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سـال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1400
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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ریشه یابی الگوی معماری مسجد كبود تبریز
محسن دهقانی تفتی/ زهرا السادات مدرس زاده/ غالمحسين معماريان

توسعة چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار به عنوان راهبردی پایدار در حفاظت از بناهای میراثی
پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 245-260

نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی 
فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی*
زهرا حسينی**

منصور يگانه***
محمدرضا بمانيان****

چكیده
موضوع مقاله دربارۀ بررسی و تحليل پيكره  بندی و ساختار هندسی فضاها در بازارچه های تجاری به منظور بهينه سازی 
و افزايش كيفيت فضايی بازارچه های تجاری است. رويكرد نظری پژوهش مبتنی بر نظريۀ نحِو فضاست كه در آن به 
بررسی متغيرهايی چون ساختار هندسی بازارها اعم از طول و عرض متوسط مغازه ها و مسيرهای حركتی، تعداد و انواع 
محورهای حركتی و تعداد گره ها در اين بازارها پرداخته می شود. در راستای دستيابی به اين هدف، شناخت عوامل و 
مؤلفه های مؤثر بر ميزان آنتروپی، خوشه بندی، عمِق فضا، الگوی دسترسی كاربران و الگوهای ساختاری بازارچه  ها و 
تحليل تطبيقی اين الگوها متناسب با نيازها و الزامات تجاری امروزی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش به كاررفته در 
اين پژوهش، روش همبستگی با روش تحليل محتوا و تحليل نرم  افزاری است. به  اين  ترتيب كه در بخش كّمی كردن 
ويژگی های كيفی فضا و تحليل آن از داده  های حاصل از نمودار ها، گراف توجيهی و نرم  افزار دپث مپ برای هفت نمونه از 
بازارچه  های موجود در بازار تبريز به عنوان نمونه های موردی استفاده  شده است. در نهايت يافته  های به  دست آمده به وسيلۀ 
روش كيفی استدالل منطقی مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. برای گرد آوری اطالعات نيز از روش های كتابخانه  ای، 
مشاهده، برداشت، ترسيم و شبيه  سازی نرم  افزاری استفاده شده است. نتايج نشان می دهد بهينه ترين الگو برای يك مركز 
تجاری خطی زمانی است كه الگوی ساختاری پالن تك محوره باشد و هيچ گره يا تقاطعی در طول اين محور وجود 
نداشته باشد. نسبت متوسط عرض مسير حركتی بر طول بازار نزديك به 0/1 باشد و عمق مغازه های دورچين شده بيشتر 
از 2/5 برابر عرض متوسط مسير نباشد. همچنين توجه به اين مهم كه مراكز تجاری دارای يك ورودی تعريف شده و 

خوانا و يك خروجی روی تك محور خود باشند، بسيار حائز اهميت است و كيفيت فضايی را افزايش می دهد.

كلیدواژه ها:
آنتروپی، ماندگاری  ذهنی، عمِق فضا، كاربران، ساختار بهينۀ بازارچه ها،  بازار  تبريز.

تاريخ دريافت: 1398/11/12          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

* دانشجوی دكترای معماری، دانشگاه تربيت مدرس

** دانشجوی كارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربيت مدرس

yeganeh@modares.ac.ir ،دانشيار، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، نويسنده مسئول ***

**** استاد، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس
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پرسش های پژوهش
1. كدام ساختارهای هندسی باعث افزايش كيفيت فضايی و ارتباطی در فضاهای تجاری خطی می شوند؟

2. تناسبات پالنی چه تأثيری بر مطلوبيت شاخص های پيكره بندی فضايی از جمله ماندگاری  ذهنی و عمق در 
فضاهای مختلف بازارچه ها ايجاد می كنند؟

مقدمه
مطالعه در ساحت  های مختلف معماری ايران، نشان  دهندۀ اين موضوع بوده است كه الگوهای معماری مبتنی بر هنجارها 
و روابط اجتماعِی مورد پذيرش جامعه شكل  گرفته و می  توانند به صورت معاصرسازی شده در روند تداوم معماری ايرانی 
به كار گرفته شوند. بنابراين بازشناسی بافت  ها و فضاهای تجاری سنتی يكی از ضرورت  های امروز كشور است كه 
می تواند منجر به بازآفرينی الگوی شكل گيری چيدمان   فضايی در فضاهای تجاری امروز شود. با استفاده از روش نحِو 
فضا و نظريۀ پيكره  بندی فضا1، بازشناسی ابعاد مختلف نقش ساختار هندسی فضا بر روابط حاكم بر فضا امكان  پذير است. 
روش نحِو فضا نظريه  ای است كه نگاهی نو به فضا و مكان دارد و برای توصيف انگيزش  های رفتارهای اجتماعی و 
فرهنگی درون شهر و فضاهای معماری به كار برده می  شود و از تحليل آن می  توان به الگوی مناسب ارتباطات فضايی 
دست يافت. با استفاده از روش چيدمان  فضا2 كه به روابط بين شاخص های پيكره بندی فضا می پردازد و بهره  گيری از 
روش  های نوين مطالعۀ مقداری برای تحليل روابط فضايی در شهر و فضاهای معماری با استفاده از نرم افزار ها، تحليل 
شاخص های مختلفی همچون آنتروپی3، عمق4 و ماندگاری ذهنی يا خوشه بندی5 و مقايسۀ ضرايب آن ها در بازارچه  های 
بازار بزرگ تبريز انجام شده  است. در ارتباط با تحليل روابط فضايی در معماری مطالعات زيادی انجام گرفته است. 
مطالعۀ روابط فضايی در بازار تبريز بر اساس نقش آنتروپی، عمق و خوشه بندی فضاها در اين مقاله به صورت عميق و 
كاربردی بررسی شده است. اهداف پژوهش در راستای پاسخ به پرسش های پژوهش، به ترتيب زير تدوين خواهد شد:

هدف اصلی پژوهش: هدف نهايی اين پژوهش ارائۀ راه  حل و نسبت های بهينه در ساختار پالن به منظور افزايش 
كيفيت فضايی و ارتباطی در بازارچه  های تجاری و دستيابی به الگوهای بهينه  بر مبنای رفتارها و روابط اجتماعی مردم 

خواهد بود.
هدف فرعی پژوهش: در راستای رسيدن به هدف اصلی، مؤلفه  های تأثيرگذار بر آنتروپی فضاهای تجاری، عمق دسترسی 

كاربران و ساختار هندسی فضاهای تجاری و روابط بين شاخص های مطالعه شده در بهينه ترين پالن ها بررسی خواهند شد. 

1. پیشینة پژوهش
بازارها به عنوان فضاهای عمومی، بخشی از محيط شهری بسياری از شهرها در جهان بوده )Ouria 2019( و متعلق 
به همۀ شهروندان هستند )پيرنيا و معماريان 1398(. بازارها می توانند نقش های مختلفی در زمينۀ پايداری محيطی، 
اقتصادی، اجتماعی و افزايش احساس تعلق و دلبستگی )Ashworth 2005( بر  عهده گيرند. بازار عنصر شهری مهم 
در چين، ايتاليا و كشورهای اسالمی مانند تركيه و ايران است )Mack 2002( و بسياری از محققان آن را از جنبه های 
 ،)Khairunnisa and Tjug 2019( مختلف ارزيابی كرده اند؛ برای نمونه بازارهای كشور اندونزی توسط هايرونيسا
بازارهای كشور مراكش توسط گيتز )Geeitz 1978( و بازار بزرگ تبريز به عنوان يكی از مهم ترين ميراث تاريخی 
كشور ايران توسط جاللی )جاللی و ديگران 1399( با توجه به ديدگاه های فرهنگی و اقتصادی و تاريخی مورد مطالعه 
قرار گرفته اند. اگرچه بازار نوعی فضای اقتصادی اجتماعی در جهان است، مطالعات جامع اجتماعی و ارزيابی عوامل 
مهم تأثيرگذار بر اجتماعی شدن، كمتر مطالعه شده است. در شهرهای ايران، بازار مكانی برای كنش های اقتصادی در 
زمينۀ فرهنگی و اجتماعی و محل تجمع بسياری از مشاغل بوده است. شناخت و اعتماد، اساس فعاليت های بازاريان 
را شكل می داد و از گذشته، كاركردهای متنوع و نقش محوری در جامعه داشته و به عنوان مركز فعاليت های اقتصادی، 
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اجتماعی و فرهنگی محسوب می شده و جزء اجتماعی بازار از جزء اقتصادی آن جدا نبوده است. ازاين رو مسعودی نژاد، 
 MasoudiNejad 2005; Hanachi and 2011( حناچی و يداللهی اين بازارها را بازارهای تجاری اجتماعی ناميده اند
Yadollali(. بازار به عنوان نهادی مهم در جامعه، در انطباق با ساير بخش های جامعۀ سنتی ايران بوده و برخاسته از 
نياز مردم و در راستای پاسخ گويی به آن ايجاد و تداوم يافته  و به همين علت است كه قلب تپندۀ اقتصاد شهرهای ايران 

نام گرفته است )رجبی 1386(.
يكی از روش  هايی كه در قالب ديدگاه شكل گرا و در راستای درك ساختارها و نظام  های نامرئی و موجود در پس 
شكل  ها و پديده  های معماری تولد يافت، روش چيدمان فضاست كه بر مبنای مطالعات كريستوفر الكساندر و فيليپ 
استدمن شكل گرفت. هدف اين روش، بررسی روابط اجتماعی در فضاهای معماری و فضاهای شهری است )معماريان 
1381(. اين روش را هيلير و هانسون در سال 1984م، با هدف تغيير اين انگاشت كه دانش بايد اول در رشته  های 
 .)Hillier and Hanson 1984( علمی و دانشگاهی توليد و سپس در علوم كاربردی استفاده شود، بنيان گذاشتند
روش چيدمان  فضا به كمك مفهوم شعاع هم پيوندی قادر است ميزان عبور پياده را پيش  بينی كند. تجربه ثابت كرده  كه 
ميزان هم پيوندی يك گره با ميزان استفاده از آن گره يا ميزان عبور پياده در آن گره مرتبط است تا حدی كه اين معيار 
را پژوهشگرانی چون پِن به  عنوان پتانسيل حركت تعريف می كنند )Penn 2003(. در پژوهشی كه توسط معماريان و 
صدوقی انجام شده، كاربرد نمودارهای توجيهی حاصل از اين روش در خانه  ها از بعد عوامل اقليمی و فرهنگی و اجتماعی 
مورد آزمايش قرار گرفته است )Memarian and Sadoughi 2011(. به  اين  ترتيب كه هرچه ميزان هم پيوندی يك 
خيابان باالتر باشد، پتانسيل حركت عابران پياده در آن بيشتر و در نتيجه فضا برای استفاده  كنندگان مطلوب  تر خواهد 
بود )Ibid(. يا در مقايسۀ بين خانه های كاشان، ميزان همگنی و يكپارچگی خانه های دارای حوضخانه به عنوان فضای 
نيمه خصوصی بيشتر از ديگر خانه هاست و وجود همۀ عرصه ها يعنی عرصۀ عمومی، نيمه عمومی، نيمه خصوصی و 

خصوصی باعث توزيع پذيری مطلوب تر و همگنی بيشتر اين خانه ها شده است )زارعی و يگانه 1397(.
از ديگر نقاط قّوت روش چيدمان  فضا، توان توصيف گرافيكی ويژگی  های تركيبی است )Hillier 1984(. بر  اساس 
مبانی گفته شده دربارۀ چيدمان فضا، اين روش كاربردهای متنوع و فراوانی يافته است كه برخی از مهم  ترين آن  ها 
عبارت اند از: بيان ويژگی  ها و شيوۀ ساخت الگوهای فضايی شكل گرفته توسط جوامع انسانی، بيان چگونگی ارتباط 
الگوهای فضايی با الگوهای اجتماعی، كشف ويژگی  های شهر و مهم  تر از همه بيان آنكه حتی پيچيده  ترين الگوها را 

.)Hillier et al. 1976( می توان با شناخت تعداد كمی از مفاهيم و عملكردهای اوليه باز شناخت

2. روش تحقیق
در اين پژوهش با توجه به هدف آن، از تركيب روش  های كّمی و كيفی استفاده  شده است. روش پژوهش، توصيفی تحليلی 
از نوع همبستگی و پيمايشی است؛ يعنی عالوه بر تحليل تأثيرگذاری شاخص های پيكره بندی فضا بر كيفيت فضاهای 
بازارچه، رابطۀ بين شاخص های پيكره بندی فضا با همديگر و نحوۀ تأثيرگذاری هركدام بر ديگری، بررسی و تحت عنوان 
جدول رگرسيون6 ارائه شده است. به اين منظور در بخش تحليل كّمی، از داده  های حاصل از نمودارهای توجيهی و 
نرم  افزار، به  منظور استخراج يافته  ها استفاده شده و در نهايت يافته  های به دست  آمده به وسيلۀ روش كيفی استدالل منطقی 
مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته است. برای گردآوری اطالعات نيز از روش های كتابخانه  ای، مشاهده، برداشت، ترسيم و 

شبيه  سازی نرم افزاری استفاده  شده است.
مطالعات كتابخانه  ای: با مراجعه به اسناد و منابع دست اول موجود در نوشتارهای مربوط به نظريۀ نحِو فضا مفهوم 
بازار و عرصه  بندی فضايی و نيز بافت  های سّنتی و تاريخی شهر تبريز و موارد مربوط به پيشينۀ پژوهش، جمع  آوری و 

تدوين شده است.
مشاهده، برداشت و ترسيم: با توجه به اسناد موجود، بازارچه  های بازار تبريز به عنوان نمونه  های موردی انتخاب و با 
مراجعه به آن ها و ترسيم كروكی از جانمايی فضاهای مختلف و تطبيق آن با نقشه  های موجود، ساختار فضايی نمونه  های 
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موردی استخراج شده است.
پرسش نامه: به منظور افزايش هرچه بيشتر دقت و كيفيت پژوهش و تعيين ميزان تأثيرگذاری هر يك از متغير های مورد 
مطالعه بر كيفيت فضاها و ضريب بهينۀ آن ها در بازارچه های سنتی، از اساتيد صاحب نظر و متخصص ترين دانشجوهای 

مقطع دكتری كه در زمينۀ نحِو فضا فعاليت می كنند، روی هم 20 نفر، از طريق پرسش نامه كمك گرفته شده است.
هدف پرسش نامه تعيين ميزان ضريب بهينۀ هريك از شاخص های مورد مطالعه اعم از آنتروپی، عمق، خوشه بندی 
و كاربر توسط خبرگان است. به اين منظور كه در فضاهای بازارها و بازارچه های سنتی ايران، بهترين حالت برای هر 
متغير حداقل، متوسط يا حداكثر بودن ضريب آن است. طبق نظر خبرگان و جدول )1(، شاخص های آنتروپی و عمق 
بايد در كمترين حالت و خوشه بندی و كاربر در بيشترين حالت خود باشند تا بهينه ترين فضاها را برای بازارچه ها ايجاد 
كنند. ميزان اولويت تأثير هر شاخص بر مطلوبيت فضا نيز توسط خبرگان تعيين شده است. طبق نتايج به دست آمده از 
پرسش نامه، آنتروپی بيشترين تأثير با ضريب 90 درصد، خوشه بندی و كاربر با ضريب 70 درصد و عمق كمترين تأثير را 

با ضريب 40 درصد در مطلوبيت ساختار بازارچه ها دارد. پرسش های مطرح شده در پرسش نامه بدين شرح است:
ضريب تأثير متغيرها: در افزايش كيفيت فضايی بازارچه ها، اهميت هريك از پارامترهای اشاره شده چقدر است؟ )بين 

0 تا 100 درصد(
ضريب بهينۀ متغيرها: به نظر شما ميزان ضريب پارامترهای مورد بررسی )ضريب بهينه( به منظور توليد فضاهايی با 
كيفيت در بازارچه های سنتی ايران بايد چقدر باشند؟ )بين صفر و يك، عدد صفر: ميزان ضريب بايد حداقل باشد؛ عدد 

يك: ميزان ضريب بايد حداكثر باشد.(
نتايج حاصل از پرسش نامه در بخش مقايسۀ  نمونه های موردی از نظر همۀ شاخص های پيكره بندی فضايی، تحليل 
كل به كل، اهميت ويژه ای دارد. ضرايب به دست آمده از پرسش نامه در فرمول رياضی انحراف معيار )جدول 3( در كنار 

داده های كّمی نرم افزار، درصد مطلوب نبودن هر ساختار پالن را مشخص می كند.
جدول 1: نتايج حاصل از پرسش نامه ها

كاربر خوشه بندی عمق آنتروپی پرسش نامه

تأثير بهينه تأثير بهينه تأثير بهينه تأثير بهينه ضريب

% 70 1 % 70 1 % 40 0  % 90 0 نتایج

ترسيم گراف  ها و شبيه  سازی رايانه  ای: پس از طبقه  بندی بازارچه  ها در چهار ساختار پالن، نمودار توجيهی آن ها به 
تفكيك استخراج  شده  است. همچنين به منظور تحليل بعضی از شاخص  های نحوی، نقشه ها در محيط نرم افزار دپث مپ7 

فراخوانی شده است.
2. 1. نرم افزار دپث مپ

دپث مپ نرم افزاری تخصصی است كه به شناسايی و ارزيابی فضاها كمك می كند. اين نرم افزار را آلسادير ترنر8 در 
دانشگاه كالج لندن توليد كرد و از آن برای انجام تجزيه وتحليل ديدپذيری در معماری و برنامه ريزی شهری استفاده 

می شود. سيستم های تجزيه وتحليل نحوی اين نرم افزار شامل موارد زير است:
ـ تجزيه وتحليل خط محور9: در اين سيستم، عناصر مورد استفاده در تجزيه وتحليل و مطالعات حركت به صورت خطی 
در نظر گرفته می شوند )Hillier and Pen 2004(. گراف ايجادشده بسته به نحوۀ اتصال هر خط به خطوط اطراف 

تعريف می شود. اين سيستم در تجزيه وتحليل ساختار شهرها، روستاها يا واحدهای همسايه استفاده می شود. 
ـ تجزيه وتحليل فضای محدب10: از اين روش برای بررسی تعامالت اجتماعی در فضاها استفاده می شود. در اين 
روش فضاها به صورتی در نظر گرفته می شوند كه رفتار غيرخطی از خود نشان می دهند )همانند يك اتاق( و دارای 

.)Jiang et al. 2000( )فضاهايی هستند كه در ميان آن ها قرار می گيرند )همانند چيدمان عناصر داخل اتاق
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ـ تجزيه وتحليل بر اساس گراف ديدپذيری11: اين روش هنگامی كاربرد دارد كه موضوع مطالعه الگوهای رفتاری 
پيچيده ای را نشان می دهد )Hillier 2004(. پايۀ اصلی اين تجزيه وتحليل گره هايی هستند كه از زوايای مختلف ديده 

می شوند.
ـ تجزيه وتحليل كاربر: در تجزيه وتحليل مبتنی بر كاربر، افراد مجازی كه كاربر نام دارند، در محيط آزاد می شوند و 

تصميم می گيرند كه در مكان های متنوع چه عكس العملی نشان دهند.
در ميان انواع تجزيه وتحليل ها كه توضيح داده شد، تجزيه وتحليل خط محور متداول ترين آن است. با اين حال، با 
توجه به اينكه هدف ما انجام تجزيه وتحليل در سطح معماری است، تجزيه وتحليل بر اساس گراف ديدپذيری برای 
مطالعۀ نحِو فضا استفاده می شود. نتيجۀ اين تجزيه وتحليل، نقشۀ طيف رنگی است كه در آن هر شاخص با رنگی از 

قرمز )يعنی بيشترين مقدار( تا آبی )يعنی كمترين مقدار( نشان داده می شود.

3. چهارچوب نظری پژوهش
در اين بخش، مبانی نظری و ايده های اوليۀ مربوط به پژوهش به منظور تأكيد هرچه بيشتر به اهميت موضوع و لزوم 

تحقيق پرداخته شده است.

تصوير 1: اهداف و ابزار تحليل فضای بازارچه ها در نحِو فضا 

3. 1. پیكره بندی فضا ها 
با توجه به تعريف مانوم، يك رويكرد توسعه يافته در تجزيه وتحليل ساختار فضايی محيط  های  روش چيدمان فضا 
انسان ساخت است )Manum 2009( كه هدف آن توصيف مدل  های فضايی و نمايش اين مدل  ها در قالب اشكال 
گرافيكی و در نتيجه تسهيل كردن تفسيرهای علمی فضاهای مورد نظر است )Mostafa and Hasan 2013(. از اين 
روش در مباحث معماری و شهرسازی با عنوان روش نحِو فضا نيز ياد می  شود. در اين روش با تبديل ساختار فضايی 
محيط مصنوع به الگوهای گرافيكی، روابط ميان فضاهای مختلف آن به صورت داده  های رياضی ارائه می شود، به  طوری  
 and Hanson( كه از تحليل اين داده  ها، می توان به روابط متقابل ميان كالبد محيط و رفتار استفاده  كنندگان آن پی برد 
Hillier 1984(. نكتۀ مهم اين است كه روش چيدمان فضا فقط يك ابزار مدل سازی ساده نيست بلكه روشی است 
برای درك پيچيدگی  های شهر، منطق ريخت  شناسی و الگوی توسعۀ آن و درك الگوهای رفتاری موجود در آن ها. 
نيز  چيدمان فضا روشی است برای درك پيكره بندی فضا به نحوی  كه منطق عوامل اجتماعی به وجودآورندۀ آن ها 

.)Hillier and Vaughan 2007( مشخص باشد
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اين نظريه را هيلير و هانسون در سال 1984 ميالدی در لندن پايه ريزی كردند و اساس آن بر تحليل ارتباط بين 
فرم های اجتماعی و فضايی است. اين نظريه بر اين باور است كه فضا هستۀ اوليه و اصلی در چگونگی رخدادهای 
اجتماعی و فرهنگی است. از آنجا  كه خود فضا نيز در خالل فرايندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شكل می گيرد، 
 Makrí and Folkesson( معمواًل به صورت بستری برای فعاليت های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شود
2000(. تأكيد اين نظريه بر اين است كه در درك عميق فضاهای شهری، نقش هر فضای شهری به صورت انفرادی و 
ويژگی های فردی آن فضا در مقياس خرد در مقابل نقش آن در تركيب با ديگر عناصر شهر و ويژگی هايش در مقياس 

.)Hillier et al. 1993( كالن و كل سيستم شهری، اهميت كمتری دارد
در همين راستا ايدۀ اصلی مورد بحث اين نظريه، مفهوم پيكره  بندی فضايی است كه در آن، ارتباط هر عنصر با 
ديگر عناصر كل سيستم اهميت پيدا می كند. پيكره بندی فضايی در مطالعات معماری و شهرسازی نيز فارغ از ارزيابی 
خصوصيات فضاها به صورت انفرادی، ارتباط بين آن ها را مورد مطالعه قرار می دهد. اما به زبانی حرفه ای تر، هيلير در يك 
تصوير، منظور از پيكره بندی فضايی را كه در آن ارتباط بين فضاها اهميت پيدا می كند، به تصوير می كشد )تصوير 2(. در 
اين تصوير، سه خانه با حياط  مركزی نشان داده شده اند كه فضاهای مختلف حول فضای مركز  خانه چيده شده اند. اين 
سه خانه از نظر شكل ريز فضاها، مواد و مصالح و كنار هم قرارگيری آن ها در كل پالن شباهت زيادی با يكديگر دارند. 
تنها تفاوتی كه در اين سه بنا ديده می شود، نحوۀ قرارگيری بازشوها و ارتباط بين فضاهاست. اما همين تفاوت كافی 

است تا اين سه خانه از نظر تركيب فضاها و پيكره بندی آن ها تفاوت های اساسی با هم پيدا كنند.
الگوی فضای هر خانه و نحوۀ تركيب ريزفضاها در هريك از آن ها توسط يك گراف در مقابل آن ها نشان داده شده 
است، به طوری  كه هر گره معرف يك فضا و هر يال از گراف، معرف ارتباط بين دو فضاست. اين گراف ها در اصل نحوۀ 
ارتباط بين فضاهای هريك از اين خانه ها را نشان می دهد و معرف الگويی است كه مخاطب می تواند هر خانه را تجربه 
كند. هيلير بيان می كند كه پيكره  بندی فضاها را در يك بنا يا يك شهر می توان به صورت گراف بررسی نمود و از اين 
طريق برای شناخت آن از تحليل های گراف رياضی استفاده كرد و به اين ترتيب پديده ای كيفی را به صورت كّمی مورد 

.)Hillier 2007( تحليل های بيشتر قرار داد

تصوير 2: مثال پيكره  بندی فضايی 
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شاخص های تحليل ساختار هندسِی هر پيكره بندی فضايی با روش نحِو فضا شامل مواردی است كه چهار مورد از 
آن ها در اين پژوهش بررسی شده است:

ضريب خوشه بندی: اين شاخص از پيكره بندی مكانی هر فضا گرفته می شود و ميزان فضا هايی را كه از يك مكان 
قابل مشاهده هستند، محاسبه می كند. ضريب خوشه بندی نشانگر آن است كه شخص هنگام انتقال از يك مكان 
به مكان ديگر، چه مقدار از اطالعات تصويری را از دست می دهد. ايزوويست هايی12 كه به فرم محدب نزديك ترند، 
ضريب خوشه بندی بااليی را حفظ می كنند؛ ازاين رو هنگام حركت در اين مكان ها اطالعات ديداری كمتری از دست 
می رود. برخالف ايزوويست های محدب، آن هايی كه تيزه دار هستند، ضريب خوشه بندی پايين تری دارند؛ ازاين رو در اين 
مكان ها، اطالعات تصويری بيشتری از بين می رود. درك اين ويژگی ها برای انتخاب جهت و تعيين مسير حركت برای 
كاربران بسيار مهم است؛ برای مثال در برخی كاربری ها افرد به تجربۀ فضا هايی با كيفيت متفاوت و جديد تمايل دارند 

.)Kinda 2018( و مطلوب است ضريب خوشه بندی حداقل باشد
عمِق فضا: اين شاخص تعداد تغيير جهت ها يا تعداد فضاهای محدبی است كه برای رفتن از يك نقطه به نقطۀ ديگر، 
بايد از آن ها عبور كرد. هرچه عمِق فضا  كمتر شود، فضا يكپارچه تر است كه نشان دهندۀ در دسترس تر بودن فضاهای 
مختلف پالن است. شايان ذكر است كه افزايش عمِق فضايی عالوه بر تفكيك و جداسازی، به افزايش درجۀ محرميت 
فضايی نيز منجر می شود؛ به اين معنی كه عمق بيشتر مجموعۀ فضا، سلسله مراتب فضايی را افزايش و ميزان دسترسی 
و نفوذ به برخی فضاها را كاهش می دهد كه اين موضوع به كنترل هرچه بيشتر فضا می انجامد. بنابراين با افزايش 

.)Haq 1999( عمق، ميزان كنترل پذيری فضا افزايش يافته و در نتيجه به ايجاد عامل محرميت در محيط می انجامد
آنتروپی يا بی نظمی: آنتروپی پارامتری است كه پيوستگی را با استفاده از متغيرهای تصادفی اندازه می گيرد. آنتروپی 
بر مبنای توزيع فراوانی عمق يك فضا محاسبه می شود. هرچه مقدار آنتروپی بيشتر باشد، به معنای بی نظمی بيشتر و 
سهولت دسترسی كمتر به فضاهای ديگر است و هرچه اين عدد كمتر باشد، به معنای سهولت دسترسی بيشتر است 

.)Turner 2007(
كاربر: اين شاخص به منظور مشاهدۀ مسير عبور و مرور عابران پياده يا وسايل نقليه در يك ساختمان يا يك طرح 
شهری و بررسی علل انتخاب جهت و تعيين مسير حركت آن ها در فضاهای مختلف به كار گرفته می شود و به محققان 

.)Kinda 2018( اجازۀ جمع آوری داده ها را به صورت گرافيكی و آماری می دهد

تصوير 3: فرايند انجام پژوهش 
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4. معرفی بازارچه ها و نمونه های موردی
نمونه  های موردی اين پژوهش، هفت بازارچۀ بازار تبريز است كه در نقاط مختلف بازار بزرگ تبريز قرار گرفته  اند. موقعيت 
اين بازارچه  ها در تصوير 4 مشخص  شده است. كاربری اين بازارچه ها در طول زمان بارها تغيير يافته و هم اكنون نيز 
هر بازارچه دارای كاربری های متنوع و متفاوتی است. نكتۀ مهم در پژوهش مورد نظر اين است كه همۀ بازارچه های 
مورد مطالعه امروزه بازارچه هايی خرده فروش هستند كه لوازم روزمرۀ زندگی مردم را تأمين می كنند. نمونۀ اول، بازارچه 
اَنَگجی، شيشه گرخانه، َرهلی و ُكهنه  سرخاب است كه با عدد 1 مشخص  شده است. بازارچه  های َدوچی، يخچال، 
به ترتيب با اعداد 2، 3، 4، 5، 6 و 7 مشخص  شده اند. اين بازارچه  ها همگی الگوی خطی دارند و بر اساس ساختار پالنشان 
به چهار نوع خطی مستقيم، خطی شكسته، خطی منحنی و خطی شاخه  ای تقسيم  شده  اند. همچنين اين بازارچه  ها بر 
اساس متوسط عرض مسير حركتی و متوسط عمق مغازه  ها و رابطۀ  اين دو متغير با يكديگر و طول بازار بررسی می شوند. 
متغيرهای بعدی اين بازارچه  ها تعداد ورودی  های اصلی و تعداد محورهای حركتی و گره ها هستند كه در محل برخورد 
محورها ايجاد می  شوند. شاخص های مذكور و نتايج حاصل از تجزيه وتحليل بازارچه ها در نرم افزار، بيانگر ميزان تأثير 
مثبت يا منفی هريك از اين شاخص ها بر متغيرهای پيكره بندی فضايی و در نتيجه ميزان تأثير آن ها بر كيفيت فضايی 
بازارچه هاست و شاخص های هندسی كه باعث مطلوبيت متغير های پيكره بندی فضا می شوند، می توانند در مراكز تجاری 
خطی مورد استفاده قرار گيرند. ويژگی  های هريك از نمونه  های ذكرشده با متغيرهای مربوط، در جدول 2 به صورت 

جداگانه ارائه  شده  اند.

تصوير 4: موقعيت بازارچه  های مورد مطالعه در بازار تبريز 
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جدول 2: ويژگی های هندسی بازارهای مورد مطالعه 

گره، تقاطع 
محورها

تعداد ورودی های 
اصلی

متوسط عمق مغازه ها 
برمتوسط عرض مسير

متوسط عرض مسير 
بر طول بازار

اندازه ها و 
ضرايب

الگوی ساختاری 
پالن نمونه ها

0 2 2/38 0/03 مقدار يا تعداد

خطی مستقيم

بازارچه كهنه

0/1 0/66 0/55 0/16 ضريب

0 2 2/4 0/02 مقدار يا تعداد

خطی منحنی

بازارچه رهلی

0/01 0/66 0/57 0/07 ضريب

0 2 2/56 0/06 مقدار يا تعداد

خطی مستقيم

بازارچه شيشه گرخانه

0/01 0/66 0/71 0/44 ضريب

0 2 2/2 0/03 مقدار يا تعداد

خطی منحنی

بازارچه انگجی

0/01 0/66 0/39 0/16 ضريب

0 1 1/76 0/12 مقدار يا تعداد

خطی شكسته

بازارچه يخچال

0/01 0/33 0/01 0/99 ضريب

3 3 2/79 0/012 مقدار يا تعداد

خطی شكسته

بازارچه دوچی

0/75 0/99 0/91 0/01 ضريب

4 3 2/88 0/025 مقدار يا تعداد

خطی شاخه ای

بازارچه سرخاب

0/99 0/99 0/99 0/12 ضريب
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5. یافته  ها
با تحليل هريك از بازارچه  ها توسط نرم افزار، داده  های كّمی و گراف  هايی برای هريك از شاخص  های پيكره  بندی فضا 
در تصوير 5 ارائه شده است. اين داده  های كّمی شامل حداقل و حداكثر، ميزان ميانگين و ضريبی برای مقايسۀ متغيرها با 
همديگر است و دياگرام  هايی به منظور بيان شاخص  های پيكره  بندی فضا به صورت گرافيكی برای هر هفت بازارچه ارائه 
 شده است؛ به عالوه نموداری تحليلی از ضرايب هر شاخص برای همۀ بازارچه  ها به منظور مقايسۀ آن  ها با يكديگر از نظر 
هر شاخص به طور مجزا در تصوير 6 ارائه شده است. همچنين به منظور مقايسۀ هريك از الگوهای هندسی به دست آمده 
از نظر هر چهار شاخص پيكره بندی فضايی به طور هم زمان، از داده های كمی حاصل از نرم افزار دپث مپ در كنار نتايج 
حاصل از پرسش نامه استفاده شده است و ميزان انحراف هر الگو با بهينه ترين حالت آن از نظر چهار شاخص آنتروپی، 

عمق، خوشه بندی و كاربر به طور هم زمان با استفاده از فرمول رياضی انحراف معيار )جدول 3( محاسبه شده است.
5. 1. تحلیل آنتروپی فضا

داده  های كّمی و گراف  های خروجی نرم افزار نشان  دهندۀ اين است كه ساختار هندسی بازارچه ها تغيير زيادی در ميزان 
آنتروپی فضاها ايجاد می  كند. با توجه به گراف  های به دست  آمده از نرم  افزار، ميزان آنتروپی فضاها در بازارچه  ها زمانی 
حداقل و بهينه است كه الگوی بازارچه به صورت خطی مستقيم باشد و تعداد گره  های آن صفر )بدون گره و تك محوره( 
و دارای دو ورودی در امتداد محور اصلی و روبه روی هم باشد. همچنين داده های گرافيكی نشان می دهند متوسط عرض 
مسير حركتی و متوسط عمق مغازه  ها نيز بر ميزان آنتروپی فضا در اولويت بعدی تأثيرگذارند. افزايش متوسط عرض 
مسير حركتی و كاهش متوسط عمق واحد های تجاری باعث مطلوبيت بيشتر فضاها می  شود. بنابراين از حيث متغير 
آنتروپی، بازارچه شيشه گرخانه با ضريب آنتروپی 0/25 دارای بهينه  ترين ساختار است و بازارچه كهنه و بازارچه يخچال 
به ترتيب با ضرايب 0/32 و 0/36 در رتبه های بعدی هستند. همچنين بدترين پالن از نظر آنتروپی فضا با ضريب 0/66 
مربوط به بازارچه سرخاب است. در نتيجه، در بازارچه شيشه گرخانه، دسترسی كاربران به نقاط مختلف پالن، آسان تر و 

بهتر خواهد بود.
5. 2. تحلیل عمِق فضا

ساختار هندسی بازارچه ها تأثير چشمگيری در ضريب عمِق فضاها ايجاد می كند؛ اين تغييرات مستقل از مسيرهای 
حركتی و واحدهای تجاری هستند. با تحليل دياگرام  های نرم  افزار می توان نتيجه گرفت هنگامی كه الگوی بازارچه از 
نوع خطی مستقيم يا خطی شكسته با يك محور باشد و دارای يك يا دو ورودی روی آن محور باشد، ضريب عمِق فضا 
كمترين بوده و پالن در مطلوب  ترين حالت نسبت به بازارچه  های ديگر قرار می گيرد. عالوه بر اين، عرض متوسط مسير 
حركتی و عمق متوسط مغازه  ها نيز بر ميزان ضريب عمق  فضا در اولويت بعدی تأثيرگذار هستند. با توجه به گراف  های 
تحليلی می توان نتيجه گرفت افزايش عرض متوسط مسير حركتی و كاهش عمق متوسط واحدهای تجاری باعث 

كاهش ضريب اين متغير و مطلوبيت بيشتر فضا می  شود.
از نظر اين متغير، بازارچه شيشه گرخانه و بازارچه يخچال، هر دو با ضريب برابر 0/14 در مطلوب  ترين حالت قرار 
دارد و باالترين ضريب عمق  فضا مربوط به پالن بازارچه دوچی با عدد 0/48 است؛ در نتيجه در بازارچه شيشه گرخانه 

فضا های مختلف در دسترسی بهتری برای كاربران قرار دارند.
5. 3. تحلیل خوشه بندی فضا )ماندگاری  ذهنی فضا(

با توجه به جدول داده  ها، ضريب خوشه بندی بازارچه  ها در دو حالت بهينه است. زمانی كه الگوی بازارچه از نوع خطی 
مستقيم يا خطی شكسته با يك محور باشد و دارای يك يا دو ورودی روی آن محور باشد، ميزان ماندگاری  ذهنی  فضا 
بيشتر بوده و پالن دارای مطلوبيت بيشتری نسبت به حالت های ديگر است. عالوه بر اين، عرض متوسط مسير حركتی 
و عمق متوسط مغازه  ها نيز بر ميزان ماندگاری  ذهنی فضا تأثيرگذارند. با توجه به دياگرام  های تحليلی افزايش عرض 

متوسط مسير حركتی و كاهش عمق متوسط واحدهای تجاری، باعث افزايش ميزان ماندگاری ذهنی  فضا می شود.
و  دارند  را  پالن ها  مطلوب ترين  با ضريب 0/75  يخچال  بازارچه  و  كهنه  بازارچه  متغير،  اين  ديدگاه  از  بنابراين 
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ماندگاری ذهنی اين بازارچه ها برای كاربران نسبت به بازارچه  های ديگر بيشتر خواهد بود. بنابراين اين بازارچه ها بيشتر 
توجه مردم را جلب می كنند و بازديد كنندگان فضا های اين دو بازار چه را ديرتر فراموش خواهند  كرد.

5. 4. بررسی تعداد كاربران در فضا
گراف های خروجی نرم افزار نشان می دهند كه الگوی بازارچه، عرض مسير حركتی، عمق مغازه  ها، تعداد گره  ها و تعداد 
ورودی  های آن بر تعداد كاربران و بازديدكننده های بازار تأثير می گذارند. داده ها نشان می دهند هنگامی كه الگوی بازارچه 
از نوع خطی شكسته با يك محور و بدون گره باشد و دارای يك ورودی روی آن محور باشد، تعداد كاربران در بيشترين 

حالت بوده و نشان دهندۀ اين است كه پالن در مطلوب  ترين حالت نسبت به بازارچه  های ديگر قرار می گيرد.
بنابراين بازارچه يخچال با تعداد حداكثر 1821 نفر و ضريب كاربر 0/18 بهينه ترين پالن را دارد و نامطلوب ترين پالن 
از اين حيث مربوط به بازارچه دوچی با حداكثر تعداد 383 و با ضريب 0/02 می باشد؛ يعنی زمانی كه الگوی ساختاری 

تصوير 5: گراف  های خروجی شاخص  های پيكره بندی فضا برای بازارچه  ها 
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بازارچه از نوع خطی شكسته با سه محور اصلی و سه ورودی اصلی در موقعيت های مختلف بازارچه باشد، تعداد كاربران 
در كمترين حالت هستند.

تصوير 6: نمودار مقايسه ای شاخص  های پيكره  بندی فضا برای بازارچه  ها 

5. 5. تحلیل و ارزیابی نمونه  ها
با توجه به نتايج به دست آمده از 20 عدد پرسش نامۀ تكميل شده توسط خبرگان، ضريب تأثير و ضريب بهينۀ هريك 
از متغيرها تعيين  و جدول انحراف معيار تهيه  شده است. طبق پرسش نامه، ميزان ضريب تأثير برای متغير آنتروپی در 
فضای بازارهای سنتی 0/9 و ضريب بهينۀ آن صفر است. همچنين برای متغيرهای عمق  فضا و خوشه بندی، ضريب 
تأثير به ترتيب 0/4 و 0/7 به  دست آمده و ضريب بهينه  شان به ترتيب برابر 0 و 1 است. به عالوه ضريب بهينه برای تعداد 
كاربران 1 و ضريب اهميت آن در اين پژوهش، 0/7 است. با استفاده از نتايج حاصل از پرسش نامه برای ضريب تأثير با 
عنوان )Affection factor( و ضريب بهينه با عنوان )Optimal Index( در كنار داده های كّمی نرم افزار دپث مپ ميزان 

انحراف معيار هر نمونه و در نتيجه ميزان مطلوبيت هر الگو، در جدول 3 محاسبه شده است.
جدول 3: انحراف معيار 

امتياز** كاربر خوشه بندی عمِق فضا آنتروپی انحراف معيار*
0/7 0/7 0/4 0/9 ضريب تأثير
1 1 0 0 ضريب بهينه

0/59 0/67 0/23 0/14 0/59 بازارچه سرخاب
0/566 0/69 0/21 0/19 0/65 بازارچه دوچی
0/718 0/57 0/18 0/06 0/32 بازارچه يخچال
0/623 0/66 0/20 0/12 0/52 بازارچه انگجی
0/72 0/63 0/21 0/06 0/23 بازارچه شيشه گرخانه
0/602 0/68 0/20 0/14 0/58 بازارچه رهلی
0/702 0/66 0/18 0/07 0/29 بازارچه كهنه

* انحراف معيار مطلوبيت يا ميزان عدم مطلوبيت برای هريك از شاخص ها در بازارچه ها:
Digression Index : {(ABS ((Entropy Index) - (Optimal Index)) * Affection Factor) + (ABS ((Depth Index)-(Optimal Index)) * Affection Factor) + (ABS 

((Clustering Co-efficiency Index) - (Optimal Index)) * Affection Factor) + (ABS ((Agent Index) - (Optimal Index)) * Affection Factor)}

Score: 1-Digression Index / 4                     :ميزان مطلوبيت هر يك از الگوها از جنبۀ هر چهار شاخص **
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يكنواختی طيف رنگ ها در گراف های خروجی  بررسی  و  داده های كّمی )جدول 3(  از  نتايج حاصل  به  توجه  با 
نرم افزار دپث مپ )تصوير 5(، بازارچه شيشه گرخانه بهينه  ترين ساختار پالن در ميان بازارچه  های بازار تبريز را دارد كه 

ويژگی  هايش به صورت مستقل بررسی می  شود.
5. 5. 1. بازارچه شیشه گرخانه

اين بازارچه در قسمت جنوبی بازار بزرگ تبريز قرار دارد و در تصوير 1 با شمارۀ 5 مشخص  شده است. ساختار اين بازارچه 
از نوع خطی مستقيم است. يك محور اصلی بدون گره دارد و دارای تقارن محوری است و كاماًل هندسی است؛ همچنين 
دو ورودی در امتداد محور اصلی روبه روی هم دارد. طول بازارچه 73 متر، عرض متوسط آن 4/6 متر و عمق متوسط 
واحدهای تجاری در دو سمت مسير حركتی 11/8 متر است. مقدار عرض متوسط مسير حركتی بر اساس طول بازار برابر 
0/06 است و ضريب مقايسه  ای آن 0/44 است. همچنين ميزان متوسط عمق مغازه  ها بر متوسط عرض مسير حركتی 
برابر 2/56 است كه ضريب مقايسۀ آن 0/71 است. ميزان انحراف معيار آنتروپی اين بازارچه با در نظر گرفتن ضريب تأثير 
برابر 0/23 است. اين بازارچه در كنار بازارچه يخچال، كمترين ميزان انحراف معيار را برای متغير عمق  فضا دارد كه برابر 
0/06 است؛ يعنی دارای بهينه ترين ضريب عمق  فضا در بين بازارچه  هاست. همچنين ميزان انحراف معيار اين بازارچه 
برای متغير خوشه بندی 0/21 است كه بيانگر ماندگاری ذهنی باال و پالن بهينه است و ميزان ضريب انحراف معيار آن 
با حداكثر تعداد 1106 كاربر، برابر 0/63 می باشد. در نهايت، اين بازارچه با امتياز 0/72 يكی از بهينه  ترين بازارچه  های 
بازار تبريز به طور هم زمان از نظر ميزان آنتروپی، عمق  فضا، خوشه بندی و تعداد كاربر است. طبق خروجی های رگرسيون 
نرم افزار دپث مپ )تصوير 7(، جدول 4 تهيه شده است كه رابطۀ متغير های مختلف با همديگر را در اين بازارچه، يعنی 

در بهينه ترين الگو مشخص می كند.
جدول 4: رابطۀ شاخص ها در بهينه ترين فضا های تجاری

        Y
Xكاربرانخوشه بندی  فضاعمِق فضاآنتروپی

Y=1.8X-0.1Y=-0.05X-0.7Y=-908X+1309-آنتروپی

Y=0.48X=0.2-Y=0.04X+0.6Y=-500X+1227عمِق فضا

Y=-0.3X+1.4Y=0.9X+1.4-Y=-438X+502خوشه بندی  فضا

-Y=0.0005X+1.3Y=-0.001X+2.2Y=-4e-005X+0.7كاربران

برای نمونه، طبق روابط به دست آمده و نمودارهای تصوير 7، می توان نتيجه گرفت كه با كاهش ضريب  آنتروپی و 
عمِق فضا ضريب كاربر در بازارچه ها به صورت قابل توجهی افزايش می يابد؛ درحالی كه بيشترين ضريب كاربر نسبت به 

ضريب خوشه بندی، زمانی است كه ضريب خوشه بندی در حالت ميانگين باشد.

تصوير 7: رابطۀ شاخص ها با همديگر در بازارچه شيشه گرخانه
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نتیجه 
مطالعه در ساحت  های مختلف معماری ايران، نشان  دهندۀ اين موضوع بوده است كه الگوهای معماری مبتنی بر هنجارها 
و روابط اجتماعی مورد پذيرش جامعه شكل  گرفته و می  توانند به صورت معاصرسازی شده در روند تداوم معماری ايرانی 
مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين بازشناسی بافت  ها و فضاهای تجاری سنتی، يكی از ضرورت  های امروز كشور است 
كه می تواند منجر به بازآفرينی الگوی شكل گيری چيدمان   فضايی در فضاهای تجاری امروز شود. اين پژوهش به 
بررسی و ارائۀ راه  حل و نسبت های بهينه در ساختار پالنی بازارچه ها به عنوان مهم ترين فضاهای تجاری با هدف افزايش 
كيفيت فضايی و ارتباطی و دستيابی به الگوهای بهينه  بر مبنای رفتارها و روابط اجتماعی مردم می پردازد. با توجه به 
هدف پژوهش، از تركيب روش  های كّمی و كيفی تحقيق استفاده  شده است. برای گردآوری اطالعات نيز روش های 

كتابخانه  ای، مشاهده، برداشت، ترسيم و شبيه  سازی نرم افزاری به كار گرفته شده است.
نتايج تحليل ها نشان می دهد الگوی ساختاری، تناسبات و هندسۀ فضاها تأثير چشمگيری در شاخص  های پيكره  بندی 
فضا و در نتيجه ميزان مطلوبيت فضاها دارند. هنگامی كه الگوی بازارچه از نوع خطی شكسته با يك محور و يك ورودی 
و بدون گره باشد، افراد بيشتری تمايل به حضور در آن فضا دارند و زمانی كه الگوی ساختاری بازارچه از نوع خطی 
شكسته باشد و با ورودی های متعدد به صورت نامنظم در موقعيت های مختلف باشد، افراد كمتری در آن حضور می يابند. 
همچنين بازارچه های تك محوره با الگوی خطی مستقيم يا خطی شكسته، ميزان تنوع فضايی بهينه تری، با توجه به 
ضريب بهينۀ حاصل از پرسش نامه، نسبت به الگوهای منحنی ايجاد می كنند و افراد حاضر در آن مكان دچار سردرگمی 
بر اثر تنوع فضايی باال نخواهند شد. همچنين ميزان نارضايتی آن ها بر اثر وجود فضاهای يكنواخت نيز كاهش می يابد. 
با تحليل دياگرام  های نرم  افزار می توان نتيجه گرفت هنگامی كه الگوی بازارچه از نوع خطی مستقيم يا خطی شكسته 
با يك محور باشد، ضريب عمِق فضا و آنتروپی كمترين بوده و پالن در مطلوب  ترين حالت نسبت به حالت های ديگر 
قرار می گيرد. عالوه بر اين، افزايش عرض متوسط مسير حركتی و كاهش عمق متوسط مغازه ها دسترسی بيشتری برای 

افراد حاضر در بازارچه فراهم می كند و باعث افزايش كيفيت مغازه های آن می شود.
در نهايت با درنظرگرفتن تمام شاخص های تحليل شده، به طور هم زمان می توان نتيجه گرفت بهينه ترين الگو برای 
يك مركز تجاری خطی، زمانی است كه الگوی ساختاری پالن تك محوره و خطی باشد و هيچ گره يا تقاطعی در طول 
اين محور وجود نداشته باشد؛ نسبت متوسط عرض مسير حركتی بر طول بازار نزديك به 0/1 باشد و عمق مغازه های 
دورچين شده بيشتر از 2/5 برابر عرض متوسط مسير نباشد؛ همچنين وجود ورودی های متعدد و تعريف نشده به صورت 
تصادفی باعث ايجاد نقاط گره مانند در طول محور حركتی شود و در نتيجه مطلوبيت فضا را كاهش  دهد. بنابراين توجه 
به اين مهم كه مراكز تجاری دارای يك ورودی تعريف شده و خوانا و يك خروجی روی تك محور خود باشند، بسيار 
حائز اهميت است و كيفيت فضا را افزايش می دهد. با توجه به گراف های توجيهی نرم افزار و تغيير رنگ های ايجادشده، 
كاهش متوسط عمق مغازه ها تأثير مثبت در ميزان شاخص های پيكره بندی فضا و در نتيجه كيفيت فضايی مغازه ها دارد. 
در ساختار و نسبت های بهينۀ به دست آمده از پژوهش، مسيرهای رفت وآمد عالوه بر اينكه مزاحمتی برای واحدهای 
تجاری ايجاد نمی كنند، باعث تقويت كيفيت فضايی آن ها نيز می شوند. طول مسيرهای منتهی به فضاهای مختلف 
پالن در بهينه ترين و كوتاه ترين حالت قرار می گيرد و قابليت دسترسی كاربران به تمام واحدهای تجاری بازارچه يكسان 
می شود. همچنين تنوع فضايی ايجادشده به نحوی است كه افراد حاضر در آن مكان دچار سردرگمی نمی شوند و ميزان 

نارضايتی آن ها بر اثر وجود فضاهای يكنواخت نيز كاهش می يابد.
به عالوه از مطالعۀ روابط بين شاخص ها می توان نتيجه گرفت با كاهش ضريب  آنتروپی و عمِق فضا، ضريب كاربر در 
بازارچه ها به صورت چشمگيری افزايش می يابد؛ يعنی سهولت دسترسی به فضاهای مختلف يك فضای تجاری باعث 
افزايش تعداد كاربران آن فضا می شود؛ درحالی كه بيشترين ضريب كاربر نسبت به ضريب خوشه بندی، زمانی است كه 
ضريب خوشه بندی در حالت ميانگين باشد؛ يعنی تنوع فضايی متوسط باعث كيفيت و مطلوبيت بيشتر فضا می شود و 

تعداد كاربران افزايش می يابد.
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This paper presents a study and analysis of the space configuration and geometric 
structure of traditional markets with the aim of optimizing their spatial quality. The 
theoretical approach of the research is based on the theory of space syntax, which 
examines variables such as the geometric structure of Tabriz traditional markets, 
including the average length and width of shops, movement routes, number and types 
of movement axes, and the number of nodes in these markets. In order to achieve the 
research goal, it is necessary to study the factors and components that affect entropy, 
clustering coefficient, depth of space, individuals’ access patterns, and structural 
patterns of the markets.The correlation method was used in this study along with 
content analysis and software analysis techniques. For the quantification and analysis 
of the qualitative characteristics of space, Depthmap software was used to study seven 
markets in the Tabriz Bazaar as case studies. Eventually, the findings were analyzed by 
the qualitative method of logical reasoning. Data collection methods included library 
research, observation, surveying, and software simulation. The results show that the 
best plan structure for linear commercial spaces is a mono-axial pattern where there are 
no nodes or intersections along the axis. The average ratio of the width of the passage 
to the length of the market should be about 0.1 and the depth of the shops should not be 
2.5 times more than the average width of the route. It is also important that shopping 
centers have a defined and distinct entrance and exit located on the main axis.

Keywords: entropy, mental durability, depth of space, bazaar’s optimal structure, 
Tabriz Bazaar




