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 چکیده
دوره  کاشـان درسـنتی بـازار . شـودیمن محسـوب آمثابه قلـب تپنـده بازار یکی از عناصر اصلی شهر ایرانی و به

 پیـدا کـرد. اجتمـاعی شـهر -کرد مهمـی در توسـعه اقتصـادیتـدریج نقـش و کـاربه و ث گردیدسلجوقیان احدا

که در دوره صفویه به اوج شکوه و رونق اقتصادی رسید. اما در دوره معاصر به دلیل گسترش شهر کاشان طوریبه

جدیـد در  یهااهها و فروشـگفروشـیو ایجاد فاصله مکانی بین بازار و محل سکونت شـهروندان، گسـترش خرده

 رنگ شدن و بعضـاً از دسـت رفـتن نقـش و کـارکردو محالت مختلف در سطح شهر، موجب کم هاابانیامتداد خ

تماعی ن پایگاه اجچه تفاوتی میاپژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که است.  قدیمی بازار کاشان شده

سـت. تحلیلـی ا-یپژوهش توصـیفروش ازار وجود دارد؟ ـ اقتصادی پاسخگویان در شهر و نحوه و رفتار خرید از ب

جامعـه آمـاری شده است. نامه استفادههای موردنیاز از روش میدانی و ابزار پرسشآوری اطالعات و دادهبرای جمع

سـتفاده با ا ان شهر کاشانبرای ساکن حجم نمونهباشد. کاشان میشامل الف( کسبه و بازاریان و ب( ساکنان شهر 

 یینایگاه اقتصادی پـاپرسشنامه بین سه منطقه شهری با پ که این تعدادنفر انتخاب گردید  384کوکران  از فرمول

 عیـین سـه منطقـهت. مالک توزیع گردید)خیابان امیرکبیر( و باال )خیابان مالمحسن( ، متوس  بهمن( 22)شهرک 

ی سـاکنین جتمـاعی ـ اقتصـادشهری بر اساس ارزش زمین، تراکم جمعیت، قیمت مسکن، مهـاجران و پایگـاه ا

افـزار با اسـتفاده از نرم هادادهلیل تکمیل شد. تحکسبه و بازاریان شهر  ازپرسشنامه  100تعداد  باشد. همچنینمی

 10ا با رمترین میزان مراجعه به بازار منطقه امیرکبیر کطرفه انجام شد. آماری واریانس یک آزمونو  SPSSآماری 

بـازار طورکلی کننـد و بـهسـنتی می بهمن بیشترین مراجعه و خرید را از بازار 22شهرک ، لیکن درصد خرید دارند

 .داده استازدست شهروندانعنوان مرکز عمده خرید نقش درجه اول خود را به

 

 .محل سکونت ،جتماعیا -پایگاه اقتصادی  توسعه شهری، ،بازار کاشان کلیدی: واژگان
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 مقدمه

عریف جغرافیا، این علم به مطالعه ساختار رواب  بین انسان و محی  و کارکردهـای حاصـله از ایـن که بر اساس تازآنجایی

اذعان کرد که یکی از این کارکردها، کارکرد تجاری است که در فضایی به نـام بـازار رخنمـون  توانیم پردازدیمساختار 

(. از سوی دیگـر، بـازار 20: 1373)محمدی، باشدیمی . جایگاه مطالعه این کارکرد و این فضا در جغرافیای اقتصادشودیم

صـورت بافـت غـذا دهنـده اصـلی شـهر حال عاملی است برای پیدایش شهرنشینی و همواره بهشهری و درعین ایپدیده

هـا، ها، فرهنگها، ایـدههای دور برای تبادل کـاال، اندیشـه(. بازار از گذشته174: 1360وظیفه نموده است )شکویی،انجام

هـای مختلـف تـاریخی رو بـه ی حکومتی دارای مرکزیت بوده است، مرکزیتی که در دورههافرمانها و ها، ارزشسرمایه

( کـه بـا 57: 1389مثابـه قلـب تپنـده آن بـوده )سـلطانی،تکامل و بلوغ رسید. بازار یکی از عناصر اصلی شهر ایرانی و به

داده اسـت و ارتبـاط فضـایی بـین سـاکنین و ت تأثیر خود قرار میمند کل فضای شهر را تحجانبه و نظامعملکردی همه

نمود. ساکنین شهر برای خریدوفروش و گردش با این فضـا تعامـل ساختار بازار و در نتیجه با عناصر فرا شهری ایجاد می

یاسـی و میـراث اند. بازار عالوه بر کارکرد اقتصـادی، دارای کارکردهـای اجتمـاعی، مـذهبی، هـویتی، سای داشتهدیرینه

هـای مـذهبی، باشد که بنا به موقعیت جغرافیایی، قدمت، سطح مشارکت اجتمـاعی، قـوت و ضـعف بنیانفرهنگی نیز می

پـردازد. مراکـز آفرینی در کالبد شـهری میهایی اجتماعی ـ کالبدی مانند وقف و... به شکل سیستمی به نقشوجود پدیده

صورت مجموعه یا یـک واحـد خوبی در بناهایی )بهخدمات تجاری است که به های متنوع وفروشیخرید تجمعی از خرده

واحـد  100اند. مراکز خرید در مقیاس منـاطق شـهری، معمـوالً بـا بـیش از شدهریزی، طراحی و مدیریتمتشکل( برنامه

یـد بـه شـکل ترین فرم فضایی مراکز خرمتداول (.Shun-Te You anf et al,2004:5)اند شدهفروشی تشکیلخرده

با ورود نوسازی به شهرهای سنتی، اهمیت عناصر مهم شهرهای  (.caerter & vandell,2005:338)باشد خطی می

ایرانی ـ اسالمی رو به نزول رفت، ازجمله این عناصر بازارهای سنتی و سرپوشیده ایرانی بـود کـه در تقابـل و رقابـت بـا 

هـایی انسـانی و طبیعـی شده یافتند. لیکن ویژگیخود را تا حدی دگرگونهای ویترینی و لوکس ساختار و عملکرد خیابان

های این فضاها با گذشته تاریخی برجسته باعث گردیده که اهمیت این فضاها کم از فضاهای جدید و مدرن نباشد، ارزش

سـنتی شـده دستی و حتی خریدوفروش باعث جذب شهروندان بـه بازارهـای گردشگری، میراث فرهنگی و هنری، صنایع

وجوش و که اکثر این بازارها در شهرهای مختلف ایران با توجه به ضعف زیرساختی و ارتبـاطی دارای جنـبطوریاست به

وگذار و هـای گونـاگون بـه گشـتهای اقتصادی و اجتمـاعی متفـاوت و از مکانسرزندگی باالیی باشند و مردم با پایگاه

به تمایل خرید شهروندان از مراکز خرید به دو عامل اصلی وابسته است. اولین  خریدوفروش کاال بپردازند. مطالعات مربوط

ها و دومـین عامـل توزیـع های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنو ویژگی (مشتریان یا شهروندانکنندگان )عامل مصرف

 (.Pechey & monsivais,2015:870باشـد )ها )فروشندگان و بازارها( میجغرافیایی و خصوصیات فضایی فروشگاه

اسـالمی  -بر مبنای یک الگـوی ایرانـیباشد که بازار سنتی شهر کاشان نیز یکی از بازارهای پررونق شهرهای ایران می

 آنو اماکن مسکونی نیـز در اطـراف این شهر  بندی اصلیمرکز و استخوانبازار شده است، بوده که با شرای  جدید تلفیق

اجتمـاعی  -اخیر جامعه ایران، بازار کاشان همچنان عملکرد اقتصـادی یهارات اجتماعی سالاند و علیرغم تغییقرارگرفته

بوده و با معماری سنتی و زیبای خـود  تاریخی که ذکر شد بازار دارای تمامی عناصر و رواب . این خود را حفظ کرده است

بررسی اند، ترکیب درخور توجه و قابلکرده ها و فرهنگ کهن بازار را در کالبدشان حفظکه همچنان روح سنت یاو کسبه

شـود در این مقاله به بررسی اهمیت بازار سنتی در خریدوفروش در سطح شهر کاشان پرداخته میرا به وجود آورده است. 

سـه نمایند. بنابراین ای به بازار رجوع میکنندگان بیشتر از چه پایگاه اقتصادی و از چه فاصلهتا مشخص گردد که مراجعه

بهمـن )پایگـاه اقتصـادی پـایین(، محلـه مالمحسـن )طبقـه  22های مختلف اقتصادی شامل شـهرک محدوده با پایگاه

عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شد که به بررسی خرید و اقتصادی متوس ( و محله امیرکبیر )پایگاه اقتصادی باال( به
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ر توس  اهالی این سه محدوده مذکور پرداختـه شـود و جایگـاه های گوناگون در سطح شهفروشیالگوی مراجعه به خرده

 باشد:زیر می هایهبازار سنتی شهر کاشان در این الگو مشخص گردد. پژوهش حاضر در پی آزمون فرضی

 نت پاسخگویان و مراکز خرید پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد.بین محل سکو -

 فاوت معناداری وجود دارد.د از بازار تبین محل سکونت پاسخگویان و میزان خری -

 اوت معناداری وجود دارد.تف مراجعه به بازاربین محل سکونت پاسخگویان و میزان  -

اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر با تأکید بر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان که به شکل مکان شـهری تبلوریافتـه 

تواند در ساماندهی، نوسازی، باز زنـده پردازد که شناخت این رفتار میمیاست، به رفتار خرید شهروندان در فضای شهری 

سازی و تجدید حیات فضاهای شهری کمک نماید. شناخت تغییرات و تحوالت رفتار خرید شـهروندان نوسـانات فضـایی 

ی و تنظـیم دهشـهر، جهـتتوان این نوسانات را در راستای اهـداف کالنکند که میهای تجاری را مشخص میکاربری

ویلیم پلبوم برای اولین بار عنـوان  1954شده است و در سال شروع 1900مطالعاتی با عنوان جغرافیای بازار در سال نمود. 

. توجه به پایگاه اجتمـاعی ـ (28: 1376)پوراحمد، کرد که توسعه و پیشرفت جغرافیای اقتصادی بیشتر مربوط به کاالست

در  (2007) 1شـود: مونیکـافضای شهری بیشتر در تحقیقـات خـارج از کشـور مشـاهده می اقتصادی افراد و رفتار خرید در

هایی کـه دارای جمعیـت کمتـر، ارزش زمـین و مسـکن پـایین، میـزان تحقیقی به این نتیجه رسیده است کـه محـدوده

وکار و گیری در کسـبیمبرنـد تصـمتر از سایر محالت شهری که احتماالً سـاکنان آن در فقـر بسـر میتحصیالت پایین

دهند. چراکه از طرفی فروشـندگان و بازارهـای مهـم شـهری در ها و بازار شهر را تحت تأثیر قرار مییابی فروشگاهمکان

قیمت با کمترین هزینه ها بازارهای ارزانشوند و از طرف دیگر جمعیت این محدودهیابی نمیها مکاننزدیکی این محدوده

ها در در تحقیقـی در انتخـاب نـوع بـازار و فروشـگاه( 2007)و همکـاران  2کننـد. لـیسر انتخـاب میونقل را در شهحمل

های جمعیت شناختی، فضـایی فرهنگـی و سـاختاری بیشـترین های روستایی، به این نتیجه رسیده است که تفاوتمحی 

در تحقیقی به بررسـی رابطـه  (2009) ارانو همک 3باشد. الرسونها میعامل در انتخاب محل خرید و نوع بازار و فروشگاه

های مواد غذایی و پایگاه اجتماعی، اقتصادی، قومی و مـذهبی سـاکنان پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه دسترسی به فروشگاه

ها و مواد غذایی دارد و هر طبقـه رسیدند پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان ارتباط زیادی به دسترسی به نوع فروشگاه

ای تحـت عنـوان انتخـاب نـوع در مقالـه (2015) 4ی و مونسـیواسچـیپ کند.ی بازارهای خاص خود را انتخاب میاجتماع

انگلسـتان بـه ایـن نتیجـه  5KWPهـای مرکـز دادهفروشگاه و رفتار خرید بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بـر روی

ها ندارد. طبق ایـن تحقیـق همـه طبقـات ار و فروشگاهرسیدند که پایگاه اجتماعی اقتصادی اثر زیادی بر انتخاب نوع باز

در  (2015) و همکـاران 6کننـد. مکگرویـتها و مراکز خریـد مراجعـه میاجتماعی ـ اقتصادی برای خرید به تمام فروشگاه

انـد. آنـان بـه ایـن ها و بازارهای مختلف شهری و روستا شـهری پرداختهپژوهشی به بررسی و مقایسه عملکرد فروشگاه

ها برای طبقات با درآمد باال کشش بیشتری دارد و عـواملی فروشیهای زنجیره شهری و خردهتیجه رسیدند که فروشگاهن

ها اثـر های قومی ـ زبـانی بـر میـزان مراجعـه و خریـد از ایـن نـوع فروشـگاهمانند مجموع جمعیت، وسیله نقلیه، ویژگی

که بـه بررسـی شـهر اسـالمی و اجـزای آن  شرق شناساناصیل توس  گذارد. مطالعات اولیه درباره بازارهای سنتی و می

، دتمـان و... هرکـدام در خـالل مطالعـات 7شده است. پژوهشگرانی چـون اویگـن ورث، اکـارت اهلـرزپرداختند، انجاممی
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و رجبـی،  1373)اهلـرز، اندنمودهعنوان بخشی از بافت شهر، شرح و توصیف شهرهای اسالمی و ایرانی ـ اسالمی بازار به

(. لیکن مطالعات درباره بازار در ایران با مطالعات موردی همراه بوده که بیشتر شامل شهرهای اصفهان، کرمان، 16: 1386

تبریز، یزد، زنجان، همدان، اراک، زواره، کرمانشاه، که بیشتر به جنبه کارکردی، اجتماعی، اقتصادی، حوزه نفوذ و معمـاری 

(، 1376هایی چون کاهش کارکرد بازار و مشکالت دسترسـی )پوراحمـد،ارکردی مطالعات به جنبهاند. ازنظر کبازار پرداخته

(، کاهش عملکرد در مقابل فضاهای تجـاری جدیـد )صـفایی زاده، 1380آرایی صنعت و سنت در فضای بازار )شفقی،صف

(، 1385ا فضای کالبـدی )کریمـی،(، تغییر نقش و کارکرد بازار و عدم هماهنگی ب1389سرایی، ؛1386شبستریان،  ؛1383

شـده اسـت. از جنبـه اجتمـاعی ( پرداخته1390دوسـت و ارومـانی،تحوالت تـاریخی عملکـردی ـ کالبـدی بـازار )ایران

عنوان (، مدل فرهنگی و اجتمـاعی شـهر و نقـش بـازار بـه1384هایی مانند اثرات وقف و کارکردهای بازار )اژدر،پژوهش

(، اثرات تنوع قومی بر فضای بازار )نظریان و میربهـایی، 1386،صریرائیاصلسازی )فرهنگترین مرکز اجتماعی در بزرگ

( و ازنظـر اقتصـادی 1390(، کاهش قدرت اجتماعی ـ سیاسی بازار بعد از انقـالب )حسـین زاده فرمـی و معتمـدی،1389

بـازار در توسـعه گردشـگری  (، نقـش بـاالی1373مطالعات حین موضوعاتی مانند نقش بازار در اقتصاد شهری )محمدی،

شده که بیشتر به عملکرد آمده است. در زمینه حوزه نفوذ بازارها تحقیقاتی انجامعمل( به1392شهری )بوذری و همکاران، 

(. در زمینـه 1389اند )مرصوصـی و خـانی،یابی آن در احیاء بافت تاریخی پرداختهو شعاع گسترش خدمات بازار و پتانسیل

شده است، اما مطالعاتی ازجمله توجه به معماری اصـیل و حفـظ فرهنگی که در بیشتر مطالعات به آن اشارهبازار و میراث 

اند. عالوه بـر مطالعـات بازارهـای سـنتی فـوق، ( به بررسی منحصر این جنبه پرداخته1385این میراث )نظریان و موحد، 

( صورت گرفتـه 1390عزمی و همکاران، ؛1389دوست، مطالعاتی درباره بازارهای فصلی و هفتگی )معتمدی مهر و مطیع 

 است.

 

 نظری مبانی

 فروشی و کاربری تجاریتوزیع فضایی واحدهای خرده

اند از توزیع فضایی پراکنده و متمرکـز. در توزیـع دو نوع توزیع فضایی کاربری تجاری در سطح شهر وجود دارد که عبارت

(. این توزیع تابع عوامل 117: 1381گیرند )رضویان،نقاط مختلف شهر قرار می طور پراکنده درها بهفضایی پراکنده فعالیت

باشد. ارزش هر محلی در بازار، تابع موضع آن است. از قـرن چهـاردهم بـدین سـو، ایـن اقتصادی، اجتماعی و فضایی می

(. درهرحـال، ترتیـب 27: 4جلـدا، ها انعکاس یافته است )ایرانیکها و سرقفلی آنبهای مغازهارزش تا حدودی در مبلغ اجاره

قرار گرفتن مشاغل در کنار هم، در بسیاری از موارد تابع عواملی برخاسته از جبر طبیعی و اجتماعی و یـا اقتصـادی اسـت 

(Marcais,1954:249-262.) یابنـد. هـا در کنـار هـم تجمـع میای از فعالیتدر توزیع فضایی متمرکز تعداد یا رسته

وکار بهتـری خواهنـد داشـت تـا ای کاالهای یکسان اگر در مجاورت یا نزدیکی هم قرار بگیرند کسبهبرخی از فروشگاه

ها در یـک ضمن آنکه خریداران تعداد و انواع مغازه (.Nelson,1958:58)شده باشند طور پراکنده در شهر توزیعآنکه به

هایی (. همچنین یکی از نظریهBrühn & gotz,2015:4)دهند مرکز خرید را مالک اصلی انتخاب مرکز خرید قرار می

ــوط می ــهر مرب ــد در ش ــفرهای خری ــر س ــه ب ــدهای خردهک ــع واح ــود، تجم ــاص میش ــانی خ ــی در مک ــد فروش باش

(Reilly,1931:145; Bucklin,1967:38.) فروشی در شهر بـر اسـاس سـه نظریـه مکـانی تجمع واحدهای خرده

 & Getis)گیرد ارزش زمین و تئوری فعالیت بخش سوم صورت میشامل تئوری مکان مرکزی، تئوری کاربری زمین و 

Getis,1976.)  های مختلف و در نتیجه های مختلف بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی به فروشگاههای محلهمحی

 باشـدترین دالیل محرومیت، دسترسی فیزیکی کمتـر بـه ایـن امـاکن میکاالهای مختلفی دسترسی دارند. یکی از مهم

(molaodi at al,2012:75; cummins at al,2009:2049.) حال نزدیکی و دسترسی فیزیکـی بـه امـاکن نیباا
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 :Aggarwal et al,2014)دهـد های تجاری افزایش میتجاری، توانایی و انگیزه شهروندان را جهت استفاده از مکان

268). 
 

 دی مؤثر بر خریدپایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد و روابط اجتماعی و اقتصا

عنوان پایگاه اجتماعی افراد از این نظر بر انتخاب محل خرید ارتباط دارد که مشتریان و بازدیدکنندگان مراکز تجـاری بـه

انسان در تعامل و ارتباط اجتماعی با دیگران هستند. ارتباط و انتقال اطالعات یـک واقعیـت عمـومی اسـت کـه در بـین 

دهد که اطالعاتی بین مردمـانی کـه بـاهم ارتبـاط دارنـد، تبـادل شـود. تماعی زمانی ر  میمشتریان وجود دارد. نفوذ اج

دهنـد و ها ارتباط اجتماعی دارند قـرار میبا آن کهها به کسانی شهروندان تجربیات خود را در زمینه خرید کاال و فروشگاه

شده، وضعیت اجتمـاعی طبق مطالعات انجام ند.شوهای تجاری در سطح شهر ترغیب میگونه به خرید کاالها از مکاناین

دهد و افراد برای خرید از مکان خاصـی ها را تحت تأثیر خود قرار میو نوع ارتباطات افراد باهم وضعیت خرید از فروشگاه

 :Bell at al,2011:36; Chang at al,2011:240; Winer & Ferraro’s,2009) شـوندتشویق یـا منـع می

هایی کـه قیمـت ها و بازارهـای مختلـف در سـطح شـهر، فروشـگاهفاوت قیمت کاالها بـین فروشـگاهبا افزایش ت(. 24

تری دارند پتانسیل بیشتری برای انتخاب توس  طبقه پایین و متوس  اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را خواهند داشـت، ارزان

در انتخاب محل خرید در سطح شهر را دارد  که در این صورت نقش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان بیشترین اثر را

(Jeffries,2014.) ها و بازارها در سـطح شـهر خریـد انجـام بر این، مشتریانی که به دلیل قیمت پایین فروشگاه اضافه

. تفـاوت قیمـت (Aggarwal et al,2014)دهند، اکثریت در پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین جامعـه قـرار دارنـد می

باشد که تـا حـدی کنندگان میها دلیل دیگری برای انتخاب محل خرید توس  مصرفاد غذایی بین فروشگاهکاالها و مو

. عـالوه بـر ایـن (Jeffries,2014:46)زیادی ایـن عامـل بـه اختالفـات پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادی ارتبـاط دارد 

تری از کاالها را باید داشـته تظار کیفیت پایینشوند، انقیمت ترغیب میهای ارزانکنندگان که به خرید از فروشگاهمصرف

دهد که رفتار خریداران ممکـن اسـت مربـوط بـه تحقیقات گذشته نشان می(. Aggarwal at al,2014:922)باشند 

طور احتمالی در سفرهای گسترده برای خریـدهای مهـم ریزی نشده که بهاختالف در خرید باشد، مانند وجود خرید برنامه

ریزی نشده نوعی خرید است که در نتیجه قـرار گـرفتن در خرید برنامه (.Kollat & willett,1967:24) آیدپیش می

شده را موقتاً یادآوری کند و یا نیازهای فراموشهای محرک خرید که در مشتری نیازهای جدید ایجاد میمعرض فروشگاه

گونه آمده است: خریـد ریزی نشده اینخرید برنامه(. در تعریف Bell at al,2011:33; Hui et al,2013:3)نماید می

کـه قبـل از بدون برنامه خاص قبل از وقوع خرید. وضعیتی که مشتری )بازدیدکنندگان( اقدام به خرید کاال نماید، درحالی

 افتـدرفتن به فروشگاه این قصد را نداشتند. همچنین این پدیده حتی با داشتن لیسـت خریـد توسـ  مشـتری، اتفـاق می

(Meanwhile at al,2009:24.) برنـد عنوان رفتـار عـاطفی نـام میریزی نشده بـهبرخی از مطالعات از خرید برنامه

(Talukdar & Lindsey,2013:125; Verplanken & Sato,2011:201 در این نـوع سـفر، شـهروندان بـا .)

 تر آشنا شده و ممکن است خریدهای متعددی انجام دهند.های ارزانفروشگاه

 

 سفرهای شهری و خرید از مراکز تجاری

شود را به دودسته سفرهای مقصد گرا و سفرهای تک توقفی که پایـان آن نقطـه سفرهایی که منجر به خرید در شهر می

ریزی ونقـل و برنامـههای بازاریابی، جغرافیای رفتـاری، اقتصـاد، حملشوند. محققان رشتهباشد، تقسیم میشروع سفر می

شود. تحقیقات نشـان معنی میل دارند که با گسترش سفرهای چند توقفی، فرضیه سفرهای تک توقفی بیشهری استدال

. Ghaly,1990:234)باشـد )شهری، توقف در بیش از یک محل میدرصد از تمام سفرهای درون 40دهد که حدود می
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مواد غذایی بخشی از سفرهایی بـا چنـدین درصد سفرهای خرید  63های اوکلی به این نکته داللت دارد که بیش از یافته

ای هســتند درصــد ســفرهای بــرای خریــد مــواد غیــر غــذایی جــزء ســفرهای توقــف چندمرحلــه 74باشــد و توقــف می

(O’Kelly,1981:138.) تواند انگیزه کافی برای خرید و بازدید از بازار را ایجاد کند. طبق نزدیکی کالبدی به بازار نمی

ترین بـازار و دهندگان در درجـه اول در نزدیـکسوم از پاسـخشده است تنها یکمتحده انجامیاالتمطالعه اخیری که در ا

ای شـدن سـفر بـرای خریداران و مشتریان به زنجیـره (.Aggarwal et al,2014:922)اند فروشگاه خود، خرید کرده

که در نتیجه موقعیـت مکـانی و نزدیکـی بـه نمایند های سطح شهر تأمین میخرید، نیازهای دیگر خود را نیز از فروشگاه

 Popkowski Leszczyc et al,2004:93; Brooks et) کنـدمیگیـری پیـدا محـل سـکونت کـاهش چشـم

al,2008:30) .بازارها بـر ها و تحقیقات در انگلستان حاکی از آن است که بهبود دسترسی فیزیکی ساکنین به فروشگاه

 (.Macintyre,2007:22; Cummins et al,2014:286) گذاردها اثر نمیهمیزان مراجعه و خرید به این فروشگا

 

 بازار سنتی و کارکرد آن

: 1372ی جهان درآمـده اسـت )پیرنیـا،هازبانی خود همیشه زبانزد جهانیان بوده و نام آن به همه هایژگیوبازار ایرانی با 

بـه معنـی محـل اجتمـاع و دادوسـتد « آباکـاری»ن و در فارسـی باسـتا «واکـار» اصطالح بازار در زبـان پهلـوی(. 119

یی چون وازارگ )بـازاری( وازرگـان )بازرگـانی(، وازارگانیـه هابیترک(، در فارسی میانه وازار و با 383: 1380زاده، )سلطان

ل بـازار که با گذشت زمان به شک( 307: 1372است )دانشنامه جهان اسالم، رفتهیمبه کار « وازار»)بازرگانی( و در پارتی 

برخی معتقدنـد بـازار در (، 1: 1364)ادیب صابری، است بوده« بیازره»و « بیزار» یدرآمده است. این اصطالح در زبان عرب

مرور به معنی مطلق جـای فـروختن اسـتعمال و به فروختندیمو اباها  هااطعمهاصل اباذر بوده زیرا در چنین جاهایی اکثراً 

 شـودیتلفـظ م« Pazar»و در زبـان ماالیـایی « Basar»همچنـین در زبـان آلمـانی (. 4: 1382یافته اسـت )ارشـادی،

شده است و پرتغالیان نیز آن را از ایرانیان گرفته هاینیز از پرتغال« Bazar»(، لغت فرانسوی 1372)دانشنامه جهان اسالم،

بـازار محـل خریـدوفروش کـاال و » صورت آمده اسـتبدین بازاردر فرهنگ معین  (.348: 1366)دهخدا، انداقتباس کرده

(. در فرهنـگ عمیـد بـازار جـای 453: 1387خوراک، کوچه سرپوشیده که دارای چندین دکان یا فروشگاه باشـد )معـین،

دادوستد و خریدوفروش کاالها، محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران، کوچه سرپوشیده که دارای چندین دکان 

و مکـانی  شـودیم(. فضایی که در آن کاالهایی برای فروش یا تولید و فروش عرضه 352: 1387یا فروشگاه باشد )عمید،

در ساختمان و بافت شهری، بنیادی (. بازار 46: 1387)زارعی، شودیمبرای گردآمدن و اغلب مسیر ارتباطی نیز بازار نامیده 

هنر معماری در برابر شرای  و مقتضـیات اقلیمـی و  ویژه بازتابی ازاست؛ به اقتصادی و نهادی اجتماعی و میراثی فرهنگی

اند و شـده(. بازارهای محلی از قدیم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی شناخته1380:23)شفقی،  باشدیم جغرافیایی ایران

نی و بـازار شـهرهای بازرگـا(. 138: 1380الممالکی،)مسـتوفی هـا را گرفـتسـراغ آن توانیجوامع نیز م نیترییدر ابتدا

دستی ایران، مظهری است از بنیادهای مدنی که در طول قـرون متمـادی موجودیـت یافتـه تولیدکننده محصوالت صنایع

 نیـز یافرهنگـی برجسـته -، نقش اجتمـاعیبودهتاریخی  -حال که محور اقتصادیدرعین ( و135: 1365است )فالمکی،

وآمـدها در آنجـا قدیمی بوده و به همـین دلیـل بیشـترین رفتترین شریان ارتباطی در شهرهای دارد و نیز مهمداشته و 

(. 26: 1384)نظریـان، شهرهای اسالمی بوده اسـت یریگاست، همچنین دومین عامل اصلی در شکل رفتهیپذیصورت م

گان موقعیت بازار، ایجاد و توسعه آن در شهرهای اسالمی، همیشه در رابطه شدید با ساختار و کارکرد آن یعنی تولیدکننـد

دهی است. سـازمان افتهییها توسعه مکنندگان بوده است، به همین دلیل هسته اولیه آن در مسیر شاهراه کاروانو مصرف

ای از خاص، محل استقرار نـوع ویـژه یهابازار به سبب ارزش یهاگاهیاقتصادی بازار سبب شده تا هر یک از جا -فضایی

ی غیراقتصادی بازار از سـاختار زنـدگی شـهری هاتیفعالگفت که  توانیم (.Wirth,1968:106)کاال و خدمات گردد 
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، ازآنجاکـه درگذشـته، گرفـتیمی شهری در جوار بازار صـورت هاتیفعالبیشتر  (.Floor,1987:26) رفتیپذیمتأثیر 

ترین مناسـبترین شبکه فیزیکـی و ، بازار مهمشدیمصورت حضوری و مستقیم برقرار ترین شکل رواب  اجتماعی بهمهم

(. وابستگی امور اجتماعی و تجاری طوری است که بازار عـالوه 730: 1356مکان برای نشر اطالعات و اخبار بود )بیهقی،

ی هـاگروهی سیاسی و مذهبی نیز بـوده اسـت و همـواره بازاریـان چنـان هاتیفعالی اقتصادی، مکانی برای هاتیفعالبر 

. درواقع نوعی انسجام کردندیمر نزدیک به هم به رفع مشکالت اجتماعی خود اقدام که با عقاید و افکا اندداشتهمتشکلی 

، 1گونه که دتمان و ویـرثهمان(. 15: 1355و قشرهای مختلف بازار وجود داشته است )بیگلری، هاگروهاجتماعی در میان 

عنوان هسـته مرکـزی ینه و بـازار بـهمراتبی از کارکردها با مسجد آدشهرهای سنتی ایرانی اسالمی را شامل وجود سلسله

وکار و کسـب یهـاتینظم و ترتیـب مشخصـی از فعالبا وری در درون بازار، مراتب بازرگانی و پیشهفضایی، وجود سلسله

 (.31: 1373)اهلرز، داندیصنف بندی در سراسر مجموعه بازار م

 

 پژوهش روش

بـزار هـای موردنیـاز از روش میـدانی و ااطالعـات و دادهآوری پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. بـرای جمـع

باشد. بـرای انجـام کاشان میبازاریان و ب( ساکنان شهر  وجامعه آماری شامل الف( کسبه شده است. نامه استفادهپرسش

ر نفـ 384کـوکران  بـا اسـتفاده از فرمـول برای ساکنان شهر کاشـان حجم نمونه پژوهش دو نوع پرسشنامه تهیه گردید.

، متوسـ  همـن(ب 22)شـهرک  پرسشنامه بین سه منطقه شهری با پایگـاه اقتصـادی پـایین که این تعدادانتخاب گردید 

اقتصادی افراد بر  (. پایگاه اجتماعی ـ1شکل شماره ) دیطور برابر توزیع گردبه)خیابان امیرکبیر( و باال )خیابان مالمحسن( 

های ارزش زمـین، تـراکم ( که با عنایـت بـه شـاخص83: 1381)شکویی، یابدمبنای میزان درآمد و تحصیالت شکل می

سـه  اشان مالککجمعیت، قیمت مسکن، مهاجران و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ساکنین طبق مطالعات طرح جامع شهر 

 منطقه شهری تعیین شدند.

 

 وردمطالعههای کیفیت مسکن و قیمت اراضی محالت مشاخص .1شماره جدول 

مســــاحت  نام محدوده
 )هکتار(

جمعیــــت 
 )نفر(

ــــــاز  حجم نمونه نوس
 )درصد(

قبول قابــل
 )درصد(

ــل ــت قاب قبول باکیفی
 درصد() نییپا

مرمتی 
 )درصد(

شـــــاخص 
 قیمت زمین

 300 - 97/98 31/0 26/0 85 15542 5/578 بهمن 22شهرک 

 750 17 52/25 77/47 02/9 116 21045 76/822 محله مال محسن

 1500 3 36/16 17/45 83/34 181 32860 89/949 محله امیرکبیر

 (260-220: 1389جهان ـ پارس، )منبع: مهندسین مشاور نقش

 

 و بـوده Spss یافـزارتحلیل پرسشنامه در محی  نرمتکمیل شد. کسبه و بازاریان شهر  ازپرسشنامه  100تعداد  همچنین

ی اسـتنباطی هـاآماره داول توزیـع فراوانـی( وی آماری توصیفی )جهاروشبا توجه به سطح سنجش متغیرها از درنهایت 

( کـه 1395)سرشـماری نفـوس و مسـکن،  69447شده است. جامعه آماری پژوهش برابر بـا طرفه( استفاده)واریانس یک

ها نمونه توزیع گشـت )رجـوع بـه نفر محاسبه شد که نسبت به جمعیت هر یک از محدوده 382وسیله فرمول کوکران به

ها بـا دهندگان گردآوری گردیـد. روایـی پرسشـنامهگیری ساده تصادفی، اطالعات پاسخبا روش نمونه ( و1شماره جدول 

 89/0ت آمدن عـدد ها با انجام آزمون آلفای کرونبا  و به دساستفاده ازنظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن

 ت.بازاریان مورد تائید قرار گرفبرای پرسشنامه کسبه و  79/0برای پرسشنامه ساکنان شهر و عدد 

                                                           
1 . Detman & wirth 
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 نقشه موقعیت محالت موردمطالعه بر اساس پایگاه اقتصادی .1شماره شکل 

 

 مطالعه مورد محدوده

و میـدان  ابـان بابـا افضـلآثار تاریخی و دیدنی کاشان، مجموعه تاریخی بازار اسـت کـه از تقـاطع خی ترینمهمیکی از 

ط وج رواج بازار مربوا، لکن دوران دانندیبه دوران سلجوقی م ارد. قدمت بازار را مربوطالملک تا دروازه دولت ادامه دکمال

عباس اول است. غالب سیاحان و جهانگردان که در عصر صفویه و همچنین قاجاریه بـه خصوص شاهبه زمان صفویه و به

اند. درمجموعه ا ستایش کردهزار کاشان رعظمت و شکوه و روایی با( 1)شکل شماره  اندکردهو از کاشان دیدن ایران آمده 

های میانچـال، ملـک، هـا، بزازهـا و بازارچـهبازارهای اصلی نظیـر مسـگرها، زرگرهـا، کفاشتاریخی بازار عالوه بر راسته

ک انبارهایی متعدد و مختلفی وجود دارد که هر یـها و آبها، حمامضرابخانه و رنگرزها، مساجد، بقاع، کاروانسراها، تیمچه

شده است. چنانچه از طرف میدان تاریخی فیض و از جلوخان مسجد زیبا و تاریخی میرعماد ها در دوره خاص ساختهاز آن

ای غفار پـور و و سر رپنجیو کاروانسرای م هایوارد بازار شویم در سمت شرقی، بازار مسگرها مشتمل بر کاروانسرای ذغال

مسـگران  یهـاین پتکدین سال قبل با ورود به بازار مسگرها، صدای آهنگـمسجد و حسینیه رباط قرارگرفته است. تا چن

 شدن صـنعت مسـگری رونقیب ولی با جایگزین شدن فلزات سبک در ساخت ظروف خانگی و کردیها را نوازش مگوش

 (2)شکل شماره  (.81: 1386)ریاضی، متفاوت یافته است یاسنتی، این بازار چهره

 

 
 ازار سنتی در شهر کاشانموقعیت ب .2شمارهشکل 
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شده که ازنظـر چشم انداز فضایی، بازار کاشان، درمجموعه بافت تاریخی شهر، چون ستون فقراتی در طول آن واقعدر یک

. بـازار کاشـان تقریبـاً شودیشده و به گذر پانخل ختم ممکانی، بازار شهر با امتداد شرقی غربی خود از دروازه دولت شروع

جهـان پـارس، ش)مهندسین مشـاور نق شودیماز اراضی شهر را شامل  2/0که  متر 35رض آن حدود متر طول و ع 800

معینـی  یهافهای بـازار بـه صـننفر مشغول به کارند و برخی از قسمت 9780طورکلی در حدود بازار بهدر راسته(. 1385

ان کفـش قـالبی، ا، بازار زرگرها، بازار طراحـشان بدین قرار است: بازار مسگرهترین بازار صنفی کااختصاص داشته و مهم

زار بـزرگ از زیادی از با یهاقسمت هاابانیبر اثر احداث خ .ها، بازار نجارها، بازار مختل یاطها و بزازها، بازار خبازار کفاش

ز بـین رفتـه اد ناشـده بـوباحداث خیابان بابا افضل سرتاسر بازار نو مسگرها که در زمان فر  خان  ازجملهبین رفته است 

ود بـرای احـداث بـسالم و محفـوظ  شمسی 1300اول تا دهه  که در دروازه دولت بازاراست. چهارسوی بزرگ و تاریخی 

 .(6: 1353)مسعودی و میر هاشمی، ردندکلی آن را منهدم کاحتیاج به وسعت بیشتری داشت بهکه میدان شهرداری 

 

 هایافته و بحث

ها توس  خـانواده ها و حفظ آنکه نشانگر به ارث رسیدن مغازه اندیهای بازار، ملکمغازه %46های تحقیق بر اساس یافته

نـوع  %7شـراکتی بـا  یهـاو مغازه %19موقوفـه بـا  یهاو مغازه شودیدیده م %28با  یااجاره یهاازآن مغازهاست. پس

شـده در خـانواده حفـظ وفه پس از پدر به پسر منتقلموق یها. معموالً اجاره مغازهدهدیبازار را نشان م یهامالکیت مغازه

 یهـاکه میزان اجاره مغازه دهدیهای غیر موقوفه نشان مدر مقایسه میزان اجاره مغازهآمده آآعملبه یهای. بررسشودیم

ت و ثانیـاً مشابه ملکی از اجاره کمتری برخوردار هستند. زیرا اوالً هدف واقف سودجویی نیسـ یهاموقوفه نسبت به مغازه

تا تمدید شود و این امر سبب تأثیر  کشدیها طول مسال .تاریخ عقد قرارداد موقوفه معموالً مربوط به چند سال قبل است

بها و زیرا پرداخت مالیات، اجاره .موقوفه در اختیار مستأجر است یها. ثالثاً سرقفلی مغازهشودیکمتر تورم در میزان اجاره م

درصـد از  93. شـودیموقوفـه کمتـر تخلیـه م یهـاجهت اسـت کـه مغازهبـدین ردیـگیاو تعلق نم مالیات مستغالت به

درصد از پاسـخگویان،  4 از بازاریان غیر کاشانی هستند. %7اند محل تولدشان کاشان است و تنها پاسخگویان اظهار کرده

لیسانس و باالتر هستند و  %9دیپلم و تنها درصد دیپلم و فوق 59درصد سیکل،  13درصد تحصیالت ابتدایی  15، سوادیب

 32 .شـوندیاین نشان از آن دارد که بازاریان کاشان تحصیالت در حد متوس  دارند و افراد با تحصیالت باال کمتر دیده م

چهارم بازاریان جوان هستند. این موضوع هجوم جوانان سال دارند یعنی بیش از یک 16-30درصد از کسبه در سنین بین 

مادی آن بیش از سایر مراکـز متوجـه بـازار  یهاکه به سبب جاذبه دهدیسوی بازار نشان ماخیر به یهاویژه در سالا بهر

سال سن دارند که ایـن  45درصد از کل بازاریان کمتر از  61طورکلی سال هستند و به 21-45درصد در سن  29اند. شده

باشـند سال به باال می 60درصد در سن  13و سالگی  46-60درصد در سن  26از جوانی نسبی بازاریان دارد.  حکایتامر 

از سـابقه کسـبه در بـازار و  نشـانسـال هسـتند کـه  60تـا بـاالی  46درصد از بازاریان در سنین بین  39که درمجموع 

درصـد از کـل  81 نزدیـک بـه ثبات شغلی در بازار کاشان اسـت. ناشی ازحال فعالیت بازاریان تا پایان عمر دارد و درعین

اند. این رقم بیـانگر شـغل خریـدوفروش نقالب در بازار مشغول شدها پس از یهافروشندگان بازار اظهار داشتند طی سال

بگیران ثابـت از طـرف طرف، وجود تورم و عدم انطباق آن به میزان درآمد حقـوقاست که به علت درآمد خوب آن ازیک

سـال سـابقه فعالیـت در بـازار  46درصد کسبه هم بـیش از  9است و نزدیک به  موجب گرایش جوانان به آن شده، دیگر

ایـن امـر  کـهدرصد از بازاریان فروشـنده بـوده  82 دهنده فعالیت بازاریان تا آخر عمر خود در بازار است.رادارند که نشان

و کم سرمایه امکان کمتری دارند که کـار  کارها در بازار، افراد تازهدهنده این است که به علت باال بودن اجاره مغازهنشان

و بعد از پیشـرفت و موقعیـت در  کنندیشروع مدر خارج از بازار تر ارزان یهاخود را از بازار شروع کنند یعنی ابتدا از محل

نـدان و نشـان از تمایـل کارمامـر انـد و ایـن درصـد از افـراد کارمنـد بوده 12 مینیبیحال مو درعین ندیآیکار به بازار م
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درصد از بازاریان اظهار داشتند از  14اخیر است. یهاجاذبه بیشتر خریدوفروش در سال ، همچنینبازنشستگان به بازار دارد

ریشه در فرهنگ بازاریان دارد )فرار از مالیات و..( و  یتفاوتیاین ب .باشندیدرصد در حد متوس  م 54شغل خود ناراضی و 

 ز شغل خود راضی هستند.درصد از بازاریان ا 32تنها 

د، از وجـود دار برای آزمون فرضیه اول که بین محل سکونت پاسخگویان و مراکز خریـد پاسـخگویان تفـاوت معنـاداری

 شده است.طرفه استفادهآزمون واریانس یک

 

 شناخت مراکز خرید مردمدرصد نسبی . 2شمارهجدول 

 نام محله 
 مراکز خرید

 بهمن 22شهرک 
 

 میانگین سنمالمح امیرکبیر

 6/41 55 10 60 بازار

 4/37 22 70 20 سطح شهر یهافروشگاه

 21 23 20 20 محله

 100 100 100 100 جمع

  

رین همچنـان بیشـت که مـردم کاشـان دهدیمختلف شهر کاشان نشان م یهابررسی میانگین مراکز خرید مردم در محله

درآمدترین شار آن جزء کمبهمن که اق 22رصد(. ساکنان منطقه شهرک د 6/41) دهندیمیزان خرید خود را از بازار انجام م

ارائـه  توانیمرا ن مراجعه به بازار رادارند. علت درصد خرید از بازار بیشتری 60با  شوندیهای شهر کاشان محسوب ممحله

برشمرد. نتـایج آزمـون  قلیهها، برحسب عادت، مناسب بودن وسیله نتر بودن نر کاالهای متنوع و مختلف، کنترل و ارزان

بگـوییم بـین  میتـوانیم (Sig=000/0). بـا توجـه بـه کندیمرا تائید  هاداده( نیز صحت ANOVAطرفه )واریانس یک

در سـطح  F=897/12شـده محاسبه Fدار اسـت. چـون درصـد معنـی 95وت در سطح های موردمطالعه تفامیانگین گروه

تر است بنابراین فرضیه صفر رد و جدول بحرانی بزرگ Fاز  df= 2و  384آزادی و درجات  (a=05/0درصد ) 95اطمینان 

 شود.فرضیه تحقیق تائید می

 

 شناخت مراکز خرید مردمطرفه آزمون آنالیز واریانس یک .3شمارهجدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 سطح معناداری  F نسبت میانگین مجذورات درجه آزادی

 000/0 897/12 132/7 2 625/14 میان گروهی

   553/0 382 695/163 گروهیدرون

    384 960/177 کل

 

درصـد  10بـا  ه بازار راکمترین میزان مراجعه ب شوندیمنطقه امیرکبیر که ساکنان آن جزو اقشار پردرآمد شهر محسوب م

 ترعیبه محله، تهیه سـری و اعتماد به کسآشنای ها راحله و سایر فروشگاهمترین علل خرید از خرید دارند. پاسخگویان مهم

گاه، ونقل، نزدیکـی بـه منـزل، خریـد نسـیه از فروشـوسیله حملپارکینگ برای جویی در وقت، نداشتن مایحتاج و صرفه

 تر بودن اجناس در محله بیان داشتند.مرغوب

ری وجـود دارد، ت معنادابازار تفاو برای آزمون فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین محل سکونت پاسخگویان و میزان خرید از 

 شود.طرفه استفاده میاز آزمون تحلیل واریانس یک
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 میزان کل خرید از بازارتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب  .4شمارهجدول 

 محله
 میزان خرید

 میانگین مالمحسنمحله  امیرکبیرمحله  بهمن 22شهرک 

 4/48 37 75 33 %20تا 

 6/39 53 23 43 %50تا 

 12 10 2 24 %50بیش از 

 100 100 100 100 جمع

 

 50شـهر بـیش از  درصد از ساکنین 12مختلف شهر فق   یهااز مجموع کل خرید ساکنین محله (4شماره )طبق جدول 

از کل خریدهای خـود را  %20درصد از ساکنین کمتر از  3/48و در حدود  ندینمایدرصد از کل خرید خود را از بازار تهیه م

 .کنندیز بازار تهیه ما

 

 بین محل سکونت و کل خرید از بازار طرفهیک انسیوار لیتحلآزمون  .5شمارهجدول 

 

مناطق 

 موردمطالعه

 میانگین تعداد میزان کل خرید

20% 184 53/120 

20-50% 154 13/167 

 28/211 46 %50از بیشتر 

 F 422/46مقدار 

 2 درجه آزادی

 000/0 معناداری

 

ی بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـادار دهـدیم( نشـان 5ماره )طرفه )آنوا( در جدول شـتحلیل واریانس یک یج آزموننتا

ر بین محل سکونت و میزان کل خرید در بـازا %95وت معناداری در سطح بنابراین تفا باشدیم 05/0آمده کمتر از دستبه

 وجود دارد.

وجـود دارد،  معناداری تفاوت مراجعه به بازارسکونت پاسخگویان و میزان  در آزمون فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین محل

شـان بـه بـازار مراجعه %22 میـزان درمجمـوع( 6از آزمون تحلیل واریـانس اسـتفاده گردیـد. بـر طبـق جـدول شـماره )

شـویم کـه وجه میمت این فرضیهآمده در دستفرقی نکرده است. از بررسی نتایج به %41کمتر شده و  %37یافته، افزایش

شـهری جدیـد و  یهاداده است و پدید آمـدن هسـتهعنوان مرکز عمده خرید مردم ازدستبازار نقش درجه اول خود را به

قـبالً طور کـه شود. همـانجدید التاسیس سبب کاهش مراجعه به بازار شده است و لذا این فرضیه تائید می یهافروشگاه

 .کنندیسطح شهر خرید م یهاها و محلهدرصد از فروشگاه 4/58حال درعینو زار درصد مردم از با 6/41فق  ذکر شد، 
 

 میزان مراجعه ساکنین به بازارتوزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب  .6شماره  جدول 

 محله 
 میزان مراجعه به بازار

 میانگین مالمحسن امیرکبیر بهمن 22شهرک 

 22 26 6 34 بیشتر شده

 37 27 51 33 کمتر شده

 41 47 43 33 فرقی نکرده

 100 100 100 100 جمع

 

آمده کمتر دستبا توجه به اینکه سطح معناداری به دهدیم( نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان 7بر اساس جدول شماره )
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ازار وجـود بین محل سکونت پاسخگویان و میزان مراجعه بـه بـ %95بنابراین تفاوت معناداری در سطح  باشدیم 05/0از 

 دارد.

 

 تحلیل واریانس بین محل سکونت و میزان مراجعه به بازار آزمون .7شماره جدول 

 
ـــــاطق  من
 موردمطالعه

 میانگین تعداد میزان مراجعه
 78/191 83 بیشتر شده
 14/134 143 کمتر شده
 24/142 158 فرقی نکرده

 F 401/22مقدار 

 2 درجه آزادی

 000/0 معناداری

 

 گیرینتیجه

عنوان های زیادی مواجه بوده است لکن رونق و کـارکرد خـود را بـههای اخیر با فراز و نشیببازار سنتی کاشان طی دهه

بـا دستی و نقطه ثقل اجتماعی تا حدودی حفظ کرده است. در ایـن پـژوهش فروشی، صنایعصورت خردهمرکز دادوستد به

فروشـی نیسـت، بلکـه عمده بازار کاشان دیگـر دهد کهکاشان نشان میبازرگانی شهر  -مروری بر کارکردهای اقتصادی 

به علت تداخل این بازار  .نموده استرنگ فروشی یا فروش مختل  دارد و این موضوع نقش محوری بازار را کمجنبه خرده

ردهای آن در آینده حال بعضی از کارکداده و درعینصورت تدریجی ازدستدیگر، آن نظم خود را به یهامشاغل در راسته

امـل از وع یکـی از ترین رقیب بازاربزرگ عنوانهای جدید بهو مراکز خرید جدید در بافت پاساژها هم از بین خواهد رفت.

و تغییـر سـبک زنـدگی  های مرکزی و مهم شهررویش قارچ مانند پاساژها در خیابان، بین رفتن نقش محوری بازار است

 بازار سـنتی پارکینگ مناسب برای مشتریان و فقدان ونق بازار سنتی را از بین برده استیکی پس از دیگری ر شهروندان

مختلـف  یهابررسی میانگین مراکز خریـد مـردم در محلـهکنندگان به بازار شده است. باعث عدم عالقه مراجعههم خود 

میان محـل  دهدیمیج تحقیق نشان بین محالت مختلف میزان خرید از بازار متفاوت است. نتا دهدیشهر کاشان نشان م

منطقه امیرکبیـر کـه سکونت پاسخگویان و مراکز خرید، میزان خرید و میزان مراجعه به بازار تفاوت معناداری وجود دارد. 

، لـیکن درصد خریـد دارنـد 10کمترین میزان مراجعه به بازار را با  شوندیساکنان آن جزو اقشار پردرآمد شهر محسوب م

بازار نقش درجـه کنند. می بیشترین مراجعه و خرید را از بازار شوندیمدرآمد محسوب ن که جزء اقشار کمبهم 22شهرک 

های جدیـد شهری جدید و فروشگاه یهاداده است و پدید آمدن هستهعنوان مرکز عمده خرید مردم ازدستاول خود را به

( 2009)و همکـاران  1هش حاضر با نتایج تحقیـق الرسـونهای پژو. یافتهالتاسیس سبب کاهش مراجعه به بازار شده است

شده بودند شیوه تطابق دارد زیرا سه گروه اصلی موردمطالعه این پژوهش که بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی انتخاب

و همکـاران  2های پـژوهش مکگرویـتکنـد. طبـق یافتـهخرید متفاوتی داشته و هر گروه بازار خاص خود را انتخـاب می

نماینـد کـه بـا نتـایج پـژوهش های سطح شهر خرید میفروشیای و خردههای زنجیرهطبقه پردرآمد از فروشگاه( 2015)

 70گویان محله امیرکبیر که از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بـاالیی برخوردارنـد بـیش از کند چراکه پاسخحاضر تطبیق می

های ایـن نماینـد. از طـرف دیگـر یافتـهراکنده در سطح شهر تأمین میای و پهای زنجیرهدرصد خرید خود را از فروشگاه

ترین بـازار خریـد محـل درآمد به نزدیـکهمخوانی ندارد چراکه به نظر وی اقشار کم (2007) 3 اپژوهش با تحقیق مونیک

تحقیق مونیکـا ونقل پرداخت کنند. لیکن در این پژوهش برخالف کنند تا هزینه کمتری بابت حملسکونت خود رجوع می
                                                           
1 . larson 

2 . macguirt 

3 . monica 
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بهمن که خارج از محدوده بازار و با مسافت دورتری قرار دارند، بیشترین مراجعه  22دهد که ساکنین محله نتایج نشان می

 دهند.و خرید را از بازار سنتی انجام می
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