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در کنار  ،هاي شهري  کاربري ترین مهم از یکی عنوان  به هاي تجاريمجتمع
کنند.  نقش مهمی در تولید فضاهاي جدید شهري ایفا می ،توسعه اقتصاد شهري
در شهرها راهکار مناسبی براي  تجاري چندمنظورههاي امروزه ایجاد مجتمع

ریزي براي ایجاد شود. در برنامههاي جدید شهري محسوب میتولید هسته
طراحی  ،هاي دسترسی مناسبهاي تجاري جدید توجه همزمان به مولفهمجتمع

 باشد. در این فضاهاي فراغت و گردشگري از اهمیت زیادي برخوردار می
هایی مولفه براساسشهر تبریز پارك  الله تجاري پویایی مجتمع پژوهش

 تناسب ،سرزندگی ،مختلط هايکاربري پذیري؛انعطاف و مناسب همچون فرم
مورد ارزیابی قرار امنیت و زمانمند بودن  ،ایمنی ،نفوذپذیري ،تعلق حس و بصري

مورد  هاي داده وبوده است  تحلیلی -حاضر توصیفی پژوهش روش گرفته است.
. است شده آوري جمع هاي میدانیبررسی و اي کتابخانه نیاز از طریق منابع

پارك تجاري الله مجتمع بازدیدکنندگان و متخصصین را هشپژو آماري جامعه
آزمون  از استفاده با ها داده و شده انتخاب نفر 384 نمونه حجم. دهدتشکیل می

 .اند شده تحلیل کیفی و کمی صورت به  و spss افزار نرم در »دوخی« آماري
بتی به نگاه مث ویانپاسخگ درصد از 90 از که بیش دهدنحقیق نشان می نتایج

شهري  فضاهاي پویایی و این مجتمع در مطلوبیت این مرکز تجاري داشته
هاي مختلف  گزینی کاربري باشد. چنانچه مکان می تأثیرگذار مناطق همجوار

اراضی همجوار مجتمع نیز این یافته  تفریحی و مسکونی در ،گردشگري ،تجاري
 . کندرا تأیید می

 
 هاي کلیديواژه

  شهري فضاهاي پویایی سنجش مدل ،تجاري زمراک ،شهري فضاي 
 

Commercial complexes as one of urban land uses and the 
most important physical elements play an important role in 
the creation of new urban spaces. Today, the establishment 
of multipurpose commercial complexes in cities is 
considered as a suitable solution for creation of new urban 
cores. In planning for establishment of new commercial 
complexes with the aim of creating dynamic urban spaces, 
simultaneous attention to suitable access, designing leisure 
spaces and tourism components are important. In this study, 
the dynamics of Laleh Park commercial complex in Tabriz 
has been assessed based on components such as suitable 
form and flexibility, mixed- used land uses, liveliness, visual 
proportionality and sense of belonging, permeability, 
security and timing. The method of current study is 
descriptive-analytical and required data have been collected 
using library and field sources. Statistical population of this 
research is specialists and visitors of Laleh Park commercial 
complex. Up to 384 individuals were selected as sample size 
and data were analyzed using statistical methods, i.e. chi 
square in SPSS, by quantitative and qualitative tests. The 
results show that more than 90 percent of the respondents 
had positive attitude towards desirability of the commercial 
center and this complex has been effective in dynamics of 
surrounding urban spaces. As allocation of different 
commercial, tourism, recreational and residential land uses to 
the urban areas of this complex confirms this result.  
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 مقدمه
 به انسان هویت و رفتار در سزاییبه  تأثیر انسان زندگی محیط
 را شهر میان این در. دارد خویش در پنهان هاي ارزش سمت

 از منبعث هاي ارزش ،هویت تجلی براي محیطی توان می
 خود پدیدآورندگان و ساکنین فرهنگ و بینی جهان ،اعتقادات

 اصلی هاي بحث از همواره شهري فضاي و فضا موضوع. دانست
 منزله به شهر که زمانی از. است بوده شهرسازي علمی مجامع

 مطرح شهرنشینی تابع هاي فعالیت و مردمان میان رابطه بستر
 ،ها میدان ،اترابطه  شبکه شامل ،سرپوشیده یا باز فضاهایی ،شد

 و تجاري خدمات چون کاربردي فضاهاي ،ورودي فضاهاي
 شهري فضاهاي نامبه  نوناک که گرفت شکل غیره و فرهنگی

 در انسانی تکاپوي عرصه ،امروز شهر حقیقت در. شوند می نامیده
 اقتصادي و تجاري جمله از متنوعهاي  بافت از پودي و تار
 در که است حساسی گر کنش جایگاه در امروز انسان و باشد می
 فضایی چنین در معنادار هاي صحنه آفریننده تواند می لحظه هر

 ).32: 1375، دپاکزا(باشد
تجمع و تمرکز  ،شهري فضاهاي مهم بسیار خصوصیات از

 با باید پس ،باشدیکدیگر می کنار در متنوع عملکردهاي
 و موقعیت ،جامعه هاي اولویت توجه به و مناسب ریزي برنامه

 براي کلیه عملکردهاي مناسب فعالیت امکان ،فضا هر امکانات
 و امکانات به هتوج است بدیهی. آورد فراهم را شهري

 تناسب وها  آن متفاوت موقعیت همچنین و فضا هاي محدودیت
 ایجاد و ضرورت این راستاي در و است ضروري بسیار ها فعالیت
 از دسته آن به توجه شهري فضاهاي در تحرك و پویایی عوامل
 از یکی. یابد می اهمیت ،هستند پویایی این موجب که فضاها

 شهرنشینی گیري شکل با آن اریخچهت که شهري عناصر ترین مهم
 ،داشته شهر پویایی در سزایی هب تاثیر همواره و بوده زمان هم 

 شهري فضاهاي سایر کنار در که است تجاري مراکز و بازارها
 ،پیچیده پودهاي و تار از تنیده هم در کالبد و ترکیب یک عنوان  به

 .آورند می وجوده ب را شهر یک مطلوب حیات
 مراکزاي  منطقه هر اقتصادي عمده صر کالبدياز عنا یکی
 و داد کانون مراکز این. باشند می منطقه آن مدرن و تیسن تجاري

. سازند می برقرار را تقاضا و عرضه بین مستقیم رابطه  و بوده ستد
 است عناصري از ،خود گوناگون و متنوع فضاهاي با تجاري مراکز

 با حال عین در و داشته بارز نمود مختلف هاي تمدن در که
 از بسیاري گیري شکل محل ،اقتصادي ارکان شدن دار عهده

 است. بوده نیز سیاسی و فرهنگی هاي حرکت
 در. است مدرن کاالهاي و مدرن هاي انسان آوردگاه مدرن بازار 

 به را مسئله این. طلبد می را مدرنی فضاي ،مدرن تجارت حقیقت
به ویژه  ،شهرها در که کنونی تجاري مراکز در توان می خوبی

 خلق با تجاري مراکز. نمود مشاهده ،اند گشته پدیدار شهرها کالن
 حالتی گذشته در که اقتصادي مجموعه یک از یافته تجمیع شکلی
 امروز پرتالطم جهان در است توانسته ،است داشته پراکنده تقریبا

 ).1379، شکري( بیابد جامعه در را خود پایگاه و جایگاه
 از شهر این گفت توان می تبریز شهر کالن هنپیشی هب توجه با

 از تجار پذیراي و داشته تجارت کلمه با کاملی آشنایی دیرباز
 را غرب ،ابریشم جاده طول در و هست و بوده جهان نقاط اقصی

 این. است شده خوانده زمین مشرق دروازه و داده پیوند شرق به
 فرهنگی و صادياقت شکوفایی موجب تبریز استراتژیکی موقعیت

 و موسسات ،مکاتب ،علوم از بسیاري ایجاد مقدمات و گردیده آن
 ارمغان به شهر این در را کشور در بار اولین  براي مدنی نهادهاي

. است داده وفق را خود نیز امروزي تحول و تغییر با و است آورده 
 و بررسی با تا دارد آن بر سعی رو پیش پژوهش ،منظر این از

 توان ارزیابی به شهر سطح در تجاري مراکز اثرات در کنکاش
 جدید فضاهاي ایجاد و پویایی درپارك  الله تجاري مجتمع
 .بپردازد تبریز شهر کالن در شهري

 
 نظري مبانی
 شهري فضاي
 و شهري فضاي سازنده عمده عنصر ،طبیعت فیزیکی محیط

 گیرد می شکل مصنوع محیط آن در که است بستري نخستین
 مکانی -اجتماعی پدیدهاي شهر ترتیب بدین). 2: 1392 ،رزاقی(

). Alexander, 1987: 67است( مرئی اما ،زمانی بعدي با ،است
 به منجر ،پرسپکتیوي منفرد دید برچیدن با بیستم قرن آغاز در

 و معماري فضاي از ما استنباط و درك. شد بصري انقالبی
 هاي اختمانس هاي کیفیت از ستایش و پذیرفتن مثابه به شهري
 این بنیادي نتایج از ،هستند فضا کننده ساطع که مجزا و منفرد
داشت  فضا درك و نخستین مرحله با قرابتی نیز و بود تحول

)Giedion, 1967: 55 .( 
 ادراك که است شهري مطالعات از نوینی حوزه شهري فضاي

 فیزیکی مصادیق و نمادها با رابطه  در را شهر از شهروندان سیال
 دهد می قرار مطالعه مورد ،اجتماعی حوادث و تاریخی بررسی با ،ها آن
 ،اجتماعی زندگی با رابطه  در فضا ادراکی قلمروهاي مراتب سلسله و

 ).32: 1385، پاکزاد(دهد می تشخیص را شهر کارکردي و تاریخی
 ذهن در شهر یک از جهات جمیع به توجه با انسان که  ،ادراکی يفضا

 وقایع ،تاریخی اتفاقات و ذهنیات از است اي همجموع دارد خویش
 را شهر فضاي کلیات توانند می که، خاطرات و انتظارات ،اتفاقیه

  ).1386 ،زاده تقی(کنند تعریف پدیده یک عنوان  به
 شهر ساخت اساسی عنصر ،شهري فضاي گفت توان می کل در
 شود می مربوط اجتماعی راهبردهاي کانون و قلب با که است
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 شناختی روان و اجتماعی ابعاد با ،مادي فضایی .)43: 1382، سیپار(
 ،مدنی پور(دهد می تشکیل را فضا این هندسه که شهر شکل و خود

 ،)فرم( کالبد تنیده هم در بعد سه از متشکل فضا این). 130: 1384
 تسهیل با که فضایی. باشد می) معنا( ادراك و) فعالیت( عملکرد
 فضاي( محیط به انسان تعلق حس طریق از شهروندي جریان
 تسهیل طریق از( اجتماع به و) کالبدي جنبه از شده ساخته
 شهر کالبد به را مدنی حیات) یکدیگر با ها انسان متقابل هاي کنش
 )32: 1378، حبیبی(کند می تزریق

 

 محیط کیفیت
 که شود می حاصل هایی مؤلفه برآیند از شهر در فضا یک کیفیت

 فضا برها  آن از یک هر مناسب تاثیرات و دهاکارکر شناسایی با
 ارائه شهري فضاهاي کیفیت بهبود براي راهکارهایی توان می
 ). 17: 1391، علیپور و همکاران(داد

 تأثیر که باشد می پدیده یک یا چیز یک چگونگی ،کیفیت
 تمایز باعث کیفیت. گذارد می انسان بر خاصی عقالنی و عاطفی
 یا صوري هاي کیفیت( فرم حاصل تواند می و شده هم از ها پدیده
 .باشد) معنایی کیفیا( معنا یا و) عملکردي کیفیت( عملکرد ،)فرمال

: کرد تقسیم دسته دو به توان می را شهري فضاهاي کیفیت
 ؛)اشکال و ها فرم( فضا دهنده تشکیل هاي فرم و بناها کیفیت
 فضا دهنده  تشکیل هاي مولفه میان سازگاري از ناشی کیفیت

 از .دارد وجود کیفیت تعریف در که تنوعی ؛)معنا و عملکرد ،فرم(
 را کیفیت که انسان مراتبی  سلسله ادراك همچنین و سو یک

 ،دیگر سوي از ،کند می ادراك ذهنی و عینی عرصه دو توسط
 ترین ساده در. باشیم روه ب رو کیفیت انواع با تا است شده باعث
 حقیقی هاي کیفیت دسته دو به وانت می را کیفیت ،بندي   دسته

 ضمیري هاي کیفیت و) عینی عرصه با مرتبط هاي کیفیت(
کرد. در ادامه  تقسیم) ذهنی عرصه به متعلق که هایی کیفیت(

هاي کیفیت  نظرات تعدادي از افراد متخصص در مورد شاخص
 .)1محیط با تاکید بر فضاهاي شهري ارائه شده است(جدول 

 ،شود می استنتاج شهري هاي کیفیت رسیبر و تحلیل از آنچه
 هم با محیطی هاي کیفیت از برخی ناگسستنی و تنگاتنگ رابطه 
 ،امنیت ،ایمنی: مانند محیطی هاي کیفیت ،عبارت دیگربه  .است
 حیات ارتقاي در یکدیگر همپاي پذیري اجتماع و مداري پیاده

 وابستگی و تعلق احساس چه هر). دارند نقش شهري اجتماعی
 باشد داشته وجود فضا یک به نسبت انسان در تري بیش اطرخ

 این. آورد می دسته ب را باالتري ارزش کیفیت لحاظ از فضا آن
 قرار خود مخاطب را انسان تر بیش فضا که است آن مستلزم امر

 مناسب ظرفی و داده قرار مدنظر را انسانی هاي خواست ،دهد
 ).Gehl, 1987(باشد او رفتاري الگوهاي براي

 نظران صاحب توسط تاکید مورد محیطی هاي کیفیت. 1جدول 
 )1985(ده پاسخ محیطهاي کتاب در همکارانش و بنتلی

 خوانایی. 3 گوناگونی. 2 نفوذپذیري. 1

 حسی غناي. 6 بصري تناسبات. 5 پذیري انعطاف. 4

   تعلق رنگ. 7

 شهري يریز برنامه طراحانه ابعاد کتاب در کرمونا متیو و پانتر جان
 پایداري کیفیت.1

 محیط زیست
 ها دیده کیفیت. 3 شهر منظر کیفیت. 2

 همگانی عرصه کیفیت. 6 ساختمان فرم کیفیت. 5 شهر فرم کیفیت. 4

 شهري فضاهاي -عمومی هاي مکان عنوان تحت کرمونا متیو

 همگانی فضاي. 3 فضا نرم و فضا سخت. 2 دسترسی. 1

 تراکم و اختالط. 6 يشهر منظر. 5 امنیت و ایمنی. 4

   بودن شمول همه. 7

 1987اپلیارد  دونالد و جیکوبز آلن

 کنترل و هویت. 2 سرزندگی. 1
 ،ها فرصت به دسترسی.3

 شادي و تخیل

 شهري خوداتکایی. 6 و همگانی اجتماعی زندگی. 5 معنا و اصالت. 4

   همه براي محیطی.7

 & Carmona, Heath؛ Punter & Carmona, 1997: مآخذ
Tiesdell, 2003 1380 ،گلکار؛ 

 

 شهري فضاهاي در پویایی و تجاري مراکز
 ادامه براي کنیم فرض زنده موجود یک مانند به را شهر اگر

 فضاي از که نقشی است. نیازمند نشاط و سرزندگی به زندگی
 مکان شهري فضاي که است آن رود می انتظار شهري
 برآوردن پی در افراد که صورتیبه  باشد روابط گیري شکل

 فعال و آگاهانه مشارکت با ،خود نیازهاي سطح باالترین
 ایجاد درآن را مدنی و انسانی هاي ارزش از باالیی هاي کیفیت

 ).46: 1381 ،پارسی(کنند می
 تعامالت آن در که فضایی به عبارتی شهري، یا فضاي نقش

 آن بستر در جامعه فرهنگ و گیرد می شکل شهروندان اجتماعی 
 عنوان  به. است افول حال در روز به روز ما کشور در ،یابد می ارتقا

 پیاده فضاي یک در ها مغازه تماشاي حتی و کردن خرید نمونه
 آید می شماربه  شهري پرطرفدار و جذاب هاي فعالیت از یکی

 در مردم حضور شهري فضاهاي سرزندگی الزمه که است واضح
 شهري فضاهاي مهم هاي یویژگ از اوصاف این با است شهر

 ،تجاري-اقتصادي هاي فعالیت نظیر متنوع عملکردهاي داشتن
 .است هم با غیره و اطالعاتی ،سیاسی ،تفریحی ،اجتماعی -فرهنگی

 و جامعه هاي اولویت توجه و مناسب ریزي برنامه با باید پس 
 عملکردهاي کلیه استفاده امکان ،فضا هر امکانات و موقعیت
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 ،بخشند می فضاها این به خاصی غناي که را آن با متناسب
 ).64: 1388، خستو و سعیدي رضوانی(آورد فراهم
 ،مسکونی هاي مجتمع و شهرها تاریخی بستر شکافی کالبد در
محسوب  شهرها فضایی و کالبدي اصلی عناصر از همواره بازار
همواره از جایگاه ممتازي  نیز شهرسازي نظر از و گردد می

 فضاهاي با بازار). 25: 1380، زاده سلطان(اشدب برخوردار می
هاي  تمدن در که است عناصري از ،خود گوناگون و متنوع

 ارکان شدن دار عهده با حال عین در و داشته بارز نمود مختلف
 و فرهنگی هاي حرکت از بسیاري گیري شکل محل ،اقتصادي

 از شهري دیگر عناصر همانند بازار. است بوده نیز سیاسی
 به خود کرونولوژیک تحول در و شده آغاز ساده بسیار لاشکا

 است یافته دستامروزین  کنونی انتظام و فضایی پیچیدگی
 امر ابتداي در بازارها چه اگر ).3089: 1392 ،(پروزن و همکاران

 معماري و کالبدي ویژگی ولی ،اند شده ساخته اقتصادي اهداف با
 ،ها فعالیت از دنیایی به تبدیل راها  آن که بوده اي گونه به آن

 تنها نه بازار. است نموده شهري اتفاقات و اجتماعی تعامالت
 امتداد ،شهرها از بسیاري در بلکه ،بود شهر اقتصاد تپنده قلب
 آن از ابریشم جاده همچون زمان آن تجاريهاي  راه ترین مهم
 و اجتماعی تعامالت در مهمی بسیار نقش همچنین .گذشت می

 تاریخی هاي حرکت از بسیاري که چنان ،داشت شهر فرهنگی
 در کلیدي نقش بازاریان و شدند شروع بازارها از مهم

 ). 160: 1389 ،محمدمرادي و همکاران( داشتندها  آن گیري شکل
 از یکی عنوان  به همواره تجاري مراکز و بازارها حقیقت در

 و سیاسی ،اجتماعی تحوالت بر شهر ارکان تأثیرگذارترین
 و شهر هواي و حال کننده  منعکس همواره و مطرح ادياقتص
 ارتباطات). 10: 1389 ،فروتن و همکاران(است بوده آن مردم

 به بلکه ،است بازار تجاري استفاده شامل تنها نه بازار فضایی
 تداوم و شناخت براي ابزاري که شود می مربوط اجتماعی مسائل
 تنیده درهم ياست. فضا تعلق حس ایجاد و فرهنگی هاي هویت
 را خاصی هاي حوزه ،خود حیات ادامه جهت ،شهري زندگی

 کاتالیزگر یا و بخش تسریع حتی و دهنده بهبود  نقش که طلبد می
و گسترش  شهرها مدرن تغییرات به توجه با. دارند عهده بر را

 حوزه نفوذ بازارهاي سنتی، مراکز از طرفی کاهش ها و آن
ء را به خوبی پوشش دهند جدید می توانند این خال تجاري

  ).27: 1388(عباس زادگان و آذري، 
در ارتباط با موضوع  افتهیانجام  يها و پژوهش ها هیمرور نظر

 تیفیهمچون ک یموضوعات مشابه زیو ن يشهر يفضا ییایپو
 يفضا کی جادیکه براي ا یمهم ارهايیشهري و مع یطراح ط،یمح

هست که  تیواقع نیا يایگو ده،یارائه گرد يشهر يایمطلوب و پو

 زیو ن انیمتول يراآن ب یتوسعه و آبادان يو  روشها يشهر يفضا
 .   برخوردار بوده است يا ژهیو تیاز اهم يمسائل شهر نیمتخصص

 
 تجربینه یپیش

 لیتحل«که با عنوان  یدر پژوهش ،)1389( یو باقرخان یمرصوص
اند، بازار  داده انجام» و حوزه نفوذ آن زیبازار تبر ياقتصاد يکارکردها

 نهیمتنوع در زم يعملکردها و نقش ها يرا دارا زیتبر
 اند. کرده یمعرف یو سکونت يو تجار یتیفعال ،ي،گردشگریخیتار

هاي تجاري به لحاظ کمی، ایجاد  بارگذاري سطح فعالیت کاهش
و  ءپذیري با هدف کارایی فضایی و اقتصادي، تقویت، احیا رقابت
کارایی و  ءتجاري، ارتقا -ملکرد بازرگانیمحوري کشور با ع توسعه
شهر تبریز با  هاي کالن چنین فعالیتو هم وري بهینه اقتصادي بهره

مرکزیت بافت تاریخی منطقه، تقویت  ونیهاي در استفاده از ظرفیت
شهر تبریز  مرکز اقتصادي کالن عنوان  بهکیفی و ارتقاي شأن بازار 

منطقه،  یخیبافت تار تیمرکز یدرون يها تیبا استفاده از ظرف
شهر  کالن يمرکز اقتصاد عنوان  بهشأن بازار  يو ارتقا یفیک تیتقو
 .دیآ یبه شمار م قیتحق نیا يها افتهیاز  ز،یتبر

که تحت عنوان  يا در مقاله ،)1392و همکاران ( یدونیفر
 يفضا تیفیک ءارتقا کردیبا رو دیو جد میقد يبازارها سهیمقا«

روش  استفاده از اند، با انجام داده »زیدر شهر تبر يشهر
 خیبازار در طول تار يها یبه دگرگون یلیو تحل يا کتابخانه
 يها و نقش ياند از لحاظ بافت کالبد کرده یاند و سع پرداخته
صورت دهند. در  دیو جد میقد يبازارها نیب يا سهیمقا یاجتماع

و  دیجد يازهایو ن ینیو تحوالت شهرنش رییتغ انیپا
 اند کرده انیتحوالت ب نیا یاصل لیبشر امروز را دل انهیراگ تجمل

  .)9: 1392 (فریدونی و همکاران،
پویایی در فضاهاي شهري با «اي با عنوان  قنبري در مقاله

 اي به تحلیل رابطه با روش کتابخانه» تاکید بر مفهوم آرامش
بین فضاهاي شهري مطلوب و احساس آرامش پرداخته و به 

یده که توسعه فضاهاي عمومی در فضاهاي شهري این نتیجه رس
 آرامش براي شهروندانو  پویایی شهرها یجاددر ا مؤثرعوامل  از

    ).20: 1393 قنبري تیلمی، (باشد می
هاي حاصل از مبانی نظري و نتایج  یافته براساس ،2جدول در 

هاي  ها و شاخص مطالعه پیشینه تجربی تحقیق، مدلی از مؤلفه
 را محیط کیفیت هاي مؤلفه مدل،در این شده است.  تحقیق ارائه

 ادراکی و کالبدي ،عملکردي هاي زمینه به پاسخگویی براساس
هاي به کار  گویهها،  این شاخص براساس .ده استشارائه  فضا

  پارك مجتمع اللهگرفته شده در پرسشنامه طراحی و در محدوده 
 تبریز مورد بررسی تجربی قرار گرفت. 
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 شهري فضاي پویایی سنجش هاي شاخص .2 جدول

 شاخص ها مؤلفه معیار

 فرم و ساختار بودن دارا کالبدي
 مناسب و انعطاف پذیر

 . قابلیت3. وجود عرصه عمومی و عناصر کالبدي و طبیعی در فضا2.ساختار مناسب و پایایی فرم فضا1
 کل فضاي شهري به فضاها صال. همبستگی و نحوه ات4هاي گوناگون،  استفاده براي فضا پذیري تغییر

 مختلط و هاي وجود کاربري عملکردي
 گوناگون

 هاي گروه به فضا . پاسخگویی3هاي اطراف فضاها  . تنوع در کاربري2.کارایی و سازگاري کاربري ها1
 اداري و تجاري مراکز دیگر با را تجاري مجتمع بین . تعامل4اجتماعی  مختلف

 کالبدي و ادارکی
 در جذابیت و سرزندگی وجود

هویت،  فضا از لحاظ داشتن
 حس تعلق و بصري تناسبات

. وجود 3. ایجاد فضاي چند وجهی با ترکیب ساختار و رنگ2.وجود کاربري ها و مراکز جاذب جمعیت1
 و . تناسب ابعاد4نشانه ها و بناهاي شاخص و یا داراي احساس تعلق در فضاها و هویت بخش بودن فضا

 موجود کاالیی . تنوع6منطقه  بومی . انطباق با فرهنگ5محیط  به نسبت فضا عناصر مصنوع اندازه

کالبدي و 
 عملکردي

 نفوذپذیري و
 مناسب دسترسی رابطه

. 3هاي اصلی رابطه  . دسترسی فضا به شریان2.وجود نفوذ پذیري بصري و عملکردي براي کاربر فضا1
 کینگ. وجود پار4رابطه  مناسب مسیر پیاده و سواره به فضاها

کالبدي و 
 عملکردي

 ایمن به فضاها . دسترسی رابطه3. امنیت اجتماعی2.ایمنی و استحکام عمومی فضا1 تامین ایمنی و امنیت

. امکان استفاده فضا در شرایط 2.امکان استفاده از فضا با گذر زمان و عدم تعلق به یک دوره تاریخی1 زمانمند بودن
 . قابلیت پاسخگویی فضا به نیازهاي بروز جامعه3شبانه روز آب و هوایی مختلف و ساعات گوناگون

 . درصد تراکم جمعیت 2.افزایش جمعیت1 شاخص اجتماعی

 تحقیق روش
 باشد: می ها تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال

پارك از پویایی و سرزندگی الزم  آیا مجتمع تجاري الله 
تبریز در پارك  اللهبرخوردار است؟ آیا احداث مجتمع تجاري 

این خصوص با  پویایی فضاهاي پیرامونی مؤثر بوده است؟ در
 نقش بر مؤثر عوامل بررسی هدف محوري تحقیق که توجه به

شهري با مطالعه  جدید فضاهاي ایجاد و پویایی در تجاري مراکز
روش ترکیبی مطالعات  باشد، ازمی تبریزپارك  اللهموردي 

هاي عینی و ذهنی مورد ع آوري دادهاسنادي و میدانی براي جم
 . است شده نیاز استفاده

 دهند می تشکیل تبریز ساکنان شهر را تحقیق این آماري جامعه
 بر بالغ 1390 سرشماري درایران  آمار مرکز اطالعات طبق بر که

مطالعه حاضر با استفاده   نمونه حجم  است. بوده نفر 1494998 
 گیري نمونه ست آمد. جهتنفر به د 384 کوکران فرمول از

استفاده  ساده تصادفی گیري نمونه شیوه از تحقیق این در آماري
 مردم فقط راپارك  الله تجاري مجتمع بازدیدکنندگان البته شد.

 نیز نامه پرسش از قسمتی رو این از دهد نمی تشکیل تبریز ساکن
 .است گردیده تکمیل افراد غیرساکن توسط

 زمون آلفاي کرونباخ استفاده گردید و آاز  پایایی سنجش منظور به 
  به دست آمد. 79/0 مقدار آلفاي

 
 مطالعه مورد محدوده

 و سیاحت اهل آشناي دیرباز از نامش که است شهري تبریز
 جاده طول در و هست و بوده جهان نقاط اقصی در تجارت

 خوانده زمین مشرق دروازه و داده پیوند شرق به را ابریشم، غرب
 به شهر این اند، بنیاد نوشته تبریز تاریخ در چنان که. است شده
 شهر دومین تبریز شهر. رسد می میالد از پیش هشتم سده

 استان مرکز و کشور غرب شهر ترین پرجمعیت و ایران صنعتی
 11800 حدود وسعتی با ایران غرب  شمال در شرقی آذربایجان

  شرقی قسمت در و آذربایجان خطه میانی قلمرو در کیلومتر
 و ایران جلفا، مرز جنوب کیلومتري 150ارومیه، در  دریاچه شمال

 25 و درجه 46 جغرافیایی مختصات در آذربایجان، جمهوري
 از شمالی عرض دقیقه 2 و درجه 38 و شرقی طول دقیقه
 است.  شده واقع گرینویچ النهار نصف

 و بوده ها اولین دار طالیه و مدنیت، پیشگام و علم مهد تبریز
 داراي شرقی آذربایجان مردم اکثر همانند تبریز مردم. هست
. کنند می صحبت آذربایجانی ترکی زبان به و بوده شیعه مذهب
 براي اسناد برخی در و بوده معروف شهرباغ قدیم، به در تبریز
 .)1است( شکل شده ذکر هم اي دورژ تاورز، تورژهاي  نام تبریز
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تبریز تانجغرافیایی شهرس موقعیت .1 شکل

 پارك تبریز مرکز تجاري الله
 زیربناي و مترمربع 26500 مساحت به زمینی پارك در الله پروژه

 است که شده واقع تبریز شهرداري 5 منطقه در مربع متر 91550
 قالب در پروژه گرفت. این قرار برداري بهره مورد 1391 سال در

 شده ختهسا المللی بین ستاره 5 هتل و تجاري، تفریحی مرکز
 آن در شده بینی پیش هايکاربري همچنین و ابعاد حیث از و است

 شبکه به دسترسی همچنین و جغرافیایی موقعیت دلیل به و
 شهر تفریحی -تجاري ممتاز و بزرگ هايطرح جمله بزرگراهی، از

 شود. می محسوب تبریز
 مارکت تجاري، هایپر واحد باب 126 پارك داراي الله مجتمع

 1400 متراژ به کودکان بازي مربع، فضاي متر 5300 متراژ به
 افراد و هاآقایان، خانم مخصوص بهداشتی مربع، سرویس متر

سالمندان،  براي ها معلوالن، ویلچر براي ها معلول، آسانسور
 مجتمع تجاري مرکز در برقی هاي رمپ و ها تاکسی، پله ایستگاه

 این مچنینه. است شده تعریف و پارك تبریز، تدارك الله
 با سرپوشیده و روباز دو نوع پارکینگ به مجهز تجاري مجتمع

 نوزادان مخصوص بهداشتی سرویس و خودرو 1200 گنجایش
 و برقی رمپ عدد 4برقی،  پله عدد 12شیردهی،  فضاي با همراه
 .باشدمی طبقه هر در اولیه هايکمک اتاق

 این همچنین. است شده تعریف و پارك تبریز، تدارك الله
 با سرپوشیده و روباز دو نوع پارکینگ به مجهز تجاري مجتمع

 نوزادان مخصوص بهداشتی سرویس و خودرو 1200 گنجایش
 و برقی رمپ عدد 4برقی،  پله عدد 12شیردهی،  فضاي با همراه
 .باشدمی طبقه هر در اولیه هايکمک اتاق

 ارائه و فود فست و رستوران 23 با کورت فود فضاي وجود
 کوتاه استراحت جهت عالی مکانی خارجی و ایرانی غذاهاي اعانو
 این که است آورده وجود به را شام یا نهار صرف و خرید از بعد
 هايویژگی از. است مدرن تجاري مجتمع این مزایاي از هم

 بر عالوه مرکز این کرد اشاره نکته این به توانمی شاخص
 و معتبر ندهايبر تجمیع مستحکم، با و زیبا فرم و ساختار

 کشور شمال غرب تجاري مرکز ترین مدرن و ترین جهانی، بزرگ
 .)2شود(شکل می محسوب 

 
 پارك الله معمجت جغرافیایی موقعیت .2 شکل
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 ها یافته
 این از بود که  نفر 384 بر بالغ آماري نمونه کل حاضر مطالعه در

 را درصد 3/32 و مردان را نفر) 260معادل (درصد  7/67 تعداد
ترین  سنی، بیش لحاظ زا ند. داده تشکیل) نفر 124زنان (معادل

 از و بوده نفر 247 شامل ،سال 30-10 سنی گروه فراوانی با افراد
 تعداد ترین بیش کارشناسی مدرك با نفر 216 نیز تحصیالت لحاظ

        ،هاي آماري نمونه کل از ند. ا داده در بین پاسخگویان تشکیل را
 .اند دهنبو تبریز از پاسخگویان ساکن) نفر 19معادل ( درصد 8/4
 
 پذیر انعطاف و مناسب فرم و ساختار بودن دارا 
پارك  الله تجاري مجتمع مناسب فرم و معیار ساختار این در 

 است.  به دست آمده ونتایج زیر گرفته قرار نظرخواهی مورد
 کاي مقدار مالحظه می شود، 3جدول همان گونه که در 

 باشد: میگونه  ها بدین آمده براي شاخص دسته ب )x2(اسکویر
 )x2(اسکوئر  کايفضا، با  فرم پایایی و مناسب ساختار

 برابر داري معنی و سطح 3آزادي آن برابر با عدد  ، درجه938/404
 و عمومی عرصه می باشد و همچنین شاخص وجود 000/0با 

آن  )x2(اسکوئر  کاي فضا که در طبیعی و کالبدي عناصر
 000/0 با برابر يدار معنی سطح و 3 آزادي درجه با 750/237
 فرم و ساختار بودن باشد و شاخص سوم مربوط به مؤلفه دارا می

 براي فضا تغییرپذیري پذیر به نام قابلیت انعطاف و مناسب
 با 042/167برابر با  )x2(اسکوئر  کايمقدار  ،گوناگون هاي استفاده

 بوده و همچنین 000/0 با برابر داري معنی سطح و 3 آزادي درجه
 فضاي کل بهپارك  الله تجاري مجتمع اتصال نحوه و همبستگی
 سطح و 4 آزادي ، درجهx2( 875/252(اسکوئر  کاي شهري، با

  باشد. می 000/0 با برابر داري معنی
 مناسب فرم ساختار، به مربوط هاي شاخصبراي  کلی، طور به

 داري پارك، سطح معنی الله تجاري مجتمع در پذیر انعطاف و
بین  دار معنی آمد. به این معنا که رابطه ، به دست 000/0

وجود دارد. بنابراین،  شهري فضاي هاي تحقیق و پویایی شاخص
 پویایی پارك، در الله تجاري مجتمع مناسب فرم و ساختار
 قابل هاي مؤلفه از یکی عنوان  به و بوده تأثیرگذار شهري فضاي

  .)3(جدولشود می گرفته نظر در قبول این مجتمع

 پذیر انعطاف و مناسب فرم و ساختار بودن دارا  آمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي .3 جدول

 سطح
 معناداري

مقدار کاي 
 درجه آزادي اسکوئر

هاي مشاهده شده فراوانی داده   
خیلی  شاخص

 ضعیف
 خوب متوسط ضعیف

خیلی 
 خوب

000/0  938/404 فضا فرم یپایای و مناسب ساختار 238 138 7 1 0 3   

000/0  750/237 فضا در طبیعی و کالبدي عناصر و عمومی عرصه وجود 146 192 38 8 0 3   

000/0  042/167 کاربري فضا پذیري تغییر قابلیت 77 187 109 11 0 3   

000/0  875/252   شهري فضاي کل به تجاري مجتمع اتصال نحوه و همبستگی 144 150 74 14 2 4 

 
 

 گوناگون و تلطمخ هاي کاربري وجود
 پویایی سنجش براي ها کاربري اختالط و گوناگونی ،معیار این در

 ،4همان طور که در جدول شده است گرفته نظر در شهري فضاي
 مختلط هاي کاربري وجود به مربوط هاي شاخصگردد، مالحظه می

یکی از  و بوده دار معنی ،پارك الله تجاري مجتمع گوناگون در و
فضاي  در پویاییپارك  اللهمجتمع تجاري  أییدمعیارهاي مورد ت

 .است در مکان قرارگیري فعلی شهري
 هر براي )x2(اسکوئر  کاي مقدار ،4با توجه به اطالعات جدول

 : به شرح زیر است شاخص
 باپارك  الله تجاري مجتمع هاي کاربري سازگاري و کارایی
 آزادي درجه ،x2( 646/138(اسکوئر  کاي با ،مجاور هايکاربري

 تجاري مجتمع بین تعامل .000/0 با برابر داري معنی سطح و 3

 
 

 با ،تبریز شهر اداري و تجاري مراکز دیگر باپارك  الله
 برابر داري معنی سطح و 4 آزادي درجه ،x2( 147( رئاسکو کاي

 با ،پارك الله تجاري مجتمع فضاهاي کاربري تنوع .000/0 با
 داري معنی سطح و 4 آزادي هدرج ،x2( 365/376(اسکوئر  کاي
 ،اجتماعی مختلف هاي گروه به فضا پاسخگویی و 000/0 با برابر

 داري معنی سطح و 4 آزادي درجه ،x2 (979/32(اسکوئر  کاي با
ها  آن معناداري سطح و) x2( مقدار به توجه .با000/0 با برابر
گوناگون  و مختلط هاي کاربري وجود که گرفت نتیجه توان می

پارك  الله معیارهاي از یکی عنوان  به ،پارك الله تجاري مجتمع
 شهري فضاي پویایی در ،دست آمدهبه با توجه به اعداد 

 نظر در قبول قابل هاي مؤلفه از یکی عنوان  به و بوده تأثیرگذار
 .شود می گرفته
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 گوناگون و مختلط هاي کاربري وجود  آمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي .4 جدول

معناداري سطح  درجه آزادي مقدار کاي اسکوئر 
هاي مشاهده شده فراوانی داده   

 شاخص
 خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف

000/0  646/138 مجاور کاربریهاي با مجتمع سازگاري 92 178 99 15 0 3   

000/0 شهر اداري و تجاري مراکز دیگر با مجتمع تعامل 83 112 140 41 8 4 147   

000/0  365/376  تنوع کاربریهاي مجتمع 169 167 44 3 1 4 

000/0  979/32 اجتماعی مختلف اقشار به فضا پاسخگویی 57 94 105 83 45 4   

 ،هویت داشتن لحاظ از فضا در جذابیت و سرزندگی وجود
 تعلق حس و بصري تناسبات

 ساز  عوامل جاذب و سرزنده ،در این معیار براي سنجش پویایی
. مورد نظرخواهی قرار گرفته استپارك  اللهدر مجتمع تجاري 

 هاي شاخص ،شود، مالحظه می5 همان طور که در جدول
 داشتن لحاظ از فضا در جذابیت و سرزندگی وجود به مربوط

 تجاري مجتمع در تعلق حس و بصري هویت، تناسبات
در این پارك  اللهمجتمع تجاري  و بوده دار پارك، معنی الله

 . باشد می قرارگیري مکان در شهر پویایی یژگی نیز از عواملو
 هر براي) x2(اسکوئر  کاي مقدار ،5نتایج جدول  براساس

 : است زیر شرح به شاخص
 الله تجاري مجتمع در جمعیت جاذب مراکز و ها کاربري وجود

 سطح و 3 آزادي ، درجهx2( 083/285(اسکوئر  کاي پارك، با
 در استفاده مورد رنگ و ساختار ترکیب  .000/0 با برابر داري معنی

 ، درجهx2( 396/291(اسکوئر  کاي پارك، با الله تجاري مجتمع
 عناصر اندازه و ابعاد  .000/0 با برابر داري معنی سطح و 3 آزادي

اسکوئر  کاي مجاور، با محیط به نسبتپارك  الله تجاري مجتمع

)x2( 854/304000/0 با برابر اريد معنی سطح و 3 آزادي ، درجه. 
 پارك، با الله تجاري شاخص بودن مجتمع بناي و نشانه
 داري معنی سطح و 3 آزادي ، درجهx2( 083/229( اسکویر کاي
 بومی فرهنگ باپارك  الله تجاري مجتمع رابطه ، 000/0 با برابر

 سطح و 4 آزادي ، درجهx2( 568/364(اسکوئر  کاي منطقه، با
 تجاري مجتمع در موجود کاالیی . تنوع000/0 با برابر داري معنی
 سطح و 4 آزادي ، درجهx2( 568/364(اسکوئر  کاي پارك، با الله

 این از بازدید و دوباره خرید به و تمایل 000/0 با برابر داري معنی
 سطح و 4 آزادي ، درجهx2( 4/197(اسکوئر  کايمجتمع، 

 .000/0 با برابر داري معنی
 نتیجه توان میها  آن معناداري سطح و) x2( مقدار به توجه با

 سرزندگی بودن دارا معیار باپارك  الله تجاري مجتمع که گرفت
 حس و بصري هویت، تناسبات داشتن لحاظ از فضا در جذابیت و

 با و داراست را شهري فضاي پویایی معیارهاي از تعلق، یکی
شهري  فضاي پویایی آمده، در به دست اعداد به توجه

 قابل هاي مؤلفه از یکی عنوان  به و داشته داريمعنی اريتأثیرگذ
 .شود می گرفته نظر در قبول

 

  در جذابیت و سرزندگی وجود آمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي .5 جدول
 تعلق حس و بصري تناسبات ،هویت داشتن لحاظ از فضا

 
 شاخص

 شده مشاهده هاي داده فراوانی
 سطح معناداري کاي اسکوئر مقدار آزادي درجه

 خیلی
 خوب

 ضعیف متوسط خوب
 خیلی
 ضعیف

 000/0 083/285 3 0 6 34 128 216 جمعیتجاذب هاي  کاربري وجود

 000/0 396/291 3 0 3 28 147 206 استفاده مورد رنگ و ساختار ترکیب

 000/0 854/304 3 0 4 23 208 148 مجاور محیط به نسبت مجتمع عناصر اندازه و ابعاد

 000/0 083/229 3 0 8 42 142 192 شهري شاخص نشانه عنوان  به تجاري مجتمع
 000/0 599/181 4 15 35 112 160 62 منطقه بومی فرهنگ با رابطه  و تجاري مجتمع

 000/0 568/364 4 2 7 46 140 189 مجتمع در موجود کاالیی تنوع

 000/0 4/197 4 9 19 85 147 124 مجتمع از بازدید و مجدد خرید به تمایل
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 مناسبرابطه  دسترسی و نفوذپذیري
مناسب در رابطه  دسترسی و با درجه نفوذپذیري رابطه در 

 دست آمده است. ه نتایج زیر ب ،مجتمع تجاري مورد مطالعه
 هاي شاخص شود، مالحظه می ،6 جدول در طور که همان
 جتمعم در مناسبرابطه  دسترسی و نفوذپذیري ،به مربوط
نقش مجتمع  علل تأیید از و بوده دار معنی ،پارك الله تجاري

 )x2(اسکوئر  کاي مقدار. باشد می در پویایی شهريپارك  الله
 : است زیر شرح به شاخص هر براي

 در منطقه احداثرابطه  اصلی هاي شریان به فضا دسترسی
 درجه ،x2( 917/233(اسکوئر  کاي با ،پارك الله تجاري مجتمع

 مسیر مناسب رابطه ،000/0 با برابر داري معنی سطح و 4 ديآزا

) x2(اسکوئر  کاي با ،پارك الله تجاري مجتمع به سواره و پیاده
 ،000/0 با برابر داري معنی سطح و 4 آزادي درجه ،141/140

پارك  الله مجتمع تجاري دسترسی در تسهیل و مناسب ترافیک
 سطح و 4 آزادي رجهد ،x2( 052/286(اسکوئر  کاي با ،نسبت
) x2(اسکوئر  کاي با ،پارکینگ و تعداد 000/0 با برابر داري معنی

 با ،000/0 با برابر داري معنی سطح و 4 آزادي درجه ،2/281
 گرفت نتیجه توان میها  آن معناداري سطح و) x2( مقدار به توجه

 دسترسی و نفوذپذیري معیار باپارك  الله تجاري مجتمع که
 فضاي پویایی در ،آمده دستبه  اعداد به توجه با ،بمناس رابطه

 هاي مؤلفه از یکی عنوان  به و داشته مثبتی تأثیرگذاري شهري
 .شود می گرفته نظر در مجتمع این قبول قابل

 مناسب رابطه دسترسی و نفوذپذیري آمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي .6 جدول

ئرمقدار کاي اسکو سطح معناداري  درجه آزادي 

هاي مشاهده شده فراوانی داده  

 شاخص
 خیلی
 ضعیف

 خوب متوسط ضعیف
 خیلی
 خوب

000/0  917/233 اصلی رابطه راههاي به فضا دسترسی 95 175 86 17 11 4   

000/0  141/140 فضاها به سواره و پیاده مسیر مناسب رابطه  58 144 115 52 15 4   

000/0  052/286 مناسب ترافیک 92 191 79 15 7 4   

000/0  2/281 پارکینگ وجود 155 153 58 17 1 4   

 
 

 امنیت و ایمنی تأمین
 از ایجاد بعد که نقشی به ،پویایی سنجش براي معیار این در

 و ایمنی افزایش در فعلی مکان درپارك  الله تجاري مجتمع
به پرداخته شده و نتایج زیر  ،آورده وجوده ب شهري منطقه امنیت

 :ده استدست آم
امنیت در منطقه با  و ایمنی به تأمین مربوط هاي شاخص

 مقدار. است بوده دار معنی ،پارك الله تجاري مجتمع وجود
افزایش : است زیر شرح به شاخص هر براي )x2(اسکوئر  کاي

 با ،پارك الله تجاري مجتمع احداث منطقه اجتماعی در امنیت

 
 

 سطح و 4 آزادي درجه ،x2 (036/325(اسکوئر  کاي
فضاي  به ایمن رابطه دسترسی ،000/0 با برابر داري معنی

 سطح و 4 آزادي درجه ،x2 (833/351( اسکویر کاي با ،مجتمع
 .000/0 با برابر داري معنی
ها  آن معناداري سطح و) x2( اسکویر کاي مقدار به توجه با
 مجتمع در امنیت و ایمنی تأمین مؤلفه که گرفت نتیجه توان می

 شهري فضاي پویایی معیارهاي از یکی عنوان  به ،پارك الله يتجار
 از یکی عنوان  به و بوده تأیید مورد ،آمده دستبه  اعداد به توجه با

 شود. می گرفته نظر در مجتمع این قبول قابل هاي مؤلفه

 امنیت و ایمنی تامین آمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي .7 جدول
  

 شاخص
 شده مشاهده هاي داده یفراوان

 سطح مقدار کاي اسکوئر آزادي درجه
 خیلی ضعیف متوسط خوب خوب خیلی معناداري

 ضعیف
 000/0 036/325 4 1 8 74 193 108 اجتماعی امنیت

 000/0 833/351 4 4 11 69 208 98 ایمن رابطه دسترسی
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 بودن زمانمند

 مجتمع بودن دزمانمن عامل ،پویایی سنجش براي معیار این در
ه و نتایج زیر ب گرفته قرار نظرخواهی موردپارك  الله تجاري

 :دست آمده است
و حرکت با روندهاي  بودن زمانمند ،8جدولاطالعات  براساس

 مقدار .باشدمی دار معنیپارك  الله تجاري فعلی مجتمع
 : است زیر شرح به شاخص هر براي )x2( اسکویر کاي

 روزبه نیازهاي بهپارك  الله جاريت مجتمع پاسخگویی قابلیت
 4 آزادي درجه ،x2 (536/227(اسکوئر  کاي با ،شهروندان و جامعه

 تجاري مجتمع پیشرفت امکان ،000/0 با برابر داري معنی سطح و
 درجه ،x2( 193/195(اسکوئر  کاي با ،زمان گذر با راپارك  الله

 از تفادهاس امکان، 000/0 با برابر داري معنی سطح و 4 آزادي
 مختلف هوایی و آب شرایط درپارك  الله تجاري مجتمع فضاهاي

 درجه ،x2( 396/352(اسکوئر  کاي با ،روز شبانه گوناگون ساعات و
 از بازدید از بعد ارزیابی ،000/0 با برابر داري معنی سطح و 4 آزادي

 با ،شهري جدید فضاي یک عنوان  بهپارك  الله تجاري مجتمع
 داري معنی سطح و 3 آزادي درجه ،x2( 396/352( اسکوئر کاي
 الله تجاري مجتمع با سنی هاي گروه رابطه  ،000/0 با برابر

 سطح و 3 آزادي درجه ،x2( 771/209(اسکوئر  کاي با ،پارك
 . 000/0 با برابر داري معنی
 05/0که زیر ها  آن معناداري سطح و) x2( مقدار به توجه با

 لحاظ ازپارك  الله تجاري مجتمع که گرفت نتیجه توان میبوده 
در سطح مقبولی بوده و  بودن زمانمند هاي شاخص بودن دارا
توان اذعان نمود که در طراحی و احداث مجتمع فوق به این  می

 .لفه مهم توجه شده استؤم
 

 بودن زمانمندآمار توصیفی و نتایج آزمون کاي اسکوئر براي  .8 جدول

 
 شاخص

 شده مشاهده هاي داده فراوانی
 خیلی معنادار درجه مقدار کاي اسکوئر آزادي درجه

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

 خیلی
 ضعیف

 000/0 536/227 4 4 17 84 121 158 شهروندان نیازهاي به پاسخگویی قابلیت

 000/0 193/195 4 10 23 76 149 126 زمان گذر با تجاري مجتمع پیشرفت امکان
 و آب شرایط در مجتمع فضاهاي از استفاده امکان

 روز شبانه گوناگون ساعات و مختلف هوایی
167 169 51 5 2 4 292/373 000/0 

 000/0 396/352 3 0 2 15 144 223 شهري جدید فضاي یک عنوان  به شما ارزیابی

 000/0 771/209 3 0 4 59 192 129 مجتمع با سنی گروههاي رابطه 

 پویایی شهري فضاي پیرامون
پارك  الله تجاري مجتمع توان سنجش در ها داده تحلیل و هتجزی در
 شهري فضاهاي بهبود و تغییر اصلی عوامل از یکی عنوان  به

 آن از حاکی موجود وضع بررسی که نمود اذعان توان می پیرامون
 وپارك  الله تجاري مجتمع هاي ویژگی و شرایط به توجه با که است

 نظربه  ،تبریز شهر کالن توسعه حال در منطقه در آن استقرار
 ،شهر تجاري اصلی مرکز از دور به توانسته مجتمع این ،رسد می

 منطقه در پیرامون شهري فضاي  در تغییر و پویایی ،تحرك باعث

 . گردد فعلی
 در ساز و ساخت روند به توجه ،دهد می نشان ،3شکل که طور همان

 اطراف خالی حاکی از وجود فضاهاي ،زمان گذر در منطقه این
ساز در  و فقدان هرگونه ساخت و 1382 سال درپارك  الله مجتمع

اما چند سال پس از احداث مجتمع تجاري و  باشد.منطقه می
صعودي به خود  روند ساز آغاز شده و و ساخت تدریجبه  برداري بهره
الی  1383هاي  اي سال گیرد. این روند با پایش تصاویر ماهواره می

 .باشد می مالحظهقابل   ،3شکل 1390
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 هاي کاربري ازتر  بیش مجموعه این پیرامون هاي کاربري
 سبز فضاي و خدماتی -تجاري ،مسکونی -تجاري ،مسکونی
 ترین بیش مسکونی کاربري نیز ها کاربري این از که اند شده تشکیل
  .است داده اختصاص خود به را سازها و ساخت درصد

، 5ه شده از طرف شهرداري منطقه اطالعات ارائ براساس
 و قبل در تفکیکی قطعات براي شده صادر پروانه ترین نوع بیش
 89-91 سال دو طی در مجتمع ساخت و برداريه بهر از بعد

 با دوره این طی در .)9است(جدول مسکونی کاربري به مربوط
 براي صادره پروانهپارك  الله مجتمع از برداري ه بهر به توجه

 در. است داشته درصد 50 حدود افزایش مسکونی ايه کاربري
 با مقایسه در 91 سال در صادره هاي پروانه کل تعداد کلی حالت
 توسعه با .دهد می نشان را چشمگیري افزایش روند 89 سال

 و است منطقه نیز افزایش پیدا کرده جمعیت مذکور هاي کاربري
 در یخاص پویاي مردم تحرك و جایی هجاب با طریق این از

 وجودبه  غیره و کالبدي ،فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی فضاهاي
هاي ساختمانی در جزئیات تعداد و مساحت پروانه .است آمده

اي که مجتمع تجاري مورد مطالعه در آن منطقه ،5منطقه 
 .ارائه شده است ،10 و 9 هاي ولدر جد ،یابی گردیدهمکان

 طی ،5 منطقه در ساکن جمعیت بر درصد 40 از بیش بنابراین
 جمعیت و است شده افزوده 1391 سال پایان تا 1385 ها سال

 92274 به ،1391 سال آمارنامه براساس تبریز شهرداري 5 منطقه
 فضاهاي ایجاد حاصل جمعیت افرایش این که است رسیده نفر

 آن پیرامون فضاهاي وپارك  الله مجموعه جمله از شهري جدید
 ).10باشد(جدول  تواند می

 تبریز شهرداري 5 منطقه صادره هايپروانه وضعیت .9 جدول
 1389-1391هاي  در سال 

 سال تعداد مساحت به مترمربع

521055 440 1385 
441148 501 1386 
433212 419 1387 
128634 365 1388 
429847 538 1389 

 معماري شهرداري تبریز و شهرسازي معاونت: مأخذ                 

 و قبل شده صادر هاي پروانه مساحت و تعداد مقایسه .10 جدول
 5 منطقه درپارك  الله مجتمع برداري بهره از بعد 

 نوع پروانه
 صدور  و سال

 خدماتی و تجاري مسکونی
 و مسکونی
 تجاري

 تعداد
 بنا زیر
 مربع) (متر

 تعداد
 بنا زیر

 )مربع متر(
 تعداد

 بنا زیر
 )مربع متر(

1389 417 417689 25 8075 8 4083 
1391 618 938244 42 7330 68 64929 

 معماري شهرداري تبریز و شهرسازي معاونت: مأخذ                       

 گیري بحث و نتیجه
 شهري مطالعات در هاي مورد توجهحوزه از شهري فضاهاي

 و نمادها با رابطه  در را شهر از شهروندان سیال ادراك که ،است
 کارکردي نقش. دهد می قرار مطالعه موردها  آن فیزیکی مصادیق
 عرصه و عمومی هاي فعالیت مکان عنوان  به شهري فضاهاي
 .است داشته وجود همواره تاکنون دیرباز از ،شهري تعامالت

 توسط توان می را عصر هر مردم هاي فعالیت که يطور به
 شهري فضاهاي بالعکس یا و شناخت بازها  آن شهري فضاهاي

 خلق. نمود معرفی شهروندان عالیق و ها فعالیت طهواسبه  را
 ،فرهنگی ،اجتماعی نیازهاي با اي کهگونه به پویا شهري فضاي
 جامعه مردم اقتصادي و شناسانه روان ،فیزیکی ،محیطی زیست

 امر اندرکاران دست از بسیاري دغدغه همواره ،باشد هماهنگ
 . است بوده شهري فضاهاي طراحی

 حس ،قلمروپذیري ،سازگاري ،ایمنی نهایی همچوشاخصه
 بخش رضایت متغیرهاي و فاکتورها از پویایی واقع در و تعلق

 و جنب پر حضور. شود می تلقی ،مصنوع محیط طبیعی و اجتماعی
 و افراد حضور ،گوناگون هاي فعالیت و تنوع ،پویایی ،زندگی جوش

 هاي فعالیت بروز مناسب بستر در چهره به چهره برخوردهاي
 که از است کیفیتی ،مختلف هاي مکان و ها زمان در جتماعیا

  .شودشهري حاصل می فضاهاي در سرزندگی وجود
 وقوع ،شهري فضاهاي ارزشمند و جالب بسیار خصوصیات از

 نظیر ،فضاهاست این در هم کنار در متنوع و متفاوت عملکردهاي
 ،تجاري -اقتصادي هاي فعالیت ،)پیاده و سواره( آمد و رفت

 باید پس. غیره و اطالعاتی ،سیاسی ،تفریحی ،اجتماعی -فرهنگی
 و موقعیتاي  جامعه هاياولویت توجه به و مناسب ریزي برنامه با

 را آن با متناسب عملکردهاي کلیه استفاده امکان ،فضا هر امکانات
 .آورد فراهم ،بخشند می فضاها این به خاصی غناي که

 مختلفی منظورهاي براي انندبتو که هایی مکان توانمند ترکیب
 نوع یک براي فقط که هایی مکان با مقایسه در شوند استفاده
 هاي انتخاب حق خود کنندگان استفاده به ،اند شده طراحی استفاده

 باشند شرایطی چنین واجد که هایی محیط. دهند می تري بیش
 پویایی بررسی .دارد نام پذیري انعطاف که کنند می عرضه کیفیتی

 گیرنده دربر که باشد اي گونهبه  باید مداکار شهري هايفضا
 اقتصادي ،فیزیکی ،محیطی زیست ،فرهنگی ،اجتماعی ابعاد تمامی

 با پژوهش این در راستا این در. باشد جامعه و مردم شناسانه روان و
 ترین مهم استخراج و زمینه این در مرتبط نظریات بررسی و مطالعه
ارائه  شهري فضاي پویایی سنجش هاي مؤلفه از مدلی ،ها دیدگاه

 فرم و ساختار  :عبارتند از ها به ترتیبشده است. این مؤلفه
، گوناگون و متنوع هايکاربري وجود ،پذیر انعطاف و مناسب

 ،هویت داشتن لحاظ از فضا در جذابیت و سرزندگی وجود
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رابطه  دسترسی و نفوذپذیري ،تعلق حس و بصري تناسبات
 راستا این در. بودن زمانمند امنیت و و یمنیا تأمین ،مناسب
 براساس ،موردي نمونه عنوان  به تبریزپارك  الله تجاري مجتمع
 و شهري فضاي پویایی پیشنهادي مدل ،شده مطرح هاي فرضیه

 نداشتن یا و داشتن لحاظ از آمده دستبه  اطالعات و ها داده
  .رفتگ قرار سنجش مورد شهري فضاي پویایی ایجاد معیارهاي

 نظریات مجموع از میدانی که نتایج مطالعات بررسی با 
 و متخصصان وپارك  الله تجاري مجتمع بازدیدگنندگان

 رئاسکو کاي آزمون نتایج واست  آمده دسته ب شهري کارشناسان
 در و تحقیق این اصلی مؤلفه 6 همه در که دهد می نشان) خی دو(

 درپارك  الله يتجار مجتمع نقش آن هاي شاخص تک تک بررسی
 حالت در. است شده واقع تأیید مورد شهري فضاي پویایی و ایجاد
 باالي به رو مطلوبیت به ،پاسخگو افراد درصد 90 از بیش کلی
 نتایج این و اند داده مثبت نظر شده ارائه سؤاالت در مجتمع این

 فضاي در پویایی ایجاد لحاظ از مجتمع این که است آن گر نشان
 صورت نسبی موفق عمل نماید.ه ب تهتوانس شهري
اي هم نتایج مشابهی با مطالعات اسنادي و کتابخانه رابطه در 

که پایش اطالعات مکانی حاصله از  يطور بهحاصل شد. 
مربوط به تعداد هاي  اي و همچنین دادهتصاویر ماهواره

مجوزهاي صادره شده توسط شهرداري منطقه پنج تبریز و 
 1385-1391هاي  جمعیت منطقه بین سال تحلیل روند افزایشی

و در پارك  اللهحاکی از تأثیرات کالبدي و فضایی مجتمع تجاري 
 اي منطقه مورد مطالعه دارد.کل روند توسعه

 محدوده اي منطقه ارزش افزایش به توان می نمونه عنوان  به
 به که منطقه این در شهري جدید هسته ایجاد یا و مجتمع این

 فضاي یک ایجاد نیز و شده ایجاد هاکاربري اعانو تجمع سبب
 براي بنا این جذابیت و سرزندگی به منجر که محیط با همبسته
 . کرد اشاره ،گردیده مردمی مختلف طبقات

 هاي ویژگی و امکانات ،خصوصیات که گفت توان می پایان در
 که است شده طراحی ايگونهبه پارك  الله تجاري مجتمع
 در مناسب الگوي یک به شدن تبدیل براي الزم امتیازات تقریبا
 کیفیتی همان هاکاربري تنوع این. باشد می دارا را گوناگون ابعاد
 فضاهاي ساختن پویا براي مجتمع این از را ما انتظار که است

 مبلمان تحقق بر عالوه مجتمع این. کند می برآورد خود اطراف
 ارتتج فرصت ،مدرن فضاي خلق جهت پیشرفته مهندسی

 را کارکردها سایر و سیاحت و گردش براي الزم امکانات ،مدرن
 .است آورده پدید تبریز شهر کالن شهروندان براي جا یک

 باید ،دست این از هایی مجتمع مثبتهاي  بهجن ءارتقا براي
 آمده دسته ب میدانی مطالعات در که تهدیدهایی و ضعف نقاظ به

پیشرفت و  براي هایی فرصت هب راها  آن تا نماییم، اي ویژه توجه
 يایجاد فضاها راستاي در هایی چنین مجتمع این کارایی افزایش

 

 راهکار
 گردد: ارائه می راهکار عنوان  به در این راستا پیشنهادات زیر

خصوصی براي توسعه  بخش با دولتی بخش همکاري -
یابی احداث آن  مراکز تجاري از این دست با رعایت نکات مکان

تواند در پویاسازي و فعال  به نقشی که این مراکز می با توجه
 ساختن فضاي شهري داشته باشد.

مجتمع تجاري  همچون هایی که مجتمع با توجه به این -
پذیراي اقشار مختلف مردمی هستند باید در ارائه پارك  الله

مختلف را دارا  هاي  گروه به مناسب پاسخگویی ،خدمات و کاالها
 ؛باشند
این  و مناسب براي رسیدن به مطلوب سترسید ایجاد -

مراکز در حداقل زمان ممکن با تعیین خطوط ویژه حمل و نقل 
تر و کاهش  درون شهري به نام این مراکز براي جابجایی آسان

 ؛ترافیک شهري
رسانی در سطح شهر  اطالع و تبلیغاتی تابلوهاي از استفاده -

اي آشنایی اي این مراکز بر منطقه با توجه به نقش فرا
 ؛گردشگران با وجود چنین مراکزي

 رعایت منظور به ،تجاري مراکز و ساز ساخت بر نظارت -
 و سایر تجهیزات و پارکینگ و باز فضاهاي به زمین اختصاص
 ؛ها مراکز این کنار در الزم تأسیسات

 ،ها در این مراکز (تجاري رعایت اصل تنوع کاربري -
  ؛خدماتی و...) ،تفریحی

مناسب فضاهاي درون و بیرون مراکز تجاري از  طراحی -
 رنگ و ساختار لحاظ رعایت مبلمان شهري و ترکیب

 ؛استفاده از گیاهان و ...) ،نما آب ،(نورپردازي
 ؛تنوع کاالیی و افزایش انتخاب خریدارانوجود  -
فراهم کردن آسایش ذهنی از طریق ارائه خدمات متمرکز  -

 ؛و مناسب
 هاي استفاده جهت منعطف ساختمانی هاي فرم بینی پیش -

 ؛نیازها تغییر با متناسب گوناگون و
 کاالهايتر  بیش کاالهاي ارائه شده توسط این مراکز -

 ارز خروج طرفی از امر این هستند که برند اصطالح به و خارجی
 و گرایی مصرف فرهنگ ترویج با طرفی از و داشته پی در را

 جامعه عمومی رهنگف با مغایرت در غربی زندگی الگوي
باشد. از این رو الزم است در کنار این کاالها و براي رفع  می

 کاالي ملی نیز عرضه گردد. ،مشکل
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شده در مورخ  بازیابی ،)1388( کیش تجاري مراکز و بازارها  .2
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 بر مؤثر عوامل ،)1389( نوید ،رضوانی سعیدي ،مریم ،خستو  .9
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 شهرسازي و معماري هنر پژوهشی مرکز پژوهشی -علمی

 .35-46 :29 ، شماره9 سال ،نظر
 .آگاه نشر: تهران ،بازار شناسی ریخت ،)1386( آزیتا ،رجبی  .13
 شهري منظر و فضا کیفی تحلیل ،)1392( اله حبیب ،رزاقی  .14

 و: موردي مطالعۀ ،فضا از کنندگان استفاده رفتاري الگوي و

 کناره: موردي مطالعۀ فضا، از کنندگان استفاده رفتاري گويال
 :4 شماره ،28 سال ،جغرافیایی تحقیقات فصلنامه ،)کرج رود

112-95. 
پویایی در فضاهاي شهري با  ،)1393( قنبري تیلمی، زهره .15

سال هشتم، ، ماهنامه راه و ساختمان،تاکید مفهوم آرامش
  .16-21 :93شماره

 در نشینی شهر و شهر تاریخ ،)1378( حسین ،زاده سلطان .16
  .تهران ،آبی نشر ،ایران

 مجموعه ،ایرانی بازارهاي ،)1380( حسین ،زاده سلطان  .17
هاي  پژوهش دفتر: تهران ،دانم می چه ایران از هاي کتاب

 .فرهنگی
 معماري در محتوا و قالب ،)1378(محمدکاظم  ،سیفیان  .18

 .60-58: 1 شماره ،12 سال ،زیبا هنرهاي ،اسالمی
 فرهنگی نقش ،)1390( شهره ،ناصر و شکري ،فکوهی  .19

 مرکزي پاساژ بر موردي مطالعه( شهر در تجاري مراکز
 .تهران دانشگاه ،کارشناسی نامه پایان ،)شهر اسالم

 بررسی ،)1388( عباس ،آذري و مصطفی ،زادگان عباس  .20
 گیري بهره با ایرانی شهرهاي ساختار در بازار فضایی نقش

 ،تبریز ،تهران موردي هاي (نمونهفضا چیدمان روش از
 معماري و شهرسازي تخصصی فصلنامه ،اصفهان) و کرمان
 .26-54 :29،شماره19 سال ،آبادي

 و محمدمهدي ،سنماري و مسعود ،خادمی و روجا ،پور علی  .21
 کیفیت هاي شاخصه بررسی ،)1391( مجتبی ،رفیعیان
 فتبا محدوده در مداخله هاي اولویت شناسایی در محیطی
، 9سال  ،نظر باغ فصلنامه: تهران ،لنگه بندر شهر فرسوده
 . 13-21 :20شماره 

 طراحی و ریزي برنامه مبانی ،)1386( مصطفی ،شاد فرزام  .22
 جم. جام انتشارات جهان: تهران ،اول چاپ ،تجاري مراکز

 ،کاخکی صنعتگر و محمدرضا ،عراقچیان منوچهر؛ ،فروتن  .23
 فضایی ساختار در یسنت بازارهاي نقش ،)1392( مریم

 در اسالم پروژه همایش اولین ،ایرانی -اسالمی شهرهاي
 .تهران ،شهري زندگی

 و آجیلیان ممتاز،علی  ،جو؛ رجبی فرهت؛ داوود پیل،فریدونی .24
مقایسه بازارهاي قدیم و جدید با رویکرد ، )1392( اشیو
 ،شهر تبریز :مطالعه موردي، کیفیت فضاي شهري ءارتقا

ري، شهرسازي و توسعه پایدار با محوریت همایش ملی معما
 .1-12: 1392از معماري بومی تا شهر پایدار، مشهد، 
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، )1390( آذین ،احمدي حاجی الهام؛ ،منصوري حامد؛ ،ماجدي  .25
 ولیعصر محور: موردي مطالعه، شهري فضاي تعریف باز

 .263-283 :27 شماره ،9سال  ،شهري مدیریت ،تهران
 ،)1389( فرشته ،اسکویی یبهمن و اصغر ،محمدمرادي  .26

 فصلنامه ،معاصر شهرسازي هاي آرمان تبلور سنتی بازار
 .131 -138: 1 شماره ،طراح

 بر نگرشی: شهري فضاي طراحی ،)1384( علی ،پور مدنی .27
 برنامه و پردازش شرکت: تهران ،مکانی و اجتماعی فرایندي

 دوم. چاپ ،شهري ریزي
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