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چکیده
که در سطح شهر تهران نیز مورد توجه  مجتمع های تجاری از جمله پدیده های نوین در توسعه شهری دهه های اخیر هستند 
گرفته اند. چنین پدیده  هایی در شهر دارای اثرات قابل توجه بوده و برای شناسایی اثرات و برنامه ریزی برای آنان،  جدی قرار 
گیرند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سئوال است  گونه های آن مورد تحلیل قرار  ضروری است ماهیت پدیده و انواع 
گونه بندی  خصوص  در  شده  ح  مطر معیارهای  و  چیست  جهانی  ادبیات  در  تجاری  مجتمع های  دسته بندی  معیارهای  که 
مجتمع های تجاری تا چه اندازه منطبق بر مجتمع های تجاری در شهر تهران بوده است. بدین منظور مجتمع تجاری کوروش 
این مجتمع تجاری دارای  گردیده  است.  انتخاب  این پژوهش  شهرداری تهران به عنوان نمونه موردی   5 واقع در منطقه 
ویژگی هایی مانند کاالی تخصصی، فضای تفریحی و ... است که مجموعه ویژگی های مجتمع های تجاری را همزمان دارد. در 
قالب فرایند و روش تحقیق این پژوهش، ابتدا معیارهای ریخت شناسی براساس ادبیات موضوع تدوین و تبیین شدند. با توجه 
ح شده در مبانی نظری و ادبیات موضوع، از طریق پرسشنامه و برداشت محلی اقدام به جمع آوری و تحلیل  به معیارهای مطر
اطالعات گردید. تحلیل داده ها نشان داد که ریخت شناسی مجتمع تجاری کوروش، شامل ویژگی های چندگونه از مجتمع های 
کاالی تخصصی، حوزه زمانی مؤثر 40 دقیقه، اولویت استفاده از فضای تفریحی به جای خرید و ساختار  تجاری است. وجود 
ترکیب صنوف، متفاوت از نمونه های جهانی است. بر این اساس، آنچه امکان ساخت مجتمع های تجاری با شرایط متفاوت 
ح تفصیلی تهران و فقدان قوانین و ضوابط  از نمونه های جهانی را ممکن می سازد، ضوابط ساخت وساز پیش بینی شده در طر
کم ساختمانی و ارتفاع ساختمان( نمی توان نسبت  مختص مجتمع های تجاری است. با ارائه چند شاخص محدود )مانند ترا
به احداث مجتمع های تجاری اقدام کرد. متغیرهایی مانند حوزه کشش، تأثیرات و معیارهای فضایی مؤثر بر پیرامون مجتمع 

تجاری می توانند در ریخت شناسی مجتمع های تجاری اثرگذار باشند. 

کوروش، منطقه 5، تهران. گان کلیدی: مجتمع های تجاری، ریخت شناسی، مجتمع  واژ
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1. مقدمه
پدیده  های توسعه ای در درون شهرها دارای اثرات مختص به خود 
مجتمع های  است.  علمی  تبیین  نیازمند  آنها  برنامه ریزی  و  بوده 
رو به رشد در  از پدیده های نوظهور و   به عنوان یکی 

ً
تجاری1 اخیرا

تبیین مجتمع های  و  برای شناسایی  تهران مطرح شده اند.  شهر 
خود  شرایط  براساس  گون  گونا کشورهای  و  سازمان ها  تجاری، 
مثال،  طور  به  کرده اند.  استفاده  را  مختلفی  جنبه های  و  معیارها 
و  اروپا  برای  دسته بندی  بین المللی،  تجاری  مجتمع های  شورای 
تجاری  مجتمع های  شورای  یا  است،  کرده   ارائه  را  متحده  ایاالت 
آفریقا، معیارهای متفاوتی را مشخص می کند. اما در ایران، باوجود 
روند فزاینده ساخت وساز این مجتمع های تجاری، به نظر می رسد 
ابعاد و معیارهای مؤثر مورد شناسایی قرار نگرفته اند. هدف اصلی 
این پژوهش، در وهله نخست شناسایی معیارهای مناسب برای 
به  پاسخ  و  بوده  تهران  در  تجاری  مجتمع های  ریخت شناسی 
که مجتمع های تجاری در تهران تا چه اندازه با  این سئوال است 
معیارهای ادبیات جهانی انطباق دارند. برای این منظور، مجتمع 
تجاری  مجتمع های  جدیدترین  از  یکی  عنوان  به  کوروش  تجاری 
دارای  مجتمع  این  است.  گردیده  انتخاب  تهران  شهر  سطح  در 
معیارهایی مانند جذب مشتریان بسیار، فعالیت های تفریحی در کنار 
خرده فروشی و ترکیب خرده فروشی با کاالی تخصصی در کنار کاالهای 
مبانی  ابتدا  پژوهش،  سئوال  به  پاسخ  راستای  در  است.  عمومی 
گونه های  نظری و ادبیات جهانی در ارتباط با مجتمع های تجاری و 
شناسایی شده مورد مطالعه قرار گرفت. سپس شاخص های مناسب 
برای این دسته بندی ها از میان نظرات اندیشمندان استخراج و مدل 
گاهی  مفهومی پژوهش تدوین شد. پس از شناخت نمونه موردی و آ
از ویژگی های اقتصادی، شرایط محدوده پیرامونی، نظرات مشتریان 
به  پرسشنامه  اطالعات  تحلیل  یا  میدانی  برداشت  براساس   ... و 
تحلیل این عوامل پرداخته و مهم ترین عوامل مؤثر در دسته بندی 

مجتمع های تجاری شهر تهران ارائه می شود.

2. چارچوب نظری
معیارها و شاخص های دسته بندی مجتمع های تجاری در شهرها 
گیرند. در این  می تواند از مقیاس محله تا منطقه مورد بررسی قرار 
خود  شاخص های  و  معیارها  مختلف،  حرفه های  و  علوم  راستا، 
برای دسته بندی این مجتمع ها را با توجه به هدف و دیدگاه خود 
از جمله  بازاریابان و جامعه شناسان  اقتصاددانان،  ارائه می کنند. 
تجاری  مجتمع های  طبقه بندی  به  که  هستند  متخصصینی 
پرداخته اند. در اینجا پس از بررسی معیارها از دیدگاه علوم مختلف، 
که توسط شورای  دسته بندی مجتمع های تجاری در اروپا و آمریکا 

بین المللی مجتمع های تجاری بیان شده، ارائه می گردد. 
عمومی  توافق  فقدان  علت  به  تجاری  مجتمع های  گونه شناسی 
برای معیارهای طبقه بندی، امری به نظر دشوار می رسد. تا قبل 
تجاری  مجتمع های  با  مرتبط  پژوهش های  بیشتر   ،1970 دهه  از 
در  رو،  این  از  شده  است.  انجام  جغرافیا  علم  دانشمندان  توسط 
مجتمع های  مانند  واژه هایی  از  تجاری  مجتمع های  طبقه بندی 

1.Shopping Centre

غیره  و  خرده فروشی"3  "محدوده های  کسب وکار"2،  کز  "مرا خرید، 
که مرتبط با موقعیت مکانی   )Guy,1998a: 258( استفاده می شد
معیارهای  اخیر،  دهه های  در  اما  بودند.  تجاری  مجتمع های 
گسترده ای روبه رو  ریخت شناسی مجتمع های تجاری با تغییرات 
از آن جمله  که  شدند. در قالب این تغییرات، ابعادی اضافه شد 
خرده فروشان،  راهبردهای  انتخاب،  و  مشتریان  رفتار  به  می توان 
 Bromley andنک( کرد  اشاره  شهر  برنامه ریزی  و  زمین  توسعه 
 Thomas,1993; Brown, 1992; Davies, 1976, 1984; Guy,
 1980, 1994; Jomes and Simmons, 1990; O’Brien and Harris,

 .)1991;Brehney et al, 1981; Wrigley and Lowe, 1996
به  را  کز  مرا تقسیم بندی،  پایه ای ترین  و  مشهورترین  از  یکی 
مجتمع تجاری محله ای4، اجتماع5 و منطقه ای6 تقسیم می کند 
که سایر  گفت  )Dawson,1983; DesRosiers et al,1996(. می توان 
معیارها و ابعاد مرتبط با ریخت شناسی مجتمع های تجاری، بر پایه 
این دسته بندی مشهور قرار دارد. مجتمع های تجاری محله ای به 
عنوان پایین ترین سطح مقیاس مجتمع های تجاری مطرح است 
 Casazza( عمومی می شود  خدمات  و  روزانه  کاالهای  شامل  که 
به  خدمات رسانی  کز،  مرا این   .)et al,1985:4; Guy, 1998a:259
 Guy,1998a:259;( می دهند  انجام  را  مسکونی  محله  کنان  سا
و  است  هکتار  چهار  تا  یک  کز  مرا فضای   .)Dawson,1983:18
پاسخگوی نیازهای جمعیتی دو هزار و 500 تا 40 هزار نفر در فاصله 
کمتر از پنج دقیقه رانندگی است. شاخص پارکینگ در حدود چهار 
فضای پارک به ازای هر 100 مترمربع فضای اجاره ای ناخالص است 
 Casazza et al, 1985:4-6; Dawson, 1983:17-18; Welch,(
کز را در  کاربری زمین ارجحیت موقعیت مرا 1969:4(. برنامه ریزان 
که توسعه  دهندگان تجاری  محالت مسکونی می دانند، در حالی 
محالت  بلوک های  لبه  در  اصلی  مسیرهای  نزدیکی  به  تمایل 
و  این حالت، شاخص ها  مسکونی دارند )Dawson,1983:20(. در 
است،  مطرح  محله ای  تجاری  مجتمع های  برای  که  متغیرهایی 

کالبدی دارند. جنبه 
است.  اجتماع  تجاری  مجتمع های  به  مربوط  دسته،  دومین 
اطراف  در  انکر7  مستأجران  توسعه  بر  مشتمل  کز  مرا این  توسعه 
الحاق  یا  جدید  استورهای  دپارتمان  بزرگ،  گون  گونا مغازه های 
دپارتمان  کز  مرا این   .)Dawson, 1983:22( است  سوپرمارکت  به 
عنوان  به  نمی توانند  بنابراین  ندارند،  خط_کامل  استورهای 
کز  مجتمع تجاری منطقه ای تقسیم بندی شوند. همچنین این مرا
بازار بسیار بزرگ تری نسبت به مرکز محله هستند  دارای محوطه 
)Casazza et al, 1985:5; McKeever et al, 1977:4(. بنابراین مرکز 
 .)Casazza et al,1985:5(است مابین8"  "مرکز  صورت  به  اجتماع، 
کمتر  که در فاصله  جمعیت تحت پوشش 40 تا 150 هزار نفر است 

2.Business Center
3.Retail areas
4.Neighbourhood Shopping Centre
5.Community Shopping Center
6.Regional Shopping Center
7.Anchor
8.In-between center
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از 10-20 دقیقه رانندگی هستند. به ازای هر 1000 فوت مربع فضای 
 Casazza( اجاره ای ناخالص، چهار تا پنج فضای پارکینگ نیاز دارند
 et al,1985:5-6; Graham & Bible,1992; Dawson, 1983:22;
 California. State Board of Welch, 1969:5; Curtis,1983:18;
آنچه  با  اجتماعی  تجاری  مجتمع های   .)Equalization, 1983:2
مجتمع های  مابین  مقیاسی  است.  تعریف  قابل  ندارند  و  دارند 

تجاری منطقه ای و محله ای هستند.
گروه از این دسته بندی، مجتمع های تجاری منطقه ای  سومین 
با  ک  و پوشا کاالهای عمومی  کاالها، مبلمان،  که شامل  هستند 
تنوع بسیار می شوند. مهم ترین عنصر جذاب، دپارتمان استورهای 
خط_کامل است. به طور معمول دارای دو تا شش دپارتمان استور 
 Casazza et( با مساحت در حدود چهار تا 19 هزار مترمربع هستند
کز به دو  al,1985:5; Dawson,1983:24; Guy,1998a:259(. این مرا
کز ابرمنطقه ای1 قابل تقسیم هستند.  کز منطقه ای و مرا بخش مرا
کز ابرمنطقه ای، تعداد دپارتمان استورها سه یا بیشتر است  در مرا
فرامنطقه ای  یا  منطقه ای  مرکز  سایت   .)Casazza et al, 1985:5(
کز شهری چند سطحی و تا 40 هکتار برای  بین چهار هکتار برای مرا
نفر  به جمعیتی حدود 150 هزار  کز منطقه ای  مرا ابرمنطقه است. 
کمتر از 25 تا 30 دقیقه برای رسیدن به مرکز  که در فاصله سفری 
است، خدمات رسانی می کنند. این مجتمع های منطقه ای به طور 
متوسط پتانسیل حداقل 150 هزار مشتری را داشته و اندازه متوسط 

کر )12.4 هکتار( است )Curtis,1983:187(. در این سطح،  سایت 31 آ
کالبدی و فضایی، معیار زمان و تعداد دپارتمان  عالوه بر معیارهای 
کز دارد. استورها اضافه می شود که نشان از اهمیت اقتصادی این مرا

مجتمع های  گونی  گونا که  می دهد  نشان  موضوع  ادبیات  بررسی 
گسترش یافت تا در قالب بازنگری در معیارهای ارائه  تجاری به مرور 
کالسیک مجتمع های تجاری، پاسخگوی شرایط باشند. در  شده 
نتیجه معیارهای دیگری به منظور ریخت شناسی مجتمع های تجاری 
گردید. اندازه و عملکرد )benison and Davies1980:28 نک اضافه 

شکل گیری  زمان   ،)Reynolads,1993; Fernie,1995;Parker,1994
 ،)Guy,1994a:164-166( مالکیت و توافقات اجاره ،)Vernor, 1993(
توسعه دهند گان  و    )Guy,1998a:262; Guy,1998b( سفر  از  هدف 
)Guy,1998a; Bennison & Davies, 1980( از آن جمله هستند. در 
این راستا، دو نکته در خصوص معیارهای اضافه شده قابل توجه 
است. نخست آن که پژوهش هایی که متغیرهای جدید را پیشنهاد 
که ابعاد  می کنند، مربوط به دوره پس از دهه 1970 است. دوم آن 
بلکه  نیست،  تصمیم گیری ها  و  مباحث  محور  عنوان  به  کالبدی 
سایر ابعاد برای شاخص ها و متغیرهای مجتمع های تجاری مهم و 

تأثیرگذار هستند و باید اضافه  شوند. 
براساس  تجاری  مجتمع های  ویژگی های  مهمترین  بدین ترتیب، 
گون را می توان به شرح  گونا متغیرها و شاخص ها در پژوهش های 

کرد. جدول شماره )1( ارائه 
جدول شماره  1: طبقه بندی مجتمع های تجاری

گونه 
)مجتمع 
تجاری(

طراحیمدیریتموقعیت مکانی

دارای ارزش 
قطب رشد

بهنیه
کنترل بر 

ترکیب صنوف
انکر

فرصت  برای 
خرده فروشان 

کوچک

همکاری 
مستأجران

مدیریت 
باز

/بسته
تعداد سطوح

اندازه 
معمول 

)m2(

نیستمحله
در تقاطع شبکه 
مسیرهای محلی

تاحدودیسوپرمارکتجزئی
به طور 
معمول

5000معمواًل تکمعمواًل بازندارد

محدوداجتماع
در تقاطع سیستم 
مسیر درون شهری

به طور شدید
مغازه های 

گون گونا
تعداد کم

به طور 
معمول

گاهی 
اوقات

20000معمواًل تکهردو

تاحدودیمنطقه
قاطع بزرگراه درون 

شهری
به طور شدید

دپارتمان 
استور

داردندارد
به طور 
معمول

معمواًل 
بسته

50000تک یا چند

تاحدودیابرمنطقه
بین شهری درون شهر 

مرکزی
به طور شدید

دپارتمان 
استور

بستهداردداردندارد
معمواًل چند 

سطحی
100000

1500تکبازنداردنداردداردنداردجزئینزدیک به مرکز منطقهندارداستریپ

جزئیمعمواًل نداردبه طور شدیدبخش با درآمد باالمحدودویژه
به طور 
معمول

گاهی 
اوقات

هردو
تک یا چند 

سطحی
6000

جایگزین 
هسته

به طور قابل 
توجه

هسته تاریخی مرکز 
شهر

به طور قابل 
توجه

40000چند سطحیبستهداردداردتعداد اندکدپارتان استور

مرکز اضافه 
شده

ندارد
نزدیک به هسته 

جایگزین
برخیمتنوعبرخی

به طور 
معمول

گاهی 
اوقات

معمواًل 
بسته

معمواًل 
چندسطحی

15000

نداردمرکز میان افزا
نزدیک به منطقه 

خرده فروشی دارای 
ارزش زمین

معمواًل بازنداردنداردداردنداردجزئی
معمواًل تک 

سطحی
2500

نداردداردنداردنداردادارات بزرگ/ هتلنداردتبعی
گاهی 
اوقات

هردو
معمواًل تک 

سطحی
3000

محدودمتمرکز
در ارتباط با شبکه 
مسیر درون شهری

به طور شدید
کاالهای 

حجیم
معمواًلتعداد اندک

گاهی 
اوقات

هردو
معمواًل تک 

سطحی
10000

.DesRosiers et al, 1996; McKeever et a l,1977; Jones ,1969; Dawson, 1983; Casazza et a l,1985 منبع: تنظیم شده براساس

1 Super Regional Shopping Center
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از  خود  طبقه بندی  نیز  تجاری1  مجتمع های  بین المللی  شورای 
مجتمع های تجاری براساس ویژگی های دو منطقه )اروپا و آمریکا( 
را ارائه می کند. در سیستم طبقه بندی اروپایی، به اندازه فیزیکی 
طبقه بندی  سیستم  در  می شود.  توجه  اجاره ای  مساحت  و 
کالبدی  معیارهای  فقط  ابتدا  نیز،  آمریکایی  مجتمع های 
سیستم  زمان،  طول  در  اما  بوده،  مطرح  اروپایی  سیستم  مشابه 
 )ISCS( طبقه بندی مجتمع های تجاری شورای بین المللی تجاری
 DeLisle,( شد  متعددی  به روزرسانی  و  تغییرات  دست خوش 
2005(. عامل کاتالیزور برای این به روزرسانی ها، درخواست  اعضایی 
که به دنبال درک بهتری از ساختار بازار در ایاالت متحده بودند  بود 

)جدول شماره 2(.
طور  به  ریخت شناسی  پیشنهادی  معیارهای  چارچوب  تدوین 
که مروری بر ادبیات موضوع و بیان پژوهش های  عام، هدفی است 
گای2،  مختلف در این بخش به دنبال آن بود. براساس مطالعات 
قبضه  در  تجاری  مجتمع های  طبقه بندی   ،1970 دهه  از  قبل  تا 
کدام از انواع  که هیچ  گای بیان می دارد  جغرافیدانان بوده  است. 
و  جغرافیدانان  نداشته  است.  جامعیت  کنون  تا  طبقه بندی ها 
اقتصاددانان از دیدگاه خود به ابعاد مجتمع های تجاری پرداخته 
کالبدی و اندازه  کنار معیارهای  و می بایست معیارهای دیگری در 
گیرد )Guy,1998a(. همچنین در مورد انتقاد به ابعاد  فیزیکی قرار 

مجتمع های  ریخت شناسی  به  جغرافیدانان  دیدگاه،  و  کالبدی 
از   .)DeLile, 2009; Eppli & Benjamin, 1994( تجاری پرداختند
این رو، در تقسیم بندی مجتمع های تجاری از دیدگاه جغرافیدانان، 
کاالی ارائه شده، هدف از سفر و ....  معیارهای دیگری مانند نوع 
پیچیدگی های  افزایش  با  و   1970 دهه  از  پس  است.  نشده  بیان 
مجتمع های دیگر و تنوع ساخت وساز آنها در ایاالت متحده و اروپا 
و  معیارها  و  نبوده  کافی  تنهایی  به  جغرافیدانان  معیارهای  دیگر 
شاخص های دیگری به ریخت شناسی مجتمع های تجاری اضافه 
متخصصان  سایر  ورود  از  نشان  شده،  اضافه  شاخص های  شد. 
گرفته آنها  به موضوع مجتمع های تجاری و پژوهش های صورت 
که پژوهشگران  گونی  گونا دارد. در نهایت، به دلیل تخصص های 
را  خود  خاص  چارچوب های  دارند،  تجاری  مجتمع های  زمره  در 
کرده اند. به طور مثال، اقتصاددانان چارچوب خود را برپایه  ارائه 
کشش مشتریان و مقدار سوددهی مجتمع های تجاری بنا  حوزه 
که معماران، برپایه محیط پیرامونی و بالفصل  گذاشتند، در صورتی 
توجه  با  نهایت،  در  کرده اند.  دسته بندی  را  آنها  تجاری،  مجتمع 
که سعی در ارائه چارچوبی جامع تر برای  به دیدگاه پژوهش حاضر 
ریخت شناسی مجتمع های تجاری و دیدگاه برنامه ریزی شهری به 
عنوان جایگاه میان رشته ای دارد، تلفیقی از ابعاد، زیرابعاد، معیارها 
که در جدول شماره )3( آمده است. و شاخص ها پیشنهاد می شود 

جدول شماره  2: طبقه بندی مجتمع های تجاری اروپایی و امریکایی

سیستم طبقه بندی مجتمع های تجاری اروپا
مساحت اجاره ای اندازه فیزیکی گونه مساحت اجاره ای اندازه فیزیکی گونه

20000 و بیشتر بزرگ
خرده  پارک 

فروشی3

صی
خص

ت

80.000 مترمربع و بیشتر بسیار بزرگ

تی
سن

19.999 – 10.000 مترمربع متوسط 79.999 – 40.000 مترمربع بزرگ
9.999 – 5.000 مترمربع کوچک 39.999 – 20.000 مترمربع متوسط
5.000 مترمربع و بیشتر مرکز بازارفروش4 19.999 – 5.000 مترمربع تطبیفی)ماهانه(5

5.000 مترمربع و بیشترکوچک تفریحی6 موضوعی7 19.999 – 5.000 مترمربع ضروری)روزانه(
5.000 مترمربع و بیشتر غیر_ تفریحی

سیستم طبقه بندی مجتمع های تجاری آمریکا
فضای اجاره ای)مترمربع( مفهوم نوع مجتمع

مال
37000 – 75000 مترمربع کاالهای عمومی، مد، مال، به طور معمول مسقف مرکز منطقه

75000 مترمربع مشابه مرکز منطقه ولی دارای طبقه بندی و تنوع بیشتر مرکز ابرمنطقه
روباز

1400 – 2700 مترمربع کاالهای روزانه مرکز محله
3200 – 9000 مترمربع کاالهای عمومی، روزانه مرکز اجتماع

46000 – 14000 مترمربع فروشگاه های زنجیره ای مجلل، سرگرمی در فضای بیرون مرکز سبک زندگی
46000 – 23000 مترمربع کوچک دارای دسته بندی براساس طیف وسایل انکر هستند چند مغازه دار  مرکز قدرت
23000 – 7500 مترمربع تفریح، گردشگرمدار، خرده فروشی و خدمات پشتیبان مرکز موضوع/جشنواره

37000 – 46000 مترمربع ج از مغازه ها تولیداتی خار مرکز بازار فروش
)ICSC, 2004( در خصوص مجتمع های تجاری در آمریکا )ICSC(منبع: تعریف شورای بین المللی مجتمع های تجاری

1 International Council Shopping Center
2 Guy
3 Retail Park

4 Outlet Center
5 Comparative
6 Recreational
7 Thematic
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3. روش تحقیق
تحقیقات  رده  در  تحقیق  ماهیت  و  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش 
کاربردی و از نظر روش تحقیق، از نوع بررسی تطبیقی است. روش 
که هدف آن فهم مشابهت ها  تطبیقی، به معنای مقایسه ای است 
و تفاوت هاست )Maccarty and Marshal, 1999(. از تحلیل تطبیقی 
که عبارتند از تطبیق درونی و تطبیق  به دو شیوه استفاده می شود 
در  معین  واقعیت  یک  تغییرات  درونی،  تطبیق  شیوه  در  بیرونی. 
فضاست. مطالعات تطبیقی در دو نوع قابل انجام هستند. نخست 
که مبتنی بر راهبرد قیاسی دنبال می شود. محقق در  کمی،  روش 
قالب راهبرد قیاسی، در پی آزمون نظریه مورد نظر است و حرکت 
از نظریه به سمت تحلیل داده های مرتبط و در خدمت نظریه در 
که درآن، مجموعه مورد نظر  کیفی است  جریان است. دوم، روش 
الگوهای معین  و شناخت  به منظور درک  مورد مطالعه  در حکم 
استفاده می گردد و نظریه پردازی و دسترسی به الگوها و مدل های 
 Fooran,،Saei, 2007:207,  Ghaffari, 2009( نسبتًا عام مطرح است
که در   ,2003:300(. روش اصلی پژوهش حاضر روش تطبیقی است 

آن چند متغیر با یکدیگر بررسی تطبیقی می شوند )نمودار شماره 1(.
تحلیل  برای  مختلفی  روش های  از  موضوع،  ادبیات  به  باتوجه 
از  اطالعات  جمع آوری  منظور  به  شده  است.  استفاده  اطالعات 
گردید. همچنین  ابزار پرسشنامه و برداشت های میدانی استفاده 
کمی در روش تطبیقی استفاده شد. متغیرها  کیفی و  از هر دو روش 
کمی بوده یا از داده های  براساس ماهیت آنها منتج از پرسشنامه، 
کسب شده  کیفی استفاده شد. به منظور بررسی عوامل و اطالعات 
موضوع  ادبیات  در  پیشنهادی  اعداد  و  معیارها  به  پژوهش،  در 
اطالعات  تحلیل  از  این،  بر  عالوه  گردید.  استناد  مرجع  عنوان  به 
شد.  استفاده  نیز  کمی  روش های  و  شده  تهیه  پرسشنامه های 
کوروش  نمودار شماره )1(، به عنوان مدل ارزیابی مجتمع تجاری 
 Kardag,( گ1  کاردا مطالعات  به  استناد  با  است.  شده  انتخاب 
کوروش  2013(، تخمینی از تعداد مشتریان ماهانه مجتمع تجاری 
تعداد  پرسشنامه،  اعتبار  سنجش  منظور  به  ابتدا  آمد.  دست  به 
کرونباخ آن 0/950 است. پس از  که مقدار آلفای  30 عدد تهیه شد 

1.Kardog

جدول شماره  3: معیار و شاخص های ریخت شناسی مجتمع های تجاری
برپایه تحقیقمعیار و شاخصزیر بعدابعاد

کی
یزی

ف

لبه موقعیت مکانی شهر/  شهر/درون  شهر/لبه  از  ج  خار
منطقه 

Guy,1998a; Guy, 1994; Moody, 1996; Lease, 1990;Dawson,1983;
Vernor,1993;Arasta,2006; 

 ;DesRosiers et al,1996; Wee & Tong,2005; Reynolads, 1993مجتمع تجاری محله ای/اجتماع/منطقه و اندازه فیزیکی و عملکرد
Alexander and Muhleach

DesRosiers et al, 1996; California,1983)1تا42(/)44 تا 90(/)101تا476(تعداد مغازه ها
Dawson,1983; Hillier Parker, 1994براساس فضای ناخالص اجاره تعداد پارکینگ

Dawson, 1983; Bennisom & Davies, 1980تقاطع ملی و ... نزدیکی به ایستگاه هادسترسی و حمل ونقل

بسته/راسته ای/نحوه استقرار   / باز  منفصل/متصل/ 
ICSC,2005; Brown, 1991; Bennisom & Davies, 1980متمرکز

ش
وش

ت پ
تح

ده 
دو

Welch, 1969; Jones, 1969براساس گونه شناسی، عملکرد، کاالهافاصله زمانی تا مرکزمح

گون، مختلف استفاصله فیزیکی تا مرکز گونا  ,Guy, 1998a; California. State Board of Equalizationدر تحقیقات 
1983;Gundgdu,2011

 Dawson,1983; McKeever et al, 1977کاالهای مورد نیاز روزانه/ماهانهکاالهای ارائه شده
Berry, 1963; Guy, 1998aخوشه ای/خطی/ایزولهفرم

ی
اد

تص
اق

 Guy, 1991a; Delisle, 2009; McLoughlin et al,1996; Heffner andگونه ها و سطوح عملکردی اعداد متفاوتتعداد انکر
Twardzik,2015

گونی توصیه شدنوع انکر مرکزی و اصلی گونا  ;Casazza et al, 1985; California. State Board of Equalization, 1983- نوع های 
Delisle, 2009; ICSC,2005; Guy, 1998a

کنترل انکرها Department of the Environment,1996; Brown, 1991یک یا چند یا بدون انکر/ مغازه های کوچکترکیب و 
گونی پیشنهاد شده  استبراساس فضای ناخالص  گونا Dawson, 1983;Welch, 1969;Delisle, 2009; Arasta,2006اعداد 

کنانموقعیت قطب رشد Jones,1969; Norris, 1990ایجاد فرصت شغلی برای سا
گردش و ...هدف از خرید Guy,1998b; Guy,1998a; Dawson & Sparks, 1986; Davies, 1984خرید روزانه و شخصی/ خرید و 

ت
کی

مال
ت و 

یری
مد

Guy, 1998a; California. State Board of Equalization, 1983بانک ها / مؤسسات سرمایه گذاری و ...سرمایه گذاران

مدیریت نوع مدیریت  دارای  بخش ها  سطحی/  تک 
گون/ بدون سازمان مدیریتی Guy, 1998a; Wee & Tong, 2005گونا

چند نحوه مالکیت و  مغازه داران/دو  جمعی  مالک/ 
Wee & Tong, 2005; Guy,1998aبخشی

Lease 1990; Brown, 1991; Fernie & Fernie, 1997; Fernie,1995مرکز سبک زندگی/قدرت/جشنواره و ...نوع فعالیت و عملکرد
Dawson & Sparks, 1986; Hillier Parker, 1994 ;1984برنامه ریزی شده / نشدهسیر نحوه توسعه

Guy, 1998a; Brown, 1991; Burt et al,1983مستقل و ...توافقات اجاره
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اعتبارسنجی، تعداد 380 پرسشنامه در مجتمع تجاری توزیع شد. 
اطالعات توصیفی پاسخ دهندگان در جدول شماره)4( مشاهده 

می شود.
از  مجتمع،  پیرامون  خرده فروشی های  شرایط  بررسی  منظور  به 
خیابان  خرده فروشی های  تمامی  برای  گانه ای  جدا پرسشنامه  
کوروش،  از مجتمع  متأثر  عنوان محدوده خرده فروشی  به  پیامبر 
کل واحدهای تجاری موجود، مجموعًا 12 واحد  از  استفاده شد. 
پاسخگو نبودند)جدول شماره 5(. از این میان چهار واحد )حدودًا 
30 درصد( کاالهای مرتبط با نیازهای روزانه و هفتگی ارائه می کنند. 
دو واحد )کابینت سازی و تأسیسات ساختمانی( کاالهای تخصصی 
کاالها  ارائه نمی شود. سایر  کوروش  که در مجتمع  ارائه می دهند 
است.  کنان  سا ماهانه  نیازهای  به  مربوط  شده  ارائه  خدمات  و 
بهداشتی  و  آرایشی  وسایل  و  رستوران  ماهانه،  کاالهای  میان  از 
و  پژوهش ها  براساس  هرچند  می شود.  ارائه  کوروش  مجتمع  در 
براساس  بر خرده فروشی ها  تجاری  تأثیر مجتمع  ادبیات موضوع، 
که در تجزیه و تحلیل پرسشنامه  کاالی ارائه شده قابل بحث است 
خرده فروشی به تفصیل بیان می شود. نارضایتی از مجتمع تجاری، 
خریداران  کمتر  تمایل  نتیجه  در  و  محدوده  به  ترافیک  افزایش 

کاالهای ارائه شده توسط خرده فروشی ها را می توان  محصوالت و 
مجتمع  از  مغازه ها  صاحبان  نارضایتی  عمومی  عوامل  عنوان  به 
از اطالعات پرسشنامه های خرده فروشی در  که  کرد  بیان  کوروش 

کوروش منتج شده است. پیرامون مجتمع 
کوروش  در مجموع از 27 خرده فروشی در محدوده اطراف مجتمع 
اطالعات برداشت شده، به شرح جدول زیر است )جدول شماره6(. 
براساس  است.  مستقل  خرده فروشی  بیشترین  اساس  این  بر 
پژوهش بنیسون1 و داویز2 )1980( و هاوارد3 و داویز )1993( بیشترین 
نارضایتی از احداث مجتمع تجاری مختص به خرده فروشی های 
این  به   )1980( داویز  و  بنیسون  و  مستقل است. داوسون)1983( 
کاهش محدوده تجاری  که مجتمع تجاری باعث  نتیجه می رسند 
اطراف شده و ایجاد تبعیض برای خرده فروشی های مستقل ایجاد 
می کند. دسته بندی نوع کاالی ارائه شده در ایران مرجع مشخصی 
کاال  گرفته براساس طبقه بندی نوع  نداشته و دسته بندی صورت 
گای )Guy, 1998a( در مقاله خود در خصوص  که  در بریتانیاست 
می کند.  بحث  تجاری  مجتمع های  در  شده  ارائه  کاالهای  نوع 
 )7( شماره  جدول  در  شده  ارئه  کاالهای  دسته بندی  اطالعات 

مشاهده می شود.

مولفه های ریخت شناسی مجتمع تجاری کوروش
گی های ساختمان مجتمع تجاری محیط شهری پیرامون مجتمعویژ

مشخصه های مغازه های مجتمع
تسهیالت 
حمل ونقل

مدیریت 
شهری

موقعیت 
استقرار

ویژگی های سفرهای مشتریان به مجتمع

تعداد 
خرده فروشی 

مساحت 
خرده فروشی

آنکر 
نوع 

کاالی 

ترکیب 
مغازه ها 

و آنکر 

طراحی 
معماری 

تعداد 
پارکینگ

نوع 
دسترسی 

قوانین و 
ضوابط 

نسبت به 
مرکز شهر

هدف از 
سفر

زمان سفر

زمان 
سپری 

شده در 
مجتمع

مقدار 
هزینه در 

هر سفر به 
مجتمع

وضعیت 
خرده فروشی های 

پیرامون

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

برداشت 
میدانی

بررسی اسناد 
مرتبط

بررسی 
اسناد

پرسشنامهپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامه
پرسشنامه و 

مصاحبه

نمودار شماره 1: مدل بررسی و ارزیابی مجتمع تجاری کوروش

جدول شماره  4: اطالعات توصیفی پرسشنامه مشتریان مجتمع تجاری کوروش

درصدمواردسئوالدرصدمواردسئوال

جنسیت
65/8مرد

تحصیالت

1/6زیردیپلم
9/2دیپلم34/2زن

سن

37/6لیسانس1/6زیر 18 سال
51/6فوق لیسانس و باالتر1855 تا 30 سال
3040/3 تا 50 سال

3/2باالی 50 سال

که حاضر به پاسخگویی نبودند جدول شماره  5: واحدهای واقع در محدوده پیرامونی 

آرایشگاه مردانهعطاری
سوپرمارکتتأسیسات ساختمان

قصابیلوازم آرایشی و بهداشتی
ک کابینت سازیآژانس امال
کفش رستوران پیامبرکیف و 
سوپرمارکت استارسوپرمارکت

1 Bennison
2 Davis
3 Howard
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گرفته  کشش، بیشتر پژوهش های صورت  در تعیین محدوده حوزه 
تعیین  در  نتیجه،  در  دارند،  تجاری  مجتمع  به  اقتصادی  نگاهی 
 Bennison &( گرفته شد کشش نیز اثرات اقتصادی در نظر  حوزه 
پژوهش های  هرچند   .)Davies,1980; Howard & Davies,1993
 .)ITE,1991;Curtis,1983 کید دارند )نک دیگر به سایر ابعاد نیز تأ
پژوهش های بسیاری در شناسایی محدوده مجتمع های تجاری 
حجم  بر  جدید  تجاری  مجتمع  تأثیر  و  محاسباتی  روش های 
 Bennison( کرده اند  اشاره  موجود  تجاری  مجتمع های  مبادالت 
Davies,1980:64 &(، اما بسیاری از آنها به دلیل فقدان امکانات 
کافی مجبور به استفاده از پرسشنامه های تهیه شده از مشتریان 
 Howard and Bennison, 1993;Bennison & Davies,( شدند 
Howard & Davies, 1993; Howard, 1992 ;1980(. برخی به ارائه 
عددی بهینه با توجه به نمونه های مورد بررسی خود پرداخته اند 
)Gundogdo:2011(. هاوارد )1992:100( عامل زمان سفر به مجتمع 
که یکی از عوامل تعیین حوزه  تجاری را مؤثر دانسته و بحث می کند 
کشش فرهنگ مردم است. در این پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه 

کوروش استفاده شد. برای تخمین این اطالعات و از مشتریان 

4. بحث و یافته ها 
شهر  سطح  در  قرارگیری  موقعیت  نظر  از  کوروش  تجاری  مجتمع 
تهران و براساس طرح تفصیلی، در ناحیه دو و محله باغ فیض و 
گردشگری قرار دارد)تصویر شماره 1(. مساحت  در همجواری پهنه 
مترمربع  هزار   23 زیربنا  مساحت  و  مترمربع   500 و  هزار  ُنه  زمین  
است. مشاعات برابر با 87 هزار مترمربع است. مجتمع دارای 18 
که ُنه طبقه در زیرزمین قرار دارد و در مجموع دارای  طبقه است 
که تعداد 600 واحد برای مالکین و هزار  هزار و 600 پارکینگ است 
کل واحدهای تجاری  واحد اختصاص به میهمانان دارد و تعداد 

550 واحد است. 
ستاری  اتوبان  کنار  در  کوروش  تجاری  مجتمع  دسترسی،  نظر  از 
مهم  خیابان  است.  بزرگراهی  عملکرد  دارای  که  گرفته  قرار 
دو  درجه  شریانی  عملکرد  دارای  که  است  پیامبر  خیابان  دیگر، 
است)تصویر شماره2(. ضوابط مرتبط با دو خیابان براساس طرح 
هرگونه  احداث  آن،  براساس  که  شده  تعیین  منطقه  تفصیلی 

پارکینگ حاشیه ای در شبکه های شریانی درجه یک و دو )متناظر 
خیابان های ستاری و پیامبر( در قسمت باند تندرو ممنوع است. 
کاربری های واقع در اطراف خیابان های شریانی  حتی االمکان باید 
عرض  به  توجه  با  و  باشند  کمتری  سفرسازی  دارای  دو،  درجه 
خیابان های شریانی درجه دو موجود در منطقه )متناظر خیابان 

کندرو در دوطرف شبکه باشد. ستاری(، دارای دو باند 
پردیس  است:  شرح  بدین  کوروش  مجتمع  صنوف  وضعیت 
بخش  مساحت  که  دارد  قرار  مجتمع   6-3 طبقات  در  سینمایی 
در  سینما  بر  عالوه  است.  مترمربع  هزار   16 حدود  آن  سینمایی 
نیز قرار دارند.   VIP  این طبقات، مهدکودک، رستوران و رستوران
زیرزمین دوم، فروشگاه هاپیراستار دارای حدود 600 واحد تجاری 
کنار آن 31 واحد تجاری است و شهربازی مجتمع نیز در طبقه  و در 
گرفته، در حال حاضر  دوم قرار دارد. براساس برداشت های صورت 
ک است. در طبقه نخست، عالوه بر  کاالی ارائه شده پوشا عمده 
می شود.  مشاهده  نیز  جواهرات  و  ساعت  خرده فروشی  ک،  پوشا
کتاب، لوازم الکترونیکی،  کاالهایی مانند  در طبقات دیگر نیز ارائه 
وجود  کودکان  بازی  وسایل  و  موبایل  خریدوفروش  و  تعمیرات 
که براساس  کوروش  ارائه شده در مجتمع  کاالی  دارد. مهم ترین 
کاالی تخصصی ارائه شده را دارد، "بازار طال  ادبیات موضوع، جنبه 
و جواهر" است که درحال حاضر جواهر دارای 25 باب مغازه بوده که 

تعداد 11 واحد آن فعال هستند. 
کشش(، از نظر بازه زمانی با  کوروش )حوزه  محدوده مؤثر مجتمع 
کوروش  تحلیل داده ها و پرسشنامه برای مشتریان مجتمع تجاری 
کمتر از 20 دقیقه را باید  تحلیل شد )جدول شماره 8(. مدت زمان 
براین  دانست.  پژوهش  اصلی  محدوده  کنان  سا دسترسی  برای 
از 20 دقیقه به عنوان عامل تأثیرگذار در نظر  کمتر  اساس، فاصله 
که بیش از این مدت زمان را برای رسیدن  گرفته نمی شود. افرادی 
نوع  در  مؤثر  عامل  عنوان  به  کرده اند،  کوروش سپری  به مجتمع 
هاوارد  که  همچنان  می شود؛  تحلیل  آن  کشش  حوزه  و  مجتمع 
دانست.  مؤثر  را  جامعه  فرهنگ  و  سفر  زمان  عامل   )1992:100(
براساس فرهنگ جامعه ما، این عدد متفاوت از پژوهش های دیگر 
شرایط  در  خصوص  این  در  جامع  پژوهش های  نبود   ولی  است، 
ناچار،  به  است.  غیرممکن  بستر  با  متناسب  عددی  ارائه  تهران، 

جدول شماره 6: تعداد و درصد خرده فروشی های برداشت شده براساس نوع خرده فروشی

درصدتعدادنوع خرده فروشی
13/7زنجیره ای

2488/9مستقل
27/4نمایندگی کاالیی خاص)برند(

جدول شماره  7: طبقه بندی خرده فروشی های محدوده پیرامون مجتمع کوروش براساس نوع کاال

کاالدسته بندی کاال کاالدسته بندی کاالدرصدتعدادنوع  درصدتعدادنوع 

ماهانه

ک 1037پوشا

تخصصی

ک 13/7آژانس امال
13/7پرده فروشی27/4آرایشی و بهداشی

414/8کاالی خانگی13/7نوشت افزار
13/7لباس زیر و وسائل آرایشی13/7مواد غذایی

نمایندگی
24/7تأسیسات ساختمانی13/7نمایندگی بیمه

13/7لوازم یدکی27/4بدلیجات
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اعداد به دست آمده را نمی توان تحلیل جامع دانست. با این حال، 
که فضای تفریحی  کوروش  باتوجه به جاذبه اصلی مجتمع تجاری 
که در تأیید پژوهش های  و فرهنگی آن بوده و نیز براساس نتایج 
تمایل  نیز  تهران  کنان  سا که  داشت  بیان  می توان  است،  هاوارد 
تجاری  مجتمع های  از  استفاده  منظور  به  طوالنی  سفرهای  به 
کشش اصلی  نداشته و مدت زمان 20 تا 40 دقیقه به عنوان حوزه 
کشش  حوزه  را  ساعت  یک  از  کمتر  زمانی  بازه  و  کوروش  مجتمع  
مجتمع های تجاری دانست. در صورتی که مجتمع تجاری کوروش 
را  اصلی  هدف  گیرد،  قرار  محله ای  تجاری  مجتمع های  گروه  در 
کاالهای روزانه دانست. اما با قرارگیری  باید خرید، و به ویژه خرید 
بود.  خواهد  متفاوت  خرید  از  هدف  دیگر،  دسته بندی های  در 
براساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه)جدول شماره 9(، 
کثریت مشتریان با هدف تفریح به مجتمع تجاری کوروش مراجعه  ا
کوروش براساس پیشینه پژوهش،  می کنند. بدین ترتیب، مجتمع 

تجاری  مجتمع های  و  منطقه ای  تجاری  مجتمع های  مابین 
اجتماع قرار می گیرد.

مطرح  کوروش  تجاری  مجتمع  در  می تواند  آنکر  عنوان  به  آنچه 
جواهرات(  و  طال  )بازار  شده  ارائه  تخصصی  کاالی  یقینًا  باشد، 
کوروش براساس  کارکرد محله ای نیز برای مجتمع تجاری  نیست. 
گفت  اطالعات پرسشنامه قابل تفسیر نیست. بنابراین، می توان 
که فضای تفریحی به عنوان نیروی محرک و جاذب برای مشتریان 
کوروش  تجاری  مجتمع  است.  مطرح  کوروش  تجاری  مجتمع 
جواهرات  و  طال  بازار  در  تجاری  واحد   30 حدود  در  آنکری  دارای 
کاالی  و موارد مشابه، یک  به جای دپارتمان استورها  ولی  است، 
تخصصی )طال و جواهر( عرضه شد. تعداد 11 واحد تجاری در این 
که عماًل نشان از شکست این بخش از مجتمع  بازار فعال هستند 
تجاری و نبود فعالیت اقتصادی دارد. همچنانکه داوسون )1983( 
کاالی تخصصی نخواهند بود  کز اجتماعی دارای  کند، مرا بیان می 
حالت  از  خود  ارتقای  برای  تالش  تجاری  مجتمع  است  ممکن  و 
موفق  اما  داشته،  منطقه ای  به  اجتماع  تجاری  مجتمع  مابین 
نبوده و سبب عدم استقبال از آنکر است. با توضیحات بیان شده 
عدم  صورت  در   ،)2005( بین المللی  تجاری  مجتمع  پژوهش  و 
کردن فضای تفریحی یکی از  موفقیت مجتمع های تجاری، اضافه 
که می توان در خصوص  راهکارهای فرار از شکست است؛ رویکردی 

کرد.  کوروش نیز مشاهده  مجتمع 

کوروش در شهر تهران و محدوده غرب تصویر شماره 1: موقعیت مجتمع تجاری 

تصویر شماره 2: موقعیت مجتمع تجاری کوروش نسبت به خیابان پیامبر )راسته تجاری متأثر( و دسترسی

کوروش جدول شماره  8: مدت زمان سفر به مجتمع تجاری 

درصد )تجمعی(درصدمدت زمان سفر
11/111/1زیر 10 دقیقه

1018/729/8 تا 20 دقیقه
2029/559/3 تا 40 دقیقه

402584/3 دقیقه تا یک ساعت
15/7100بیش از یک ساعت
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کوروش جدول شماره  9: هدف سفر به مجتمع تجاری 

درصدهدف
48/7تفریح
29/2خرید

گذرانی )بدون صرف هزینه( 22/1وقت 

مجتمع های  ماهیت  شناسایی  در  مهم  متغیرهای  از  دیگر  یکی 
کنان به مجتمع تجاری است.  تجاری، مقدار هزینه و دلیل عالقه سا
بیشترین مقدار هزینه خرید کاال در مجتمع تجاری کوروش، رقم کمتر 
از 10 هزار تومان است)جدول شماره 10(. حال آن که، مجتمع تجاری 
کاالهای  با این رده قیمت نبوده و بیشتر  کاالهایی  کوروش دارای 
فروشی در این مجتمع به صورت برند و قیمت هایی باالتر دارند. در 
نتیجه، مشتریان کوروش برای خرید کاالی خاصی به مجتمع نیامده 

و تنها به دلیل حضور در این مکان اقدام به خرید کردند. 
به  مراجعه  زمان  درصد  بیشترین  پرسشنامه،  اطالعات  براساس 
مجتمع به صورت ماهانه است )جدول شماره 11(. براین اساس، 
کوروش،  تجاری  مجتمع  نخست،  است.  بیان  قابل  نتیجه  دو 
کاالهای مرتبط با نیازهای  یک مجتمع تجاری منطقه ای بوده و 

کوروش توانسته  ماهانه درآن ارائه می شود. دوم، مجتمع تجاری 
سهمی  خود  برای  خانوارها  ماهانه  خرید  کز  مرا از  یکی  عنوان  به 
داشته باشد، ولی فقدان تنوع کاالهای مورد نیاز ماهانه در مجتمع 
و محدوده اطراف مشخص است. از سوی دیگر، مجتمع تجاری 
کاالهای تخصصی مورد نیاز موفق نبوده  در ارائه خدمات روزانه و 
زمانی  بازه های  در  تجاری  مجتمع های  سایر  به  سفر  بیشترین  و 
مرتبط با این کاالها صورت گرفته  است. براساس تحلیل پرسشنامه 
شماره  )جدول  پیامبر  خیابان  برای  شده  تکمیل  خرده فروشان 
کوروش، به دلیل  12( به عنوان محدوده بالفصل مجتمع تجاری 
تغییرات  میزان  اطراف،  خرده فروشی های  در  نفره  تک  ساختار 
اشتغال زیاد نیست. براساس ادبیات موضوع، می بایست مجتمع 
کوروش سبب تغییرات منفی در خرده فروشی های مستقل  تجاری 
استخدام های  همچنین  و  نفره  تک  ساختار  دلیل  به  اما  شود، 
که  کاالهایی را شامل می شوند  گرفته در خرده فروشی ها،  صورت 
کوروش ارائه نمی دهد. در نتیجه، مجتمع تجاری  مجتمع تجاری 
ساختار  بر  که  تجاری  مجتمع های  از  گونه ای  عنوان  به  کوروش 

اشتغال در محدوده پیرامون خود مؤثر است، شناخته نمی شود. 

جدول شماره  10: هزینه صرف شده توسط مشتریان
کاال هزینه خرید 
هزینه تفریحدرصد)اعداد به تومان(

درصد)اعداد به تومان(

1000 - 050/520000 – 029/7
20000 – 1000025/340000 – 2000026/8
30000 – 2000017/460000 – 4000023/2
40000 – 300004/280000 – 600009/2
11/1بیش از 400002/680000 – 50000

جدول شماره  11: مدت زمان از آخرین مراحعه به مجتمع تجاری
کوروش درصدآخرین زمان مراجعه به مجتمع تجاریدرصدآخرین زمان مراجعه به مرکز تجاری 

9/5دیروز12/6دیروز
21/8کمتر از یک هفته4/7کمتر از یک هفته

20یک هفته تا 10 روز14/2یک هفته تا 10 روز
18/7ماه گذشته27/9ماه گذشته

گذشته گذشته18/7ا الی 3 ماه  20/5ا الی 3 ماه 
9/5بیش از 3 ماه 21/8بیش از 3 ماه 

جدول شماره 12: تغییرات اشتغال خرده فروشی های اطراف محدوده مجتمع کوروش در یک سال گذشته

درصدفراوانیتعداد جنسیتنوعتغییر درصدفراوانیتعداد جنسیتنوعتغییر 

استخدام

تمام وقت

مرد

2385/2بدون تغییر

اخراج

تمام وقت

مرد

2385/2بدون تغییر
1311/1 نفر123/7 نفر

213/7 نفر223/7 نفر
27100مجموع27100مجموع

زن

2488/9بدون تغییر
زن

2696/3بدون تغییر
113/7نفر127/4 نفر

27100مجموع313/7 نفر
27100مجموع

نیمه وقت

27100بدون تغییرمرد

نیمه وقت

مرد
2696/3بدون تغییر

زن
2696/3بدون تغییر

213/7 نفر113/7 نفر
27100مجموع27100مجموع

زن

10294/4بدون تغییرمجموعمجموع2592/6بدون تغییر
65/6تغییر اشتغال113/7 نفر

313/7 نفر
27100مجموع

9890/7بدون تغییرمجموعمجموع
1109/3تا3 نفر
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ساختار  درون  ساخت،  مکان  نظر  از  می توان  را  کوروش  مجتمع 
که منظور  گای )1998a( بیان می دارد  گرفت. هرچند  شهر در نظر 
رها  و  قهوه ای  زمین های  بایر،  زمین های  شهر،  ساختار  درون  از 
این  انتخاب  دلیل  و  است  قطار  ایستگاه های  نزدیکی  در  و  شده 
روی  بر  کوروش  مجتمع  است؛  پایین  اجاره  زمین ها  از  دسته 
در  کوروش  تجاری  مجتمع  همچنین،  نشد.  ساخته  کدام  هیچ 
زمین  مساحت  زیرا  ندارد،  قرار  دسته بندی ها  این  از  هیچ کدام 
هرچند  نتیجه،  در  است.  هکتار   0/9 تنها  کوروش،  مجتمع 
درون  خرده فروشی های  تعداد  نظر  از  کوروش  تجاری  مجتمع 
منطقه ای  تجاری  مجتمع  استاندارد  حداقل  از  بیشتر  خود، 
است، ولی از نظر مساحت زمین، حتی به مقدار حداقل مناسب 
برای یک مجتمع تجاری محله ای نیز نمی رسد. براساس ضوابط 
به  توجه  با  کوروش  تجاری  مجتمع  تهران،  شهر  تفصیلی  ح  طر
حال  است.  شهری  مقیاس  کاربری  با  محدوده  در  خود،  اندازه 
اطالعات  براساس  نیز  و  موضوع  ادبیات  با  مساحت  این  که،  آن 
پرسشنامه های به دست آمده، همخوانی ندارد. مجتمع تجاری 
این  قرار می گیرد، هرچند  گروه مجتمع های سربسته  کوروش در 
می شوند.  شناخته  مال  شاپینگ  مال،  عنوان  به  بیشتر  کز  مرا
گی های الزم مانند فضای  همچنین این مجتمع تجاری سایر ویژ

سبز و باز درون مجتمع را به همراه ندارد.
تجاری  کز  مرا گی  ویژ تمامی  باید  مجتمع  پارکینگ های  تعداد 
در  سینما  مانند  تفریحی  فضای  باشد.  داشته  را  اجتماع 
این فضا در مجتمع  نبوده و وجود  مجتمع های تجاری اجتماع 
کوروش مقدار سفرسازی و بالتبع تعداد پارکینگ مورد نیاز  تجاری 
را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، دسترسی به مجتمع تجاری 
محله  لبه  در  و  شهری  منطقه  اصلی  بزرگراه  کنار  در  کوروش، 
مجتمع های  گروه  در  طبقه بندی  براساس  که  گرفته  است  قرار 
 )1983( داویز  و  بنیسون  پژوهش  می گیرد.  قرار  محله ای  تجاری 
که مجتمع های تجاری به عنوان پروژه  و جونز)1991( نشان داد 
کز شهری استفاده شدند و  محرک توسعه و با هدف بازسازی مرا
به روند ساخت و سازی به وجود آمده با اصطالح موج سوم اشاره 
کوروش وجود نداشته و محدوده  دارند. این اتفاق برای مجتمع 
مسکونی  محله ای  تفصیلی  ح  طر مطالعات  براساس  اطراف، 
است.  غیره  و  غیررسمی  اسکان  فرسودگی،  مشکالت  بدون 
ح فرادستی اجازه ساخت مجتمع های تجاری  همچنین هیچ طر
با هدفی از پیش اندیشیده شده را بیان نداشته  است. در بیشتر 
پژوهش های مرتبط با ساخت و ساز مجتمع های تجاری، قوانین 
که با توجه  ح هستند. مسئله ای  به عنوان عاملی بازدارنده مطر
کاربری  ح تفصیلی و تغییر  به پهنه بندی مسکونی پیشنهادی طر
آن تفسیری از عوامل بازدارنده را می تواند داشته باشد. مجتمع 
آن  قرارگیری  موقعیت  و  سایت  گی های  ویژ به  باتوجه  کوروش 
ح شده را در بر ندارد. وجود فضای توسعه آینده  بحث های مطر
برای مجتمع های تجاری امری الزم است، اما در قوانین و ضوابط 

ح تفصیلی چنین الزاماتی دیده نمی شود. طر

5. نتیجه گیری
به منظور ریخت شناسی مجتمع های تجاری تهران در این پژوهش، 
هدف  گردید.  انتخاب  موردی  نمونه  عنوان  به  کوروش  مجتمع 
از شاخص های مطروحه در  اصلی پژوهش، دستیابی به تحلیلی 
کوروش را در دسته بندی ها  پژوهش بوده تا بتوان مجتمع تجاری 
و استانداردهای جهانی قرار داد. اصول و معیارهای ریخت شناسی 
پیرامون،  خرده فروشی  وضعیت  شامل  کوروش،  تجاری  مجتمع  
کشش مجتمع، آنکر، مساحت مجتمع و ... براساس مدل  حوزه 
که شاخص ها و معیارهای  گروه تقسیم بندی شدند  پژوهش به دو 
مرتبط با ساختمان مجتمع و معیارهای مرتبط با محیط پیرامونی 

گردیدند.  ساخته شده را شامل 
که هدف اصلی سفر به مجتمع براساس  نتایج تحقیق نشان داد 
اطالعات پرسشنامه، تفریح است که در دسته بندی مجتمع تجاری 
اجتماع به حساب می آید. اما مجتمع دارای آنکر )مغازه های کاالی 
کوروش  به  که می بایست هدف سفر  تخصصی طالفروشی( است 
گیرد. همچنین،  قرار  ابرمنطقه ای  باشد و در دسته مجتمع های 
برپایه تحلیل اطالعات پرسشنامه خرده فروشی های خیابان پیامبر، 
کمتر در مقایسه با ادبیات موضوع و تجارب  تغییرات اشتغال بسیار 
کوروش نیز برپایه تحلیل پرسشنامه   بوده است. مدت زمان سفر به 
کشش اصلی مجتمع را باید  کمی نشان می دهد حوزه  و داده های 
قرارگیری  موقعیت  دانست.  اجتماع  تجاری  مجتمع  مقیاس  در 
کوروش، با دسته بندی های جهانی همخوانی ندارد. برای  مجتمع 
کمتر از مجتمع های  کوروش،  مثال، مقدار مساحت زمین مجتمع 
در  موجود  خرده فروشی های  تعداد  ولی  است،  محله ای  تجاری 
مجتمع بیش از تعداد مجتمع های تجاری منطقه ای است. این 
قرارگیری  برای  گرفته  صورت  طبقه بندی های  براساس  مجتمع، 
در مجتمع تجاری محله ای بسیار بزرگ بوده و برای قرارگیری در 
بسیار  اجتماع  تجاری  مجتمع  و  منطقه ای  تجاری  مجتمع های 

کوچک است. 
گون، ضوابطی برای ساخت  گونا مجتمع های تجاری در کشورهای 
کم ساختمانی و ارتفاع  که تنها با ارائه چند شاخص مانند ترا دارند 
ساختمان، آنگونه که ضوابط طرح تفصیلی به عنوان مرجع ساخت 
مهم ترین  نیست.  می کند،  عمل  تهران  در  تجاری  مجتمع های 
کشش، تأثیرات  که باید در ضوابط دیده شوند، حوزه  متغیرهایی 
که  هستند  تجاری  مجتمع  پیرامون  بر  مؤثر  فضایی  معیارهای  و 
می توانند در ریخت شناسی مجتمع های تجاری اثرگذار باشند. در 
کالبدی، تعیین تعداد خرده فروشی ها و ضوابط فضای سبز،  ابعاد 
تعداد طبقات، موقعیت قرارگیری مجتمع تجاری در سطح تهران 
که می بایست به ضوابط ساخت وساز اضافه  از جمله مواردی است 
کوروش، بلکه معضل  شود. آنچه بیان شد نه تنها مشکل مجتمع 
بسیاری از مجتمع های تجاری در تهران است. در سطح شهر تهران 
ساخت  حال  در  یا  و  شده  ساخته  بسیاری  تجاری  مجتمع های 
که با اصول، معیارها و شاخص های نظری و علمی، مانند  هستند 
که در پژوهش حاضر مطرح شدند، فاصله داشته و ضروری  آنچه 

است تمهیدات الزم اندیشیده شوند. 
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سنجش مفهوم قلمرو مطلوب در فضاهای همگانی شهری
مطالعه موردی: پل طبیعت تهران1

یاسر شهبازی2 - دانشیار سازه های هوشمند و تکنولوژی معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی، تبریز.
آزیتا باللی اسکویی - استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی، تبریز.
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چکیده
انسان ها به همان اندازه که ماحصل محیط اجتماعی هستند، ساخته  محیط فیزیکی نیز به  شمار می روند. از دیدگاه روان شناسی 
اجتماعی، چهار مفهوم خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در رابطه با 
که برگرفته از علم پروکسمیک )Proxemics( می باشند، پایه ای برای تحقیق در  محیط است. در همین راستا، مفاهیم فوق 
مورد رفتار محیطی انسان معرفی شده اند. در این مقاله، به مفهوم قلمرو به  عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درآسایش روانی 
افراد و الزمه شکل گیری آن در فضاهای همگانی پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، بیان اهمیت طراحی همساز 
با روان انسان به خصوص در فضاهای انسان ساز )فضاهای همگانی( در قالب سنجش مفهوم قلمرو می باشد. پژوهش حاضر 
کمی و روش توصیفی_تحلیلی بوده و از دستگاه GPS برای موقعیت سنجی 372 نفر از مخاطبان در شرایط یکسان در  از نوع 
بستر پل طبیعت استفاده  شده است. نظر به هدف پژوهش، شناسایی محدوده های مطلوب برای تأمین قلمرو مکانی افراد 
که در فضاهای مکث تعبیر می یابد، متغیر ثابت زمان در نظرگرفته شد تا با تغییر هر پنج ثانیه، مختصات مکانی افراد ثبت 
شود. داده های استخراج شده از GPS با فرمت .gpx توسط نرم افزار  Garmin Base Camp مورد تحلیل قرارگرفته و سپس با 
ارزیابی محدوده های مطلوب، شاخص های شکل گیری قلمرو همگانی بازنگری و تبیین شده است. فضاهای شهری اعم  از 
کتورهایی چون عرصه بندی مطلوب، ساختار فضایی مناسب، نظم،  کید بر مکث و سکون انسان دارد، باید فا پیاده راه ها که تأ
آسایش فیزیکی، امنیت انعطاف پذیری، خوانایی، تعامل و مشارکت  مردمی، هویت و ارزش های فرهنگی را برای تحقق قلمرو 
که 33 درصد از فضاهای  کی از آنست  ح موجود حا همگانی مطلوب دارا باشند. نتایج تطبیق سنجی محدوده های مطلوب و طر
مطلوب شناسایی شده در این پژوهش، فاقد تمهیدات اولیه برای تداعی قلمرو مکانی در طراحی هستند. همچنین 53 درصد از 

ح، فاقد کیفیت قلمرو مکانی مطلوب مخاطبان می باشند.  محدوده های تعریف شده برای مکث در طر

.GPSواژگان کلیدی:روان شناسی محیطی، قلمرو همگانی مطلوب، فضای مکث، پل طبیعت، موقعیت یابی
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نهایت  در  و  همگانی  فضاهای  طراحی  در  مفهوم  ایــن  ارتــقــای  و 
تأمین آسایش روانی انسان در محیط ساخته شده، افزود. بدون  
شک بدون آمایش بهینه و کارآمد فضاهای قلمرو مکانی مطلوب 
قلمرو در  ایجاد مفهوم  معیار های  تبیین  و  امکان سنجش  افــراد، 
روانــی و رضایتمندی  بهبود آسایش  برای  آن،  فضایی  خواستگاه 
انسان  حاصل نمی  شود.  همگانی  فضای  انسان در ساختارهای 
قلمروپایی  رفتار  چون  سازوکارهایی  از  روانــی  آسایش  تأمین  برای 
سئوال  حــال  می  کند.  تمتع  مطلوب  خلوت  بــه  دستیابی  بــرای 
که فضای تداعی کننده قلمرو در فضاهای همگانی چه  این است 

شاخصه هایی را داراست؟
با استفاده  با آن روبه روست،  که این پژوهش  با توجه به چالشی 
مــحــدوده هــای  بــررســی  بــه   GPS دســتــگــاه  تــوســط  کمی  روش  از 
کیفیت های موجود پرداخته شده تا  مطلوب و سنجش و تحلیل 

شاخص های قلمرو همگانی مطلوب تحقق یابد.
. 1.1. فرآیند انجام پژوهش

نمودار شماره1: فرآیند انجام پژوهش

1.2. ضرورت اهداف پژوهش
طراحی همساز با روان انسان، همچون رویکرد های دیگر از اهمیت 
باالیی برخوردار است، اما توجه جامعی بدان در طراحی نمی شود. 
تأمین  به  قلمرو همگانی  ایجاد ماهیت  بررسی  با  پژوهش  این  در 
که  انسان ساز(  )محیط های  همگانی  فضاهای  در  آسایش  روانــی 

1. مقدمه
زندگی  پــر  هــرج  و  مــرج  و  آشفته  جهانی  در  کــه  ــروزی  ــ ام انــســان 
پاسخگوی  که  اســت  شیوه هایی  به  دستیابی  نیازمند  می کند، 
فشارهای زمانه بوده و محیطی امن و مطلوب را به وجود آورد. از 
که روان شناسی محیطی بر حوزه های میان دانشی متمرکز  زمانی 
انجام  را  فیزیکی  محیط  طراحی  که  ــرادی  اف فعالیت های  با  شد، 
حوزه  این  در  کاربردی  تحقیقات  عمده  خــورد.  پیوند  می دهند، 
 )Churchman, می باشد  پارک ها  و  خیابان ها  ساختمان ها،  درباره  
محیط،  ک  ادرا و  شناخت  محیطی،  روان شــنــاســی  در   .2002(
دارای  ازدحــام  و  خلوت  قلمرو،  فضای  شخصی،  مانند  مفاهیمی 
و  انفرادی  بر مسائل  مــوارد  این  اما همگی  ویــژه هستند.  اهمیت 
کنون  تا  انجام شده  تجارب فردی تمرکز دارنــد و در پژوهش های 
به صورت واضح به طراحان شهری ارتباط پیدا نمی کنند. از سوی 
دیگر طراحان و برنامه ریزان معمواًل در مورد مسائل مهمی از قبیل 
سیستم های حمل  ونقل، محدوده های اقتصادی مرکزی در شهر، 
کاربری زمین و مسائل مربوط به منطقه بندی،  کنترل رشد توسعه، 
توسعه،  و  اقتصادی  بهینه سازی  و  صرفه جویی  محیط،  کیفیت 
کــنــده روی  پــرا مختلف،  ــای  ــده درآم بــا  ــراد  افـ بـــرای  مسکن سازی 
گفت وگو می کنند. اما باید در  نظر داشت  شهری و شهرهای پایدار، 
کاماًل مشخص  به صورت  نگاه نخست  در  عناوین  این  تمامی  که 
ممکن است به روان شناسی محیطی مرتبط نشوند. مفهوم قلمرو 
تنها موضوع فضایی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی نیز است. 
در حقیقت قلمرو را می توان موقعیت و مکان یک اجتماع در فضا 
که قلمرو  دانست )Lawson, 2002(. از این رو، می توان ادعا نمود 
نقش اساسی در زندگی انسان داشته و این امکان را فراهم می نماید 
که فضای اطراف خود را ساماندهی نموده و به آن هویت فردی یا 
جمعی دهد )Roberts and Rossel, 2002(. در نتیجه جای خالی 

آن  در پژوهش های شهری احساس می شود.
در حال حاضر شناخت روان شناسانه  رفتارهای انسان و تعامل 
انسان با محیط1، از مقوله های مورد توجه معماران و شهرسازان به 
شمار می رود. طراحی براساس الگوهای روان شناختی این امکان 
را به طراحان می دهد که محیط هایی به وجود آورند که پاسخگوی 
بــا دیــدگــاه روان شــنــاســی  آلتمن  ــراد بــاشــد.  گــرایــش هــای متغیر افـ
اجتماعی چهار مفهوم خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام را 
پایه و اساس رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در رابطه با محیط 
که این مفاهیم برگرفته از آزمایشات متعدد  کرد  کید  دانست. وی تأ
ادوارد هال است و علم پروکسمیک2 را پایه ای برای تحقیق در مورد 

.)Altman,1975( کرد رفتار محیطی انسان معرفی 
به  انسان  روان  با  همساز  طراحی  اهمیت  بیان  به  پژوهش  ایــن 
طریق  از  همگانی(  انــســان ســاز)فــضــاهــای  فضاهای  در  خصوص 
سنجش مفهوم قلمرو پرداخته تا محدوده های مطلوب مخاطبان، 
کیفی ایجاد چنین  موقعیت سنجی شده و معیارها و شاخص های 
کاتی را آنالیز و در نمونه موردی با وضع موجود تطبیق سنجی  ادرا
کارایی  کنیم. در نتیجه با تأمین شاخص های مطرح  شده در فضا بر 

1.Ecological Psychology
2.Proxemics 
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