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Abstract
Livability is a feature that has been neglected in study, research and development of urban spaces in
Iran. Nowadays, livability and exhilaration especially Modern commercial spaces become one of the
main concerns in urban management and planning, especially in developed countries. Public spaces
are not formed on the basis of human social needs and their role is reduced merely to the link between
destinations. Purely economic view to urban public environments especially the markets (Bazaar)
reflects the negative effects of superficial developments of modernism in contemporary architecture.
Because of unpleasant developments of recent changes, it requires attention and a review of Iranian
traditional spaces in architectural and urban design. This study focuses on the following questions:
What criteria are effective in livability of urban space? How is the amount and criteria of livability in
Tabriz historic bazaar and crystal tower? Aims of research is providing criteria for measurement and
comparison of livability between historical and modern commercial spaces (historic bazaar and the
modern crystal tower) both located in Tabriz and offer solutions to enhance the livability of modern
commercial spaces. Thus study assumes that the amount of livability in urban space of historic bazaar
of Tabriz, because of its location, socialization and integration of activities, is better than modern
commercial urban spaces, like crystal tower (borjeh blour). A total of 170 patients (calculated with
Cochran) who were selected by simple random sampling method that after explaining the objectives
of the study by interviewer participate for answering the research questions. The method for this
research is descriptive-deductive in which using theoretical foundations and deductive approach as
well as gathering information through questionnaires, the hypothesis is evaluated. For statistical
analysis of data, The Means test and the One-Sample TTest are used. The means of the factor of
legibility is the highest scores and the means of the factor of flexibility and socio-cultural and
economic criteria is the lowest one in the crystal tower but the means of the factor of legibility and the
socio-cultural and economic criteria is the highest scores and the means of the factor of comfort is the
lowest one in the historic Bazaar. The results show that the historic bazaar as a social life and multifunctional space has better livability and social communication comparing to the crystal tower. But
the position (The interference mounted and dismounted) and lack of attention to social, cultural and
economic norms as well as flexibility, reduced vitality in the crystal tower. Therefore, one of the
conditions required to create a lively environment is the continued presence and activities of people in
the urban space and livability is an effective factor in marketing growth and providing opportunities
for social and cultural exchanges. The results of this research also indicates the importance of giving
attention to restoring the concept of the bazaar as a social life, economic and cultural needs of citizens
in designing modern commercial spaces by planners. Moreover, one of the factors affecting the
livability of spaces is constructing safe environments and footpaths for increasing the citizens'
presence.
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چکیده
سرزندگی محیطهای شهری موضوعی است که در مطالعات ،تحقیقات و پروژههای شهرسازی ایران از آن غفلتت شتده استت
امروزه به دالیل گوناگون تأمین نشاط و سرزندگی شهری ،بهویژه در فضاهای تجاری ،بته ییتی از دغدغتههتای اصتلی ناتامهتای
مدیریت و برنامهریزی شهری در کشورها ،بهویژه در کشورهای توسعهیافته ،تبدیل شده است .هدف مقالۀ حاضر ،ارائتۀ معیارهتای
سرزندگی فضاهای شهری ،سنجش این معیارها در فضاهای تجاری تاریخی و مدرن ،و عرضۀ راهیارهایی برای ارتقای این ویژگی
در فضاهای تجاری مدرن است فرض پژوهش این است که میزان سترزندگی در فضتای تتاریخی بتازار تبریتز بتهدلیتل موععیتت،
اجتماعپذیری و پیوستگی مجموعۀ فعالیتها بیشتر از فضاهای تجاری مدرن ماننتد بترب بلتور استت روش پتژوهش توصتیفی -
استنباطی است فرضیۀ یادشده با روییردی عیاسی ،نگرشی استقرایی و با بررستی مبتانی ناتری ،ضتمن جمت آوری اطالعتات بتا
پرسشنامه ،آزمون شده است برای تحلیل آماری دادهها نیز از آزمون میانگین و  Tتکنمونهای استفاده شتده استت نتتای یافتتههتا
نشان میدهد بازار تاریخی تبریز بهعنوان نماد حیات اجتماعی و مجموعهای چندعملیردی ،از اجتماعپذیری و سترزندگی بیشتتری
برخوردار بوده؛ اما موععیت عرارگیری (تداخل حرکت سواره و پیاده) و بی توجهی به معیارهای اجتمتاعی ،فرهنگتی و اعتصتادی و
همچنین انعطافپذیری باعث کاهش سرزندگی در برب بلور شده است سرزندگی محیط تجاری مستلزم تتداوم حضتور و فعالیتت
انسان و ایجاد محیطهای امن و پیادهمدار برای پذیرش بیشتر شهروندان و رونق تجاری است؛ بنابراین ،نتای پژوهش بر لزوم توجه
شهرسازان و برنامه ریزان به بازیابی مفهوم بازار تاریخی بهعنوان نماد حیات اجتماعی ،اعتصادی و فرهنگتی شتهروندان در طراحتی
فضاهای تجاری امروزی تأکید میکند
واژههای کلیدی :سرزندگی ،فضای شهری ،بازار تاریخی ،برب بلور
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مقدمه
سقراط در عرن پنجم پیش از میالد گفته است« :هدف اصلی از ایجاد شهر ،تأمین نشاط و خوشتبختی شتهروندان
است » این گفتۀ سقراط رابطۀ دیرین و مستحیم میان دو مفهوم «شتهر» و «نشتاط و سترزندگی» را بتهختوبی نشتان
میدهد بر مبنای چنین دیدگاهی اساساً شهر ،دستگاه ،وسیله یا مرکبی برای نیل به شادی ،نشاط و سترزندگی تلقتی
میشود (گلیار )68 :1386 ،در کشور ما نقش فضاهای عمومی شهری ،بهویژه فضاهای تجاری امروزی کته میتانی
برای نمایش زندگی اجتماعیاند ،روزبهروز در حال افول است؛ زیرا فضاهای عمومی موجود ،متناست

بتا نیازهتای

اجتماعی انسان امروز شیل نگرفته و نقش این فضاها به ایجاد ارتباط بین مقصدها تقلیتل یافتته استت نگتاه صترفاً
اعتصادی به محیطهای عمومی شهری به ویژه بازارها نشان دهندۀ تحتوالت ستطحی ناشتی از مدرنیستم در معمتاری
معاصر و آثار منفی آن است؛ تحوالت ناخوشایندی کته لتزوم توجته و بتازنگری در طراحتیهتا و فضتاهای ستنتی
معماری ایرانی را آشیار میکند.

بیان مسئله
پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی انسان و متعاعباً خلق فرصتهای الزم برای ایجاد سرزندگی در اجتماع ،مستتلزم
وجود فضا و عرارگاه کالبدی است و فضای عمومی ،ظرفیتی عایم برای پاسخ به این جنبه از حیات انسان بته شتمار
میآید این فضاها فرصتهایی برای تعامل انسانی ،تفریح و لذت بردن از محتیط فتراهم متیکننتد ستای پتامیر 1در
کتاب آفرینش مراکز شتهری سترزنده 2از فضتاهایی ماننتد پتار هتا ،مراکتز خریتد ،گتذرهای سرپوشتیدۀ تجتاری،
نگارخانهها و بهعنوان میانهای تحییم شخصیت شهرهای سرزنده نام میبترد ( )Paumier, 2007: 70بتا وجتود
این ،تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات و پروژههای طراحی شهری در ایتران توجته جتدی
نشده است و امروزه بیشتر عرصههای عمومی در سطح شهرها محیطهایی کسلکنندهاند که هتی انگیتزهای در افتراد
برای حضور و میث در این میانها ایجاد نمیکنند بر این مبنتا ،هتدف ایتن نوشتتار ارائتۀ معیارهتای دستتیابی بته
سرزندگی در مقیاس فضای شهری و مقایسۀ این معیارها در فضاهای شهری بازار تبریز و برب بلتور واعت در مرکتز
شهر است بازار در ساختمان و بافت شهری ،بنیادی است اعتصادی ،نهادی است اجتماعی ،و میراثی است فرهنگتی؛
و در همین راستا بازتابی است از هنر معمتاری و شهرستازی کهتن ایرانتی دربرابتر شترایط و مقتضتیات اعلیمتی و
جغرافیایی ایران (ودیعی )10 :1351 ،به تعبیری بازار میانی است که اعشار و گروه های مختلت

اجتمتاعی ،عتومی،

نژادی و فرهنگی با ییدیگر ارتباط برعرار می کنند ،به شیلی ناخودآگاه بر ییدیگر تأثیر متی گذارنتد و باعتث اشتاعۀ
عناصر و پدیدههای فرهنگی از یک حوزۀ فرهنگی به حوزههای فرهنگی دیگر متیشتوند (عستگری خانقتاه:1380 ،
 )180بازار عملیردی مانند مرکز شهرهای کهن ایران داشته است و چون توانمنتدی اعتصتادی آن نیتز بته نیازهتای
جامعه و مردم مربوط بوده ،بیش از هر عنصر دیگری به فعالیت های مردم در حوزۀ اعتصاد متیی بوده است (رجبی،
 )70 :1387بازار در ساختار فضایی شهرهای کهن ایرانی صرفاً مجموعه ای عملیتردی بترای دادوستتد اعتصتادی و
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تجاری نیست؛ بلیه پییرهای ساختاری در سازمان فضایی و کالبدی شهر است که بافتت انتدام وارهای را بتهصتورت
سلسلهمراتبی و ارتباطی در محلههای پیرامونی گسترش میدهد؛ بنابراین شناخت دعیق بازار بهعنوان پهنتهای پیوستته
و ارزشمند و همچنین موجودیت مستقل شهری برای حصول راهحلهای واععی ،علمی ،کاربردی ،منطقتی و انستانی
ضروری به نار میرسد (مرادی)16 :1379 ،؛ بنابراین میان تاریخی بزرگ متیتوانتد شهرستازی شتهر مهمتی را بتا
معرفی غنا و روحیۀ تاریخی ،برای ایجاد لذت ،عبادت ،عدردانی ،اندوه و تحسین دستکتاری کنتد ( Carmona and

 )Tiesdell, 2007: 188تا راهیارهایی برای ارتقای سرزندگی فضاهای تجاری مدرن شهری به دست آید تأکید ایتن
مقاله بر مقایسۀ تطبیقی بازار سنتی و مجتم تجاری بلور و بیان عوامل مؤثر بتر افتزایش سترزندگی در بتازار ستنتی
تبریز و بهکارگیری آن در فضاهای تجاری مدرن است پژوهش حاضر بر پاسخگویی به این سؤاالت متمرکتز استت:
چه معیارهایی در سرزندگی فضای شهری مؤثر است و میزان و معیار سرزندگی بتازار تتاریخی و بترب بلتور تبریتز
چیست؟ همچنین پژوهش بر این فرض استوار است که میزان سترزندگی در فضتای تجتاری تتاریخی بتازار تبریتز
بهدلیل موععیت ،اجتماعپذیری و پیوستگی مجموعۀ فعالیتها ،بیشتر از فضاهای تجاری مدرن مانند برب بلور است
مبانی نظری
تعاریف و مفاهیم
فضاهای شهری:

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمرۀ شهروندان که هر روز آگاهانه یا ناآگاهانته در طتول راه از
منزل تا محل کار ادرا میشود (پاکزاد )32:1376،فضای شهری ،میان اصلی وعای و حوادثی استت کته در پیونتد
امروز با دیروز نقش دارند و گفتوگوی خالق میان امروز و فردا را سامان میدهند فضای شتهری میتان آمدوشتد
میان گذشته ،حال و آینده استت ایتن فضتا دربرگیرنتدۀ چهتار عنصتر اساستی استت :ستاکنان یتا عتابران؛ عناصتر
انسانساخت (کالبدی یا فعالیتی)؛ روابط (میان افراد و عناصر یا میان عناصر)؛ و زمتان (حبیبتی و مقصتودی:1382 ،
 )3فضای شهری ییی از زیرمجموعههای مفهوم فضاست؛ بنابراین از مقولۀ فضا مستثنا نیست؛ بدین معنی کته ابعتاد
اجتماعی و فیزییی شهر با ییدیگر رابطهای پویا دارند درواعت فضتای شتهری مشتتمل بتر دو فضتای اجتمتاعی و
فیزییی است (مدنیپور )48:1379 ،زندگی جمعی مردم در فضاهای عمومی شهر متشیل از فضاهای عمومی محتل
حضور افراد و با مشارکت آنان در زندگی جمعیشان شیل میگیرد؛ بنابراین زندگی اجتماعی بایتد همتواره در ایتن
فضاها در جریان باشد (پاکزاد )282 :1386 ،خیرالدین و همیاران معتقدند شهرهای عدیمی معموالً خواناترند ،چون
در آنهتتا ستتاختارها و بناهتتای مهتتم ،برجستتته و چشتتمگیرند و فضتتاهای عمتتومی بتتهآستتانی شناستتایی متتیشتتوند
()Khairuddin, et al., 2004:37
سرزندگی:

فرهنگ فارسی عمید ،واژۀ «نشاط» را شادمانی کردن ،سبیی و چتاالکی ،شتادی ،خوشتی و خوشتحالی تعریت
میکند (عمید )1363 ،این منب برای واژۀ «سرزندگی» نیز تعاری

نسبتاً مشابهی دارد بعتد از ستال  1981و انتشتار
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اثر کالسیک دنالد اپلیارد ،1آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در این باره مطتر شتده ،عمتدتاً حتول مفهتوم
الیوبیلیتی 2و بعضاً الیولینِس 3است که برابرنهادۀ فارسی آن «سرزندگی شهری» است رابترت کتوآن 4در دییشتنری
شهرسازی ،سرزندگی را «مناس

برای زندگی و فراهمآورندۀ کیفیت زندگی مطلتوب» تعریت

متیکنتد (Cowan,

 (2005: 22جان روس (رئیس کمیسیون معماری و محیط مصنوع انگلستان) معتقد است برای ارجاع بته سترزندگی
باید از عبارت «کیفیت زندگی» 5استفاده کرد او سرزندگی را همان کیفیتی متیدانتد کته متردم در فضتاهای شتهری
ادرا و تجربه میکنند یان گل 6نیز در تعری

سرزندگی در شهرها میگوید« :حیات و زندگی فترد در میتان جمت

بودن است و آنچه به فضا زندگی میبخشد ،مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط آنهتا در فضاستت» ()69 :1392
جییوبز 7نیز مدعی بود شهرهای سالم و بانشاط ،شهرهایی ارگانیک ،خودجوش و خوشاعبالاند؛ آنها بتر پایتۀ تنتوع
اعتصادی ،انسانی ،معماری ،جمعیتهای متراکم و اختالط کاربریها استوارند ( )17 :1386سرزندگی ،توانتایی یتک
ارگانیسم را برای زنده ماندن یا کارایی مؤثر توصی

میکند ))Drewes & van Aswegen, 2010: 16

بازار:

واژۀ «بازار» در زبان پهلوی بهصورت «واکار» به کار میرفته و در پارسی باستان «آباکاری» (آبا = محتل اجتمتاع،
کاری = چرخیدن) به معنی محل اجتماع و خریدوفروش بوده است (سلطانزاده )251 :1365 ،بتازار واژهای ایرانتی
است که به سایر زبانها ،مانند فرانسوی نیز راه یافته است پیرنیا میگوید در زبان فارسی میانه به بازار «واچار» گفتته
میشده که تنها ویژۀ خریدوفروش کاال نبوده است؛ بلیه انجمنگتاهی بتوده کته متردم ستالی چنتدبار در آن جمت
میشدند و به مسائل اجتماعی خود رسیدگی میکردند عدمت این واژه به متون پهلوی و پارسی باستتان متیرستد و
میتوان با مراجعه به فرهنگ لغات دهخدا ،معین ،عمید و متون ادبی زبان فارسی ،واژگان بسیاری را برگرفتته از واژۀ
بازار مشاهده کرد بسیاری از این واژه ها به ویژگی های کیفی و رفتاری بازارهای ایرانی اشاره میکنند که برگرفتته از
کارایی چندمناورۀ این بازارهاست بازار ایرانی با تنوع عملیرد و ایفتای نقتش محتوری در فعالیتتهتای فرهنگتی،
سیاسی ،اجتماعی و اعتصادی توانسته است در بُعد زمانی انبوهی از تجارب را در خود گرد آورد .واژه های مرتبط بتا
بازار شامل بازارچه ،بازارگاه ،بازارگه ،تیمچه ،راسته ،رسته ،سوق ،مغازه ،دکتان ،دکته ،حجتره و استت (عباستی و
دیگران)161 :1394 ،
سرزندگی در محیط:

کوین لین  8در سال  1981میالدی با انتشار «تئوری شیل شهر» ،ارتقای کیفیت زنتدگی شتهری را در گترو پتن
معیار و دو فوقمعیار میداند :معیارهای سرزندگی ،معنی حس ،سازگاری ،دسترسی ،و کنترل و ناتارت؛ و همچنتین
دو فوقمعیار کارایی و عدالت که برای تنایم روابط میان معیارهای پن گانتۀ فتوق پیشتنهاد متیشتود (لیتن :1384 ،
1

Donald Appleyard
Livability
3
Liveliness
4
Robert Cowan
5
Quality of life
6
Gehl
7
Jane Jacobs
8
Kevin A. Lynch
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 ) 178او در این تعری

عمدتاً معیارهای بیولوژییی و اکولوژییی را مدنار عرار میدهد و تنها بتا ایتن روییترد بته

موضوع سرزندگی میپردازد و عواملی نایر مسائل اجتماعی ،اعتصتادی و را نادیتده متیانگتارد چتارلز النتدری

1

( )4 :2000نیز با اشاره به مفهوم سرزندگی ،آن را بهگونهای متفاوت بررسی کرده است او برای شناسایی یتک شتهر
سرزنده و زیستپذیر نُه معیار مؤثر را برمیشمارد :تراکم مفید افراد؛ تنوع؛ دسترسی؛ ایمنی و امنیت؛ هویت و تمایز؛
خالعیت؛ ارتباط و تشریک مساعی؛ ظرفیت سازمانی؛ و رعابت .به بیان مونتگومری ،)1998( 2این کیفیتت بته تعتداد
افراد حاضر در محیط در ساعات مختل

شبانهروز ،سطح امیانات ،شمار رویدادهای فرهنگی و جشتنهتا در طتول

سال بستگی دارد سرزندگی در فضاهای شهری به میزان زیادی بیانکنندۀ ستالمتی محتیط استت مونتگتومری سته
عامل دسترسی ،عدالت و امنیت را از مؤلفههای مهم کیفیت سرزندگی متیدانتد و از ایتن میتان ،عامتل دسترستی را
مهمترینِ آنها میشمرد و آن را به دو بخش دسترسی بصری و دسترسی فیزییی تقسیم میکند؛ دسترسی بصری بته
فرد امیان می دهد وعای اطراف را ببیند و دسترسی فیزییی به مفهتوم دسترستی بته فضتاها و عملیردهاستت؛ زیترا
فضاهای شهری باید جذبکننده و دعوتکنندۀ گروههای مختل

جمعیتی باشد تحقیقاتی که باری شترمن در ستال

 1988انجام داد نیز نشان میدهد سرزندگی محصول کیفیت بصری محیط و تنوع فعالیتهاست ( Jalaladdini et al,

 .)667: 2012دربارۀ حالت وجودی سرزندگی شهری سه دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه نخست :بر مبنای این دیدگاه ،اساساً سرزندگی شهری ،صفت و کیفیتی است که در ذات محیط کالبتدی و
معماری و مستقل از ناظر وجود دارد این دیدگاه به «جبریت محیطتی» شتهرت دارد و براستاس آن محتیط کالبتدی
مناس  ،خودبهخود به ایجاد سرزندگی میانجامد
دیدگاه دوم :بر مبنای این دیدگاه ،سرزندگی شهری مقولهای ذهنی و سلیقهای است کته نتاظر آن را متیستازد و
هی گونه ارتباطی با ساختار و ویژگیهای محیط مصنوع ندارد این دیدگاه به «امیان گرایی محیطی» موسوم استت و
بر مبنای آن ،هندسۀ محیط بیاهمیت تلقی میشود و تنها ویژگیهای روانشناختی و موععیت اجتمتاعی  -اعتصتادی
ناظر ،محیطی را سرزنده و محیط دیگر یا همان محیط را در زمانی دیگر افسرده طبقهبندی میکند
دیدگاه سوم :بر مبنای این دیدگاه ،سرزندگی شهری پدیتدهای ادراکتی – شتناختی استت کته در جریتان فراینتد
دادوستد میان ویژگیهای کالبدی و ادار پذیر شهر از یک سو و الگوها و رمزهتای فرهنگتی ،توانتاییهتای ذهنتی،
تجارب عبلی و اهداف ناظر از سوی دیگر شیل میگیرد براساس این دیدگاه که «احتمالگرایی محیطی بتا روییترد
تعاملی» نامیده میشود ،ابتدا محیط شهری ویژگیهای کالبدی خود را در معرض دید و ارزیتابی حتواس نتاظر عترار
میدهد؛ سپس ناظر براساس دریافتهتای گونتاگون ختود از محتیط ،آن را ارزیتابی و عضتاوت متیکنتد و صتفت
سرزندگی را به محیط نسبت میدهد (گلگار)72 :1386 ،
در جدول ( )1به برخی از صاح ناران طراحی شتهری اشتاره متیشتود کته بته مقولتۀ «سترزندگی» در بحتث
هنجارهای کیفی پاسخدهندگی محیطی پرداختهاند

Charls Landry
John Montgomery

1
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جدول :1 -هنجارهای کیفی پاسخ دهندگی محیطی از دید صاحبنظران خارجی و داخلی
صاحبنظران
کوین لین
جین جییوبز

کتاب – مقاله  -گزارش

هنجارهای کیفی پاسخدهندگی محیطی

کتاب «تئوری شیل شهر»1384 ،

سرزندگی ،معنی ،سازگاری ،دسترسی ،کنترل و ناارت ،فوقمعیار کارایی ،فوقمعیار عدالت

کتاب «مرگ و زندگی شهرهای
بزرگ آمرییایی»1386 ،

آلن جییوبز و

مقالۀ «بهسوی یک مانیفست

دونالد اپلیارد

طراحی شهری»1987 ،

گودی

1

مقالۀ «دو آعا در ورنا :کیفیتهای
طراحی شهری»1993 ،

سرزندگی (توجه به فعالیتها ،کاربریهای مختلط بهلحاظ تنتوع استتفاده و تنتوع ستنی ابنیته،
توجه به عنصر خیابان) ،نفوذپذیر بودن و عابلیت دسترسی ،اختالط اجتماعی و انعطتافپتذیری
فضاها
سرزندگی ،هویت و خوانایی ،دسترسی بته فرصتتهتا و شتادی ،اصتالت و معنتا ،زنتدگی
اجتماعی و همگانی ،خوداتیایی شهری ،محیطی برای همه
نفوذپذیری ،انعطافپذیری ،رشد و تحول سنجیده و کنترلشتده ،سترزندگی ،همتاهنگی بتا
بستر موجود ،تنوع ،مقیاس انسانی ،امیان شخصیسازی ،خوانایی ،غنا
«نام» شامل انسجام ،وضو و پیوستگی

گرین

2

کتاب «شیل شهر»1992 ،

«هویت» شامل کانون ،وحدت ،شخصیت
«جذابیت» شامل مقیاس ،تناسبات بصری ،عملیرد ،سرزندگی و هارمونی

کتاب «زندگی در فضای میان
یان گل

ساختمانها»« 1387 ،شهر
انسانتر»1389 ،

ایمنی و امنیت ،جذابیت ،تنوع ،مقیاس انسانی ،سترزندگی ،پیتادهمتداری ،عابلیتت نشستتن،
آسایش اعلیمی

مقالۀ «ساخت یک شهر:
مونتگومری

شهرنشینی ،سرزندگی و طراحی

مؤلفههای کیفیت سرزندگی شامل دسترسی (بصری و فیزییی) ،عدالت و امنیت

شهری»1998 ،
کوروش گلیار

جهانشاه پاکزاد

مقالۀ «مؤلفههای سازنده کیفیت
طراحی شهری»1386 ،
کتاب «راهنمای طراحی شهری در
ایران»1386 ،

سرزندگی ،خوانایی ،شخصیت بصری ،غنای حسی ،رنگ تعلتق ،آموزنتدگی ،نفوذپتذیری و
حرکت ،اختالط کاربری و فرم ،همهشمول بودن ،کیفیت عرصۀ همگتانی ،آستایش اعلیمتی،
ایمنی و امنیت ،انعطافپذیری ،همسازی با طبیعت ،انرژی کارایی و پاکیزگی محیطی
سرزندگی

تنوع در طول مسیر ،نفوذپذیری

انعطاف

انعطاف در کالبد ،انعطاف در عملیرد

ایمنی

ایمنی پیاده در مقابل سواره ،امنیت پیاده در محیط
مأخذ :نگارندگان

شاخصهای انتخابشدۀ پژوهش برای ارزیابی سرزندگی
برای تعیین زیرسنجه های ارزیابی سرزندگی ،از بین تعاری

یادشده ،با سنجش عابلیت انطباقپذیری ،به جامعیت

و فراوانی هریک از معیارها در میان موردمطالعه پرداخته میشود در این مرحله زیرسنجههای تعری شده بر اساس
روشهای خاصی ،ازجمله برداشتتهتای میتدانی ،پرستشنامته (شتفاهی-کتبتی) ،تجزیته و تحلیتل محتدودههتای
موردمطالعه و استفاده از سایر مناب پژوهشی انتخاب و در عالت

هفتت گتروه دستتهبنتدی شتدهانتد -1 :خوانتایی؛

 -2دسترسی؛  -3راحتی و آسایش؛  -4اجتماعی؛  -5اعتصادی و فرهنگی؛  -6فعالیتپتذیری؛  -7انعطتاف هرچنتد
فاکتورهای منتخ

را میتوان بسیار گسترده فرض کرد ،مجموعۀ کیفیتهای پیشنهادشده در پژوهش حاضر تتا حتد

زیادی بیانکنندۀ میزان سرزندگیاند در ادامه ،زیرسنجههای منتخ

ارزیابی میشوند:
Goodey
Greene

1
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خوانایی:

خوانایی ،کیفیتی است که موجبات عابلدر شدن یک میان را فراهم میآورد (بنتلی 1و همیتاران)113 :1382 ،
معموالً استفاده از عناصر فهرست وارسی لین  ،راهها ،گرهها ،نشانهها ،لبهها و حتوزههتا ،در فعتالتتر کتردن جریتان
تحلیل مفید واع میشود (همان )128 :رفتار فضتایی متردم در محتیط شتهری تتا حتدود زیتادی متتأثر از ادرا و
تصاویر ذهنی آنها از ساختار محیط است (.)Downs & Stea, 1973: 9

دسترسی:
لین دسترسی را امیان نقل و انتقال انسان ،اشیا و اطالعات از نقطهای بته نقطتۀ دیگتر تعریت

متیکنتد (:1384

 ) 152در دانش شهرسازی دسترسی میان نقاط گوناگون درون یک شهر یتا میتان نقتاط درون و بترون شتهر مطتر
میشود
راحتی و آسایش:

«راحتی» 2در لغتنامۀ دهخدا به معنای آسایش و واژۀ راحتت بته معنتای شتادمانی ،آرام و آستایش استت معتادل
انگلیسی این واژه در واژهنامۀ آکسفورد «آسودگی فیزییی و رهایی از درد و محدودیتها»ستت مؤلفتههتایی چتون
آسایش اعلیمی ،ایمنی و دسترسی به خدمات عمومی چون بهداشتت ،آمتوزش ،امنیتت و تحتر  ،هریتک بتهنتوعی
نیازهای فیزییی یا فراغ بالی ذهنی را برای افراد به همراه میآورند
اجتماعی:
یان گل ( )1387در تعری

فضاهای اجتماعپذیر شهری ،بر دعوتکنندگی فضا بتیش از ستایر شاخصتههتای آن

تأکید میکند و جذابیت فضاها را با توجه به انبوه مردمی که در فضاهای همگانی آن گرد هم متیآینتد و وعتشتان را
در آنجا میگذرانند ،مفهوم میبخشد؛ ازنار او فضای دعوتکننتده فضتایی استت کته بتتوان در آن بتا افتراد دیگتر
چهرهبهچهره دیدار کرد و بهطور مستقیم از راه حواس تجربهاندوزی کرد لنگ )1390( 3نیز از فضاهای اجتماعپتذیر
با عنوان «میانهای پذیرا» یاد میکند و بر این باور است که این فضاها محیطهایی هستند که تجربۀ انسانی را بهبتود
می بخشند ،مقیاس انسانی دارند ،بستر رفتارها و فعالیت های گوناگونی اند و توانایی پذیرش رفتارهای دلخواه افراد را
نیز دارند نویترا 4نیز فضاهای اجتماع پذیر را نقاطی برای آرامش روانی انسان میداند که به افراد یتاری متیرستاند و
نقش مهمی در شیلگیری شخصیت افراد دارد (مافر)32 :1391 ،
اقتصادی و فرهنگی:

در بعد فرهنگی و اعتصادی مسائلی چون میزان توجه به ویژگیهای فرهنگی ،توجته بته جاذبتههتای تتاریخی و
فرهنگی و میزان مشارکت کاربران بررسی میشود

1

Ian Bentley
Comfort
3
Jon Lang
4
Richard Neutra
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فعالیتپذیر بودن:

این کیفیت ،پتانسیل فضا برای انجام دادن بخش درخور توجهی از فعالیتهای اجتمتاعی استت بترای ایتن امتر
میانها باید واجد فرم ،استفاده و معانی گوناگون باشند (عباسزاده و تمری )4 :1391 ،فعالیت ،محصول دو مفهتوم
مجزا ،اما مرتبط به هم است :سرزندگی و تنوع سرزندگی چیزی است که نواحی شتهری موفتق را از دیگتر نتواحی
متمایز میکند ()Montgomery, 2007: 97
انعطافپذیری:

میانهایی که برای اهداف متنوعی به کار آیند ،در مقایسه با میانهایی که بترای کتاربری مشتخص و محتدودی
طراحی شدهاند ،حق انتخاب بیشتری به کاربران میدهند ،اینگونه محیطها کیفیتی دارند که آن را «انعطتافپتذیری»

1

مینامند (بنتلی)157:1382 ،
روششناسی پژوهش
در این پژوهش پس از در ضرورت توجه به فضاهای عمومی شهر ،تمرکز بر ارائۀ مؤلفههتای کیفتی موردنیتاز
برای طراحی سرزندۀ این فضاهاست روش پژوهش توصیفی  -استنباطی است و بتا روییتردی عیاستی بتا بررستی
مبانی ناری و نگرشی استقرایی ،ضمن جم آوری اطالعات با پرسشنامه و تجزیه و تحلیتل آمتاری داده هتا ،فرضتیه
مورد آزمون عرار گرفته است با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعۀ آماری ،حدود  170پرسشنامه از مراجعهکننتدگان
برای هر دو میان ،براساس فرمول کوکران با ضری

اطمینان بیشتر از  93درصد ،به شیوۀ نمونهگیری تصادفی ستاده

تهیه و استخراب شد از این تعداد  70پرسشنامه در برب بلور و  100پرسشنامه در محدودۀ بازار تتاریخی پاستخ داده
شدند براساس پرسشنامه حدود  12/5درصد افراد پاسخدهنتده بتیستواد 29/8 ،درصتد ستییل 24/2 ،دیتپلم26/2 ،
فوقدیپلم و حدود  7/2درصد دارای مدر لیسانس و مدارب باالتر بوده بودهاند
بازار تاریخی تبریز بهدلیل وجود برخی ویژگیهای سرزندگی ،مانند موععیت ،اجتماعپتذیری ،تنتوع و پیوستتگی
فعالیتها ،با فضای تجاری مدرن برب بلور که این ویژگیهتا را نتدارد ،مقایسته شتد تتا بتتوان برختی راهیارهتای
سرزندگی فضاهای تجاری تاریخی را برای فضاهای تجاری مدرن به کار بترد بتدین مناتور ابتتدا در یتک مقایسته
تطبیقی بین معیارهای مستخرب و ویژگی این فضاها ،با بررسی تئوریهای مربوط ،معیارهایی انتختاب متیشتود کته
ماهیت نزدیکتری به ویژگی موردمطالعۀ این پژوهش داشته باشد و همچنین دارای جامعیت و عابلیت انطباقپتذیری
بیشتر با میان موردمطالعه و بیشترین فراوانی در بین مفاهیم بهکاررفته باشد در مرحلۀ بعد برای سنجش این معیارها
در فضاهای شهری تبریز ،دو نمونه فضای شهری ،ییی واجد سرزندگی و دیگری فاعد آن ،در نار گرفته میشتود و
بررسی آنها با استفاده از معیارهای عام و با روش طر پرستش آغتازی ،طتر مستئلۀ پتژوهش ،مشتاهده ،تحلیتل
اطالعات و نتیجهگیری بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از راه آزمون میانگین و آزمتون  Tتتکنمونتهای
انجام میپذیرد در شیل ( )1چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شده است
Flexibility

1
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شکل  :1 -چارچوب مفهومی

پژوهش ،مأخذ :نگارندگان

معرفی مناطق موردمطالعه :بازار تاریخی تبریز و برج بلور
برب بلور در کالنشهر تبریز یک برب تجاری  -خدماتی مدرن است که  25طبقه دارد و جلوۀ خاصتی بته محلتۀ
«آبرسان» تبریز بخشیده است هدف از ایجاد این برب کاستن از مشیالت اعتصادی ،اجتماعی و کالبتدی شتهر تبریتز
بوده است؛ ولی این اهداف در عمل چندان محقق نشده است
بازار تاریخی تبریز ییی از بزرگترین بازارهای سرپوشیدۀ جهان و از شاهیارهای معمتاری ایتران استت بتازار
کنونی مربوط به اواخر حیومت زندیه و عصر عاجار است بازار تبریز از چندین راسته و تیمچه و سرا تشییل شتده
است و هماکنون با طول یک کیلومتر ،بزرگترین مجموعۀ بههمپیوسته و مسق

دنیاست این بتازار در ستال 1354

در فهرست آثار ملی ثبت شده است طاقها و گنبدهای مقرنس بلند آن ،ستازههتای آجتری بتههتمپیوستته ،آرایتش
مغازهها ،کثرت تیمچه ها ،وجود انواع مشاغل و تعداد زیادی مدرسه و مسجد کته در کنتار ستراهای بازرگتانی عترار
گرفتهاند ،این بازار را به نمونهای عالی از محیط تجارت و زندگی اسالمی و شترعی مبتدل کترده استت و بته ستب
همین اهمیت و کاربری زیاد آن ،برای پژوهش انتخاب شده است در شیل ( )2موععیت بازار تبریز و بترب بلتور در
شهر تبریز و در شیل ( )3تصاویری ازهر دو میان نشان داده شده است
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شکل :2 -نقشۀ موقعیت بازار سنتی و برج بلور در شهر تبریز

شکل  :3 -دیدهایی از بازار تاریخی و برج بلور

تبریز ،مأخذ :نگارندگان

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر ،در بخش تحلیل استنباطی ،از آزمونهای میانگین و  Tتکنمونتهای استتفاده شتده استت بتر
اساس آزمون میانگین در برب بلور ،متوسط نمرۀ معیار خوانایی برابر با  ،3/56متوسط نمرۀ معیار دسترستی برابتر بتا
 ،2/48متوسط نمرۀ معیار راحتی برابر با  ،2/78متوسط نمرۀ معیار اجتماعی  -فرهنگی برابر بتا  ،1/45متوستط نمترۀ
معیار اعتصادی برابر با  ،1/50متوسط نمرۀ معیار فعالیتپذیری برابر با  3/24و متوسط نمرۀ معیار انعطافپذیری برابر
با  1/44است (شیل )4
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شکل :4 -نمودار میانگین فاکتورهای سرزندگی در برج بلور

همچنین نتای جدول حاصل از آزمون  Tتکنمونهای (جدول  )2نشتان متیدهتد مقتدار آمتارۀ  Tبترای معیتار
خوانایی برابر با  10/752با سطح معناداری  ،0/00برای معیار دسترسی برابتر بتا  -8/383بتا ستطح معنتاداری ،0/00
برای معیار راحتی برابر با  -2/138با سطح معناداری  ،0/043برای معیار اجتماعی  -فرهنگتی برابتر بتا  -14/224بتا
سطح معناداری  ،0/00برای معیار اعتصادی برابر با  -14/412با سطح معناداری  ،0/00برای معیار فعالیتپذیری برابتر
با  1/853با سطح معناداری  0/076و برای معیار انعطافپذیری برابر با  -21/496با سطح معنتاداری  0/00استت بتا
توجه به اینیه سطح معناداری تمامی معیارها ،بهجز معیتار فعالیتتپتذیری ،کمتتر از مقتدار  0/05استت ،معیارهتای
خوانایی ،دسترسی ،راحتی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اعتصادی و انعطافپتذیری معیارهتای متؤثر بتر سترزندگی فضتای
شهری برب بلور ند در این میان میانگین عامل خوانتایی دارای بیشتترین میتزان و میتانگین عامتل انعطتافپتذیری و
معیارهای اجتماعی  -فرهنگی و اعتصادی دارای کمترین میزان است
جدول :2 -نتیجۀ آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی تأثیر فاکتورهای منتخب سرزندگی در برج بلور
آزمون میانگین یک جامعه مقدار آزمون= 3
اختالف میانگین در فاصله اطمینان %95

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

خوانایی

14/412-

24

0/000

-1/5000

-1/7148

دسترسی

10/752

24

0/000

0/56667

0/4579

0/6754

راحتی

-8/283

24

0/000

-0/52000

-0/6496

-0/3904

اجتماعی

-2/138

24

0/043

-0/21333

-0/4193

-0/0074

اعتصادی و فرهنگی

14/224-

24

0/000

-1/55000

-1/7749

-1/3251

فعالیت پذیری

1/853

24

0/076

0/24000

-0/0272

0/5072

انعطافپذیری

21/496-

24

/000

-1/56000

-1/7098

-1/4102

حد پایین

حد باال
-1/2852

همچنین نتای جدول ( )3که به بررسی شاخصهای سرزندگی بازار تاریخی تبریز مربتوط استت ،نشتان متیدهتد
متوسط نمرۀ خوانایی در بازار تاریخی تبریز برابر با  ،3/92متوسط نمرۀ دسترسی برابر بتا  ،3/97متوستط نمترۀ راحتتی
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برابر با  ،3/40متوسط نمرۀ معیار اجتماعی  -فرهنگی برابر با  ،4/84متوسط نمرۀ معیار اعتصادی برابر بتا  ،4/54متوستط
نمرۀ معیار فعالیتپذیری برابر با  4/04و متوسط نمرۀ معیار انعطافپذیری برابر با  4/54است (شیل )5

شکل :5 -نمودار میانگین فاکتورهای سرزندگی در بازار تاریخی تبریز

همچنین نتای جدول حاصل از آزمون  Tتکنمونهای نشان میدهد مقدار آمارۀ  Tبرای معیار خوانتایی برابتر بتا
 23/813با سطح معناداری  ،0/00برای معیار دسترسی برابر با  29/136با سطح معناداری  ،0/00بترای معیتار راحتتی
برابر با  8/485با سطح معناداری  ،0/00برای معیار اجتماعی  -فرهنگی برابر بتا  57/707بتا ستطح معنتاداری ،0/00
برای معیار اعتصادی برابر با  18/956با سطح معناداری  ،0/00برای معیار فعالیتپتذیری برابتر بتا  18/196بتا ستطح
معناداری  0/00و برای معیار انعطافپذیری برابر با  16/938با سطح معناداری  0/00است با توجه بته اینیته ستطح
معناداری تمامی معیارها کمتر از مقدار  0/05است ،معیارهتای خوانتایی ،دسترستی ،راحتتی ،اجتمتاعی  -فرهنگتی،
اعتصادی ،فعالیتپذیری و انعطافپذیری معیارهای مؤثر بر سرزندگی فضای شهری در بازار تاریخی تبریزند در این
میان میانگین معیارهای اجتماعی  -فرهنگی ،اعتصادی و انعطتافپتذیری بیشتترین میتزان و میتانگین عامتل راحتتی
کمترین میزان را دارد
جدول :3 -نتیجۀ آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی تأثیر فاکتورهای سرزندگی در بازار تبریز
مقدار آزمون=  3آزمون میانگین یک جامعه
اختالف میانگین در فاصله اطمینان %95

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

خوانایی

23/813

24

0/000

0/92000

0/8403

دسترسی

29/136

24

0/000

0/97000

0/9013.

1/0387

راحتی

8/485

24

0/000

0/40000

0/3027

0/4973

اجتماعی

57/707

24

0/000

1/84000

1/7742

1/9058

اعتصادی و فرهنگی

18/956

24

0/000

1/54000

1/3723

1/7077

فعالیت پذیری

18/196

24

0/000

1/04000

0/9220

1/1580

انعطافپذیری

16/938

24

0/000

1/54000

1/3523

1/7277

حد پایین

حد باال
0/9997
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همان گونه که در جدول ( )4مشاهده میشود ،میانگین امتیاز سترزندگی در بتازار تتاریخی تبریتز برابتر  4/13بتا
انحراف استاندارد  0/100است و میانگین امتیاز سرزندگی در برب بلور برابر  2/51با انحراف استتاندارد  0/17استت
میانگین امتیاز سرزندگی در بازار تاریخی تبریز بیشتر از میتانگین ایتن امتیتاز در بترب بلتور استت؛ بنتابراین میتزان
سرزندگی در بازار تاریخی تبریز بیشتر از برب بلور است
جدول :4 -آمار مربوط به کیفیت سرزندگی در بازار تاریخی تبریز و برج بلور
مقایسه کیفیت سرزندگی

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف از میانگین

سرزندگی در بازار تاریخی تبریز

4/1391

0/10041

0/02008

سرزندگی در برب بلور

1/5148

0/17286

0/03457

بحث و بررسی
با توجه به تعاری

موجود از سرزندگی میتوان تعری

عام سرزندگی را چنتین در ناتر گرفتت :عابلیتت میتان

برای تأمین گسترهای از فعالیتها و استفادهکنندگان (با پیشزمینههای مختلت

اعتصتادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی) بتا

هدف تنوع تجارب و تعامالت اجتماعی بهگونهای که امنیت ،برابری و راحتی را برای همتۀ استتفادهکننتدگان فتراهم
آورد یافتۀ اصلی پژوهش حاکی از آن است که میزان سرزندگی در بازار تاریخی بیشتر از برب بلور است ،یافتهها در
برب بلور نشان میدهد ازنار کاربران ،میانگین عامل انعطافپتذیری و معیارهتای اجتمتاعی  -فرهنگتی و اعتصتادی
دارای کمترین میزان و میانگین معیار خوانایی دارای بیشترین میزان است این بدان معناست کته بترب بلتور بتهدلیتل
ارتفاع بلند و عرارگیری در گره ترافییی شهر ،ازناتر شتهروندان و کتاربران از خوانتایی بیشتتری بتهلحتاظ کالبتدی
برخوردار است؛ از طرفی ،به دلیل دسترسی بیشتر سواره و نه پیاده و همچنین عرار گترفتن در مرکتز ترافییتی شتهر،
انگیز ۀ کاربران و شهروندان به میث ،حضور و برعراری مراودات اجتماعی در محدودۀ آن تضعی
کاربران این میان بهدلیل دسترسی نامناس

متیشتود ازناتر

پیاده در محدودۀ آن ،از پتانسیل دعوتکنندگی و برعراری آرامش روانتی

برخوردار نیست تداخل حرکت سواره و پیاده از سرزندگی فضاهای تجاری متیکاهتد الزمتۀ سترزندگی فضتاهای
شهری ،حضور مردم در شهر است جایگاه فضای عمومی موفق باید بهگونهای باشد که جمت کثیتری از افتراد را در
خود بپذیرد نبود ایمنی کافی به سب

تردد انواع وسایل نقلیۀ موتوری ،نبود فضای سرپوشتیده و همچنتین آلتودگی

هوا و سروصدای ناشی از حرکت وسایل نقلیه ،از کیفیت فضاهای تجاری واع در کنار خیابانهای شتلوغ و پرتتردد
میکاهد؛ بنابراین شایسته است فضاهای تجاری پیادهمدار باشند
یافتههای پژوهش در بازار تاریخی نیز نشان میدهتد ازناتر کتاربران میتانگین معیارهتای اجتمتاعی  -فرهنگتی،
اعتصادی و انعطافپذیری دارای بیشترین میزان و میانگین عامل راحتی دارای کمترین میتزان استت بتازار تبریتز بتا
ویژگیهای ارزشمند کالبدی و اجتماعیاش ،آیینۀ تمامنمایی از پایداری فضای شهری است .فضای بازار تبریتز تنهتا
به دادوستد و فعالیتهای اعتصادی اختصاص نداشته است این موضوع بهروشنی از وجود مساجد ،مدارس و دیگتر
کارکردها در دل بازار بهراحتی فهمیده میشود همین امر ازنار کاربران دلیلی بر پویایی و اجتماعپذیری بیشتر بتازار
تبریز است
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یان گل ( ) 1392بر بُعد اجتماعی سرزندگی فضاهای عمومی و دیگر محققان نیز بر ابعاد گونتاگون ایتن ویژگتی
تأکید میکنند :جییوبز ( )1386بر معیارهای تنوع اعتصادی ،انسانی ،کارکردی ،مونتگومری ( )1998بتر تتراکم افتراد،
تنوع کارکرد و توجه به معیار فرهنگی-اجتماعی ،چارلز الندری ( )2000بر تراکم افراد ،تنوع ،دسترستی و رعابتت و
امنیت و پاکزاد ( )1386بر معیارهای تنوع کالبدی و عملیردی و دسترسی در مجموع استتنباط متیشتود کته نتتای
یافتههای پژوهش حاضر مطابق با یافتههای محققان مذکور است و بر بعد اجتمتاعی  -فرهنگتی و تنتوع عملیتردی
سرزندگی بیش از معیارهای دیگر تأکید میشود فعال کردن فضاهای تجتاری بترای جتذب اعشتار مختلت
موج

جامعته

همبستگی ،پیوند اجتماعی و همچنین تولید و تیثیر فرهنگ میشود آنچه مهم است تطتابق ایتن فضتاها بتا

نیازها و خواستهای شهروندان است که امیان حضور بیشینۀ آنها را در شهر فراهم میکند؛ بنابراین توجه به کیفیت
اجتماعی  -فرهنگتی و عملیتردی ایتن فضتاها در جهتت افتزایش تعتامالت جمعتی و همچنتین تعریت
رویدادهای مختل

و خلتق

فرهنگی و اجتماعی از سوی طراحان در فضاهای تجاری به القای حس تعلقخاطر شتهروندان و

رونق تجاری در شهر کمک میکند
نتیجهگیری
در بررسی فضاهای تجاری مدرن ،مشیالت اساسی درزمینۀ طراحی فضا دیده میشود .مطالعات پژوهش حاضتر
نشان میدهتد وجتود هفتت عامتل مناست

چتون خوانتایی ،دسترستی ،راحتتی ،اجتمتاعی ،اعتصتادی و فرهنگتی،

فعالیتپذیری و انعطافپذیری در ارتقای سرزندگی فضای عمومی شهری مؤثر است نتای پژوهش نشتان متیدهتد
ییی از شروط الزم برای ایجاد محیطی سرزنده ،تداوم حضور و فعالیتهای انسان در فضای شهری تجتاری استت
در دهه های اخیر ،بازار که در گذشته ،کانون اعتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی شتهرهای ستنتی ایتران شتناخته
میشد ،دچار دگرگونیهای متعددی شده است؛ بهطوری که از میانی چندبعدی به میانی تتک بعتدی یتا بتهنتدرت
دوبعدی (تجاری  -تفریحی) ،نابسامان و خالی از ارزشهای اجتماعی تغییر یافته استت و در آن از حضتور پرشتور
مردمی و حیات اجتماعی اثری نیست؛ بنابراین سرزندگی ییی از عوامل مؤثر بر رونق تجاری و ایجاد فرصتتهتایی
برای تبادالت اجتماعی و فرهنگی است و ایجاد محیطهای امن و پیادهمدار برای حضورپذیری بیشتر شتهروندان نیتز
از عوامل مؤثر بر سرزندگی این فضاهاست نتیجۀ این پژوهش بر لزوم توجته شهرستازان و متدیران برنامتهریتز بته
بازیابی مفهوم بازار بهعنوان نماد حیتات اجتمتاعی ،اعتصتادی و فرهنگتی شتهروندان در طراحتی فضتاهای تجتاری
امروزی تأکید میکند در پایان موارد زیر برای دستتیابی بته سترزندگی در فضتاهای شتهری بررستیشتده پیشتنهاد
میشود:
 در نار گرفتن تسهیالت رفاهی و تفریحی برای مراجعهکنندگان به فضاهای تجاری مدرن؛ ایجاد محیطهای امن و پیادهمدار برای دسترسی به فضاهای تجاری شهری؛ -تقویت خوانایی نقاط عط

و تقویت بصری آنها در فضاهای تجاری شهری؛

 -طراحی کاربریها با تأکید بر کاربریهای مختلط و سازگار
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