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Aim Paying attention to the diversity of urban environment is very important for creating an identity, 
maintaining the attractiveness, vitality and flexibility of the urban environment. This study aimed to 
investigate the effective variables in the urban environment quality emphasising the diversity in the 
Rasouli crossroads market in Zahedan. 
Methodology In this study, the list of effective variables on the urban environment quality was presented 
by a comprehensive model using a qualitative content analysis method. Then, using a questionnaire, 
different dimensions of urban environment quality with emphasis on diversity criteria were evaluated. 
Data were analyzed using one-sample T-test through SPSS 26 software. The impact factor of each 
dimension as an independent variable on the dependent variable of urban environment quality was 
investigated through a structural equation model of multicritria regression by SPSS and Lisrel softwares.
Findings Economic (0.221), perceptual-mental (1.23), socio-cultural (1.20) and functional (0.99) 
dimensions of Rasouli crossroads market had the highest impact on the diversity of Zahedan urban 
environment, respectively. The components of the diversity of guilds, the reasonable price of goods and 
the appropriateness of market guilds for all age groups and the possibility of more social interaction 
with others were ranked higher. Environmental (0.72) and physical-spatial dimensions (0.98) also had 
the lowest impact coefficients. 
Conclusion Physical diversity is a necessary condition for improving the quality of the urban 
environment, because it can provide a suitable space for the presence of people. Consequently, it is 
necessary to provide facilities in order to improve the environmental dimensions in these conditions. Due 
to the multiple interactions between the proposed indicators, improving the physical and environmental 
dimensions of the neighborhood should be considered by city officials and planners.
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 چکیده

کیفیت محیط شهری، برای ایجاد هویت، حفظ در  توجه به فاکتور تنوع: اهداف

هدف  محیط شهری اهمیت فراوانی دارد. یر یپذجذابیت و سرزندگی و انعطاف

ازار ب درکیفیت محیط شهری نقش تنوع فضای تجاری در پژوهش حاضر، بررسی 

 بود. چهارراه رسولی شهر زاهدان
کیفیت محیط شهری با روش تحلیل محتوای  برمتغیرهای موثر  ی:شناسروش

 نامه، ابعاد مختلفاز پرسش استفاده؛ سپس، با شدکیفی، در مدلی جامع ارایه 

ش اطالعات، در دو بخ .ارزیابی شدکیفیت محیط شهری با تاکید بر معیار تنوع، 

ر ه تاثیرضریب شد.  تحلیل نمونهتک Tبا استفاده از آزمون توصیفی و استنباطی 

بعد به عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته کیفیت محیط شهری از طریق مدل 

 Lisrelو  SPSS 26 افزارنرممعادالت ساختاری رگرسیون چندمتغیره در محیط 

 بررسی شد.

) ۱٫۲۰فرهنگی (-)، اجتماعی۱٫۲۳ذهنی (-ادراکی، )۰٫۲۲۱اقتصادی ( ابعاد :هاافتهی

تنوع  بر تاثیر) بازار چهارراه رسولی به ترتیب بیشترین ضریب ۰٫۹۹و کارکردی (

ناف، تنوع اص بامختلف کیفی مرتبط ی هامولفهاند. داشته زاهدان رامحیط شهری 

های گروه و هاتیبرای همه قوم قیمت مناسب اجناس و تناسب اصناف بازار

ند. های باالتری قرار گرفتسنی و امکان تعامل اجتماعی بیشتر با دیگران در رتبه

) ٠٫٩٨فضایی (-) و کالبدی٠٫٧٢را نیز ابعاد محیطی ( تاثیرکمترین ضریب 

 .اندداشته

ت، شهری اس ارتقای کیفیت محیطتنوع کالبدی شرط الزم برای  ی:ر یگجهینت

 اً متعاقب. بستر فضایی مناسبی برای حضور افراد مهیا کند تواندیچراکه م

 ی امکانات در راستای بهبود ابعاد محیطی در این شرایط الزامی است.ساز فراهم

ی کیفیت محیط شهری، ارتقای ابعاد کالبدی و هاشاخصبه دلیل تعامل بین 

 . شهری قرار گیرد زانیربرنامهمحیطی محله مورد نظر باید مورد توجه مسئولین و 
 کیفیت محیط شهری، تنوع، بازار، زاهدان گان:دواژ یکل
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al., 2005] محیط، در مطالعات شهری از منظر علوم  تیفیک
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 [Rahimi et al., 2019]. شودیشامل م

 وانتینظریات در مورد بعد کالبدی کیفیت محیط شهری را م

نمود که دسته اول بر عرصه عینی  یبندمیدو دسته تقس به

محیط تاکید دارند. این نظریات به کیفیت محیط شهری به 

ذاتی محیط و مستقل از ناظر توجه دارند.  یژگیمانند صفت و و

به مدل کاپلن اشاره کرد. دسته دوم  توانیدر این زمینه م

 & Teymoori]بر عرصه ذهنی فرد تاکید دارند ،نظریات

Asgari, 2015; Bahreini & Tabibian, 1998].  اندیشمندان

ها و فاکتورهای مختلفی که در نظران به شاخصو صاحب

 . به عنواناندنمودهری موثر هستند اشاره کیفیت محیط شه

، دوازده معیار کلی را به عنوان عوامل اصلی ساوت ورثمثال، 
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Aqbelaghi et al., 2016]. توجه به اختالط ، جین جیکوبز
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نفوذپذیری و قابلیت دسترسی، تراکم، خوانایی، امنیت و 

 اصلی سرزندگی محیط وکیفیت یهاشفافیت را به عنوان مولفه

، به عواملی بنتلی .[Jacobs, 1992] شهری بیان کرده است

پذیری، غنای حسی و چون نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف

ها را عوامل موثر در افزایش و آن کندیتعلق اشاره م حس

ها آن یدهندگحضور کاربران در محیط و ارتقا سطح پاسخ

مولفه را به عنوان ابعاد  ۸ ،کرمونا .[Bentley, 1985] داندیم

، اجتماعی، یانهیمحیطی طراحی شهری شامل فضایی، زم

وکارکردی معرفی نموده  یشناسختیپایداری، ادراکی، بصری، ر

مدل  نیترشاید بتوان گفت، مهم .[Johari et al., 2013] است

 انترکشهری توسط  محیطبرای تبیین چارچوب نظری کیفیت 

معرفی شده است. بر اساس مدل مزبور که به مدل مکان شهرت 
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متشکل از سه بعد در هم  یدارد، محیط شهری به مثابه مکان

یز ن لنگطور که همان .و تصورات است هاتیکالبد، فعال دهیتن

به آن اشاره کرده است در گذشته متخصصان طراحی محیط 

بصری قرار داشتند و بیش از آن  یهابسیار تحت تاثیر جنبه

 هنری یکه شهر را محل زندگی مردم بدانند آن را به صورت اثر 

در  یبندعنوان جمع به .[Karimi et al., 2016] شناختندیم

ه ب گفت که توانیشهری ممحیط سیر تکامل مفهوم کیفیت 

ید و تاک یامولفهکیفیت شهری از حالت تک یهاتدریج مولفه

زیباشناختی و عینی به حالت مرکب و چهار  یهایژگیبر و

ادراکی، -یعنی، زیباشناختی عینی، زیباشناختی ذهنی یامولفه

 .[Golkar, 2001]یافته است عملکردی و زیست محیطی تطور 

نظریات  ییافزادر ادامه مدلی جامع حاصل همپوشانی و هم

حیط کیفیت م برابعاد و فاکتورهای موثر  نهی، در زمگفتهشیپ

 ).۱شده است (جدول شهری ارایه 

 

 
 ابعاد و فاکتورهای موثر در کیفیت محیط شهری )۱ جدول

 

مرگ و زندگی "، در کتاب اصلی خود، [Jacobs, 1992] کوبزیج

در کتاب بسیار  [Bentley, 1985] بنتلیو  "شهرهای بزرگ آمریکا

یکی از  ،کنند که تنوع، تاکید می"های پاسخگومحیط"تاثیرگذار خود 

شهری است. به این معنا که  طیهای کلیدی در کیفیت محویژگی

برای اطمینان از تنوع تجربیات، داشتن ترکیبی غنی از کارکردها و 

های سنی برای افراد مختلف از همه اقشار در گروهمفید  هایفعالیت

وضعیتی از  معموالً » تنوع«، ضروری است. اصطالح مختلف

ه کاست غلب وضعیتی ادهد که را نشان میچندگانگی و ناهمگونی 

آمیز بوده است. ها موفقیتها و ادغام آندر آن تشخیص تفاوت

. درک شودیموضوع تنوع در دو بعد فرهنگی و اقتصادی خالصه م

شدن که در اواخر سال از موج جهانی ترمنطقی از تنوع (شهری) قبل

 یفکر  هایینهپیش با نویسندگانیاست.  شده آغازآغاز شد،  ١٩٧٠

 استراتژی برای را خود شیوای هایدرخواست ،١٩٦٠ دهه از مختلف،

 تحریک را اجتماعی و فیزیکی ناهمگونی که شهری مجدد توسعه

  .[Vormann, 2005]اند کرده مطرح کند،می

و به مردم قدرت  آوردیباکیفیت، تنوع را به وجود م یشهر  طراحی

 یهانهیدر انتخاب میزان تراکم، نوع ساختمان، گز یر یگمیتصم

. اصول حاکم بر شهرها دهدیرا م هاتیونقل و سبک و نوع فعالحمل

 هانری لوفورفضاهای شهری حداقل تا زمانی که  ،و به دنبال آن

ثابتی اقتباس  یهاهیمفهوم حق به شهر را مطرح نمود از فرض

شهر برای همه است و تساوی که د وپذیرفته ش اما چنانچه ؛شدندیم

، شهر ناگزیر دارای شودبرای همگان تضمین باید ها حقوق و فرصت

خواهد شد. بنابراین فضاهای عمومی شهر در  ییهاتنوع و تفاوت

و  کنندیمختلفی که آن را ایجاد م یهانتیجه عالیق متفاوت گروه

 یها، فرمردیگیها قرار مطیف خاصی از عملکردهایی که در آن

اساس و  .[Carmona, 2018] متنوعی به خود خواهد گرفت

 برای فرد در محیط ابندهیشرایط هر فرآیند عمیق، مستمر و توسعه

شهری، پیچیدگی و تنوع الزم شهر و فضاهای آن است. هر شهر 

خوب و فضای مطلوب باید از تنوع کافی برخوردار باشد؛ یکنواخت 

 .[Karami et al., 2015] یا مغشوش نباشد

است  ییهاتی، بلکه در فعالشودیتنوع فقط در فرم و کالبد آشکار نم

 باً یقرت هاتیبستر آن را فراهم کرده و مشوق آن است. فعال یکه مکان

فضا هستند. مفهوم جذابیت بسیار مهم  یهاتیپاسخی به جذاب

اول،  ؛و نکته دیگر حائز اهمیت استاست، لیکن در ابتدا تاکید بر د

تنوع کالبدی که در مقیاسی مطمئن شرطی برای شادی و سرزندگی 

راکز عنوان مثال، مپایداری را تضمین کند. به تواندیفضاست ولی نم

)اتینظر ییافزاهم(همپوشانی و  کیفیت محیط شهری بر ثرومابعاد و فاکتورهای   

 

پایداری محیطی -ابعاد محیطی  

اقتصادیابعاد   

)هاتیفعال( ابعاد کارکردی  

(تصورات) ذهنی-ابعاد ادراکی  

 

فضایی-ابعاد کالبدی  

 

فرهنگی-ابعاد اجتماعی  

 دسترسی

آسایش و راحتی  شادی سرزندگی 

 شکل

 تنوع محیطی حفاظت محیط

 معنا

 خوانایی

 بهداشت و سالمت

 باز بودن فضا

 فرم مرمت و نگهداری

تعلق حس  

 انعطاف پذیری

 تنوع کالبدی

آیین سنت و  

 
 مذهب تنوع فرهنگی و اجتماعی

عملکردها تنوع و گوناگونی هاتیفعالتناسب    

عادالنه شکل به همه برای پیشرفت امکان  

 
توسعه درآمدهای عادالنه توزیع  

قومی تنوع  
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شهرها که غیر از فضاهای تجاری کاربری دیگری ندارند در ساعات و 

خاصی در روز دارای جنب و جوش، سرزندگی و تنوع  یهازمان

 چندگانه و یهاتیکردن فعالاز طریق گسترده نکهیمگر ا ،هستند

ایجاد  عملکرد متنوع در مراکز، بعد از رفتن خریداران، روح و تنوع

این است که به معنای واقعی  ،. نکته دوم و مکمل مقوله اولشود

نوع وجود نداشته باشد که در مکانی وجود ندارد که در آن حداقل ت

راهبرد و استفاده  هبا تبیین آگاهان توانیم غیر این صورت نیز

 & Mahmoudnezhad] باعث ایجاد تنوع شد ،مناسب از عناصر
Ghane, 2016]. 

های کیفیت اعتقاد دارد که زندگی به معنای گزینش از میان شولتز

 به مکان به عنوانکه ما آدمیان  گوناگون است؛ درست به این دلیل

ز سرشار ا دیبایاین مکان م ،ای برای دیدار و تعامل نیاز داریمنقطه

 شهری برای روح ، فضایشولتزتنوع و گوناگونی باشد. طبق نظر 

های متنوعی را به گزینه زندگی یا همان سرزندگی نیاز دارد تا

که با سرزندگی  عواملی کند؛ بنابراین یکی از مراجعین عرضه

 جینی شهری در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد، تنوع است. فضاها

قد و معت داندی، تنوع و سرزندگی را به یک معنا و مفهوم مجیکوبز

خواهند  یاهای سرزندهدارای تنوع، لزومًا مکان یهاطیمحکه است 

شهری سرزنده اشاره  ایجاد فضاهای برایبود. وی به فعالیت و مردم 

و  نتلیبکاربری و تنوع کالبدی از دیدگاه  . تنوع و گوناگونیکندیم

. گوناگونی شودیهمکاران، منجر به سطوح دیگر گوناگونی م

مرکب  ها و حضور مردم، موجب فهم و تصویر ذهنیها، فرمفعالیت

 گوناگونی به تفسیر و هایکاربران مختلف با شیوه و شودیغنی م

 داردیو این امر معانی متنوعی را عرضه م پردازندیم فهم مکان

[Bentley, 1985]. 

است که  یادهیتندر طراحی شهری، شهر دارای تنوع بافت درهم

گوناگون را داراست و سبب نشاط  یهاتیامکان ارایه فضاها و فعال

همچنین  [Jacobs, 1992] جیکوبز. شودیو سرزندگی شهر م

متنوع در محیط سبب  یهافرمالگوهای کالبدی و که معتقد است 

تنی بر از تنوع مب جیکوبز. تعریف دیگر شوندیبهبود روابط انسانی م

فرهنگی" است که به منظور گنجاندن اقشار  یها"تنوع در فرصت

سنی و قومی متفاوت در گروه کاربران، جزو معیارهای گوناگونی 

شهرهای زنده تمایل  .[Harun et al., 2013] شودیمحسوب م

تر برای شهر داشته با فضاهای عمومی فعال ییهاستمیارند سد

ها مالقات، جابجایی، تعامل و ارتباط مردم با یکدیگر، باشند که در آن

با  .[Najari Nabi & Mahdinezhad, 2020]باشد  ریپذامکان

تنوع" "فاکتورهای موثر و مرتبط با  توانیالذکر متوجه به موارد فوق

قالب فاکتورهای تنوع کالبدی و فرمی بناها، در محیط شهری را در 

-ی مختلط و متنوع، گوناگونی یا تنوع نژادی، تنوع فرهنگیهایکاربر 

نژادی، تنوع اقتصادی، تنوع ادراکی و ذهنی، تنوع سنی کاربران، 

ی ر یپذانعطافامنیت محیط، سرزندگی، شادی، مشارکت مردی و 

 عنوان کرد.

هسته اصلی زندگی روزمره  عنوان به بازارهایان فضاهای شهری، در م

 اطالعات هستند و و کاالها مردم، تعامل هایشهری، مکان

 .کنندمی تسهیل را جوامع و مردم خودانگیخته و بداهه افزاییهم

 ساکنان، برای را صرفهبهمقرون و تازه غذای بازارها، این، بر عالوه

 برای ییهامکانافراد جویای کار و  برای اقتصادی یهافرصت

 .نندکیم هستند فراهم امکاناتی چنین فاقد که مناطقی در معاشرت

 رد اند،بوده شهری رشد برای مهمی موتورهای بازارها تاریخی، نظر از

ارایه  رشد این با سازگاری برای پایداری هایحلراه که حالی

 »زندگی«حس  هستند که مهمی هایمکان بازارها امروزه،. دهندمی

 و انرژی نبض ما بازار، یک در شهری را در بردارند. »قلب تپش« و

 و ستا شهری دهنده کیفیتارایه که میکنیم احساس را پتانسیلی

 محققان .است جذاب محلی ساکنان برای نیز و گردشگران برای هم

ی متفاواتی به بررسی نقش بازار در توسعه هادگاهیدبسیاری با 

 ,Masoudi Nezhad, 2005; Deka] اندپرداختهمحیط شهری 
2017; Khairunnisa & Tjung, 2019] . 

تجاری در کیفیت محیط -نقش تنوع فضاهای جمعی با این حال،

این در حالیست که تنوع  شهری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بازار با تاثیر بر عامل اقتصاد و عرضه فضاهای تجاری همچون 

خدمات متنوع، از عوامل مهم در ایجاد تنوع محیط شهری است که 

 سبب جذب سرمایه و توسعه شهری شود. تواندیبه نوبه خود م

کیفیت فضای تجاری در تنوع هدف این پژوهش، بررسی نقش 

 بود.  چهارراه رسولی زاهدان بازاردر محیط شهری 
 

  شناسیروش

تحلیلی با استفاده از مطالعات اسنادی و -این پژوهش توصیفی

در محله  ۱۴۰۰ی از مطالعات میدانی در سال امجموعهی و اکتابخانه

شهر زاهدان به عنوان بازار چهارراه رسولی زاهدان انجام شد. 

شرق ایران، با توجه به قدمت کم، شهری نوساز شهر جنوب نیتربزرگ

ابتدایی  یهاسریع و نامتوازن شهر در دهه. رشد دیآیشمار مبه

ین ا، باعث ایجاد محالتی با کیفیت متفاوت شده است. یر یگشکل

تجاری منطقه آزاد،  یهامانند مجتمع مختلف استان از بازارهای

مرزی، بازارهای سنتی و محلی، پاساژها و بازارهای  یهابازارچه

ه دست اول و همچنین نوع خاصی از بازار که خود جاذب مدرن

، اما بازار رسولی یا چهارراه رسولی رودیشمار مه گردشگری نیز ب

ام ویژه در ایه تلفیقی از بازارهای مختلف است که تاکنون ب زاهدان

از اهمیت بسزایی برخوردار  خاص مانند تعطیالت نوروز و تابستان

محدوده مورد مطالعه . کندیاست و بسیاری از هموطنان را جذب م

پژوهش یعنی محله چهارراه رسولی زاهدان در خیابان مولوی  در این

واسطه که به شودیاز محالت نسبتاً قدیمی شهر محسوب م برنیحس

تنها در ایران، بلکه در اهمیت اقتصادی وجود بازار چهارراه رسولی نه

کشورهای همسایه شهرت دارد. طبق موارد قیدشده و نیز به دلیل 

حسی و حضور  یهاشار از محرکوجوش و سر ماهیت پرجنب

 ارزیابی برای مختلف در ساعات متفاوت روز، این بازار یهاتیفعال

 مخاطبان پژوهش شاخص تنوع به عنوان نمونه موردی، انتخاب شد.

 باً یتقر نامه، از میانبرای ورود به بخش میدانی و ارایه پرسش نیز

 بهافراد عادی و مراجعین به بازار چهارراه رسولی زاهدان  نفر از ۵۰۰
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 بر اساس هانمونهتعداد  تصادفی انتخاب شدند. یر یگنمونهروش 

 . )n=۳۶۰فرمول کوکران تعیین شد (

 

 
یابان مولوی حسین بر، بازار چهارراه (خ مطالعهموقعیت منطقه مورد  )۱شکل 

 رسولی زاهدان)

 

ا تنوع ب بری تاثیرگذار کیفیت محیط شهری هامولفهو  هاشاخص

استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی پیشینه تحقیقاتی و نظریات 

 ۳۰موجود در این زمینه، استخراج شد و مورد سنجش از دیدگاه 

خبره قرار گرفت. خبرگان مورد نظر شامل متخصصین و کارشناسان 

اب مند انتخحوزه مدیریت شهری بودند که به روش غیرتصادفی هدف

در مرحله نخست پس از مطالعه پیشینه تحقیقاتی مرتبط، شدند. 

تهیه  هاشاخصهر یک از  موثری هامولفهو  هاشاخصلیستی از 

ی هاشاخصای با استفاده از نامهپرسششد. در این راستا 

شده، تهیه شد و مورد ارزیابی از دید خبرگان قرار گرفت. تعیین

باز و بسته  سئواالتدر قالب دو نوع  سئوال ۳۰شامل  نامهپرسش

باز بدین منظور بود که هر یک از خبرگان که  سئواالتبود. طراحی 

یی را مد نظر دارند در این بخش به هامولفهدر این مورد شاخص یا 

امه ناین پرسش سئواالتبه  یدهپاسخمبنای موارد اضافه کنند. 

، »مطلوب«، »مطلوب امالً ک« یهانهیگزلیکرت با  یادرجهطیف پنج

بوده است. سپس،  »نامطلوب کامالً «و » نامطلوب«، »متوسط«

 هاهیگومورد از  ٤بر اساس نظر خبرگان اصالح شده و  هانامهپرسش

ی توزیع آزمایش با استفاده از نامهپرسشروایی محتوایی حذف شد. 

بررسی محتوا و همچنین قابلیت درک  به هدفنامه پرسش ۵۰

 یهاپاسخاز طریق بررسی (عامه مردم)  سئواالت برای جامعه هدف

ها با اهداف پژوهش و اصالح برخی شده و میزان مطابقت آنداده

سنجش تمامی اهداف و در ها سئواالت در جهت تقرب بیشتر پاسخ

 ۳۰ع . سپس، از مجمومتغیرهای تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت

 ۲۴به  سئواالتحذف شد و مجموع  سئوال ۲شده، طراحی سئوال

نیز با استفاده از روش آلفای  هانامهپرسشپایایی عدد رسید. 

 ). ۰٫۸۶شد ( تاییدکرونباخ 

 Tبا استفاده از آزمون اطالعات، در دو بخش توصیفی و استنباطی 
هر بعد به عنوان متغیر مستقل  تاثیرضریب شد.  تحلیل نمونهتک

بر متغیر وابسته کیفیت محیط شهری از طریق مدل معادالت 

و  SPSS 26 افزارنرمساختاری رگرسیون چندمتغیره در محیط 

Lisrel .بررسی شد 

 

 هاافتهی
از پاسخگویان زن و  %٣٩٫١٦بر اساس اطالعات دموگرافیک، 

بیشترین  %٥/٣٧سال با  ٤٥-٦٥؛ گروه سنی دنبودمرد  %٨٣/٦٠

کمترین فراوانی را  %٢٢/٧سال با  ٦٥فراوانی و گروه سنی بیشتر از 

 ).٢از پاسخگویان بومی بودند (جدول  %٧٢/٦٩داشتند. تعداد 

ی مورد بررسی در جدول هامولفهپایایی ابزار تحقیق برای هر یک از 

 ).٣قید شده است (جدول 

 
 کنندگانمشارکتی دموگرافیک هایژگیو) ٢جدول 

 درصد تعداد ویژگی 

   جنس

 ١٦/٣٩ ١٤١ زن

 ٨٣/٦٠ ٢١٩ مرد

   (سال)سن 

>٨٨/٢٣ ٨٦ ٢٥ 

٣٨/٣١ ١١٣ ٢٥-٤٥ 

٥/٣٧ ١٣٥ ٤٥-٦٥ 

<٢٢/٧ ٢٦ ٦٥ 

   سطح تحصیالت

 ٠٥/٨ ٢٩ ابتدایی

 ٤٤/٢٩ ١٠٦ زیر دیپلم

 ٢٢/٣٢ ١١٦ دیپلم

 ٢٧/٣٠ ١٠٩ دانشگاهی

   قومیت

 ٧٢/٦٩ ٢٥١ بومی

 ٢٧/٣٠ ١٠٩ غیربومی

 

 پایایی ابعاد مورد بررسی در ابزار تحقیق )٣جدول 

 ضریب پایایی بعد

 ٠٫٨٥ محیطی

 ٠٫٧٩ اقتصادی

 ٠٫٩٢ فضایی-کالبدی

 ٠٫٨٨ اجتماعی-فرهنگی

 ٠٫٩٣ ذهنی-ادراکی

 ٠٫٩٤ کارکردی

 

با توجه به ازدحام و شلوغی در محله مورد مطالعه و کمبود امکانات، 

و  بود ترنییپاشرایط محیطی و نظافت باراز کمی از حد متوسط 

مورد انتظار را در ارتقای تنوع محیط شهری نداشت. بیشترین  تاثیر

مورد انتظار در ارتقای شاخص تنوع شهری در شاخص اقتصادی  تاثیر

تاثیرگذار بر تنوع محیط شهری در  یهامیان مولفهاز مالحظه شد. 

بازار چهارراه رسولی زاهدان، تنوع اصناف، قیمت مناسب اجناس 

نی با س یهانسبت به سایر بازارها و تناسب اصناف برای تمام گروه

به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین  ٥٥/٨و  ٢١/٩، ٨٨/٩میانگین 
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متنوعی از صنایع دستی و ). عرضه ٤(جدول  دهندگان داشتپاسخ

 ی سنیهاگروهکاالهای صنعتی و نیز طیفی از اصناف برای انواع 

 ی مختلفی از متقاضیانهاگروهسبب رفع دامنه مختلفی از نیازها در 

در رفع نیازمندی  هامتیقشده است؛ به ویژه، وجود طیف متنوعی از 

بی خو اثیرتی افراد مندتیرضای اقتصادی مختلف و هاگروهافراد از 

 داشته است. 
 

 بر کیفیت محیط موثری هاشاخصنمونه برای ارزیابی تک tنتایج آزمون  )۴جدول 

 شهری بازار چهارراه رسولی زاهدان

 t Sig میانگین مولفه

 محیطی

(S1) ۰٫۰۳ -۱۹۸/۲۴ ۵۳/۲ در بازار و اصنافو ازدحام جمعیت  ع زیادتنو 

(S2)  ۰٫۰۴۱ -۴۶۰/۱۸ ۴۲/۴ ارهاسایر باز پاکیزگی و نظافت بازار نسبت به 

    کارکردی

(S3) ۰٫۸۱ ۲۶/۱۸ ۸۷/۷ بازار اجناس دسته دوم 

(S4) ۰٫۹۵ ۴۸/۱۴ ۰۱/۹  عرضه اجناس داخلی و خارجی 

(S5)  ۰٫۹۷ ۸۹/۶ ۹۰/۹ عرضه تنوعی از محصوالت مصرفی 

(S6) ۰٫۰۴۸ -۱۵/۱۹ ۳۲/۴ مشابه یهاتیوجود رستوران و فعال 

    فرهنگی-اجتماعی

(S7) متنوع  یهاها و لباساستفاده از پوشش

 توسط عابران
۴۶/۸ ۰۱/۱۰ ۰٫۰۷۸ 

(S8) ۰٫۸۶ ۶۶/۱۵ ۹۵/۶ دارهامغازه تنوع قومیتی مردم و 

(S9)  تعامل اجتماعی بیشتر با مردم شهر و

 غیرهگردشگران داخلی و 
۰۹/۹ ۱۱/۱۴ ۰٫۶۱ 

    اقتصادی

(S10)  ا بازارهقیمت مناسب اجناس نسبت به سایر

 در شهر
۲۱/۹ ۹۸/۱۳ ۰٫۰۸۹ 

(S11) یهاگروه تمامبرای  بودن اصنافمناسب 

  سنی
۸٫۵۲ ۳۶/۱۶ ۰٫۵۲ 

(S12) ۰٫۵۵ ۳۲/۱۲ ۹٫۸۸ ی)لوازم خانگ و تنوع اصناف (پارچه، چای 

(S13) سنتی و صنایع دستی  یهافروش لباس

 بومی استان

۱۲/۷ ۳۶/۱۷ ۰٫۸۱ 

    فضایی-کالبدی

(S14)  ۰٫۰۲ -۳۱/۲۳ ۶۶/۲ پارکی مناسب و کافی برای خودروهافضای 

(S15) ۰٫۰۹۸ ۱۳/۱۵ ۵۲/۶ دسترسی مناسب از تمام نقاط شهر 

(S16) بازار نسبت به سایر بازارها  تناسب فرمی

 درشهر
۵۳/۶ ۰۲/۱۵ ۰٫۵۲ 

(S17)  ۰٫۰۴۱ -۲۳/۲۱ ۳۳/۳  راهروها مناسبعرض 

(S18) ۰٫۸۲ ۰۰/۱۷ ۰۱/۷ هاسادگی دکور مغازه 

(S19) ۰٫۷۳ ۶۵/۱۷ ۴۲/۷ ها و دکورها در بازارتنوع رنگ 

    ذهنی-ادراکی

(S20)  ۰٫۶۵ ۴۴۴/۱۶ ۲۵/۵ آسایش اقلیمی 

(S21) ۰٫۸۱ ۲۳/۱۵ ۱۰/۶ ها در معابر پیادهتعداد زیاد دستفروش 

(S22) ۰٫۷۴ ۲۴/۱۶ ۱۲/۸. شلوغی و سرزندگی مردم 

 

ابعاد کارکردی محله چهاراره رسولی زاهدان، به دلیل عرضه تنوعی از 

، عرضه تنوع محصوالت خانهیچاخدمات از جمله وجود رستوران و 

و مصارف  )m=۰۱/۹( اجناس داخلی و خارجیو  )m=٩٠/٩مصرفی (

پوشاک و خوراک و غیره، دیگر بعد حائز اهمیت در ایجاد تنوع 

ی هاطیمحبود. تنوع کارکردی در  دهندگانپاسخمحیط شهری از دید 

 مستقیم در ایجاد تاثیرتجاری، سبب رجوع بیشتر متقاضیان و 

. در این راستا، خدماتی همچون شودیمترافیک جمعیتی در محیط 

ی هاگاهاستراحتیا  هاخانهیچاو  هارستورانعرضه غذای آماده در 

ی نندگان محلی و غیرمحلموقت برای بسیاری از متقاضیان و بازدیدک

 هاتیفعال گونهنیابا این وجود، کمبود کاربردی و خوشایند است. 

قابل توجه بر ارتقای شاخص تنوع محیط شهری در  تاثیرسبب عدم 

 بازار چهارراه رسولی شده است.

ازدحام و شلوغی جمعیت در بازار چهاراره رسولی با توجه به 

بودن بازار و مراجعه بسیاری از افراد از شهرها و کشورهای یالمللنیب

همسایه همچون هند، پاکستان و افغانستان، زمینه ایجاد تعامل و 

ی که در بازدید از بازار طور بهاشتراکات فرهنگی را فراهم آورده است. 

ی سنتی در مراجعین هستیم. از این رو، هاپوشششاهد تنوعی از 

محیط  بر تنوع موثرفرهنگی -بر بعد اجتماعی ماً یمستقبعد کارکردی 

شهری تاثیرگذار است. از سوی دیگر، محیطی سرزنده و شاد و 

از آسایش اقلیمی در محیط شهری ایجاد شده که سبب  مندبهره

ی مردم و افزایش کیفیت محیط شهری شده مندتیرضاارتقای 

دن هت گذرانج صرفاً است. بر اساس بازدید میدانی، بسیاری از افراد 

ی از سرزندگی محیط، به این بازار مراجعت مندبهرهاوقات شاد و 

فرهنگی پس از شاخص -. در این تحقیق، شاخص اجتماعیکنندیم

را بر ایجاد تنوع محیط شهری زاهدان  تاثیراقتصادی بیشترین 

 داشت.

عملکردهای  یجوار هم ،و مشاهدات میدانی هایبررسبر اساس 

متعدد در محدوده چهارراه رسولی زاهدان به طور سنتی مشاهده 

مسکونی، تجاری،  یهایزمان کاربر ؛ به نحوی که حضور همشودیم

شهر از جمله محله  تریمیدر محالت قد ژهیوفرهنگی و اجتماعی به

. محدوده دارای بافت شودیمورد نظر، پدیده جدیدی محسوب نم

ارگانیک است. در این بازار، رقابت نیمه-شطرنجیمهفشرده و معابر نی

تجاری وجود دارد و  یهاها و مغازهفروششدیدی بین تعداد دست

کاال تاکید دارند. با توجه به از کدام روی فروش نوعی خاصی  هر

به طور کلی  ،شرایط خاص استان و ارتباط آن با مرز خشکی و دریا

ناسی اختصاص دارد که به فروش اجتجارت پرتعدادترین نوع 

وارداتی محسوب شده و مورد استقبال همیشگی مردم واقع 

که با توجه به نوع و اهمیت  یفروش؛ مواردی مانند پارچهشوندیم

پوشاک محلی مردم استان رونق فراوانی دارد در محدوده انتخابی از 

 ،رتبه اول را به خود اختصاص داده است و در کل ،نظر تعداد و تنوع

دیگری نیز از  یهایچهارراه رسولی به وفور شاهد تجمع کاربر  در

مواد غذایی، پوشاک و کفش دست دوم، لوازم  یهاقبیل فروشگاه

این مشخصه، در شلوغی و سرزندگی بازار و خانگی و غیره هستیم. 

بسزایی داشته است. از سویی در رفع  تاثیرتجمع و ازدحام مردم 

 بوده است. موثریز طیف مختلفی از نیازهای مردم ن

ی فضای پارک مناسب و کافی هامولفهفضایی، -در شاخص کالبدی

و عرض مناسب معابر و راهروهای بازار ) m=۶۶/۲برای خودروها (

)۳۳/۳=m(  مطلوب در تنوع محیط شهری،  تاثیربه ترتیب در ایجاد

دد کارکردهای متع ارایه. با توجه به شلوغی و داشتندکمتری  تاثیر
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یی از بازار، بافت هابخشدر این بازار و نیز وجود بافت سنتی در 

زمند و نیا دهدینمکالبدی، فضای مناسب برای تردد را در اختیار قرار 

 توجه ویژه در راستای نوسازی یا بازسازی کالبدی است. 

با استفاده از رگرسیون چندمتغیره (شکل  در مدل معادالت ساختاری

بین متغیرهای پنهان مستقل  p-valueیر و ، مقادیر ضرایب مس)۲

ی هاشاخصو وابسته نشان داده شده است. متغیرهای پنهان شامل 

بر تنوع محیطی و متغیر وابسته، کیفیت محیط شهر بودند. بر  موثر

بر تنوع محیطی شهر زاهدان در محله  تاثیر، بیشترین هاافتهاساس ی

نیز  تاثیر) و کمترین ۰٫۲۲۱مورد بررسی مربوط به شاخص اقتصادی (

ی هاشاخص تاثیرضرایب ). ۰٫۰۷۲مربوط به شاخص محیطی است (

فرهنگی، کارکردی، کالبدی فضایی نیز به -ذهنی، اجتماعی-ادراکی

بودند؛ به این ترتیب  ۰٫۹۸و  ۰٫۹۹، ۲۰/۱، ۲۳/۱ترتیب اهمیت برابر با 

ه فضایی ب-ی محیطی و کالبدیهاشاخصا ر  تاثیرکمترین ضریب 

به دست آمد و این  ۸۱۹/۰. ضریب تعیین هم دادندخود اختصاص 

از تغییرات متغیر وابسته یعنی کیفیت محیط  %۹/۸۱ دهدیمنشان 

 .شودیمشهر توسط متغیرهای وابسته تبیین 

 

 

 
 بر تنوع محیط شهری موثرفاکتورهای  تاثیرمدل معادالت ساختاری ارزیابی ) ۲شکل 

 

 بحث

، بررسی متغیرهای دخیل در کیفیت محیط شهری این تحقیقهدف 

توجه  در بازار محله چهارراه رسولی زاهدان بود.با تاکید بر معیار تنوع 

در  اندتویمبه ابعاد تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری در این بازار 

 باشد. موثربسیار مسیر توسعه گردشگری زاهدان و استان 

بازارها، نیازمند تالش  ژهیوبهبود تنوع کیفیت محیط شهری به

 نیتریاصل و نیترمهمو طراحان شهری است.  زانیرمضاعف برنامه

اهمیت بعد اقتصادی ها است. عملکرد بازارها، عملکرد اقتصادی آن

ا بازار تنه ویرثبازار در شهرهای اسالمی به حدی است که در دیدگاه 

وجه مشخصه اصلی و بهترین معیار اصالت شهرهای شرق اسالمی 

ی فرهنگی جهان است. در این تحقیق هاحوزهدر برابر شهرهای دیگر 

بر تنوع محیطی در بازار چهارراه رسولی  موثر نیز، ابعاد اقتصادی

 ارایهو  هامتیقزاهدان، از دید مردم، مطلوب ارزیابی شد. تنوع 

 ی مناسب برای کسب هافرصتو نیز وجود  هاتیفیکطیفی از انواع 
 

درآمد در این بازار سبب رضایت مردم از کارکرد اقتصادی بازار چهارراه 

و همکاران  دادوررسولی شده است. در دیدگاه محققانی همچون 

., 2016]et al[Dadvar   و همکاران  کاکاوندو نیز[Kakavand 
., 2013]et al  ی اقتصادی بخصوص در هامولفهتاکید بر

تنوع محیط شهری حائز اهمیت ی تجاری، برای ارتقای هاطیمح

 است.
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عاد در محیط بازار مورد هرچند که بعد اقتصادی بیش از سایر اب

توجه است، با این وجود دنیای درون بازار مملو است از عملکردهای 

ها را کنار هم مختلف که کاربری تجاری و واحدهای فروش تمام آن

فضاهای شهری محل حضور تمام شهروندان و اند. شتهنگاه دا

مشارکت آنان در زندگی جمعی است. این فضاها در مقیاس تمام 

ی مختلفی از شهروندان هاگروهپذیرای ستیبایمشهر عمل کرده و 

محیط بازار نیز به عنوان فضایی  . 2007et al[Torabi ,.[باشد 

تجاری با مشخصات ویژه محل ازدحام جمع قابل توجهی از مردم 

از مذهبی تا  هایدر بازار چهاراره رسولی زاهدان، انواع کاربر است. 

در پاسخ به سئواالت پژوهش و در رابطه . شودیممشاهده بهداشتی 

ملموس و ناملموس بازار راسته چهارراه رسولی زاهدان،  یهایژگیبا و

مالحظه شد که این بازار از گذشته تا امروز، همچنان با وجود 

پاساژها و بازارهای جدید در نقاط دیگر شهر، در ایفای نقش  سیسات

متنوع،  یهایو کاربر  هایخود به عنوان مکانی مملو از خرده فروش

وفق م یو هسته فضایی چندفرهنگ ریپذالگوهای ساختمانی انعطاف

و این موضوع، مسبب پویایی فضای شهری و جذب  کردهعمل 

تاکید بر تعامل اجتماعی و ابعاد  .شده استمخاطب در راسته مزبور 

 پورحیدر شیرازیی محققانی همچون هاافتهاجتماعی در ی-فرهنگی

[Pourheidar Shirazi, 2015]، منجزیو  کشاورزفضل 

[Keshavarzfazl & Manjazi, 2021]  هیستاد و  کارپینوو

[Carpiano & Hystad, 2011]   این  یهاافتهی .شودیممشاهده

که تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی شهر  دهدیمطالعه نشان م

اثر  هایفروشزاهدان، نیز بر نوآوری محصوالت و گوناگونی خرده

ی هاتیقوماختالط فرهنگی و تعامل مردم از مثبت گذارده است؛ 

مختلف و نیز سایر کشورهای همسایه همچون هند، پاکستان، 

ازار فرهنگی ب-ی ابعاد اجتماعیساز برجستهافغانستان و غیره سبب 

ی فرد راسته بازار رسولمنحصر به ویژگیلذا چهارراه رسولی شده است. 

شهری به ویژه در  هسته  یهاالهام بخش طرح تواندیدر شهر، م

  د.مرکزی شهر باش

ی مناسب برای هافرصتنیز وجود تنوع قومی و فرهنگی موجود و 

ارایه خدمات و محصوالت متفاوت از قبیل  عرضه انواع کاالها سبب

صنایع دستی گوناگون، غذاهای متنوع، تنوع پوشاک، زبان و لهجه، 

مراسم مذهبی و رسومات متمایز و در مجموع کمترشدن میزان 

تبدیل  سبب تواندیم ویژگی. این ه استبازار شدیکنواختی در بافت 

ی . تنوع و گوناگونشود ینقطه جاذب گردشگر محله مورد نظر به یک 

در محدوده چهارراه رسولی زاهدان، حق انتخاب کاربران را افزایش 

و  یر یو در نتیجه نفوذپذ شدهو باعث پویایی منطقه  داده

-، بعد اجتماعیبیترتنیبد .داده استرا افزایش  یر یپذانعطاف

فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بعد کارکردی شامل 

 کارانو هم حبیبیاست.  موثر هاتیفعالتناسب، گوناگونی و تنوع 

[Habibi et al., 2019]  نیز بعد کارکردی را به عنوان دومین عامل

اری نجن همچنی. اندکردهتاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری عنوان 

و  [Najari Nabi & Mahdinezhad, 2020] ادنژ یمهدو  نابی

و عرضه خدمات  هاتیبر تنوع فعال [Rishbeth, 2001] ریشبث

 اند.در ارتقای کیفیت محیط شهری تاکید کرده
 

که حدود یک سده  شودیزاهدان از شهرهای مهاجرپذیر محسوب م

. محدوده مورد مطالعه ابتدا توسط آقای گذردیاز تاریخ پیدایش آن م

 یگذار انیکه از یزد به این منطقه سفر کرده بود، بن یآبادیثان رسولی

شد. اکنون معروفیت بازار، محدود به دامنه جغرافیایی ایران 

و در کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج  شودینم

همان ابتدا نیز سابقه شناخته شده است. گرچه از از  یخوبفارس به

، یزدی، یرجندیمختلف در شهر از جمله ب یهاحضور اقوام و گروه

 ) که از ساکنانهاکی(س بلوچ، سیستانی و تجار و بازرگانان هندی

 در شهر زاهدان ریپذ، موید فضای تعاملشوندیاولیه شهر محسوب م

، هاافتهیبر اساس  .[Ansari & Behlouli Aval, 2014] است

دلیل اصلی جذب جمعیت و مراجعین به این منطقه، تنوع اصناف 

که در این  ییهایهمچنین، یکی از کاربر  .در کاربری تجاری است

یجاد رغم اهستند که علی یفروشان، دستشودیوفور یافت مبازار به

و کندکردن تردد برای عبور و مرور عابران پیاده، با  ینظمیشلوغی، ب

ازار ب یهاتیو جذاب یز یانگخاطره بر سرزندگی، ایجاد تنوع و مکث،

 کیفیتی شهری فضای سرزندگیاند. افزوده مراجعانرسولی برای 
 در شهروندان روزه هر حیات جوشوجنب و پویایی از نشان که است

 انباشت قالب در مییدا ارتباط این و استبا بستر سکونتشان  ارتباط
 حس تعلق به ایجاد و مکان تشکیل فرآیند از ییجز شهری تجربیات
ی شلوغی و سرزندگی مردم، تعدد هامولفه .استشهری  فضاهای

و آسایش اقلیمی به ترتیب اولویت از دید پاسخگویان  هافروشخرده

. در واقع، به منظور ایجاد اندبوده موثربر ایجاد تنوع در محیط شهری 

سرزندگی در فضا باید دو عامل جذابیت و رضایت افراد به عنوان 

ملزومات اولیه سرزندگی فضای شهری در نظر گرفته شود. مفهوم 

ذهنی در برگیرنده دو بعد -سرزندگی فضای شهری در بعد ادراکی

داخلی و خارجی است. بعد داخلی به دو بخش کالبدی و غیرکالبدی 

ی فضایی، هامولفهضایی و فعالیتی) و بعد خارجی شامل (ف

 ,Khastoo & Rezvani]فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است 
عامل تنوع کارکردی، . در این تحقیقی ابعاد داخلی شامل [2010

و خدمات در بعد اقتصادی و ابعاد خارجی  هامتیقنیز تنوع اصناف، 

نگی عواملی هستند فره-شامل اختالط فرهنگی و عوامل اجتماعی

بوده و در وهله بعدی  موثرکه بر ایجاد جذابیت برای افراد 

 لفهمو. سرزندگی به عنوان اندداشتهی افراد را به دنبال مندتیرضا

 ستوخذهنی بر تنوع محیط شهری در تحقیق -تاثیرگذار بعد ادراکی

 ,Landry] لندریو  [Khastoo & Rezvani, 2010] رضوانیو 
عنوان شده  [Soltani et al., 2013] و همکاران سلطانیو  [2000

، در تحقیق خویش عامل مراکز رضوانیو  خستواست. به طوری که 

 .داننمودهترین معیار در سرزندگی فضای شهری معرفی خرید را مهم

هنی ذ-فرهنگی و ادراکی-با وجود تاثیرات قابل توجه ابعاد اجتماعی

بر کیفیت محیطی محله مورد بررسی، ازدحام و شلوغی بازار و تنوع 

 ؛تاس شده   ُافت کیفیت محیطی  محصوالت سبب خدمات و  ارایه



 ۲۷۵ زاهدان یشهر  طیبه مح یبخشتیفیدر ک یتجار -یجمع یبه عنوان فضا ینقش بازار رسولـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، میانگین بعد محیطی از حد متوسط هاافتهی که با توجه به یطور به

ده است و لزوم توجه به ارتقای این شاخص را بیان بو ترنییپانظری 

. ردیگیمی را در بر اگستردهی هامولفه. شاخص محیطی، کندیم

مواردی همچون کیفیت آب، آلودگی صوتی، سیستم دفع فاضالب 

و پسماندها و غیره بر کیفیت محیط، به خصوص در  هازبالهشهری، 

ت اصلی ُافت کیفی فضاهای تجاری بسیار تاثیرگذار هستند. عامل

محیطی بازار چهارراه رسولی، ازدحام جمعیت و اختالط فرهنگی و 

عدم توجه به مراعات نکات بهداشتی و از سویی عدم وجود امکانات 

بازار  رتاثیکافی در این زمینه است. توجه به این عامل، سبب ارتقای 

. تاکید بر شودیمچهارراه رسولی بر تنوع محیطی شهر زاهدان 

ی محیطی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر کیفیت محیطی در هامولفه

 ,.Akan et al]و همکاران  آکانی محققانی همچون هاافتهی
 عباسو  [Gurjar et al., 2010]و همکاران  گورجار، [2012

 [Hoseini Abas-abadi & Talei, 2016] طالعیو  آبادی

 .شودیممشاهده 
ی به بخشتنوعبد و فرم ساختمانی سبب در بازارهای ایران، تنوع کال

. شودیممستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت شهر  تاثیرمحیط شهری و 

 وابسته زیادی حد تابه خصوص بازارهای سنتی  بازار شناسیریخت
 وسعت و نفوذ حوزه به بسته بازارها .ستا آن کارکردی ایصخص به

ها کالبدی آن شکل بر مستقیم تاثیر امر این و اندمتفاوت خود عملکرد

 ارایه خدمات خود، محله به تنها که یامحله بازارهای مثالً  دارد،
هستند. بازارهای بزرگ همچون  متفاوت بازارهای بزرگ با دهندیم

به محیط  یبخشتنوعبیشتری بر  تاثیربازار رسولی با تنوع کارکرد 

ه فضایی محل-در این تحقیق، میانگین شاخص کالبدیشهری دارد. 

ی از بازار اعمدهی هامورد بررسی، کمتر از حد متوسط است. بخش

 با این حال از نظر تنوع کالبدیرسولی دارای بافت سنتی بوده است، 

نیز بسیاری از نماها با تغییر مصالح روند معاصرسازی را آغاز 

پرواضح است که ابعاد موثر بر کیفیت محیط شهری با هم  اند.کرده

که تغییر هر یک از ابعاد بر سایر ابعاد  یابه گونهدر ارتباط هستند، 

چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم تاثیرگذار است. ارتقای 

فرهنگی و کارکردی سبب ایجاد -اقتصادی، اجتماعی یهاشاخص

راکم . تشودیتنوع و جذب متقاضیان و بازدیدکنندگان بیشتری م

بود محل پارک . کمطلبدیجمعیت، تقاضای بیشتری از فضا را م

 است خودرو، عرض کم راهروهای بازار بر کیفیت ارایه خدمات موثر

فت اُ  سبب تواندیو م گذاردیو به تدریج بر سایر ابعاد نیز تاثیر م

بدی و کال یهارساختیکیفیت فضای شهری شود. بنابراین، بهبود ز

عنوان یکی از به محله مورد نظر ها در فضاهای عمومیتوسعه آن

ل موثر در تولید فضاهای عمومی و نیز در دسترسی و استفاده عوام

فضاهای عمومی نقش کیفیت  یاز این فضاها و ارتقا

 & Golchin] مفاخریو  گلچیندارد.  یاکنندهنییتع
Mafakheri, 2017] ،و همکاران  صمدی[Samadi et al., 

ی کالبدی در فضای شهری تاکید هارساختیزنیز بر بهبود  [2020

 .اندکرده

ارزی ب تاثیری حاصل از این تحقیق، شاخص تنوع هاافتهبر اساس ی

بر ایجاد سرزندگی و شادابی و ارتقای کیفیت محیط شهری دارد. با 

این شاخص بر کیفیت محیط شهری تنها در  تاثیراین وجود تاکنون 

 ,.Haruna et al]است تحقیقات اندکی مورد توجه قرار گرفته 
2013; Karimi et al., 2016; Mahmoudnezhad & 

Ghane, 2016].  عالوه بر تاثیرگذاری مثبت این عامل بر ارتقای

کیفیت محیط، با ایجاد تنوع در ابعاد مختلف کالبدی، محیطی، 

به صورت مستقیم به بهبود  توانیماجتماعی و غیره -فرهنگی

کیفیت محیط و به صورت غیرمستقیم به تاثیرگذاری بر سایر 

اجتماعی و فرهنگی همچون افزایش سطح -ترهای اقتصادیپارام

اشتغال، ارتقای سطح گردشگری و جذب گردشگران و مواردی از این 

 که شاخص تنوع به شودیمقبیل پرداخت. در این راستا، پیشنهاد 

بر کیفیت محیط شهر در سایر تحقیقات با تاکید  موثرعنوان عاملی 

 اجتماعی مورد توجه-ی فرهنگیبر فضاهای تجاری و نیز سایر فضاها

 قرار بگیرد. 

 

 یر یگجهینت

بازار چهارراه رسولی زاهدان به عنوان فضایی سرزنده، نقش بارزی در 

ی اقتصادی، هاشاخصایجاد تنوع محیطی در شهر زاهدان دارد. 

 و تاثیرذهنی و کارکردی بیشترین -فرهنگی، ادراکی-اجتماعی

حیط بر تنوع م تاثیرفضایی کمترین -ی محیطی و کالبدیهاشاخص

وع تن. توجه به شاخص اندداشتهشهری بازار چهارراه رسولی زاهدان را 

فضاهای تجاری همچون بازار با تاثیر بر عامل اقتصاد و عرضه 

خدمات متنوع، از عوامل مهم در ایجاد تنوع محیط شهری است که 

تقای و نیز ار توسعه شهری ، سبب جذب سرمایه تواندیبه نوبه خود م

 شود.کیفیت محیط شهری 
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