تبیین جایگاه فضاهای میانی بر ارتقای میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری شهر قزوین (مطالعه

موردی مراکز تجاری البرز ،آبادگران و مهستان در شهر قزوین)
معماری در فضاهای تجاری نقش مهمی در دستیابی به موفقیت احتمالی دارد .کارایی عملکردی در فضاهای داخلی مراکز
تجاری از مهمترین معیارهایی است که موفقیت مجموعههای تجاری را از منظر اقتصادی تضمین مینماید .نحوه توزیع
فضاهای داخلی با درنظر گرفتن پیوند میان آنها ،از عوامل مؤثر بر ویژگیهای پیکرهبندی فضایی مراکز تجاری و کارایی
عملکردی آنها می باشد .هدف از این پژوهش بررسی این مطلب است که در سازمان فضایی مراکز تجاری ،فضاهای میانی
چگونه می توانند سبب ارتقاء کارایی عملکردی مجموعه شوند .جامعه آماری در این پژوهش سه مرکز تجاری در شهر قزوین
است که بر مبنای دو متغیر "مکانیابی" و "میزان سطح اشغال" فضاهای میانی مورد بررسی قرار گرفتهاند .ابزار سنجش جهت
تجزیه و تحلیل عملکرد مراکز تجاری ،تکنیک نحوفضا میباشد که در این زمینه با بهرهگیری از نمودارهای توجیهی (گرافها)،
روابط ریاضی و نرمافزار نحو فضا ( ) Space Syntaxبه بررسی روابط فضایی پرداخته شده است .راهبرد مورد استفاده در
پژوهش ،از نوع کمّی خواهد بود .با ارزیابی اطالعات حاصل شده ،الگوی مناسب جهت تعیین جایگاه فضاهای میانی در راستای
ارتقاء میزان کارایی عملکردی مراکز تجاری و افزایش ارتباطات اجتماعی کاربران بهدست آمد .یافتههای پژوهش حاکی از این

است که تحقیقات صورت گرفته میتواند راهنمای مؤثری در روند طراحی مراکز تجاری واقع شده و عوامل کارآمد در
راستای تحلیل منطق اجتماعی حاکم بر این مراکز را تبیین گرداند.
اهداف پژوهش:
 .1خوانش سازمان فضایی مراکز تجاری منتخب با تکیه بر جایگاه فضای میانی در شهر قزوین بر اساس تکنیک نحو
فضا.
 . 2تبیین الگویی بهینه در راستای چگونگی قرارگیری فضاهای میانی در مراکز تجاری در جهت ارتقاء کارایی
عملکردی مجموعه.
سواالت پژوهش:
 .1فضای میانی به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساختار کالبدی -فضایی مراکز تجاری چگونه میتواند بر ارتقای
کارایی عملکردی آن تاثیرگذار باشد؟
 .2با در نظر گرفتن دو شاخص "سطح اشغال" و "مکان یابی" فضای میانی در مراکز تجاری ،کدام الگوی فضاهی
میانی ،کارایی عملکردی مناسب تری را خلق می کند؟
کلیدواژهها :معماری مرکز تجاری ،فضای میانی ،کارایی عملکردی ،چیدمان فضای ،شهر قزوین.

مقدمه
در دوران معاصر ،مراکز تجاری عالوه بر نقش اقتصادی دارای نقشی اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری هستند.
این موضوع دلیلی است بر گرایشهای بهوجود آمده در طراحی فضاهای داخلی در راستای سازماندهی مراکز تجاری،
تا بتوان به طراحی یک مرکز خرید مطلوب در محیط رقابتی موجود دست یافت .تدوین طرح داخلی مراکز خرید بر
این اصل استوار است که با طراحی و سازماندهی مسیرهای حرکتی و بهرهگیری از تأثیرات بصری و روانی ،بتوان
راهنمای خریداران در طول فعا لیت خرید بوده و باالترین رضایت را برای آنان فراهم آورد .این موضوع خود منجر به
باالترین بازده عملکردی بنا میشود زیرا روند خرید ،به معنایی عمیقتر و جامعتر از خرید و فروش براساس نظام
عرضه و تقاضا داللت دارد .براساس این فهم ،مجتمعهای تجاری به فضاهایی جهت تجمعات اجتماعی تبدیل می-
شوند که افراد با جمع شدن در آن ها به سپری کردن اوقات فراغت خود مشغول گشته و با ارتقاء تعامالت اجتماعی،
مدت زمان سپری شده توسط افراد در آنها باال میرود .بهطورکلی ،پیکرهبندی فضایی ،رابطه بین حداقل دو فضا در
هر طرح ساختمانی است که این روابط ،چگونگی رویارویی افراد با فضاهای داخلی را از منظر الگوهای رفتاری و
موقعیتیابی فضاهای داخلی ،نشان میدهند و در نهایت می تواند منجر به تغییر ماهیت روابط فضایی شده و تعریف
جدیدی از میزان مطلوبیت فضایی را ارائه نمایند .براین اساس ،مراکز تجاری ،فضاهای واسط را در راستای هدف و
عملکرد موردنظر خود خلق و به خدمت میگیرند .معانی اجتماعی در فضاهای درونی رخ میدهد و به خدمت گرفتن
فضا وابسته به روابط بین افراد در مراکز تجاری میباشد .روابط عملکردی مابین فضاهایی که بازتابی از حضور انسان-
ها است ،خلق میگردد که این حضور انسانی شامل چگونگی شکلگیری الگوهای فکری همسو با معانی اجتماعی ،در
ارتباط با فضاهای داخلی است .از مهمترین دستاوردهایی که شاخصههای یک جامعه مطلوب را مشخص میکند،
روشی است که فضاها را در راستای دستیابی به اهداف انسانی سازماندهی میکند .اگر پیکرهبندی فضایی یک
محیط ،بر مبنای مؤلفههای مؤثر بر کارایی عملکردی شکلگیرد ،رفتار عملکردی آن محیط در راستای دستیابی به
محیطی مطلوب قابل پیشبینی خواهد بود .در عمل ،کارایی مرکز تجاری ،زیستپذیری بنا در انطباق با
عملکردهایش است که در راستای رسیدن به مجموعهای از عملکردهای همگن و نه فقط عملکرد اقتصادی باشد.
فضای تجاری زمانی برای کاربران و خریداران کارآمد است که بتواند آنها را در فعالیتهای متنوع مشارکت دهد
بدون آنکه آنها را متحمل تجربه ای ناخوشایند گرداند .اگر کاربران فضا ،به عنوان عناصر اصلی در تعریف ساختار
محیط فرض شوند آنگاه میتوان آنها را در سلسله نظام اجتماعی -کالبدی محیط ،در مرکز یک ساختار چندالیه از
فضاهای واسط تصور کرد .این فضاهای واسط ،حرکتی ساده و متعادل را برای خریدار ،از طریق قادر ساختن او به
تماشای کلیه فضاها فراهم میکند که از شکلگیری نقاط منفصل بصری (تفکیک فضایی) تا نقاط جذاب ،او را به
عبور آهسته از ابتدا تا انتها در مسیرهای حرکتی تعریف شده وادار میکند که این امکان ،می تواند عاملی مثبت برای
ارتقای کارآمدی عملکرد مراکز خرید باشد .زمانی که فضایی دارای ارتباطات فضایی گسترده با سایر فضاها در یک
مجموعه باشد ،میزان دسترسی و قابلیت استفاده از فضا برای کاربران افزایش مییابد که فضاهای واسط و میانی این
سهولت دسترسی را برای کاربران فراهم میکنند .از این رو ،در این پژوهش سعی بر آن است که به نقش فضای میانی
به عنوان یک فضای واسط بین ورودیها و فضاهای تجاری از یکسو و ارتقای کارایی و بهرهوری مراکز تجاری از
سویی دیگر بپردازد.
بررسی پیشینه پژوهش گویای این مطلب است که تا کنون پژوهشی در راستای تبیین الگوی فضای میانی در راستای
ارتقاء کارایی عملکردی مراکز تجاری با تکیه بر تکنیک نحو فضا صورت نگرفته است .با این وصف ،پارهای از

پژوهشها در زمینه های مرتبط با کارایی عملکردی انجام شده است .مصطفی و همکارش ( )2013در پژوهشی ،با
درنظر گرفتن حیاط مرکزی به عنوان متغیر به پژوهشی در راستای دستیابی به بهرهوری مطلوب در الگوهای متعدد
منازل مسکونی در اربیل کردستان پرداخته است .خان ( )2012به بررسی الگوهای مراکز درمانی پرداخته و
شاخصهای تبیینکننده راندمان عملکردی در بخشهای بستری مراکز درمانی را استخراج نمودهاست .در پژوهشی
که توسط کیایی و همکاران ( )1396انجام شده است به ارزیابی نقش حیاط در ارتقاء کیفیت عملکردی مسجد با
توجه به موق عیت قرار گیری آن پرداخته شده است و با استفاده از روش نحو فضا و روابط ریاضی کارایی عملکردی در
فضا ،به الگوهایی کارامد در زمینه مکان یابی حیاط در الگوی مساجد دست یافته است .از همین پژوهشگران()1396
پژوهشی در زمینه جایگاه ایوان در مساجد در جهت ارتقا راندمان عملکردی مساجد در دست است .مسعودی نژاد
( )1395به گونه بندی بازارهای ایران از منظر تنوع ساختاری و اجتماعی پرداخته و با استفاده از نحو فضا توصیفات
یگانه از بازار ایرانی به چالش کشیده شده است.
در پژوهش پیشرو جهت ارزیابی دادهها و تحلیل فضاها ،از روش توصیفی -تحلیلی بهره گرفته شده است .نوع
استدالل به کار رفته در تجزیه و تحلیل دادهها به صورت استنتاجی و از نوع قیاسی میباشد .به این جهت ،متغیر
«گستردگی فضای میانی» و «موقعیت آن» در نظام فضایی متغیر مستقل و کارایی عملکردی فضای میانی متغیر
وابسته معرفی گردیدند .در راستای این اهداف ،شاخصهای مؤثر بر میزان کارایی عملکردی محیطهای تجاری
استخراج شده که در نهایت منجر به شکلگیری چارچوب نظری پژوهش شده است .مرحله دوم ،شامل معرفی نمونه-
های موردی پژوهش است که در این خصوص سه مرکز تجاری ،از مراکز تجاری شهر قزوین ،انتخاب گردید ،که از
منظر موقعیت قرارگیری فضاهای میانی و میزان سطح اشغال با یکدیگر متفاوت میباشند و در ادامه نمودارهای
توجیهی برای هر کدام از نمونه های منتخب ترسیم گردید .از تجریه و تحلیل این نمودارها ،اطالعاتی همچون نحوه
توزیع فضاها ،میزان عمق فضاها ،چگونگی پیکرهبندی فضا و نحوه ارتباط میان ریزفضاها قابل استخراج است .در گام
بعد ،در راستای رسیدن به میزان کارایی مطلوب ،از روابط ریاضی نحو فضا که از راهکارهای پیشنهاد شده است،
بهرهگرفته میشود .دادههای الزم جهت بهکارگیری این روابط ،از تحلیل نتایج گرافها به دست میآیند .این روابط
ریاضی با محاسبه میزان همپیوندی نسبی ،تقارن نسبی فضا ،میانگین عمق فضا ،کارایی عملکردی یک محیط را
محاسبه مینماید و تفاوتهای طرح فضا را بر اساس پیکرهبندی متنوع فضا به نمایش در میآورد .در راستای
نمایاندن میزان همپیوندی فضاها که با شاخص نفوذپذیری در ارتباط است و اتصاالت موجود در فضا که درجات
خوانایی مجموعه را به نمایش در میآورد ،از نرمافزار  Depthmapبهره گرفته شده است.
نتیجهگیری
درباره سطح سطح اشغال این نتیجه حاصل گردید که با در نظر گرفتن نتایج حاصل شده از ارزیابی بخش های
مربوط به "اتصاالت" و "عمق" به نظر می رسد که با گسترش فضاهای میانی و افزایش مساحت آن در سازمان
فضایی مراکز تجاری ،این عنصر در نقش یک فضای میانجی ظاهر گردیده و با واسطه قرار گرفتن بین فضای ورودی
و فضاهای تجاری (مغازه ها) ،سبب سهولت دسترسی و گردش فضایی مناسب در مجموعه میگردد .هر چه این
گسترش مساحت در مجموعه افزایش یابد ،کاهش عمق فضایی ،میزان نفوذپذیری و انعطافپذیری فضاها در راستای
عمومیتر شدن مجموعه تجاری افزایش مییابد .در بخش مکانیابی با ارزیابی مؤلفه هایی نظیر "یکپارچگی" و
"تفاوت فضایی" و "عمق" مشخص گردید که چنانچه همپیوندی فضاها در مجموعه تجاری افزایش یابد ،تفکیک
فضایی به حداقل میزان خود میرسد .همانگونه که در بخش تحلیل دادهها مشاهده گردید ،اگر فضای میانی مانند

البی اصلی مجموعه در محور اصلی ورودی و در راستای کشیدگی هندسی مجموعه قرار گیرد و بتواند با ارائهی
خدمات متنوع ا مکان تجمیع یا تفکیک از فضاهای اطراف را متناسب با نیاز کاربر تامین کند ،کارایی عملکردی
مجموعه افزایش مییابد .صرف وجود فضای میانی در ورودی بنا بر ارتقاء کارایی مجموعه تأثیر قابل توجهی ندارد
بلکه قرارگیری فضای میانی و کشیدگی آن در راستای هندسی مجموعه و دسترسی کلیه تک فضاهای تجاری
(مغازه ها) به فضای میانی با ایجاد تمایز عملکردی ،امکان استفاده از عرصههای گوناگون فضا توسط خریداران را
افزایش داده و ارتباطات اجتماعی را در بهرهمندی از عملکردهای متنوع ممکن میسازد .همچنین این الگو با ایجاد
ارتباطات فضایی یکپارچه (ساختار حلقه) و کاهش عمق فضایی ،ارتباطات بصری کاربران با فضاهای تجاری افزایش
داده و با حذف جداره های داخلی یکدست ،عمق دیداری مجموعه را گسترش میدهد .لذا در بهترین حالت ممکن،
گستردگی فضای میانی از البی ورودی اصلی تا آستانه آخرین فضاهای تجاری مجموعه ،گسترش مییابد و با ایجاد
گردش فضایی مطلوب ،نفوذپذیری مناسب و افزایش انعطافپذیری در سازمان فضایی-عملکردی مجموعههای
تجاری ،مسبب خلق باالترین میزان کارایی عملکردی مطلوب در این مجموعهها میگردد .بنابراین چنین به نظر می-
رسد که از نتایج پژوهش حاضر میتوان در الگوی چ یدمان فضایی در طراحی مراکز تجاری استفاده کرد .الگوی
پیکرهبندی فضاهای تجاری میتواند به گونهای سازماندهی شود که با قرار دادن فضاهای میانی و افزایش و گسترش
آن ها در ساختار فضایی مراکز تجاری به عنوان واسط فضایی ،تعامالت اجتماعی کاربران را در نحوه استفاده از فضا
افزایش داده و کارایی عملکردی مجموعههای تجاری را ارتقا داد.
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