمايـانگر و پـذيراي ورود   تر ميفضاي بيشتر در مدت زمان كوتاه

. شوند، درآيدرفته محصورتر ميباشد و به شكل يك بافت شهري متشكل از فضاهاي متوالي كه رفته
به يك بنـا، يـك    تواند منحصرهاي امروز بوده و ديگر نميبه تعبير ديگر ورودي بايد در مقياس شهر

فضا يا يك دروازه باشد؛ گرچه در شهرهاي قديم هـم فضـاهاي قبـل و بعـد از دروازه جـزو ورودي      
 .اند با كاركردهاي وروديشهر بوده

تناسـب جهـت ورود و   ويژه در دوران شـكوفايي شهرنشـيني، بـه   همچنين در شهرهاي ايراني به
گرفت كه هم سلسله مراتب ورود را پديد هاي شهر، عملكردهايي در اين اماكن شكل ميدياهميت ورو

همين ترتيب در شهر امروز نيز با توجه به. ساختمي م نيازهاي وارد شوندگان را مرتفعآورد و همي
گـوي نيازهـاي   يافته در ورودي شهر واقع شـوند كـه پاسـخ   به شرايط زمان بايد عملكردهايي سامان

اما از آنجا كه اين عملكردهـا هـم در خـدمت واردشـوندگان بـه شـهر و هـم در خـدمت         . رود باشندو
جهـت بـه   عبوركنندگان از شهر است، بايد ترتيب قرارگيري آنها رعايت شود تـا ترافيـك عبـوري بـي    

 .داخل شهر منتقل نگردد

ا توجه بـه ديـدگاه   از آنجا كه ورودي مكاني است براي پايان يك حركت و آغاز حركتي ديگر و ب
دانـد، بايـد بـه ورودي    را ورودي شهر امـروز مـي   Interchangeهاي حركتي يا غيرايراني كه مبدل

هـا و وسـايل   تبديل انـواع حركـت  . ها به يكديگر نگاه كردعنوان مكاني براي تبديل انواع حركتشهر به
م حمل و نقل شهري، و به شهري براي روان كردن ترافيك و سيستشهري به حركت دروننقليه برون

 .هاي مختلفجاييعبارتي براي هر چه كمتر كردن اختالالت حركتي و تداخل جابه
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شـهري در  هاي داخل شهري و بـرون جاييهمچنين بهتر است كه ايستگاه انواع وسايل نقليه جابه
بتواننـد وسـيله   هاي مالي مختلف و اهداف و مقاصـد متفـاوت   كنار يكديگر جمع باشند تا افراد با توان

راحتـي  شدن از وسيله نقليه قبلي بـه نقليه مورد نظر خود را براي رسيدن به مقصد بعدي پس از پياده
      هـاي  جـايي جـويي در وقـت مسـافران، از جابـه    بدين ترتيب در كنـار صـرفه  . سرعت انتخاب كنندو به
هاي ورودي شـهر جلـوگيري   مورد در سطح شهر و تداخل حركت پياده و سواره در سطح خيابانبي
 .شودمي

 

 
 

 

 
 
 


