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قزو شهر  در  مهستان  و  هنر  نی آبادگران   .)
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تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر 

 ** )مطالعه موردی مراکز تجاری البرز، آبادگران و مهستان در شهر قزوین(  قزوین
 

کارایی عملکردی در فضاهای  قیت احتمالی دارد.  معماری در فضاهای تجاری نقش مهمی در دستیابی به موف

مهم  از  تجاری  مراکز  موفقیت مجموعهداخلی  که  است  معیارهایی  اقتصادی  ترین  منظر  از  را  تجاری  های 

های  ثر بر ویژگی ها، از عوامل مؤتن پیوند میان آند. نحوه توزیع فضاهای داخلی با درنظر گرفکنین میتضم

باشد. هدف از این پژوهش بررسی این مطلب ها میمراکز تجاری و کارایی عملکردی آنبندی فضایی  پیکره

ارتقاء کارایی عملکردی است که در سازمان فضایی مراکز تجاری، فضاهای میانی چگونه می توانند سبب 

 مجموعه شوند. جامعه آماری در این پژوهش سه مرکز تجاری در شهر قزوین است که بر مبنای دو متغیر 

اند. ابزار سنجش جهت تجزیه و  فضاهای میانی مورد بررسی قرار گرفته  "میزان سطح اشغال"و    "یابیمکان"

گیری از نمودارهای توجیهی باشد که در این زمینه با بهرهفضا می  تحلیل عملکرد مراکز تجاری، تکنیک نحو

ررسی روابط فضایی پرداخته شده است. (  به ب Space Syntaxافزار نحو فضا )ها(، روابط ریاضی و نرم)گراف

راهبرد مورد استفاده در پژوهش، از نوع کمّی خواهد بود. با ارزیابی اطالعات حاصل شده، الگوی مناسب 

و افزایش ارتباطات   جهت تعیین جایگاه فضاهای میانی در راستای ارتقاء میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری

بهاجتماعی   یاکاربران  این است که  فتهدست آمد.  از  پژوهش حاکی  تواند  ت صورت گرفته میتحقیقاهای 

  ثری در روند طراحی مراکز تجاری واقع شده و عوامل کارآمد در راستای تحلیل منطق اجتماعیراهنمای مؤ

 . ندحاکم بر این مراکز را تبیین ک

 : اهداف پژوهش

بر اساس  . خوانش سازمان فضایی مراکز تجاری منتخب با تکیه بر  1 جایگاه فضای میانی در شهر قزوین 

 . تکنیک نحو فضا

. تبیین الگویی بهینه در راستای چگونگی قرارگیری فضاهای میانی در مراکز تجاری در جهت ارتقاء کارایی 2

 .عملکردی مجموعه

 : سواالت پژوهش

د بر  توانی چگونه میفضایی مراکز تجار  -. فضای میانی به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساختار کالبدی1

 ثیرگذار باشد؟ ارتقای کارایی عملکردی آن تأ

فضای میانی در مراکز تجاری، کدام الگوی   "یابیمکان"و    "سطح اشغال"فتن دو شاخص  . با در نظر گر2

 تری را خلق می کند؟ اهی میانی، کارایی عملکردی مناسبفض
پذیری مراکز تجاری شهر قزوین )از بازار  تبیین نقش نظام فضایی معماری در اجتماع   "با عنوان    "کولیسیما قربانی کش "** این مقاله برگرفته از رساله دکتری  

واحد   "دانشگاه آزاد اسالمی  "در    1400در سال    "هومن ثبوتی  "و مشاوره دکتر    "مجید شهبازی  "است که به راهنمایی دکتر    "  سنتی تا مراکز تجاری معاصر(

 باشد.درحال انجام می "زنجان "
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 سیما قربانی کشکولی، مجید شهبازی، هومن ثبوتی 

 مقدمه 

.  هستند  دارای نقشی اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری ، تجاری عالوه بر نقش اقتصادی در دوران معاصر، مراکز  

وجود آمده در طراحی فضاهای داخلی در راستای سازماندهی مراکز تجاری،  های بهاین موضوع دلیلی است بر گرایش

تدوین طرح داخلی مراکز خرید بر  تا بتوان به طراحی یک مرکز خرید مطلوب در محیط رقابتی موجود دست یافت.  

با طراحی و سازماندهی استوار است که  بهره  این اصل  و  تأمسیرهای حرکتی  از  بتوان  گیری  روانی،  و  ثیرات بصری 

راهنمای خریداران در طول فعالیت خرید بوده و باالترین رضایت را برای آنان فراهم آورد. این موضوع خود منجر به 

تر از خرید و فروش براساس نظام عرضه  تر و جامعمعنایی عمیق، زیرا روند خرید، بهشودی بنا می باالترین بازده عملکرد

شوند که  ی تبدیل میهای تجاری به فضاهایی جهت تجمعات اجتماعو تقاضا داللت دارد. براساس این فهم، مجتمع

با ارتقاء تعامالت اجتماعی، مدت زمان  ه و  ی کردن اوقات فراغت خود مشغول شدها به سپرشدن در آنافراد با جمع

بندی فضایی، رابطه بین حداقل دو فضا در هر طرح  کلی، پیکرهطورهب  رود.ها  باال می سپری شده توسط افراد در آن 

یابی  ساختمانی است که این روابط، چگونگی رویارویی افراد با فضاهای داخلی را از منظر الگوهای رفتاری و موقعیت

تواند منجر به تغییر ماهیت روابط فضایی شده و تعریف جدیدی از  دهند و در نهایت میخلی، نشان میفضاهای دا

میزان مطلوبیت فضایی را ارائه نمایند. براین اساس، مراکز تجاری، فضاهای واسط را در راستای هدف و عملکرد موردنظر  

دهد و به خدمت گرفتن فضا  وابسته به  ی رخ میگیرند. معانی اجتماعی در فضاهای درونخدمت می  خود خلق و به

ها است، خلق  باشد. روابط عملکردی مابین فضاهایی که بازتابی از حضور انسانروابط بین افراد در مراکز تجاری می

چگونگی شکلمی شامل  انسانی  حضور  این  که  با  گردد  ارتباط  در  اجتماعی،  معانی  با  همسو  فکری  الگوهای  گیری 

کند، روشی است  های یک جامعه مطلوب را مشخص میترین دستاوردهایی که شاخصهی است. از مهمفضاهای داخل

ی یک محیط، بر مبنای  بندی فضای کند. اگر پیکرهکه فضاها را در راستای دستیابی به اهداف انسانی سازماندهی می

استای دستیابی به محیطی مطلوب قابل  گیرد، رفتار عملکردی آن محیط در رثر بر کارایی عملکردی شکلهای مؤمؤلفه

پذیری بنا در انطباق با عملکردهایش است که در راستای  بینی خواهد بود. در عمل، کارایی مرکز تجاری، زیستپیش

ای از عملکردهای همگن و نه فقط عملکرد اقتصادی باشد. فضای تجاری زمانی برای کاربران و  رسیدن به مجموعه

ای  ها را متحمل تجربهبدون آنکه آن  ، های متنوع مشارکت دهدها را در فعالیتکه بتواند آنخریداران کارآمد است  

ها را  توان آنآنگاه می  ،ناخوشایند گرداند. اگر کاربران فضا، به عنوان عناصر اصلی در تعریف ساختار محیط فرض شوند

از فضاهای واسط تصور کرد. این فضاهای  کالبدی محیط، در مرکز یک ساختار چندالیه    - در سلسله نظام اجتماعی 

کند که از  واسط، حرکتی ساده و متعادل را برای خریدار، از طریق قادر ساختن او به تماشای کلیه فضاها فراهم می

گیری نقاط منفصل بصری )تفکیک فضایی( تا نقاط جذاب، او را به عبور آهسته از ابتدا تا انتها در مسیرهای  شکل

باشد.  عملکرد مراکز خرید    تواند عاملی مثبت برای ارتقای کارآمدی کند که این امکان، میه وادار میحرکتی تعریف شد

که فضایی دارای ارتباطات فضایی گسترده با سایر فضاها در یک مجموعه باشد، میزان دسترسی و قابلیت استفاده  زمانی

کنند.  ی این سهولت دسترسی را برای کاربران فراهم می یابد که فضاهای واسط و میاناز فضا برای کاربران افزایش می 

ها و فضاهای  عنوان یک فضای واسط بین ورودیآن است که به نقش فضای میانی به  رو، در این پژوهش سعی براز این

 وری مراکز تجاری از سویی دیگر بپردازد.  سو و ارتقای کارایی و بهرهتجاری از یک 

کنون پژوهشی در راستای تبیین الگوی فضای میانی در راستای  ین مطلب است که تاپژوهش گویای ا   بررسی پیشینه 

ها  ای از پژوهشارتقاء کارایی عملکردی مراکز تجاری با تکیه بر تکنیک نحو فضا صورت نگرفته است. با این وصف، پاره

( در پژوهشی، با درنظر گرفتن  2013)های مرتبط با کارایی عملکردی انجام شده است. مصطفی و همکارش  در زمینه
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ی  وری مطلوب در الگوهای متعدد منازل مسکونحیاط مرکزی به عنوان متغیر به پژوهشی در راستای دستیابی به بهره

کننده  های تبیین ( به بررسی الگوهای مراکز درمانی پرداخته و شاخص2012.  خان )در اربیل کردستان پرداخته است

است. در پژوهشی که توسط کیایی و همکاران  های بستری مراکز درمانی را استخراج نمودهبخش  راندمان عملکردی در

گیری آن  ردی مسجد با توجه به موقعیت قرار( انجام شده است به ارزیابی نقش حیاط در ارتقاء کیفیت عملک1396)

ه الگوهایی کارآمد در  در فضا، ب  پرداخته شده است و با استفاده از روش نحو فضا و روابط ریاضی کارایی عملکردی

( پژوهشی در زمینه جایگاه  1396یابی حیاط در الگوی مساجد دست یافته است. از همین پژوهشگران)زمینه مکان

بندی بازارهای  ( به گونه1395نژاد )است. مسعودیایوان در مساجد در جهت ارتقا راندمان عملکردی مساجد در دست  

ری و اجتماعی پرداخته و با استفاده از نحو فضا توصیفات یگانه از بازار ایرانی به چالش کشیده  ایران از منظر تنوع ساختا

 شده است.

نوع استدالل    گرفته شده است.  تحلیلی بهره  -یفیها و تحلیل فضاها، از روش توصرو جهت ارزیابی دادهر پژوهش پیشد

به این جهت، متغیر »گستردگی    باشد.ی و از نوع قیاسی میها به صورت استنتاجبه کار رفته در تجزیه و تحلیل داده

فضای میانی« و »موقعیت آن« در نظام فضایی متغیر مستقل و کارایی عملکردی فضای میانی متغیر وابسته معرفی  

های تجاری استخراج شده که در  ثر بر میزان کارایی عملکردی محیطهای مؤدر راستای این اهداف، شاخصگردیدند.  

های موردی پژوهش  گیری چارچوب نظری پژوهش شده است. مرحله دوم، شامل معرفی نمونهنهایت منجر به شکل

که از منظر موقعیت قرارگیری    ز تجاری شهر قزوین، انتخاب گردیداست که در این خصوص سه مرکز تجاری، از مراک

متفاوت می یکدیگر  با  اشغال  میزان سطح  و  میانی  در  فضاهای  و  از  باشند  هر کدام  برای  توجیهی  نمودارهای  ادامه 

های منتخب ترسیم گردید. از تجریه و تحلیل این نمودارها، اطالعاتی همچون نحوه توزیع فضاها، میزان عمق  نمونه

بندی فضا و نحوه ارتباط میان ریزفضاها قابل استخراج است. در گام بعد، در راستای رسیدن به  فضاها، چگونگی پیکره

های الزم  شود. دادهته میگرفرایی مطلوب، از روابط ریاضی نحو فضا که از راهکارهای پیشنهاد شده است، بهرهمیزان کا 

پیوندی  آیند. این روابط ریاضی با محاسبه میزان همها به دست میکارگیری این روابط، از تحلیل نتایج گرافجهت به

های طرح فضا  نماید و تفاوتردی یک محیط را محاسبه میلکنسبی، تقارن نسبی فضا، میانگین عمق فضا، کارایی عم

پیوندی فضاها که با شاخص  آورد. در راستای نمایاندن میزان همبندی متنوع فضا به نمایش در میرا بر اساس پیکره

 افزار نرمآورد، از  را به نمایش در می  نفوذپذیری در ارتباط است و اتصاالت موجود در فضا که درجات خوانایی مجموعه 

Depthmap  .بهره گرفته شده است 

 فضاهای میانی در معماری .1

آسایش،  رو معنای هر اثر معماری بدین وابسته است که تا چه اندازه  هستند، از اینافراد  ترین عامل  اساسی  ،در معماری

-(. فضای بینابین با بهره2:  1399،کاراست)اصالنیانکند و در پاسخ به نیازهایشان  مین میآرامش و رضایت افراد را تأ

چگوگ بر  فضایی  روابط  بر  حاکم  اصول  و  مبانی  از  مجموعهیری  فضایی  سازماندهی  مؤنگی  ادامه  ها  در  و  بوده  ثر 

ویژگیمجموعه طریق  از  شده  سازماندهی  فضاییهای  تأثیرگذار  شاهای  میانی  فضاهای  تکامل  توسعه  در  ن 

ها، پله  شوند و به واسطۀایی استخراج می های فض(. فضاهای میانی از دل واسط10:  1390اران،)بلیالن و همک شوندمی

ها نقاطی باشند که به فضا  (. اگر واسط38:  1394)بلیالن اصل و ستارزاده،   شوندها و مسیرها تعریف میها، گرهلبه

های (. آستانه10  :1397زاده و دیگران، د)علویبخشند، محورها نیز همین وظیفه را برعهده دارنیکپارچگی و انسجام می

ها ایجاد  وسیله آنو در نهایت کیفیت فضایی را که بهکنند  عنوان مرزهای بینابینی، نظم فضایی را ایجاد می هفضایی ب

همانند  »آستانه«   کنند. جدایی و اتصال دو فضا همواره نیازمند فضای سومی است تا بروز نماید.شود، تعیین میمی
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)بلیالن اصل و ستارزاده،  گردد تلفیق و یا تفکیک دو فضا میاشکال مختلف موجب    ه انتقالی عمل نموده و با ارائۀیک حوز

1394 :40  .) 

 

 
 

 

 

ی تقابل و تمایز کالبدی و فیزیکی درون و بیرون، با امکان ایجاد تعامل بین این دو  فضاهای میانی عالوه بر مشخصه

  هندۀ دشوند و خود نقش سازمان های فضایی، از طریق نظم حاکم بر فضاهای معماری سازماندهی میعرصه در آستانه

به  دارند  را  اطراف  آنگونهفضاهای  به  توجه  یا عدم  و  فضایی در مجموعه  ها سبب گسستای که حذف  های شدید 

ق، هشتی، حیاط مرکزی و جلوخان  شود. در معماری گذشته ی ایران، عناصری مانند ایوان، صفه، گوشواره، چهارسومی

در  به را  میانی  فضای  الگوی  بینابین،  فضاهای  بودهپیکرهعنوان  فضایی  تداوم  و سبب  ایفا کرده  فضایی  در  بندی  اند. 

معماری معاصر با پیشرفت تکنولوژی، فضاهای سیال متشکل از سطوح افقی و قائم، تداوم فضایی را تسهیل کرده و  

رارگیری در  زنند. این عناصر با ق ها، کریدورها و ویدها این سیالیت را رقم میها، رمپها، البیعناصری همچون پلکان

ویژگیگره دارای  را  بینابین  فضاهای  داخلی،  فضاهای  ارتباطی  دادن  های  قرار  نظر  در  با  و  کرده  اجتماعی  های 

گیری محیطی فیزیکی با  کننده شکلهایی نظیر ابعاد و تناسبات، هندسه و ارتباطات فضایی مطلوب، تضمینشاخص

 باشند. بیشترین میزان روابط جمعی می
 م فضاهای میانی و رویکرد نظری پژوهشگران. مفهو1جدول 

 رویکرد نظری  پژوهشگر

Hillier and Hanson 

1984 
 شود. ترین بناها متشکل از یک مرز، فضای درون مرز و خارج مرز که توسط ورودی تعریف میساده

 داند. فضای میانی را به عنوان آستانه، محل تغییر رفتار می 1967ویکتور ترنر  

 1980کوتر  فرد 
داند که سه اصل جدایی از بیرون، انتقال از بیرون  فضای میانی را به عنوان آستانه، فضایی مهم می

 کند. به درون و بالعکس و اتصال به درون را برقرار می

 1996یان گل  
دهنده و مرتبط کننده عمل و حرکت بین فضاهای عمومی و  فضای میانی را به عنوان عنصری پیوند

 داند. کند، میها را تسهیل میبین درون و بیرون برای ساکنین که فعالیت  خصوصی،

 1997کریستوفر الکساندر  
ای  داند که در نقش مفصل، انتقال از عرصههای میانی را به عنوان کالبدی کامل و مستقل میعرصه

 سازد. به عرصه دیگر را ممکن می

 1382بنتلی  

 

مقیاس که باشند مفصل و حریم خاص خود را دارند که پیوستگی  های زندگی، به هر  تمامی عرصه

 کنند. بین فضاها را ایجاد کرده و تغییر از فضایی به فضای دیگر را ممکن می

 1387زاده  نقی
بندی کالبدی میان کالبدهای جز و کالبدهای کل برای نمایش سیر از جز به کل و از ساده به  رده

 پیچیده است. 

 1394بلیالن اصل  
جدایی و اتصال دو فضا همواره نیازمند به فضای سومی است تا بروز نماید. آستانه همانند یک حوزه  

 شود. انتقالی عمل نموده و با ارائه اشکال مختلف موجب تلفیق یا تفکیک حداقل دو فضا می

Patrick Tory 2008 
شود که در واقع فضای تحول  تعریف میفضای میانی به عنوان فضایی انتقالی مابین دو موقعیت ثابت  

 کند.بین فضاهای مجزا از هم است و دو غیرمتصل را به هم متصل می

میانی)سمت  1تصویر فضای  دارای  بنای  و  چپ(  )سمت  صلب  بنای   :

افز  موجب  میانی  فضای  فضا  راست( که  یکپارچگی  و  نفوذپذیری  ایش 

 ( 1399ذ: نگارندگان،خ گردد. )مأمی
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های فرعی و سپس  سیر حرکت از ورودی اصلی به البی اصلی، فضاهای تجمع و گردهمایی، فضاهای تهی)ویدها(، البی

تگی فضایی بوده که با وجود حفظ هویت فضایی  ها در مراکز تجاری در عین رعایت سلسله مراتب، دارای پیوسمغازه

کند. فضای میانی  آورند و سیالیت فضایی را برقرار میمستقل هرگز در ناظر حس انقطاع و عدم ترکیب را به وجود نمی

عنوان فضای بینابین نقشی مهم را  دورهای ارتباطی و ویدها، بههای فرعی، کری در مراکز تجاری، در البی اصلی و البی

یت  پیوندی فضایی داشته و با ایجاد امکان سازماندهی مناسب جهت حضور، مکث و توقف افراد، ارتقای کیف ایجاد هم  در

 آورد. تعامالت اجتماعی مطلوب، فراهم میگیری فضای کالبدی را در راستای شکل

 

 

 

 

 

 
 

 (1399مراتب دسترسی بر مبنای فضای میانی در مراکز تجاری )منبع: نگارندگان،سلسله  -1نمودار

 

 بندی مراکز تجاری نحو فضا در جهت تفسیر پیکره.2

تواند در ارزیابی  ای از ابزارهای تحلیلی، کمی و توصیفی بوده که میصورتی از تئوری فضا است که شامل دسته  ،نحو فضا

نحو فضا به معنی ارتباط هر واحد فضایی  (.  Hillier, 1993: 1های ساختمانی استفاده شود ) گیری فضایی طرحشکل

و    ت همانند بررسی یک واژه در داخل یک متن در یک مجموعه با فضاهای همجوار خود است که این مفهوم درس

با دیگر واژگان است  به لحاظ مفهومی  (. در پیکره1:  1381  )معماریان، ارتباط آن  به کل یک سیستم  بندی فضایی، 

دهد. نحو  دهنده آن و رابطه بین این اجزاست که کل ساختار را شکل میهای تشکیلشود نه اجزاء و بخشپرداخته می

کند. این روش، مسیری در راستای تحلیل  ها را آشکار میها و فضاهای اشغال شده توسط آنان انسانفضا رابطه می 

با هدف توصیف پیکرهپیکره فضایی است که  این مدلبندی  نشان دادن  و  و  بندی مراکز تجاری  به صورت کمی  ها 

ساختارمند میشکل گرافیکی،  بتوهای  تا  گرداشود  تسهیل  را  علمی  تفاسیر  (.  Hillier, Hanson, 1987  :1)نداند 

بندی کاربران فضا را در راستای  های صورت گرفته در زمینه نحو فضا در تالش است تا راهکارهای توصیف پیکرهپژوهش

با معانی اجتماعی توسعه دهد. این روند به گسترش تئوری ثیرات  درنظر گرفتن تأ  های بعدی و توصیفات کاربردی 

دهد تا بتواند بر اجتماعات گوناگون و متغیرهای فرهنگی اثرگذار باشد. با تحلیل کمی و  می  بندی، اجازه ظهورپیکره

ی چیدمان  بینی الگوهای بهینهرزیابی و پیشفرهنگی حاکم بر فضا، ا–کیفی موجود، عالوه بر تفسیر منطق اجتماعی  

 (. Khan.N,2012:8138گردد )فضایی امکان پذیر می

 

 کارایی عملکردی فضا در مراکز تجاری تفسیر مفهوم .3

)دهخدا،  تدهخدا با مفاهیمی چون »بازده«، »عملکرد«، »کارایی« و »راندمان« معنا شده اس  نامۀمفهوم کارایی در لغت

وری آن سیستم  (. بنا به این تعریف، مفهوم کارایی عملکردی در یک سیستم، ارتباط مستقیمی با میزان بهره1377

(. نحو فضا بر این موضوع داللت دارد که سازماندهی  37:  1372)ابطحی و مهروژان،  ندگان از آن داردکنبرای استفاده 

 فضای واسط

 

 پله و رمپ لبه گره مسیر ورودی

 البی فرعی وید حیاط راهروها  البی اصلی
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عدم توزیع    -عدم تقارن و توزیع مناسب   - تواند بر ویژگی اصلی نحوی، به نام تقارنمراکز تجاری می  فضای معمارانه

 باشد.ط میمناسب استوار گردد که مستقیماً با کارآمدی مراکز تجاری در ارتبا

ها عبارتند از میزان عمق، درجۀ  های کارایی فضا دست یافت. این شاخصتوان به شاخصبندی کلی میدر یک جمع

بر مطلوبیت  هم با یکدیگر، که در کنار هم  این ریزفضاها  ارتباط  پیوندی فضاها، چگونگی پیوند ریز فضاها، و میزان 

بندی فضا و درک چگونگی  حاوی اطالعاتی در جهت توصیف پیکره  عملکردی فضاهای تجاری داللت دارند. این روش

ان در چارچوب محیط  باشد. همچنین این تکنیک قادر به پیش بینی رفتار انسروابط فضایی توسط پژوهشگران می

های نحو  (. طبق تعریف کارایی عملکردی بهینه فضا، که از طریق مؤلفهPeponis,1990:216)باشدساخت میانسان

های غیر مرتبط بر هم  قابل تحلیل است، کارایی عملکردی به معنای به حداقل رسانیدن میزان نفوذپذیری فعالیتفضا 

گردد  گیری روابط اجتماعی کارامد نیز میباشد که منجر به شکلهای مرتبط در کنار هم میدهی فعالیتو سازمان

(Hillier,1985:216  فضاهای مانند  از سویی دیگر فضاهایی  مانند البی(.  میانی  فضاهای  یا  و  ها در مراکز  ارتباطی 

کنند، زیرا با کارکرد مناسب و بهینه خود، عملکرد کل فضا را به همراه گردش  تجاری، نقشی مهم در این رابطه ایفا می

 دهند.ترین حالت خود سامان میهای جمعی در مطلوبفضایی مناسب و فعالیت

 

 ( M.Dمیانگین عمق فضایی ).1.3

ای(  ترین فضای شروع )فضای ریشهبا درنظر گرفتن چیدمان فضایی در مراکز تجاری، یک گراف توجیهی نسبت به اصلی

شوند. کمترین عمق  ای سنجیده میشود. سایر فضاها نسبت به فضای ریشهگیری عمق نسبی ترسیم میبرای اندازه

که بهترین عمق زمانی  اصلی مرتبط شوند، در صورتیفضای    دهد که تمامی فضاها به صورت مستقیم بهزمانی روی می

وجود دارد که تمامی فضاها در یک توالی خطی به دور از فضای اصلی سازماندهی شوند. فضای موجود در مورد اول با  

  (.22: 2007توجه به فضاهای دیگر در سیستم متقارن است در حالیکه در مورد دوم فضا نامتقارن است )هیلیر، 

                                                                                                                               

.
1

D
M D

K
=

−

  

 MDشود،  از رابطه زیر محاسبه میD  ای  مقدار کلی عمق برای تمامی فضاهای موجود در سیستم از فضای ریشه

 مقدار کلی تعداد فضاهای موجود در گراف است.        K است، و

 

 

 

 

 

 
 

 (Hillier eral, 1987: )الف( سیستم فضایی متقارن ؛ )ب( سیستم فضایی نامتقارن )1تصویر

 

 

 

توالی خطی فضا بیشترین عمق:    -ب

متقارن سیستم    

 

 

ای متصل  فضا مستقیماً به فضای ریشه  -الف

 کمترین عمق: سیستم نامتقارن 
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 (R.Aتقارن نسبی فضا ).2.3

 تواند به طریق زیر محاسبه شود:عمق نسبی هر فضا از تمامی فضاهای دیگر در گراف، می
2( . 1)

.
2

M D
R A

K

−
=

−

 

، تقارن نسبی است که منظور از آن، عمق بصری فضاهای مختلف در یک ساختار فضایی، از فضای  R.Aکه در آن  

بین    R.Aمیانگین عمق فضایی است. مقدار عددی    M.Dتعداد کل فضاهای موجود در گراف بوده و    K  باشد.اصلی می

کند که در این حالت کمترین عمق  پیوندی و یکپارچگی فضایی داللت می م متغیر است. صفر بر بیشترین ه  1صفر تا  

 (. 224:  1987)هیلیر و دیگران، افتد ین کارایی عملکردی اتفاق میو در نتیجه باالتر

 

 

 

 

 فضاپیوندی نسبی هم.3.3

(. مقادیر پایین این گویه  4:  1399باشد)بازایی،نشانگر پیوستگی یا جدایی یک نقطه از سیستم کلی می  ، پیوندیهم

یک و  پیوندی و یکپارچگی باالی فضاهای مختلف بوده و در مقابل، مقادیر باالی این مفهوم به معنای تفکبیانگر هم

منظور محاسبه میزان  (. به4:  2009کاهش میزان کارایی فضا است)مانوم،  نتیجه  و در    جدایی زیاد فضاها از یکدیگر

 شود:پیوندی نسبی فضاها از رابطه زیر استفاده میهم
.

. .
k

R A
R R A

D
=  

 (*Hشاخص تفاوت فضایی ) .4.3

منجر به یکپارچگی  شود که  های مختلفی برای فضا در نظر گرفته میهای فضایی، عملکردها و فعالیتدر بیشتر سیستم

ی  پذیری بر مبنای یکپارچگشود. این مقادیر، درجه اهمیت اجتماعهای عددی( میها با درجات مختلف )اندازهسیستم

(. شاخص تفاوت در راستای درجه کمی، تفاوت بین یکپارچگی  Hillier, 1987:1کند )پذیری فضا را بیان می یا تفکیک 

، نشانگر یکپارچگی فضایی است که تبدیل  Hباشد. در این فرمول  های عملکردی میحداقل سه فضا یا بیشتر در فعالیت

 شود. به جایگزینی برای احتماالت حرکت در فضا می

a a b b c c
H Ln Ln Ln

t t t t t t

          
= − + +          

          
  

مقادیر یکپارچگی فضا در پیکربندی است    a, b, cبینی نشده برای سه فضا است،  عامل تفاوت پیش  Hدر این فرمول،  

 شود: (. این گویه از این روش محاسبه میBajunid, 2014مجموع این سه فضا است)  tو 

( )t a b c= + +   

H  2تواند بین میLn   3وLn  کند. این مقدار بین صفر تا  می  ارتباط برقرار کرده و شاخص تفاوت نسبی را مشخص

مقدار صفر را داشته باشد به بیشترین تفاوت عملکردی و باالترین کارایی عملکردی داللت    Hکند اگر  یک تغییر می 

 تواند از فرمول زیر محاسبه شود: می *Hدر نتیجه (. Hillier, et al, 1987دارد )
2

3 2

H Ln
H

Ln Ln

 −
=

−
 

  شکل مورد استفاده در محاسبه یکپارچگی فضاییگراف الماسی   -2تصویر

(Hillier et al, 1987 ) 
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نزدیک به یک به وجود جنوتایپ ضعیف اشاره دارد که  وجود جنوتایپ قوی و مقدار عددی بر    *Hمقدار عددی کم در  

(، توضیح داده  2006دهد. این مقادیر که به وسیله زاکو )هیچ تفاوت عملکردی را در کارایی عملکرد فضایی نشان نمی

اری در طول زمان مشخص کند،  های مراکز تجص را در طرحهای خاشناسی فرهنگ های گونهتواند تفاوتاند، میشده

 باشند.های منطق اجتماعی میها در رابطه با ایدهکه این اندازهچرا

 

 ضریب ارتباط فضایی در سیستم فضایی .5.3

به عنوان یک واحد نحوی در راستای  قرینه یکپارچگی فضایی  گی در یک سیستم  گی و عدم قرینهتعیین تناسبات 

عنوان شاخص در جهت سنجش مقادیر توزیع یا عدم توزیع  دار نسبی حلقوی بودن بهشود. در این حالت، مق استفاده می

اط دیگر در یک مجموعه  خاص به نق   ی از یک ریشه غیرمتقاطع از نقطۀباشد. توزیع فضایی بازتاب مناسب در سیستم می

عنوان یک سیستم  هیگر در سیستم وجود داشته باشد، سیستم بدهد. اگر تنها یک ریشه برای هر دو نقطه درا نشان می

  P-1الف(. در یک سیستم شبه درختی خط    2شود )تصویر  توزیعی با ساختاری درخت مانند، درنظر گرفته می  غیر

با   (.Amorim, 1993) ، تعداد نقاط در یک سیستم فضایی است  Pکند و در واقع  ساختارها را به یکدیگر متصل می

( و نفوذپذیری سیستم فضایی نشان داده  Rسیستم فضایی میزان ضریب ارتباط فضایی )  گیری درجه دوران هراندازه

و توزیع مناسب در یک    کند. مقادیر باالتر از یک درجه باالیی از چرخشحول عدد یک تغییر می  Rشود مقدار  می

سازد که به تغییر طرح کلی در جهت تطابق  ن فضا را قادر میکند )ساختار دورانی(که کاربراسیستم فضایی را بیان می

شوند، دست یابند. مقادیر کمتر از یک بیانگر سیستم  های مختلف که به وسیله فضاهای باز و بسته ایجاد میبا موقعیت

دهد  می  باشند، که فقدان توزیع مناسب و افزایش عمق فضایی را در طرح کلی نشان فضایی با ساختار شبه درختی می

(Eika, 2015) .R  تواند به روش زیر محاسبه گردد:می 
1L

R
K

+
=    

کند و زمانی در حالت بهینه قرار دارد که میزان عمق کم  پذیری مطلوب فضایی را بازگو می این ضریب میزان انعطاف

همکاران،   و  )بنتلی  باشد  فراهم  مناسب،  دسترسی  و  تحلیل  162:1393فضایی  منظور  به  فضا  نحو  تئوری  در   .)

،  "فضا   -نسبت توده"شود، از شاخص ب سهولت روابط عملکردی در فضا میها در فضا، سبهایی که وجود آندسترسی

فضایی    aشوند. در هر نمودار توجیهی فضای  تقسیم می  a,b,c,dشود. در این رابطه همه فضاها به انواع  استفاده می

شود که حداقل با دو فضای دیگر در  به فضاهایی اطالق می bبه با یک فضای دیگر در ارتباط است. نوع  است که فقط

 cحداقل با دو حلقه در ارتباط هستند. فضاهای نوع  dگیرند و نوع  در یک حلقه قرار می cارتباط باشند. فضاهای نوع 

 (.Hillier,1993:480) به دنبال دارند پذیری فضایی را فکاهش میزان عمق، سهولت دسترسی و انعطا dو 
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ثر بر های مؤشود. در این بخش، شاخصژوهش پرداخته میبندی و تدوین چارچوب نظری پدر این مرحله به جمع

ها بر چگونگی ایجاد تفاوت درمیزان کارایی  ثیرات هر یک از این مولفهتأ  سنجش میزان کارایی عملکردی فضا معرفی و 

 ر گردید. عملکردی فضا ذک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یانی مورد  فضاهای م  "سطح اشغال"و   "یابیمکان"ها، شاخص لفهباطات میان این مؤدر این بخش با درنظر گرفتن ارت

استفاده    "عمق"و    "صاالت فضاییات"منظور ارزیایی شاخص سطح اشغال فضایی، از فاکتورهای    گیرد. ب بررسی قرار می

یابی فضاهای  مکان"تحلیل شاخصدر جهت    "تفاوت فضایی"و    "یکپارچگی فضایی"،  "عمق"شود و از فاکتورهای  می

     شود. بهره برده می "میانی

 

 

 

 

 

 
 

 ( 1399: چارچوب نظری پژوهش. )ماخذ: نگارندگان،2نمودار

 های موردی بررسی نمونه .4

های موردی از میان مراکز تجاری شهر قزوین صورت گرفته است. در  در راستای بررسی نتایج پژوهش، انتخاب نمونه

ها، انتخاب گردیدند. مراکز  با توجه به نزدیکی کمیت مساحت آنگام نخست، مراکز تجاری منتخب در شهر قزوین  

های موثر در میزان کارایی عملکردهالفهمؤ  

 عمق فضایی

)MD( 

 یکپارچگی فضایی

)R.R.A( 
 اتصاالت فضایی

)R( 

های فضاییتفاوت  

)H*( 

های فضاهای میانیتعیین ویژگی  

یابی فضاهای میانیمکان  

میانیدرصد اشغال فضاهای   

 a,b,c,d: نمودار توجیهی جهت نمایش انواع فضاها از نوع    3تصویر

 c: نوع    2و3و5و4فضاهای                   a: نوع  7فضای  

 d: نوع  1فضای                 b: نوع    6فضای  

(Amorim,1997:13 ترسیم مجدد: نگارندگان ،) 
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طبقه همکف بوده و سایر طبقات آن ها به صورت تیپ  دارای مساحت تقریبی نزدیک به هم در  ،  تجاری انتخاب شده

های مرکز تجاری تعمیم داد.  توان نتایج را به سایر قسمتها، میاند و با تجزیه و تحلیل طبقه همکف آنطراحی شده

ها بر مبنای جایگاه متغیر فضای میانی، مبنای  بندی شکلی آنپس از انتخاب این مراکز تجاری، در گام بعدی طبقه

 زینش قرار گرفت.  گ

 

 
 ( 1399های مراکز تجاری شهر قزوین )ترسیم: نگارندگان،پالن   -2جدول

 مرکز تجاری البرز مرکز تجاری آبادگران  مرکز تجاری مهستان 

    

 

بهینه فضاهای میانی است، سه مرکز تجاری بر    "سطح اشغال"و    "یابی مکان"با توجه به رویکرد پژوهش که بررسی  

بندی این مراکز، فضای میانی منقطع در  جانمایی و سطح اشغال متفاوت فضای میانی انتخاب شدند. در دستهاساس  

ورودی اصلی مرکز تجاری به عالوه سه گره فضایی در نقاط فرعی )مهستان(، فضای میانی گسترده در ابتدا، میانه و  

از   )البرز( و فضای میانی مرکزی در ورودی و قسمتی  فضا  )آبادگران( جای گرفتهانتهای  فضا  به  میانه  ادامه  اند. در 

بندی شکلی فضاهای تجاری براساس فضاهای میانی، جایگاه آن و ارتقای کارایی عملکردی مراکز تجاری پرداخته  طبقه

 شود.  می
 ( 1399خذ: نگارندگان،ایگاه قرارگیری فضاهای میانی. )مأطبقه بندی مراکز تجاری بر اساس ج  -3جدول

  

 مرکز تجاری البرز مرکز تجاری آبادگران  مرکز تجاری مهستان 

  

 
 

 

   جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین تبیین .5

بندی مراکز  ههای موثر بر کارایی عملکردی فضا در پیکرلفهحله شناخت و شناسایی و ارزیابی مؤدر گام دوم پس از مر

 شود. های فضاهای تجاری موردنظر پرداخته میتجاری، به استخراج نمودارهای توجیهی در قالب گراف از پالن 
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 ( 1399خذ: نگارندگان،ز تجاری)مأهای توجیهی مراکگراف   -4جدول

های گراف

توجیهی  

حاصل از    

مراکز  تجاری 

 منتخب

 مرکز تجاری البرز 

 

 آبادگرانمرکز تجاری 

 

 مرکز تجاری مهستان

 

 

آورده شده است. این جدول حاوی    2های ارائه شده، اطالعات کلی هر مرکز تجاری در جدول شماره  با توجه به گراف

ها، بیشترین عمق موجود در مراکز تجاری، بیشترین اتصاالت،  اطالعاتی نظیر تعداد فضاهای میانی و درصد اشغال آن

 باشد.  پیوندی فضایی میهای فضایی و هماتصاالت و تراکمچگونگی 

 
 ( 1399خذ: نگارندگان،های موردی. )مأاطالعات کلی نمونه-5جدول  

مراکز 

 تجاری

تعداد  

فضاهای 

 میانی

اشغال فضاهای 

میانی از کل  

 فضا

بیشترین عمق  

 موجود در فضا 

عمق بیشترین  

 تراکم فضایی

تعداد فضاهای 

بیشترین موجود در 

 تراکم فضایی

 تعداد کل فضاها 

 5 6 65/6 3 مهستان
 خارج حلقه  16

 
43 

 5 8 28/18 3 آبادگران 
 خارج حلقه  20

 
39 

 39 در حلقه  16 4 7 48/41 4 البرز
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 سیما قربانی کشکولی، مجید شهبازی، هومن ثبوتی 

 

 

باشند که در جدول  قابل تقسیم می  a, b, c, dگونه که پیش از این اشاره گردید، انواع فضاها در چهار گروه  همان

آورده شده است. این جدول حاوی اطالعاتی در راستای چگونگی اتصاالت و قابلیت دسترسی انواع فضاها در   3شماره 

 نمونه های موردی موجود باشد. 

 
 ( 1399و درصد تخصیص فضایی هر کدام در کالبد بنا. )ماخذ: نگارندگان،  a, b, c, dضاهای  بررسی تعداد انواع ف  -6جدول

 البرز آبادگران  مهستان مرکز تجاری

 نوع فضا
تعداد در  

 گراف 
 درصد از کل  تعداد در گراف  درصد از کل  تعداد در گراف  درصد از کل 

a 36 72/83٪ 31 48/79٪ 15 46/38٪ 

b - - 2 12/5٪ 2 12/5٪ 

c - - 2 12/5٪ 17 58/43٪ 

d 7 27/16٪ 4 25/10٪ 5 82/12٪ 

 

طور چشمگیری تعداد فضاها از  های تجاری افزایش یابد، بهجموعههرگاه درصد اشغال فضای میانی و تعداد آن در م

در مجموعه    dو    cیابد. مطابق با تعریف قابلیت دسترسی، وجود فضاهای  ها نیز افزایش میو درصد از کل آن  dو    cنوع  

دنبال آن کارایی مطلوب فضا رقم  همراه دارد که بهپذیری فضا را بهسهولت عملکردی مجموعه، کاهش عمق و انعطاف

سی آسان به  و دسترهای مجموعه شده  خورد. فضاهای میانی عاملی در جهت ایجاد گره ارتباطی میان انواع بخشمی

سازند. چنانچه کل بنا به صورت کالبدی صلب درنظر گرفته شود، عمق فضا و در  ها را ممکن میعمق  فضاها در کلیۀ

های  که با ایجاد آستانهیابد. در صورتیهای دارای فضای میانی، افزایش مینتیجه آن تفکیک فضایی نسبت به مجموعه

فضا  در  حرکتی  سیرکوالسیون  متعدد،  می  فضایی  عمقافزایش  در  فضا  این  قرارگیری  دلیل  به  و  میانی،  یابد  های 

افزایش می نهایت کارایی عملکردی مجموعه  و در  و فضاها تشکیل  یابد. سیستم متقارنیکپارچگی سیستم  تر شده 

 دهند. های چند ضلعی می حلقه

شود که با وجود نزدیکی  نتیجه حاصل می، این  6و اعداد مستخرج از آن در جدول شماره    5با نگاهی به جدول شماره  

نسبی عمق فضایی در هر سه مجموعه تجاری، مرکز تجاری البرز به دلیل اختصاص یافتن درصد بیشتری از مساحت  

( در مقابل سایر مراکز  dو    c)های حرکتی بیشتر  تر و وجود حلقهکل به فضاهای میانی دارای گردش فضایی مطلوب

طور محسوس در این مجموعه تجاری کاهش یافته  عناصر تک ارتباطی و خارج از حلقه بهباشد. همچنین  تجاری می

نظر گرفتن این مطلب که در هر سه    است که گویای یکپارچگی و اتصال فضایی بیشتر در این مجموعه است. با در

شد، اما مرکز تجاری  باهم میمرکز تجاری هندسه فضایی سیستم و تعداد فضاهای اصلی تقریباً یکسان و نزدیک به

دارای کمترین سهولت دسترسی    aمهستان با داشتن کمترین مساحت فضاهای میانی و بیشترین تعداد فضاها از نوع  

انعطاف  کمترین  نتیجه  در  و  فضایی  باالی  تفکیک  فضایی میو  که عملکرد ضعیفپذیری  نشان  باشد  را  تر مجموعه 

گرافمی بررسی  با  مشدهد.  استخراج شده  میهای  نوع  اهده  فضاهای  که  اصلی  در   dوcگردد  گرهاطراف  های  ترین 

فرایند خلق فضای   آمدن  به وجود  و فضای میانی عامل  بوده  با حذف  در مجموعه تجاری می  dوcارتباطی  و  باشد 

ی  گیرند که این امر نشانگر درجه اهمیت فضافضاهای واسط از کالبد فضا، ارتباطات فضایی شکلی متفاوت به خود می

کمترین تعداد را دارد. با نگاه به نمودارهای    bباشد. در هر سه نمونه، فضای  میانی در کارایی عملکردی مراکز تجاری می
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تر و اصلی قرار دارند.  در دورترین فاصله از فضاهای میانی بزرگ  bوaتوجیهی این نتیجه حاصل می شود که فضاهای  

توزیع زیرا فضای میانی سب نحوه   به فضاهای تجاری مرتبط  خدمات می  ب تسهیل در  را  اجتماعی  فضاهای  و  شود 

بودنشان افزایش    bیا    aکند. لذا هرچه فضاها در جایگاه دورتری نسبت به فضای میانی قرار داشته باشند احتمال  می

ت تشریح  شوند. با استفاده از روابط ریاضی نحو فضا و معادالع تبدیل به فضاهای تک عملکردی می یابد و در واق می

 گردد. استخراج می 7شده جدول شماره

 
 ( 1399های فضایی. )ماخذ: نگارندگان،مقادیر عمق، یکپارچگی، ارتباطات و تفاوت  -6جدول  

 *M.D RRA R H مرکز تجاری 

 85/1 41/2 2/1 41/3 مهستان 

 86/0 37/1 75/0 02/3 آبادگران 

 35/0 18/1 17/0 35/2 البرز 

 

 میانگین عمق نسبی.1.5

با شاخص   رابطه  بیانگر حداکثر عمق میMDدر  باال  مقادیر  سیرکوالسیون  ،  یابد،  کاهش  میزان عمق  باشد. هرچه 

صورت کالبدی صلب فرض  یابد. اگر کل مجموعه بهفزایش میگردشی فضا ارتقا یافته و میزان نفوذپذیری مجموعه ا 

  ، کهبد در حالییارای فضای میانی افزایش میهای داطور تفکیک فضایی نسبت به سیستمشود، عمق فضایی و همین

های دارای فضای میانی، عمق سیستم به دلیل ایجاد عمق میانی، دارای سیرکوالسیون گردشی  در مقابل در سیستم

و بررسی    6گردد. با توجه به جدول شماه  باالتر بوده و با ایجاد یکپارچگی، کاهش عمق در کل سیستم مشاهده می

را دارد که با داشتن باالترین درصد اشغال فضای میانی    35/2وعه تجاری البرز کمترین میزان عمق ، مجمM.Dفاکتور

وجود  %( و قرارگیری گره اصلی در ابتدای ورودی، میانه فضا و انتهای فضا، توزیع فضایی مطلوبی در سیستم به  48/41)

  41/3مرکز تجاری مهستان با داشتن عمق    در مقابل  آورده و نفوذپذیری و گردش فضایی را سهولت بخشیده است.

  و میانۀ باشد که گره اصلی فضایی عمال در انتها  % فضای میانی از کل مساحت مجموعه می  65/6دارای تنها مساحت  

 باشند.  فضا وجود نداشته و فضاها دارای نفوذپذیری بسیار اندکی می

 

 فاکتور تفاوت فضا2.5 

فضا و عملکردهای گوناگون داللت دارد و گویای این اصل است که فضاها تنها    هایاین شاخص بر تفاوت میان ویژگی

پیوندی، عمق فضایی، کنترل  ها نظیر همباشند که میان خصوصیات کارکردی آندر صورتی دارای عملکرد صحیح می

یکپارچگی بود.    های قابل توجهی وجود داشته و بتوان در یک سیستم شاهد تنوع وفضایی و ارتباطات فضایی، تفاوت

(  35/0باشند و درنظر گرفتن عدد )با توجه به این موضوع که مقادیر نزدیک به صفر دارای باالترین تفاوت فضایی می

(  85/1ترین سیستم فضایی است و در مقابل مرکز تجاری کوثر با عدد )در مجموع تجاری البرز، این مرکز دارای متنوع

های مختلف فضا توسط کاربر را کاهش  باشد که امکان تشخیص عرصهدارا می  کمترین تفاوت فضایی در عملکرد را

 همراه دارد. دهد و کاهش تعامالت اجتماعی را بهمی

نقش شاخص فضای میانی در انتهای    های بسیار کوچک در انتهای مرکز تجاری مهستان، عمالً تانهبه دلیل قرارگیری آس 

یابد. در مقابل مرکز تجاری البرز به دلیل وجود  داقل مطلوبیت گرایش میمرکز حذف شده و میزان توزیع فضایی به ح
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اند. در تجاری آبادگران به  ای متوازن با یکدیگر قرار گرفتهمساحت باال کلیه فضاها در رابطه  سه فضای میانی با درصد 

دی، توزیع فضایی در انتهای سیستم  مانند سد کالبها در انتهای مرکز  وجود مغازهدلیل عدم ادامه فضای میانی تا انتها و  

 دچار اختالل شده است و عدد تفاوت فضایی باال رفته است.

 یکپارچگی نسبی فضا.3.5

پیوندی نسبی  ( بعد از محاسبات حاصل شد که نشانگر یکپارچگی و هم17/0در مجموعه البرز برای این فاکتور عدد )

بوده و درجه تفکیک    1( حاصل شد که باالتر از  02/1مهستان عدد ) باالی سیستم است و در مقابل برای مجموعه  

( دارای یکپارچگی  75/0دهد. همچنین مرکز تجاری آبادگران نیز با داشتن یکپارچگی با عدد ) باالی سیستم را نشان می 

ستردگی وسیع  باشد. این امر بیانگر این مطلب است که قرارگیری فضاهای میانی با گ مطلوب و کارایی قابل قبول می 

های اصلی  پیوندی بیشتر در اطراف این گرهمگیری هدر مرکز فضاهای تجاری بدون مانع بصری و کالبدی، سبب شکل

ارتباطی شده که منجر به تجمیع فضاهای موجود، متناسب با نیاز کاربران گردیده و در نهایت کارایی عملکردی مجموعه  

تان در انتهای مجموعه دو فضای میانی وجود دارد اما یکپارچگی فضایی به  دهد. اگرچه در مجموعه مهسرا افزایش می

 دلیل مساحت کم این فضاها و مکان قرارگیری نامناسب آن، محقق نگردیده است. 

 

 افزارینتایج تحلیل نرم.6 

لیل براساس  برای پالن هر کدام از مراکز تجاری ارائه شده و تح  Depthmapافزار  در این مرحله نتایج حاصل از نرم

  8پیوندی فضاها و در جدول شماره  میزان هم 7پیوندی و عمق فضاها صورت گرفته است. در جداول شماره درجه هم

 گردد.میزان عمق نسبی فضاهای مراکز تجاری مستخرج از نرم افزار مشاهده می

 
 ( 1399پیوندی فضایی. )ماخذ: نگارندگان،میانگین هم  -7جدول شماره  

     

رسد که مرکز تجاری البرز  گونه به نظر میاین  6با توجه به مقادیر به دست آمده و نتایج حاصل شده در جدول شماره 

باشد. با وجود این نکته که تعداد فضاهای موجود در  تر و در کنار آن عمق نسبی کمتری میپیوندی مطلوبهمدارای  

باشند اما فضاها در مجموعه مهستان در خارج حلقه و  بیشترین تراکم فضایی در دو مرکز البرز و مهستان یکسان می 

مرکز تجاری البرز دارای تعداد    8و    7مقادیر جدول    باشند که با درنظر گرفتن در مجموعه البرز در داخل حلقه می

را عمومی فضاها  بوده که  کاربران در مجموعه  استفاده  موثرتر جهت  و  بیشتر  فضایی  نفوذپذیری  ارتباطات  کرده،  تر 

ری  تر کرده و در نهایت کارایی مجموعه را با توجه به موقعیت قرارگیهای فضایی را مطلوبفضایی را باال برده، دسترسی

 های فضایی، ارتقا بخشیده است.  فضاهای میانی و درصد اشغال فضایی باالی واسط

 
 ( 1399میانگین عمق نسبی. )ماخذ: نگارندگان، -8جدول شماره  

 ( Maxبیشترین ) ( Aveمیانگین ) ( Minکمترین ) مرکز تجاری

 3309/3 6634/2 2068/2 البرز

 ( Maxبیشترین ) ( Aveمیانگین ) ( Minکمترین ) تجاریمرکز 

 4374/0 3523/0 2998/0 البرز

 869/2 5112/1 92254/0 آبادگران 

 2591/3 5156/2 62532/1 کوثر 



 1400خرداد  ،41، شماره18دوره  371 
375-357  

 1047/3 4886/2 8825/1 آبادگران 

 3833/3 7868/2 3296/2 کوثر 

 

ترین  پیوندی و اتصال باال و آبی نمایانگر پایینرنگ قرمز نشانگر هم  Depthmapهای حاصل از نرم افزار  در خروجی

آمده است. رنگ نارنجی، رنگ    9باشد که در ادامه درجدول شماره  افزاری میپیوندی و اتصال در تحلیل نرمهم  میزان

گیرند. رنگ قرمز  پیوندی و اتصال فضایی قرار میتر همرنگ به ترتیب، در مراحل پایینزرد و سپس رنگ سبز و آبی کم

ندی فضایی، این  بباشد. در پیکرهپیوندی فضا میدارای بیشترین گستردگی در مرکز تجاری البرز در نمودار تحلیل هم

عرصه به فضاهای مکث، نشستن و عبور با حضور عناصر طراحی معماری مانند کافه، آبنما و فضای سبز اختصاص داده  

وجود آورده است. در مقابل مرکز تجاری  پذیری، سیالیت و پیوستگی فضایی مجموعه را بهشده است که در ادامه تجمع

پیوندی و اتصال کمتر است که این  های میانی و جایگاه آن، دارای درجه هممهستان با درنظر گرفتن درصد اشغال فضا

 دهد.  امر با ایجاد نفوذپذیری کمتر، کارایی عملکردی مجموعه را کاهش می 

 
 (1399پیوندی فضا و اتصال. )ماخذ: نگارندگان،لفه همبرحسب مؤ Depthmapافزار : خروجی گرافیکی نرم9جدول شماره 

 مرکز تجاری آبادگران  مرکز تجاری البرز ز تجاری مهستان مرک پارامتر نحو 

 
پیوند پارامترهم

 ی فضا

 
  

 
پارامتر  اتصال  

 فضایی

 
  

 

افزاری نیز رنگ قرمز جز در البی اصلی جلوی ورودی و البی فرعی مجموعه در راستای البی اصلی، در  در تحلیل نرم

شود.  های فرعی در سایر فضاها دیده نمیپیوستگی فضایی جز در یکی از کریدورباشد و  نقاط دیگر فضا قابل رؤیت نمی

و  های استخراج شده چنانچه فضاهای میانی، نقش واسطه فضایی را ایفا کرده  فزاری و خروجیابا توجه به تحلیل نرم

با افزایش  ها و ورودی اصلی مجموعه را داشته باشند، فضا نفوذپذیری بیشتری یافته و  عملکرد میانجی فضایی بین مغازه

 باشد. این خروجی قابل رؤیت می 9یابد. در ادامه در جدول پذیری افراد افزایش میتعامالت اجتماعی، حضور

تری است که این امر با  پیوندی کم مرکز تجاری مهستان با درنظر گرفتن درصد اشغال فضاهای میانی، دارای درجه هم

دنبال  دهد. در مرکز تجاری البرز توالی فضاهایی که بهایجاد نفوذپذیری کمتر، کارایی عملکردی مجموعه را کاهش می

درنظر گرفتن  اند و وجود ارتباطات فضایی مناسب و ایجاد ساختارهای چندضلعی )حلقه( بیشتر بوده و با  هم قرار گرفته
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به سایر نمونهکارایی عمل  R.R.A  شاخص با وسعت  ها را دارا میکردی بهتری نسبت  باشد. در واقع فضاهای میانی 

کنند و با افزایش  گسترده در پیدایش ساختار حلقه یا فضاهای چندضلعی در ساختار مراکز تجاری نقشی کلیدی ایفا می

افزاری نیز این امر  ند که در تحلیل نرمبخش ارتقا می  پذیری فضا، بازده عملکردی مجموعه رامیزان نفوذپذیری و انعطاف 

به روشنی قابل درک است. مرکز تجاری آبادگران دارای بهترین میزان اتصال فضایی است که نمایشگر خوانایی مجموعه  

جاری البرز دارد که در کنار  پیوندی کمتری نسبت به مرکز تباشد اما درجه همبه دلیل البی گسترده در ورودی می

 دهد.تری نسبت به مرکز تجاری البرز قرار میکارایی مجموعه را در درجه پایین  صل شده، میزان های حا کمیت

 
 یابی و سطح اشغال فضای میانی.  کردی فضایی با در نظر داشتن مکانهای کارایی عملمقایسه شاخص -  10جدول شماره 

 (1399)منبع: نگارندگان،
 

 جایگاه فضای میانی 
 دسترسی( اتصاالت )قابلیت 

R 

 عمق فضایی 

M.D 

 یکپارچگی فضایی 

R.R.A 

 تفاوت فضایی 

H* 

  

 کاهش نسبت توده به فضا  -

  - های متعدد             اد حلقهایج-

 افزایش گردش فضایی 

هش  کا -

عمق فضایی      

افزایش    -

 پذیری نفوذ

هم- و  ایجاد  پیوندی 

مطلوب  انعطاف پذیری 

دلیل   به  فضاها  بین 

و  دسترسی   کالبدی 

 بصری مناسب 

ترین میزان توزیع  مطلوب

فضایی و افزایش تعامالت  

 اجتماعی 

های چند ضلعی تنها  ایجاد حلقه  - 

  - در اطراف فضای میانی         

تک   فضاهای  تعداد  افزایش 

 ارتباطی 

 گردش فضایی متوسط  -

دارای عمق  -

فضاااااایاای  

 متوسط

باه   )نزدیاک 

الااااگااااوی  

 مطلوب(

پااذیااری   - انااعااطاااف 

فضااااایای             ماتاوساااط 

باه    - نزدیاک  خواناایی 

حاالات مطلوب باه دلیال 

 مرکزیت فضای میانی

ماتاوسااااط   تاوزیاع  دارای 

فضااایی و ایجاد اختالل در  

این شااخص به دلیل وجود  

 سد کالبدی در انتهای فضا

 

به    - ارتباط  تک  فضاهای  وجود 

 میزان باال  

 گردش فضایی بسیار نامطلوب  -

عاااماااق    -

 فضایی باال  

حااداقاال    -

 نفوذپذیری

و  پذیرانعطاف- ی 

پیوندی فضایی در نا  هم

 ترین حالت مطلوب

ضعیف توزیع  دارای  ترین 

ارتباطات   حداقل  و  فضایی 

 اجتماعی 

 

کشیدگی فضاهای میانی در تجاری البرز از ابتدا تا انتهای مجموعه در راستای کشیدگی مجموعه قرار دارد و با ایجاد  

ها  ای از مغازهدهد. این امر در مرکز تجاری آبادگران به دلیل قرارگیری مجموعهافزایش میتداوم بصری، درجه نفوذ را  

شکنند، سبب کاهش  هندسی منقطع کرده و ساختار حلقه را می  که تداوم بصری و حرکتی را در راستای کشیدگی 

 . میزان کارایی عملکردی شده است
 

 گیرینتیجه 

های مربوط ن نتایج حاصل شده از ارزیابی بخشبا در نظر گرفت اصل گردید که درباره سطح سطح اشغال این نتیجه ح 

رسد که با گسترش فضاهای میانی و افزایش مساحت آن در سازمان فضایی مراکز  به نظر می  "عمق"و    "اتصاالت"به  
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با واسطه قرار گرفتن بین فضای   این عنصر در نقش یک فضای میانجی ظاهر گردیده و  ورودی و فضاهای  تجاری، 

چه این گسترش مساحت  گردد. هرایی مناسب در مجموعه میها(، سبب سهولت دسترسی و گردش فضتجاری )مغازه

تر شدن  پذیری فضاها در راستای عمومیفضایی، میزان نفوذپذیری و انعطافدر مجموعه افزایش یابد، کاهش عمق  

افزایش می تجاری  مکان  یابد.مجموعه  بخش  مؤلفه  با یابی  در  نظیر  ارزیابی  فضایی"و    "یکپارچگی"هایی  و    "تفاوت 

پیوندی فضاها در مجموعه تجاری افزایش یابد، تفکیک فضایی به حداقل میزان  مشخص گردید که چنانچه هم  "عمق "

ها مشاهده گردید، اگر فضای میانی مانند البی اصلی مجموعه در  گونه که در بخش تحلیل دادهرسد. همانخود می

خدمات متنوع امکان تجمیع یا   وعه قرار گیرد و بتواند با ارائۀور اصلی ورودی و در راستای کشیدگی هندسی مجممح

یابد. صرف وجود  مین کند، کارایی عملکردی مجموعه افزایش میاطراف را متناسب با نیاز کاربر تأتفکیک از فضاهای  

یر قابل توجهی ندارد بلکه قرارگیری فضای میانی و کشیدگی  ثمجموعه تأفضای میانی در ورودی بنا بر ارتقاء کارایی  

ها( به فضای میانی با ایجاد تمایز عملکردی،  رسی کلیه تک فضاهای تجاری )مغازهآن در راستای هندسی مجموعه و دست

از عرصه بهرهامکان استفاده  ارتباطات اجتماعی را در  افزایش داده و  از  های گوناگون فضا توسط خریداران را  مندی 

سازد. همچنین این الگو با ایجاد ارتباطات فضایی یکپارچه )ساختار حلقه( و کاهش عمق  عملکردهای متنوع ممکن می

های داخلی یکدست، عمق دیداری  جاری افزایش داده و با حذف جدارهفضایی، ارتباطات بصری کاربران با فضاهای ت

کن، گستردگی فضای میانی از البی ورودی اصلی تا آستانه آخرین  دهد. لذا در بهترین حالت مممجموعه را گسترش می

پذیری  با ایجاد گردش فضایی مطلوب، نفوذپذیری مناسب و افزایش انعطافیابد و  فضاهای تجاری مجموعه، گسترش می

فضاییدر   مجموعه- سازمان  مطلوعملکردی  عملکردی  کارایی  میزان  باالترین  خلق  مسبب  تجاری،  این  های  در  ب 

توان در الگوی چیدمان فضایی در  رسد که از نتایج پژوهش حاضر میگردد. بنابراین چنین به نظر میها میموعهمج

شود که با قرار  دهی  ای سازمانگونهتواند بهبندی فضاهای تجاری میهطراحی مراکز تجاری استفاده کرد. الگوی پیکر

آن و گسترش  افزایش  و  میانی  فضاهای  ساخدادن  در  تعامالت  ها  فضایی،  واسط  عنوان  به  تجاری  مراکز  فضایی  تار 

 های تجاری را ارتقا داد.اجتماعی کاربران را در نحوه استفاده از فضا افزایش داده و کارایی عملکردی مجموعه
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 مقاالت:

مندی مسکن با رویکرد  ساختارشناسی مفهوم رضایت "  .(1399)منش، کمال.  یرهبریاشار؛ ذبیحی، حسین و    اصالنیان،
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های بومی شیراز، از عهد  بندی فضایی خانهخوانش نحوی تداوم و تغییر در پیکره".  (1399)  بازایی، محمد و همکاران.
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