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Investigating the Effect of the Continuity Quality in the 
Interior Spaces of the Bazaars on the Attendance Rate
(Case Study: Traditional Bazaars of Shiraz Metropolis)
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F, et al; 2019] Spatial continuity in the transition from ...; [Canter D; 1977] The psychology of  ...; [Carmona M, et 
al; 2010] Public spaces urban spaces: the ...; [Dadgar F, Ghasri M; 2022] Investigating the role of diversity index  
...; [Didehban M, et al; 2013] Relationships between “cognitive features” ...; [Golchin M, Mafakheri S; 2017] 
Environmental readability and presence of  ...; [Golestani S, et al; 2018] A survey on spatial integration and the 
process ...; [Hanachi P, Yadollahi S; 2011, December] Tabriz Historical bazaar in the ...; [Heidari A A, et al; 2019] 
Evaluation the methods of confidentiality ...; [Heidari A A, Kiaee M; 2020] Comparative study of spatial patterns 
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...;[Madani Pour A; 2014] Urban design, space and ...; [Mozafari pour N; 2014] Identifying the influencing factors 
...; [Summers J K, et al; 2018] Measuring community resilience ...; [Najari Nabi R, Mahdinezhad J; 2020] 
Evaluating the role of ...; [Nasr T; 2016] Physical identity of the city: Concepts ...; [Noghrehkar A, et al; 2015] 
Sociability in the courtyard of an ...; [Oswald M J; 2011] A justified plan graph analysis of  ...; [Pakzad J; 2012] 
Urban space design ...; [Penn A; 2003] Space syntax and spatial cognition ...; [Rahaie O, et al; 2013] The physical 
elements of ...; [Rismanchian O, Bell S; 2011] A study over spatial segregation of deprived ...; [Roshandel T, et al; 
2016] Analysis of environmental ...; [Sadegghi S, et al; 2013] The Analysis of the effects of ...; [Sajadzadeh H, 
Haghi M R; 2017] A comparative study of environmental ...; [Samadi A, et al; 2020] Sociological and physical 
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...; [Yeganeh M, et al; 2014] Explaining the relationship ...; [Zarei S, Yeganeh M; 2018] Analyzing the role of 
connecting ...;

Aims As a public space, attendance in the market environment make vitality and has a particular effect 
on the quality of the urban environment. This research aimed to evaluate the role of the quality of 
internal connection on the attendance rate of people in the traditional market of Shiraz.
Methodology This qualitative-analytical research was carried out in the traditional market of Shiraz 
in 2022-2023. The studied variables were physical continuity (form continuity and spatial integrity) 
and functional continuity (use continuity and activities transformability). Data were collected using 
interviews and field observation. The statistical sample was 350 market visitors who were interviewed 
for one week. Data were analyzed using content analysis through Depthmap software and a T-test in 
SPSS 24 software.
Findings The highest and lowest attendance rate of people was observed in South Vakil and Ordo Bazar 
of the traditional market of Shiraz by 95% and 30%, respectively. The lowest continuity in shape was 
observed in paths Bazar Morgh and Ordo Bazar and the highest was observed in paths North Vakil 
and South Vakil, the highest spatial integration was observed in South Vakil and Shah Cheragh and the 
lowest was observed in paths 5 and 1, the highest mean compatibility values was observed in North 
Vakil and South Vakil, and its lowest level was observed in the Ordo Bazar. The highest rate of diversity 
was observed in the South Vakil and North Vakil and the lowest level was observed in the Ordo Bazar, 
respectively.
Conclusion Physical and functional continuity are important factors in promoting attendance in the 
market. Spatial integrity, form continuity, convertibility, and continuity of uses are among the most 
important factors related to the quality of continuity in the interior space of the markets, which affects 
the presence in the market.
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The Coordinated Planning Theory (The Interacted 
Theory with Official Structural Elements of Iran’s 
Urban Planning Environment)
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al; 2019] Designing a model for controlling and handling ...; [Ajlali P, et al; 2017] Planning theories: 
traditional and new ...; [Archibugi F; 2013] Planning theory: from the political debate ...; [Barati N; 
2006] Challenges have to be faced in the context ...; [Danaeifard H, Emami S; 2007] Strategies of 
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[Faludi A; 1973] Planning Theory ...; [Faludi A; 2000] The performance of spatial planning ...; [Farhangi 
A, et al; 2015] Classic grounded theory; description of ...; [Habibi K, et al; 2011] Evaluating the impacts 
of urban development ...; [Haieri Yazdi A, Maleki A; 2017] And again, public policy ...; [Husseinzadeh 
Dalir K, et al; 2011] Investigating the influencing factors on ...; [Husseinzadeh Dalir K, et al; 2012] An 
introduction to the new approach of urban ...; [Kazemian G, Jalili M; 2015] Key stakeholders power 
analysis of policy ...; [Majedi H; 2013] Structural –strategic planning ...; [Malekpour B, et al; 2012] The 
proposed outline issues in Strategic ...; [Moghimi A; 2015] Future epistemology of theoretical ...; 
[Nazemi Gh, et al; 2020] Evaluation of the application of the “Master ...; [Pour Ahmad A, et al; 2006] 
Pathology of urban development plans ...; [Rajab Salahi H, et al; 2019] Analysis of the impact indicators 
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Aims Today, the inconsistencies range of last seven decades planning and urban plans which were due 
to the lack of formulating an indigenous theory base on the Iran’s planning environment characteristics, 
are visible. Achieving to the interacted urban planning theory with the official structural elements of 
Iran’s planning environment is the research aim.
Methodology This is a qualitative research with the critical approach. “Classical Grounded theory” is the 
foundation of research provision. Targeted semi-structured interviews with 30 experts and documentary 
research of 100 published scientific and research documents (1991-2020) provided the data that 
coded by the MAXQDA software. The research validity was confirmed by reviewing the literature and 
“Assessment with the seven criteria of Strauss and Corbin” and “Assessment with the Cresol questions”.
Findings In the data linking (860 open cods) and conceptualizing process of this research, with 
“autographs” and the participation of interviewees, the basic codes of “macro-planning structure”, 
“theories and theoretical frameworks” and “planning environment” were identified. The official planning 
structure and “the elements of the official urban planning structure” and the basic code of “coordination 
model of the official planning structure elements” and three basic categories of: “incoordination and 
inconsistency in the process of providing and implementation the plan”, “inconsistency and incoordination 
of theoretical frameworks of planning model” and “incoordination In the urban governance” with using 
the “graph model” was clarified.
Conclusion The research showed: the “coordination” concept is the codes and categories central 
core which lead to the interacted planning theory with the elements of the official structure of Iran’s 
planning environment. The focal phenomenon that shows “the theory of this research” is “coordinated 
planning” with the strategies of: “theoretical guidance for organizing a coordinated planning process” 
and “practical guidance for coordinating the role, viewpoint, interaction, etc. of institutions and users 
involved in planning”.
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 چکیده
 ستا کاربران هایفعالیت مقصد نیز و مبدأ عمومی، یفضای عنوانبه بازار :اهداف

 شهری طمحی کیفیت بر ثیرتا و سرزندگی ایجاد سبب آن در پذیریحضور مساله و
 یزانم بر داخلی پیوستگی کیفیت نقش ارزیابی پژوهش، این موضوع .شودمی

 بود. شیراز شهر سنتی بازار در افراد حضورپذیری
 شیراز شهر سنتی بازار در 1400 سال در تحلیلی-کیفی تحقیق این :شناسیروش
 چگییکپار و شکل )تداوم کالبدی پیوستگی مطالعه، مورد متغیرهای شد. انجام

 هایادهد بودند. ها(فعالیت پذیرتبدیل و کاربری )تداوم عملکردی تداوم و فضایی(
 ،آماری نمونه شد. آوریجمع میدانی مشاهده و مصاحبه از استفاده با نیاز مورد
 رارق مصاحبه مورد هفته یک طول در که بودند بازار به کنندگانمراجعه از نفر 350

 Depthmap محیط در محتوا تحلیل از استفاده با هاداده .گرفتند
(depthmapXnet-0.35) آزمون نیز و T محیط در SPSS 24 شدند. تحلیل 

 وکیل ازارب راسته در بازار در افراد حضورپذیری میزان کمترین و بیشترین :هایافته
 در شکل تداوم کمترین .شد مشاهده %30 و %95 مقادیر با اردوبازار و جنوبی
 وکیل و شمالی وکیل هایراسته در آن بیشترین و اردوبازار و مرغ بازار راسته

 و وبیجن وکیل هایراسته در فضایی یکپارچگی بیشترین شد. مشاهده جنوبی
 مقادیر بیشترین بازارنو، و اردوبازار هایراسته در آن کمترین و چراغشاه بازار

 در آن کمترینو  جنوبی وکیل و شمالی وکیل هایراسته در سازگاری میانگین
 هایهراست در میانی هایعرصه پذیریتنوع میزان بیشترین نیز و اردوبازار راسته
 د.ش مشاهده اردوبازار راسته در آن میزان کمترین و شمالی وکیل و جنوبی وکیل
 رپذیریحضو ارتقا در عوامل ترینمهم عملکردی و کالبدی پیوستگی :گیرینتیجه

 پذیریلتبدی شکلی، تداوم فضایی، یکپارچگی ،ارتباط این در که هستند بازار در
 داخلی فضای در پیوستگی باکیفیت مرتبط عوامل ترینمهم از هاکاربری تداوم و

  است. ثیرگذارتا بازار در پذیریحضور میزان بر که بازارهاست
 شیراز بازار، عملکردی، پیوستگی کالبدی، پیوستگی ،پذیریحضور کلیدواژگان:

 
 06/03/1401 دريافت: ريختا
 15/05/1401 پذيرش: ريختا
 nasr@iaushiraz.ac.ir مسئول: نويسنده*
 
 قدمهم

 هستند. اجتماعی زندگی سازنده اصلی عناصر عمومی فضاهای
 تقویت موجب و داده شخصیتآنها  به فضاها این در مردم حضور

 .[Carmona et al., 2010] شودمی فضاها گونهاین کاراکتر
 باطارت در آن در پذیریحضور میزان با را فضا کیفیت ،اندیشمندان

 شبخرضایت و مطلوب را فضایی تا انسان که معتقدند و دانسته
 ,.Roshandel et al] نهدمی آن در قدم ندرتبه نیابد، حضور برای

 همنشینی به توانمی عمومی، فضاهای در کیفیت انواع از .[2016
 کرد. اشاره فضاها گونهاین فضایی نظام در سکون و حرکتی فضاهای
 دوجو به رویارویی برای محدودی هایفرصت هاگرچ حرکتی فضاهای

 مردم حضور و باشند فعال اجتماعی از نظر اینکه برای اما آورندمی
 ندهست سکون فضاهای با نشینیهم به ملزم شود، احساسآنها  در

[Carmona et al., 2010]. مفهوم عنوان تحت ،نشینیهم این 
 ندیمکیفیت افزایش در اساسی عاملی که است مطرح پیوستگی

 آن رد حضورپذیری به تمایل افزایش در نتیجه و آن مقبولیت فضا،
  .[Carmona et al., 2010; Lynch, 1981] آیدمی شمار به

 از گروهی ،فضایی پیوستگی کیفیت مفهوم بررسی خصوص در
 غیره و بصری کالبدی، عملکردی، یکردهایرو با محققان
 ,.Golestani et al] انددرآورده تحریر رشته به را ییهاپژوهش

2018; Zarei & Yeganeh, 2018; Rismanchian & Bell, 

2011; Kiani et al., 2015; Abedini et al., 2019]. ینا در 
 تگیپیوس مختلف ابعاد رابطه تشریح به همکاران و یگانه ارتباط،

 ضاهایف کیفیت انسجام در آن ثیرتا و نمادین( و فعالیتی )کالبدی،
 پیوستگی معیارهای که اندنموده اذعان و است پرداخته شهری

 بر شهری فضاهای در شهری عمومی فضاهای در شهر و ساختمان
 است متفاوت شهروندان قلمروپایی رتارف نوع و میزان حسب

[Yeganeh et al., 2014]. با ایمقاله در نیز همکاران و بنیانی 
 نقش ررسیب به بسته" به باز فضای از درگذر فضایی "پیوستگی عنوان
 Bonyani et] است پرداخته فضاها پیوستگی در بینابین فضای

al., 2019]. یهاطرح یرثتا بررسی در همکاران و صادقی  
 هرش شمال ریخیتا هسته فضایی رتاساخ بر معاصر شهری توسعه

 رد شهرسازانه مداخالت که اندداشته اشاره موضوع این به اصفهان
 سبب موجود کالبدی هایینهزم شناخت بدون اخیر دوره

 اندشده ریخیتا هایبافت فضایی رتاساخ انزوای و یدگتاجدااف
[Sadegghi et al., 2013]. 

 به مایلت میزان بر فضایی پیوستگی کیفیت ثیرتا پژوهش این در
 هتقرار گرف مد نظر تحقیق اصلی مساله عنوانبه افراد پذیریحضور
 دهش شهری عمومی فضای یک بستر در آن بررسی در سعی و است
 ایدب فضایی شهری، عمومی فضاهای گوناگونی به توجه با .است

 انامک بر عالوه که گرفتمی قرار مطالعه مورد موردی نمونه عنوانبه
 نیز کارکردی هایجنبه دارای آن، در جامعه مختلف اقشار حضور
 بر .ودش برخوردار الزم تنوع از آن، در حضوربرای  افراد انگیزه تا باشد

 عمومی فضاهای مختلف هایگونه تنوع میان در اساس همین
 موردی نمونه عنوانبه شیراز شهر در سنتی بازار مجموعه شهری،
  گرفت. قرار مد نظر تحقیق،

 البدی،ک ابعاد به توجه مستلزم ،موفق یفضای خلق ،کانتر دیدگاه از
 خصوص این در .[Canter, 1997] است آن معنایی و عملکردی

 و هاکاربری گوناگونی چون مواردی شامل عملکردی عوامل
 تداوم ها،کاربری شبانه حیات خارجی، و داخلی هایفعالیت

 عوامل هستند؛ این چنین مواردی و هاجواریهم کیفیت عملکردی،
 و چیدمان فضا، دهیسازمان چون عواملی از متشکل کالبدی
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 و دهیآدرس کالبدی، تداوم یکپارچگی، یابی،جهت فضا، جغرافیای
 مواردی شامل معنایی عوامل در نهایت و هستند قبیل این از مواردی

 فضا، روانی امنیت فضا، انگیزیخاطره فضا،بودن نمادین چون
 هستند قبیل این از مواردی و راحتی و آرامش فضا،بودن مفرح

[Heidari et al., 2019; Nasr, 2016; Mozafari pour, 
2014; Boniani et al., 2018; Golestani et al., 2018; 
2012; Carmona et al., 2010; Noghrehkar et al., 

 با رتباطا در بیشتر فضاها، در پیوستگی کیفیت از آنجا که .[2015
 لبدیکا هایویژگی کیفیت لذا است مطرح بنا فیزیکی هایویژگی

 اهمیت زحائ فضایی پیوستگی تعریف با ارتباط در فضا کارکردی و
 است.
 هک معناست این به درونی فضاهای در کالبدی پیوستگی مفهوم
 ایجاد افض نقاط همه در مشابه خصوصیاتی فضا، در کاررفتهبه عناصر
 یابد پایان فضا شوند، قطع خصوصیات این که جا هر و نمایند

[Golestani et al., 2018]. قابل بررسی منظر دو از موضوع این 
 در پیوستگی و محیطی عناصر و اجزا در پیوستگی شامل که است
 پیوستگی پژوهش، این در است. محیط آن در موجود فضای میان
 حتت فضاها میان پیوستگی و شکلی تداوم عنوان تحت اجزا میان

 رفیمع به ادامه در که است شده تبیین فضایی یکپارچگی عنوان
  شود.می پرداختهآنها  از هر کدام

 لتتاگش ادراکی تئوری در اصلی مفاهیم از یکی شکلی تداوم مفهوم
 امتدادکردن دنبال در انسان چشم تمایل بر مفهوم این در است.
 زا ترکیبی شامل و شودمی کیدتا بصری رتاساخ در موجود اجزای

 انسان ذهن در شکلهم اجزای هستند. اشیا و سطوح خطوط،
 در را تریمناسب شناختی فرآیند و داشته بهتری بندیدسته قابلیت

 بنابراین .[Appleyard, 1970] نمایندمی ایجاد کاربران ذهن
 دتوانمی فضا سقف و دیوارها کف، سطوح در مشترک عناصر وجود
 امتداد این شوند. قلمداد معماری در شکلی تداوم مفهوم نمود
 اجزای و مصالح فرم و شکل جنس، رنگ، چون مواردی در تواندمی
 .[Kiani et al., 2015] یابد نمود فضا در کاررفتهبه

 فمختل فضاهای میان ارتباط وجود معنای به فضایی یکپارچگی
 استآنها  تفکیک عین در فضایی بندیپیکره دهندهشکل

[Carmona et al., 2010]. بنا، در موجود یفضاهایز ر بنابراین 
 زانمی بیشترین که رسندمی نظر به یکپارچه یکدیگر با زمانی

 حون تئوری در مفهوم این گیرد. شکلآنها  میان فضایی ارتباطات
 مورد اتصال و پیوندیهم همچون هاییشاخص از استفاده با فضا

 تعداد میانگین فضا، پیوندیهم از منظور گیرد.یم قرار تحلیل
 امکان و داشته دسترسی نظر مورد فضای به که است فضاهایی

 ستا پیوندیهم دارای فضایی باشد. فراهمآنها  میان ارتباط برقراری
 تارتباطا داشتن معنای به این و باشد فضاها سایر با ادغام در که

 پیوندیهم وجود .[Hillier et al., 1984] است فضاها سایر با زیاد
 افض آن در بیشتر افراد جذب امکان شهری، عمومی فضاهای در زیاد

 معنی به نیز فضاها اتصال .[Penn, 2003] دهدمی افزایش را
 لیک بندیپیکره در موجود فضاهای سایر با فضا هر ارتباطات تعداد
 یوندیپهم میزان افزایش موجب یکدیگر با فضاها اتصال است. فضا

  با فضاهایی .[Oswald, 2011] شودمی فضا یکپارچگی و
 در  و داشته بیشتری پذیریدسترسی بیشتر، اتصال میزان
 دهندمی را بیشتری هایانتخاب امکان مردم به نتیجه

[Didehban et al., 2013]. 
 تداوم دریا  تقابل در یگاه فضا در موجود مختلف کارکردهای

 رد موجود عملکردهای یکپارچگی و ادغام ارتباط، دارند. قرار یکدیگر
 سح القای باعث و داده کاهش را فضایی گسیختگی فرآیند فضا

 بنابراین .[Madani Pour, 2014] شودمی فضایی پیوستگی
 که است یفضای پیوستگی بر ثرمو عوامل از یکی کارکردی پیوستگی

 مورد هاکاربری تداوم و پذیریتبدیل مفهوم دو در پژوهش این در
 اصلی هایویژگی از یکی فضاها پذیریتنوع است. گرفته قرار بررسی

 ,.Kiaee et al] است عمومی هایعرصه در پذیرانعطاف فضاهای

 یکدیگر به هافعالیت تبدیل برای الزم قابلیت فضا که زمانی .[2019
 رایب را هافعالیت تنوع انجام امکان تواندمی باشد، داشته خود در را

 هب یکپارچه عملکردی، از نظر در نتیجه و آورده فراهم خود کاربران
 فضای در ویژهبه امر این تحقق هایراه از یکی بنابراین آید. نظر

 هاعرصه تفکیک است.آنها  در میانی هایعرصه وجود مانند، عمومی
 دیگر، ایفض به فضایی پیوسته و تدریجی تبدیل و میانه فضای با

 کندمی فراهم را فضا در کاربران بیشتر ارتباط و مکث موجبات
[Boniani et al., 2018; Golestani et al., 2018]. وجود 

 و توالی پیوستگی، اصلی عوامل از یکی بازار، در فضاهایی چنین
 قابلیت هم که [Balilan et al., 2011] است فضایی بندیعرصه

 هاستفاد امکان هم و صنوف صاحبان و فروشندگان برای استفاده
 مواقع در فروشندگان آورد.می فراهم را بازار کاربران و خریداران برای

 ادهاستف خود اقالم دپوی محل و بارانداز منظوربه فضا این از ضروری
 مکث، منظوربه فضا این از نیز کاربران مقابل در و کنندمی

 وجود راینبناب برند.می بهره گفت و گپ حتییا  استراحت مسیریابی،
 و فعالیتی پذیریتبدیل راهکارهای از یکی بازار در میانی هایعرصه

 رود.می شمار به فعالیتی پیوستگی در نتیجه
 

 دارای هستند، مرور و عبور خدمت در اینکه بر عالوه بازار هایراسته
 و نکاربرا رتارف در امر این که هستند نیز عملکردی و کاربری تنوع
 در هاکاربری تنوع است. ثیرگذارتا مسیرها این ازآنها  استفاده نحوه
ر د شده فضا در افراد حضورپذیری افزایش باعث بازار راسته یک

 نای یابد.می افزایش آن در اقتصادی رونق و پذیریاجتماع نتیجه
 اهمیت از ارتباط این در عملکردها سازگاری مساله که است حالی در

 در موجود هایکاربری چنانچه که نحوی به است برخوردار ایویژه
 یجادا باعث باشند، نداشته کافی سازگاری یکدیگر با بازار راسته

 اختالل ایجاد باعث موضوع این و شده یکدیگر کارکرد در مزاحمت
 هاییفعالیت تنوع هرچه لذا شود.می کاربران به رسانیخدمات در
 در و تهداش یکدیگر با بیشتری سازگاری دارند، قرار بازار راسته در که

 آن باشد، نداشته هافعالیت سایر برای مزاحمتی بودنشان هم کنار
 ,Pakzad] آیدمی شمار به کاربران دید از پیوسته یفضای فضا

 عملکردی "وابستگی شاخص سه اساس همین بر .[2012
 دهستن عواملی جملهاز  ها"آن میان "سازگاری و ها"آن "تنوع ها"،کاربری
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 در کارکردی پیوستگی نتیجه در و هاکاربری تداوم ایجاد باعث که
  شود.می محیط

 بسیاری بازار، موضوع پیرامون در شدهانجام هایپژوهش با رابطه در
 اجتماعی، ریخی،تا مختلف یهاجنبه توصیف به محققان از

 انمحقق از دیگر گروهی و اندپرداخته سیاسی و فرهنگی اقتصادی،
 و عملکردی و کالبدی اقلیمی، شناختی،یباییز یکردهایرو با نیز

 ,Soltanzadeh] زادهسلطان .اندکرده ارزیابی را بازارها معنایی

 برخی و ریخیتا پیشینه به ایرانی"، "بازارهای بتاک در [2016
 یبررس همچنین و ریخیتا کالبدی، کارکردی، اجتماعی، خصوصیات
 یهایژگیو و ارتباطی فضاهای و عناصر معرفی شهری، خصوصیات

 "بازار مقاله در یداللهی و چیحنا است. کرده اشاره بازار معماری
 و اجتماعی و سیاسی تغییرات در بازار نقش به تبریز"، ریخیتا

 قشن همچنین و ریخیتا میراث عنوانبه تبریز بازار به توجه ضرورت
 ,Hanachi & Yadollahi] اندپرداخته بازار اجتماعی و اقتصادی

 اجتماعی، سیاسی، یهانقش توصیف به خاتسیشول .[2011
 سطوح در نتاگرجس مرزی مناطق بازارهای فرهنگی و ریخیتا

 برای محلی را هامکان این و پرداخته المللیینب و ملی ای،منطقه
 طرواب تعریف و ایده و کاال تبادل وگو،گفت دیدار، معامله، مذاکره،

 همکاران و باقری .[Khutsishvili, 2018] است دانسته اجتماعی
 هب انسان به توجه ایرانی" سنتی بازارهای عملکردهای "شناخت در

 بعد بر کیدتا برای راسته کم عرض ،هاراسته طراحی محور عنوان
 ترینمهم را استراحت برای هاییمحل به نیازو  راسته هر طولی
 ذکر هانمایشگاه از بازدیدبودن آورمالل و خستگی تعدیل برای عوامل

 یکی را بازار حقی و سجادزاده .al et erigh[Ba,. 8201[ اندکرده
 یاارتق اصلی اولویت و دانسته شهروندان زیست کلیدی عناصر از

 آن دسترسی قابلیت و عملکرد لفهمو دو در را بازار محیطی کیفیت
 کیایی و حیدری .[Sajadzadeh & Haqi, 2017] اندکرده تبیین

 تئوری از استفاده با بازار ادراکی و شناختی هایجنبه تحلیل در
 و نیعی متعدد فاکتورهای که کردند بیان فضا چیدمان و لتتاگش

 رد یکدیگر، به نسبت هاییبندیاولویت با گاه و هم کنار در ذهنی
Kiaee, & [Heydari  هستند ثرمو فضا صحیح یابیراه تشخیص

 چگونگی و دزفول بازار کالبدی عوامل همکاران و رهایی .2020[
 راهکارهای و است کرده بررسی را هوا جریان هدایت بر آن ثیرتا

 ,.Rahaie et al] است داده ارایه را بازار توسعه برای جدایی

 ینییزت عناصر از نظر را بازار فضای نیز جدایی و قلی ساربان .[2013
 Satari] است داده قرار ارزیابی مورد شناختیزیبایی و

Sarebangholi & Jodaie, 2011]. 
 

 مبدأ عمومی یفضای عنوانبه بازار پژوهش، پیشینه اساس بر
 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نقش دلیل به و است هافعالیت
 ذیریپحضور مساله و است نیز کاربران هایفعالیت مقصد سیاسی،

 بررسی به پژوهش، این در است. برخوردار ایویژه اهمیت از آن در
 میزان بر بازارها داخلی فضاهای در پیوستگی کیفیت ثیرتا

  شد. پرداخته مراجعین پذیریحضور
 

 شناسیروش
 1400 لسا در کمی-کیفی رویکرد با تحلیلی-توصیفی تحقیق این

 این بود. شیراز سنتی بازار مجموعه موردی، نمونه شد. انجام
 خشب سه به خانلطفعلی و زند پرتردد خیابان دو وسیلهبه مجموعه

 ازارب شامل اول بخش است. شده تشکیل بازار چندین از بخش هر و
 وبجن از اصفهان، دروازه به شمال از که است نو بازار و شمالی وکیل

 منتهی مسکونی هایمحله به غرب و شرق ازو  زند خیابان به
 مرغ بازار مسگرها، بازار بازار، اردو بازارهای شامل دوم بخش .شودمی

 خیابان به جنوب از زند، خیابان به شمال از که است وکیل بازار و
 منتهی مسکونی هایبافت به نیز غرب و شرق از و خانلطفعلی

 که داده تشکیل چراغشاه و حاجی بازارهای را سوم بخش و شودمی
 از چراغ،شاه حرم به جنوب از زند، خانلطفعلی خیابان به شمال از

 مسکونی محله و زرگرها بازار به غرب از و مسکونی محله به شرق
 است. شده منتهی
 و تهوابس متغیر عنوانبه فضا در حضورپذیری به افراد تمایل میزان

 تحقیق قلمست متغیر عنوانبه فضا آن در فضایی پیوستگی کیفیت
 از فضایی پیوستگی کیفیت معیارهای (.1 جدول) گرفت قرارمد نظر 

 رب گرفتند. قرار تحلیل مورد و استخراج عملکردی و کالبدی منظر
 و کلش پیوستگی کالبدی، بعد در تحقیق، پیشینه مطالعه اساس

 مورد یکاربر  تداوم و پذیریتبدیل پیوستگی، بعد در و یکپارچگی
 فیکی و کمی هایروش از ترکیبی تحقیق، روش گرفت. قرار مطالعه

 باز مصاحبه و مشاهده هایروش از داده گردآوری بخش در که است
 بازار به کنندگانمراجعه از نفر 350 تعداد آماری، نمونه شد. استفاده

 لطو در بازار( به تردد بیشترین )ساعات 12 الی 9 ساعات در که بودند
 یلتما پیرامونآنها  از و گرفتند قرار مصاحبه مورد کاری هفته یک

 .آمد عمل به پرسش آن در حضور برایراسته بازار  هر انتخاب علل و
 ،هانمونه انتخاب شد. تعیین کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم

 هایویژگی تنوع به توجه با و تصادفی روش از استفاده با
 ،مصاحبهفرآیند  در شد. انجام جنسیت و سن جمله از دموگرافیک

 رضایت همچنین و مطالعه اهداف نیز و مطالعه چارچوب شرح
 15 ندهکنشرکت هر با مصاحبه مدت بود. کیدتا مورد کنندگانشرکت

 و طضب مصاحبه ،کنندگانشرکت از اجازه کسب با بود. دقیقه 20تا 
 یاصلهای سئوال .شد بررسی آماده مصاحبه متن کار، اتمام از پس

ی بررس پیرامون تمایل به حضور در هر یک از بازارها و نیز مصاحبه،
تداوم کالبدی و عملکردی راسته بازارها از دید مراجعین  هایویژگی

ورد دریافتی م هایپاسخبود. سپس با استفاده از کدگذاری مفاهیم، 
 با استفاده از هادادهکدگذاری مفاهیم و تحلیل ارزیابی قرار گرفت.
 بندیدستهکدها  .[Lak, 2014] ای" انجام شدروش "نظریه زمینه

ین بار مرور و اصالح شدند تا عوامل اصلی کمینه و بیشینه و چند
 حضور در راسته بازارهای مورد مطالعه از دید مراجعین مشخص

  شود.
 رد فضا نحو نیز و محتوا تحلیل روش از استفاده با هاداده تحلیل
 همچنین  (.2 )جدول  شد انجام  depthmapXnet-0.35  محیط
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 تک T آزمون از مطالعه مورد متغیرهای بین ارتباط بررسی برای
 زا کمتر متغیرها از یک هر میانگین چنانچه شد. استفاده نمونه

 دهشتعیین مقدار این با یدار معنی اختالف دارای و نظری میانگین

 نظر مورد متغیر که است آن دهندهنشان (p<0.05) باشد
 ندارد. حضورپذیری میزان بر توجهی قابل ثیرگذاریتا

 
 شیراز شهر سنتی بازارهای راسته مشخصات و نام (1 جدول
 تصویر فضایی خصوصیات بازار نام راسته شماره

 ؛بدنه و سقف در ثابت ریتم وجود نو 1
 مسیر عرصه درون به کاالها سریز

 
 ؛بدنه و سقف در ثابت ریتم وجود شمالی وکیل 2

 ؛سازگار هایکاربری تنوع
 راسته مسیر در میانی هایعرصه وجود

 
 ؛بدنه و سقف در ثابت ریتم وجود جنوبی وکیل 3

 ؛سازگار هایکاربری تنوع
 راسته مسیر در میانی هایعرصه وجود

 
 بدنه در اغتشاش و ثابت فیزیکی خصوصیات وجود عدم مرغ 4

 
 بدنه در اغتشاش و ثابت فیزیکی خصوصیات وجود عدم  اردو 5

 
 مسیر عرصه درون به کاالها سرریز حاجی 6

 
 ؛مسیر عرصه درون به کاالها سرریز چراغشاه 7

 بدنه و سقف در ثابت ریتم
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 مستقل و وابسته متغیر با ارتباط در هاداده تحلیل و گردآوری هایروش و ابزارها (2 جدول
 T آزمون هاداده آنالیز ابزار اطالعات آوریجمع ابازاره راسته درونی فضاهای در پیوستگی هایلفهمو متغیر

 برداشت مشاهده مصاحبه
 میدانی

 مطالعات اسناد
 ایبخانهتاک

 نحو
 فضا

 تحلیل
 محتوا

 * *  *   * * پذیریحضور  وابسته
  * * * * *   یکپارچگی کالبدی مستقل

 * *  *   * * شکلی تداوم
 * *  * * * * * پذیریتبدیل عملکردی

 * *  *   * * هاکاربری تداوم

 
 

 هایافته
 )جدول بازار در موجود هایراسته از یک هر در حضورپذیری میزان

 تمایل بازار، در پذیریحضور از منظور .قرار گرفت سنجش مورد (3
 هایفعالیت انجامبرای  هابازار  راسته از هر کدام از استفاده به افراد

 میزان تعیینبرای  حاضر پژوهش معیار است. بوده مختلف
 از) اختیاری هایفعالیت انجام به تمایل راسته، هر در پذیریحضور
 راسته هر برای آمدهدستبه مقادیر .بود وقت( گذرانیا  خرید جمله

 .شد داده نشان 1 نمودار در
 در افراد پذیریحضور میزان بیشترین ،1 نمودار هایداده به توجه با

 و %95 مقادیر با 5 راسته در آن میزان کمترین و 3 راسته در بازار،
 یبررس دنبال به حاضر پژوهش از آنجا که است. گرفته شکل 30%

 با الذ ؛است پدیده این گیریشکل در فضا معماری نقش چگونگی
 ارتباط یافتن در سعی راسته، هر در فضایی پیوستگی میزان تحلیل
 میزان تحلیل به اساس همین بر نمودیم. مفهوم دو این میان

 دهش تبیین هایشاخص اساس بر راسته هر در فضایی پیوستگی
  شد. پرداخته

 

 
 شیراز سنتی بازار ایهراسته در پذیریحضور میزان (1 نمودار

 
 یوستگیپ و کالبدی پیوستگی بعد دو از فضایی پیوستگی مفهوم

 لیداخ فضای در کالبدی پیوستگی است. بررسی قابل عملکردی
 قرار مورد بررسی یکپارچگی و شکلی تداوم لفهمو دو با هابازار  راسته
 لیشک تداوم تحلیل در شد عنوان ادبیات در آنچه اساس بر گرفت.

 ،کف در ثابتنیمه و ثابت عناصر تکرار میزان بازار، هایراسته در

 قرار پرسش مورد آن کاربران دید از بازار راسته هر سقف و دیوار
 هاقوس و بازشوها چون عناصری تکرار میزان ارتباط این در گرفت.

 میزان ها،بدنه در نما اتجزیی تکرار میزان بازار، سقف و جداره در
 نیز و بازار سقف و بدنه مصنوعی و طبیعی هاینورپردازی تکرار

 قفس و هابدنه کف، امتداد در مصالح رنگ و جنس یکپارچگی میزان
 موارد این مجموع شد. بررسی مردم دید از بازار هایراسته از هر کدام

 رد آن یجتان که شد معرفی بازار در شکلی تداوم ویژگی قالب در
 ولجد در شیراز سنتی بازار در موجود هایراسته از هر کدام با ارتباط

  .شد ارایه 3

 
 و حضورپذیری بین ارتباط بررسی در T آماری آزمون یجتان و میانگین (3 جدول

 بررسی مورد متغیرهای
 راسته بازار متغیر

1 2 3 4 5 6 7 
 تداوم شکل

 7/50 6/30 5 4 3/95 2/90 1/70 میانگین
T 95 2/3 98 2 72 1/1 3.3 

p value 0.0001 0.0001 0.0001 7/0 0.004 0.003 0.003 

 سازگاری کاربری درون راسته

 55 40 30 40 90 70 45 میانگین
T 1.3 8/6 1/2 3/1- 4/5 2/2 92 

p value 0.0001 0.001 0.002 0.63 0.0001 0.0001 0.7 

 تنوع

 50 35 20 65 80 70 50  میانگین
T 3/2 1/5 2/1 50- 1/1 9/2- 2/3- 

p value 0.001 0.0001 0.004 0.9 0.0001 0.8 0.3 

 وابستگی

 50 40 30 45 90 75 45 میانگین
T 2/1 3/9 92 5- 8/6 6/4- 5/0- 

p value 0.0001 0.001 0.002 8/0 0.0001 5/0 0.9 

 قابلیت عرصه میانی برای صاحبان اصناف

 25 20 10 20 90 70 25 میانگین
T 5/1 85 92 51- 52 32- 52 

p value 0.001 0.002 0.0001 0.7 0.0001 0.5 0.0001 

 قابلیت عرصه میانی برای استفاده عابران

 5 5 5 5 80 50 5 میانگین
T 8 82 82 4 75 61 4 

p value 0.0001 0.008 0.0001 0.9 0.0001 0.001 0.7 
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 هرگونه فاقد 5 و 4 هایبازار  راسته شیراز، سنتی بازار کاربران دید از
 شکلی تداوم میزان بیشترین دارای 3 و 2 هایراسته و شکلی تداوم

 عناصر وجود عدم در موضوع این بودند. خود مختلف اجزای در
 از استفاده بر کیدتا و 5 و 4 هایراسته در غیرثابت و ثابت فیزیکی
 قابل 3 و 2 هایراسته در کف و بدنه سقف، در تکرارشونده عناصر
 و حضورپذیری بین ارتباط از حاکی T آزمون یجتان است. توجیه
 راسته هر در یکپارچگی میزان .بود 7 و 6 ،5 ،3 ،2 ،1 بازارهای راسته

 (.4 )جدول شد بررسی اتصال و پیوندیهم هایلفهمو با بازار
 

 هار بازا راسته از هر کدام با ارتباط در اتصال و پیوندیهم میزان ارزیابی (4 جدول
 راسته بازار شماره میزان

1 2 3 4 5 6 7 
        اتصال

 1937 931 223 735 2800 2904 1057 بیشترین
 868/989 644/685 781/112 819/378 89/1494 26/2142 1057 متوسط
 73 55 26 118 36 234 1057 کمترین

        پیوندیهم
 047/41 573/18 473/5 69/18 098/74 248/12 -1 بیشترین
 165/14 985/9 563/3 5425/7 643/18 134/7 -1 متوسط
 221/4 278/2 487/2 393/3 257/4 473/3 -1 کمترین

 
 به بوطمر ترتیب به اتصال و پیوندیهم میانگین میزان بیشترین
 و 165/14 و 643/18 پیوندیهم مقادیر میانگین با 7 و 3 بازارهای
 پیوندیهم میانگین مقادیر با 1 و 5 بازار به مربوط آن میزان کمترین

 هایراسته در معبر بیشتر عرضکه  رسدمی نظر به است. -1 و 563/3
 ینا هندسهبودن الخطمستقیم ،هاراسته سایر با مقایسه در 7 و 3

 وجودم فرعی هایراسته با هاراسته این بیشتر تقاطع نیز و هاراسته
 صالات و پیوندیهم مقادیر میانگین افزایش در اصلی عوامل بازار، در
 شده بازار در موجود هایراسته سایر با مقایسه در راسته دو این در

 هندسهبودن دارا و کم عرض ،5 راسته در که است حالی در این است.
 بازار فرعی هایراسته با تداخل عدم نیز 1 راسته در و وخمپرپیچ
 ت.اس شده راسته دو این در اتصال و پیوندیهم مقادیر کاهش باعث

 که داشت اذعان چنین توانمی هاداده این به توجه با بنابراین
 5 یهاراسته و فضایی یکپارچگی بیشترین دارای 7 و 3 هایراسته

 ازارب هایراسته میان در فضایی یکپارچگی میزان کمترین دارای 1 و
  (.4 )جدول هستند شیراز سنتی
 تهراس مسیر در هاکاربری تداوم شاخص دو اساس بر کارکردی تداوم

 قرار مورد بررسی بازار درونی هایعرصه میان پذیریتبدیل و بازار
 سه طریق از بازار راسته یک در موجود هایکاربری تداوم گرفت.

 وندر هایکاربری وابستگی بازار، درون هایکاربری سازگاری شاخص
 موضوع این که است ارزیابی قابل آن درون هایکاربری تنوع و آن
 افتب  درون  بندیدانه  کاربری  ثبت و مستقیم  مشاهدات طریق از

 از هر کدام تفکیک به بخش این یجتان آمد. دست به هاراسته

 دارای 2 و 3 هایراسته .شد ارایه 3 جدول در بازار هایراسته
 و هاریکارب تنوع و وابستگی سازگاری، میانگین مقادیر بیشترین

 .بود مذکور هایشاخص مقادیر کمترین دارای 5 شماره راسته
 بیشترین دارای 3 و 2 هایراسته که شد برداشت چنین بنابراین

 در هاکاربری تداوم کمترین دارای 5 شماره راسته و هاکاربری تداوم
 حاکی T آزمون یجتان همچنین .بودند شیراز سنتی بازار درونی فضای

 در سازگاری فاکتور و حضورپذیری بین دارمعنی ارتباط وجود از
 داریمعنی رابطه .بود 7 و 4 بازار از غیر مطالعه مورد بازارهای راسته

 و 5 و 3 ،2 ،1 بازارهای تهسرا در تنوع فاکتور و حضورپذیری بین
 مورد بازارهای راسته تمامی در وابستگی فاکتور و حضورپذیری بین

 .داشت وجود 7 و 6 ،4 بازار از غیر مطالعه
 اصلی راهکارهای از یکی بازارها در میانی هایعرصه وجود
 است.نها آ در کارکردی پیوستگی در نتیجه و هافعالیت پذیریتبدیل

 صاحبان و کاربران دید از بازار در هاعرصه این کارکرد که آنجا از
 هایفعالیت تنوع ها،آن نیاز نوع به بسته و بوده متفاوت صنوف

 پیمایش در لذا ،پذیردمی انجامآنها  سوی از فضاها این در مختلفی
 فرادا این نگاه از بازار میانی هایعرصه پذیریتنوع میزان ،شدهانجام

 میزان بیشترین (.4 )جدول گرفت قرار پرسش مورد تفکیک به
 میزان کمترین و 2 و 3 هایراسته در میانی هایعرصه پذیریتنوع

 در هاعرصه کارکرد و وجود همچنین .شد مشاهده 5 راسته در آن
رار ق توجه مورد عابران از بیشتر صنوف صاحبان دید از بازار فضای
 میزان بیشترین که داشت اذعان توانمی قطع طور به بنابراین .گرفت
 آن میزان کمترین و 2 و 3 هایبازار  راسته در فعالیتی پذیریتبدیل

 بین داریمعنی رابطه ،T آزمون اساس بر .داشت وجود 5 بازار در
 دمور  بازارهای در اصناف برای پذیریتنوع قابلیت و حضورپذیری

 و 4 بازارهای راسته داشت برخالف وجود 6 و 4 بازار از غیر مطالعه
 یحضورپذیر  با بازارهای راسته سایر در دارمعنی رابطه که حالی در 7

 هرش سنتی بازار فضایی پیوستگی وضعیت .شد مشاهده مراجعین
 بیشترین دارای هایورودی عنوان به 3 و 2 بازارهای راسته در شیراز
 دارای ورودی عنوان به 5 بازار راسته و حضورپذیری به تمایل

 رزیابیا میدانی بررسی از استفاه با حضورپذیری به تمایل کمترین
 .(5)جدول  شد

 
 دنمو کمترین و بیشترین با رابطه در تحقیق هاییافته بندیجمع (4 جدول

 بازار هایراسته از هر کدام در هاشاخص
 بازار راسته شماره هاشاخص پارامترها متغیرها

1 2 3 4 5 6 7 
 - - ↓ ↓ ↑ ↑ - شکلی تداوم کالبدی تداوم مستقل

 ↑ - ↓ - ↑ - ↓ راسته در یکپارچگی
 - - ↓ - ↑ ↑ - هاکاربری تداوم کارکردی تداوم

 - - ↓ - ↑ ↑ - پذیریتبدیل
 - - ↓ - ↑ ↑ - بازار راسته در پذیریحضور به تمایل وابسته
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 حضورپذیری به تمایل کمترین و بیشترین دارای هایورودی با ارتباط در فضایی پیوستگی بر ثرمو عوامل میدانی بررسی (5 جدول
 تصویر فضایی پیوستگی وضعیت راسته شماره

 کارکردی تداوم کالبدی تداوم
 پذیریحضور به تمایل بیشینه

 ضایف در فضایی گشادگی شکل،صلیبی رتاساخ- 3
 یکپارچگی راسته، زیاد پهنای وراسته بازار  درونی

 است. داده افزایش راراسته بازار  در
 با فرعی( )راسته داخلی جواریهم وجود-

 هک شاپکافی دستی،صنایع رستوران، هایکاربری
 رد یکپارچگی دارند، افراد جذب در باالیی نسیلتاپ

 است. داده افزایش را بازار این
 دارایراسته بازار  این طول در موجود هایحجره-

 فرم سقف، و بدنه در موجود نورگیرهای و طاق فرم
 اند.شده تکرار ریتم صورتبه سقف، در هاطاق

 وحوضبهراسته بازار  طول در شکلی تداوم بنابراین
 است.قابل درک 

 باالیی تنوع ،راسته بازار این درون در غالب هایکاربری-
 فروشی،پارچه وابسته: و سازگار هایکاربری از

 یانم تداوم بنابراین است. دستیصنایع و فروشیقالی
 است. درک قابل کامالا راسته بازار  طول در هاکاربری

 با هامغازه و مسیر عرصه میان ثابت، واسط حد عرصه-
 طول تمام در مترسانتی140 الی 120 عرض و 80 ارتفاع

 این پوشش همچنین و دارد. ادامهراسته بازار  این
 نقاط اکثر )در غیره و گلیم و بافرش واسط حد فضای

 نمیا عملکردی تداوم بنابراین است. بوده (راسته بازار
 کامالا راسته بازار  طول تمام در هامغازه و مسیر عرصه

 است.قابل درک 

 
 گشادگی هیچ بدون و خطی رتاساخ وجود- 2

 ت.اس داده کاهش را راسته این یکپارچگی فضایی،
 ندارد. وجود بازار این در فرعی هایراسته-
 دارایراسته بازار  این طول در موجود هایحجره-

 فرم سقف، و بدنه در موجود نورگیرهای و طاق فرم
 اند.شده تکرار ریتم صورتبه سقف، در هاطاق

 وحوضبهراسته بازار  طول در شکلی تداوم بنابراین
 است.قابل درک 

 بدلیجات، :راسته بازار این درون در غالب هایکاربری-
 تداوم بنابراین است. دارویی گیاهان و فروشیپارچه
 است.راسته بازار قابل درک  طول در هاکاربری میان

 با هامغازه و مسیر عرصه میان ثابت، واسط حد عرصه-
 طول تمام در مترسانتی140 الی 120 عرض و 80 ارتفاع

 انمی عملکردی تداوم بنابراین دارد. ادامهراسته بازار  این
راسته بازار قابل  طول تمام در هامغازه و مسیر عرصه
 است.درک 

 
 پذیریحضور به تمایل کمینه

راسته  کم عرض و وخمپرپیچ هندسی رتاساخ- 5
 داده کاهش راراسته بازار  در یکپارچگی ،بازار

 است.
 ندارد. وجود بازار این در فرعی هایراسته-
 عنصر گونههیچ فاقدراسته بازار  سقف و بدنه-

 گونههیچ بنابراین است. بوده کالبدی شاخص
 ودوجراسته بازار  این سقف و بدنه در شکلی تداوم
 ندارد.

 ،راسته بازار طول در هاکاربری میان شباهت و تجانس-
 ضهعر  به بازار از قسمتی تنها و بوده خود میزان کمترین

 تداوم بنابراین دارد. اختصاص محلی هایلباس
 ندارد. وجودراسته بازار  طول در هاکاربری

 هامغازه و مسیر عرصه میان ثابت واسط حد فضای-
 یخط هامغازه و مسیر عرصه میان مرز و ندارد وجود
 روند اتفاقات سرریز ،راسته بازار کم عرض دلیل به است.
 حد فضای وجودآمدنبه موجب مسیر، عرصه به هامغازه
 رمسی شدنتنگ موجب تنها و است نشده متغیر واسط
 است. شده وآمدرفت

 
 

 بحث
 میزان رب فضا پیوستگی کیفیت ثیرتا بررسی به در این مطالعه

 مشاهدات شد. پرداخته شیراز شهر سنتی بازار در پذیریحضور
 ارتباط که است این از حاکی مراجعین نظر سنجش و میدانی
 کالبدی تداوم متغیرهای و حضورپذیری بین شدهمشاهده دارمعنی

 مورد عوامل نظر از که است داشته وجود بازارهایی در عملکردی و
 لمقاب در اند.بوده جمعیت جاذب و متنوع خصوصیات دارای بررسی

 عملکردی و کالبدی پیوستگی عدم که بازارهایی راسته در
 آزمون و داشته وجود حضورپذیری به کمتر تمایل شده،مشاهده

 کرده ییدتا را موارد گونهاین در دارمعنی رابطه وجود عدم نیز آماری
 است.

 جنوبی وکیل بازار مستقل، متغیر به مربوط هایشاخص میان از 
 راسته) شمالی وکیل بازار و شاخص چهار در (3 شماره بازار راسته)

  مقابل در ؛اندبوده حداکثر مقادیر حائز شاخص، سه رد (2 شماره بازار
 

 را حداقل مقادیر شاخص، چهار در (5 شماره راسته) اردوبازار نیز
 کیلو بازار که داشت اذعان چنین توانمی بنابراین .اندنموده کسب

 و اییفض تداوم بیشترین دارای ترتیب به شمالی وکیل و جنوبی
 لفمخت هایراسته میان در فضایی تداوم کمترین دارای نیز اردوبازار

 مایلت پارامتر با ارتباط در دیگر سویی از هستند. شیراز سنتی بازار
 یز،ن وابسته متغیر عنوانبه بازار درونی فضای در پذیریحضور به

 و جنوبی وکیل و شمالی وکیل هایراسته در مقادیر بیشترین
 در ،دیگر عبارتبه است. شده مشاهده  اردوبازار  در مقادیر  کمترین
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 و یکالبد بعد دو در فضایی پیوستگی هایشاخص که هاییراسته
 به تمایل (،2 و 3 هایراسته) اندداشته بیشتری نمود کارکردی،
 الیح در این است. یافته افزایش نیز بازار در هاراسته آن از استفاده

 استه)ر  راسته یک در فضایی پیوستگی هایشاخص کاهش که است
 رد راسته آن از استفاده به نسبت افراد تمایل کاهش به منجر (،5

 در پیوستگی میان رابطه وجود دویم T آزمون یجتان است. شده بازار
 اب است. بازار در افراد حضورپذیری به تمایل و بازار درونی فضای
 متغیرهای و حضورپذیری بین دارمعنی رابطه مشاهده عدم وجوود

 نبی ارتباط وجود مطالعه، مورد بازارهای راسته از برخی مطالعه مورد
 ت.اس شده ییدتا عملکردی و کاربردی پیوستگی و حضورپذیری

 یانم رابطه وجود ییدتا حاضر، پژوهش وردتادس ترینمهم بنابراین،
 در یریپذحضور به تمایل و بازار درونی فضای در فضایی پیوستگی

 در کارکردی و کالبدی تداوم چه هر که معنی این به است؛ بازارها
 بازار تهراس آن از استفاده به افراد تمایل یابد، افزایش بازار راسته یک
  .یابدمی افزایش نیز
 رد شکلی "تداوم واسطهبه بازار راسته هر در کالبدی تداوم واقع، در

 رونید فضای در یکپارچگی "میزان نیز و "بازار راسته هر درونی فضای
 مجموعه اگر اساس همین بر است. ارزیابی قابل "بازار راسته هر

 وعن مصالح، جنس، رنگ، جمله از فضا ثابت فیزیکی خصوصیات
 جودو مسیر در کف، پوشش و بازشوها شکل ریتم، ها،سقف پوشش
 عالوه و شد خواهد بیشتر مسیر در یکپارچگی و وحدت باشد، داشته

 در و راسته طول در حرکت تداوم و حرکت به میل موجب آن بر
 گشادگی همچنین شد. خواهد پذیریحضور افزایش موجب نهایت
 ییکپارچگ افزایش موجب هابازار  راسته مسیر طول در زیاد فضایی

 شود.میآنها  از عبور به میل افزایش در نتیجه وآنها  درونی فضای در
 و دباش بیشترآنها  عرض و کمتر هابازار  راسته عمق هرچه بنابراین

 اصلی راسته مسیر طول در اصلی با فرعی هایراسته تداخل نیز
 در نتیجه و یافتهافزایش راسته درون فضایی پیوندیهم باشد، بیشتر

 از ییک موضوع این .رسدمی نظر به ترپیوسته و تریکپارچه فضا
 در .است سنتی بازارهای در هاییراسته چنین شلوغی اصلی عوامل

 ثیرتا بر [Aram et al., 2018] همکاران و آرام ،تاراس این
 اجتماعی تعامالت و حضور افزایش بر بازار کالبدی مطلوبیت
 & Golchin] مفاخری و گلچین اند.نموده کیدتا مراجعین

Mafakheri, 2017]، همکاران و صمدی و [Samadi et al., 

 شهری فضای در بازار کالبدی پیوستگی بهبود اهمیت بر نیز [2019
 یتکیف ارتقای سبب بازار در حضورپذیری افزایش اند.کرده کیدتا

 شودمی شهری فضای در سرزندگی حس ایجاد و شهری محیط
[Dadgar & Ghasri, 2022]. 

 درونی فضای در هاکاربری "تداوم واسطهبه بازار در کارکردی تداوم
 حققت درونی" فضای در هاعرصه میان پذیری"تبدیل نیز و "بازار راسته

 با سازگار و خانوادههم هایکاربری وجود ارتباط، ینا در .یابدمی
 رد اصلی عامل ،بازار راسته هر مسیر در تجاری واحدهای در یکدیگر

 بین سازگاری و وابستگی چه هر است. کارکردی تداوم ایجاد
 ریبیشت ارتباط باشد، بیشتر بازار هر درونی واحدهای هایفعالیت

 یبیشتر  طیف گوییپاسخ به منجر امر این و آمده فراهمآنها  بین
 صرف به افراد کشش موجب نهایت در و شودمی افراد نیازهای از

 هایلفهمو از ،دیگر سویی از .شودمی بازار در بیشتر زمان مدت
 هب توانمی ها،عرصه میان هایفعالیت پذیریتبدیل ایجادکننده

 این در پذیریتنوع های"قابلیت همچنین و واسط" حد عرصه "وجود
 برای بیشتری قابلیت میانی عرصه چه هر نمود. اشاره "هاعرصه

 اطارتب افزایش موجب کند، ایجاد خود دارانمغازه و کاربران استفاده
 ریتجا واحدهای و مسیر عرصه میان پیوستگی افزایش نهایت در و

 .یافت خواهد افزایش مسیر در حضورپذیری گونهاین به و شودمی
 یکیای و حیدری تحقیق یجتان تحقیق، این یجتان با انطباق در

2020]& Kiaee  darii[He لفهمو سه که است آن از حاکی 
 ترینهمم ها،جواریهم کیفیت و فضایی پیوستگی پذیری،دسترسی

 انامک ارتباط این در که هستند بازار در حضورپذیری ارتقا در عوامل
 وابستگی و سازگاری میزان اطراف، بافت از ورودی مجاری تویر

 میزان ها،ورودی به منتهی هایراسته در موجود هایکاربری میان
 اییفض و هندسی هایویژگی نهایت در و هاکاربری این تنوع و تراکم

 کیفیت با مرتبط عوامل ترینمهم عنوانبه بازار هایورودی
 ارثیرگذتا بازار در افراد پذیریحضور میزان بر هاورودی نفوذپذیری

Nabi [Najari &  نژادمهدی و نابینجاری .اندبوده

Mahdinezhad, 2020] و کارکردی ابعاد ارتقای اهمیت به 
 .اندکرده اشاره پذیریاجتماع افزایش بر آن نقش و بازار کالبدی
 زا اعم مختلف هایفعالیت انجام با بازار در مردم مشارکت افزایش

 اب باز فضاهای از استفاده مذهبی، مراسم و فرهنگی هایجشنواره
 ایجاد آنها، در مردم حضور برای متنوع تسهیالت و هاالمان ایجاد

-خدماتی فضاهای ایجاد و بازار از روزیشبانه استفادە برای فرصت
 زا استفاده مشخص، ایراسته در فعالیت تمرکززدایی تفریحی،

 کارگیری به مخاطب جذب برای بازار ریخیتا-کالبدی نسیلتاپ
 ایجادسازی فرهنگ و آموزش برای دانشگاهی دولتی، نهادهای

 ف،مختل فضاهای در گوناگون محصوالت عرضه و تولیدی هایکارگاه
 افزایش برای نژادمهدی و نابی نجاری پیشنهادی اصول جمله از

 است. بوده بازار پذیریاجتماع
  

  گیرینتیجه
 عوامل جمله از عملکردی تگیسپیو و کارکردی پیوستگی هایمولفه
 ط،ارتبا این در که هستند بازار در حضورپذیری ارتقا در توجه قابل
 عنوان هب کاربردی تداوم و پذیریتبدیل شکل، تداوم یکپارچگی، بین

 میزان با بررسی مورد متغیرهای از یک هر ثرمو معیارهای
 داشته وجود اهمیت حائز ارتباط بازار به مراجعین حضورپذیری

 سبب کارکردی و کالبدی پیوستگی کیفیت ارتقا بنابراین، است.
 به مراجعین حضور زمان مدت نیز و پذیریاجتماع سطح افزایش

 ارتقا و سرزندگی افزایش سبب امر این خود نوبه به که شودمی بازار
 شود.می شهری کیفیت

 
 موردی برای توضیح وجود ندارد. قدردانی: و تشکر
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