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چکیده
بازار یکی از عناصر اصلی شهر ایرانی و بهمثابه قلـب تپنـده آن محسـوب میشـود .بـازار سـنتی کاشـان در دوره
سلجوقیان احداث گردید و بهتـدریج نقـش و کـارکرد مهمـی در توسـعه اقتصـادی -اجتمـاعی شـهر پیـدا کـرد.
بهطوری که در دوره صفویه به اوج شکوه و رونق اقتصادی رسید .اما در دوره معاصر به دلیل گسترش شهر کاشان
و ایجاد فاصله مکانی بین بازار و محل سکونت شـهروندان ،گسـترش خردهفروشـیها و فروشـگاههای جدیـد در
امتداد خیابانها و محالت مختلف در سطح شهر ،موجب کمرنگ شدن و بعضـاً از دسـت رفـتن نقـش و کـارکرد
قدیمی بازار کاشان شده است .پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه تفاوتی میان پایگاه اجتماعی
ـ اقتصادی پاسخگویان در شهر و نحوه و رفتار خرید از بازار وجود دارد؟ روش پژوهش توصـیفی-تحلیلـی اسـت.
برای جمعآوری اطالعات و دادههای موردنیاز از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفادهشده است .جامعـه آمـاری
شامل الف) کسبه و بازاریان و ب) ساکنان شهر کاشان میباشد .حجم نمونه برای ساکنان شهر کاشان با اسـتفاده
از فرمول کوکران  384نفر انتخاب گردید که این تعداد پرسشنامه بین سه منطقه شهری با پایگاه اقتصادی پـایین
(شهرک  22بهمن) ،متوس (خیابان مالمحسن) و باال (خیابان امیرکبیر) توزیع گردید .مالک تعیـین سـه منطقـه
شهری بر اساس ارزش زمین ،تراکم جمعیت ،قیمت مسکن ،مهـاجران و پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادی سـاکنین
میباشد .همچنین تعداد  100پرسشنامه از کسبه و بازاریان شهر تکمیل شد .تحلیل دادهها با اسـتفاده از نرمافـزار
آماری  SPSSو آزمون آماری واریانس یکطرفه انجام شد .منطقه امیرکبیر کمترین میزان مراجعه به بازار را با 10
درصد خرید دارند ،لیکن شهرک  22بهمن بیشترین مراجعه و خرید را از بازار سـنتی میکننـد و بـهطورکلی بـازار
نقش درجه اول خود را بهعنوان مرکز عمده خرید شهروندان ازدستداده است.
واژگان کلیدی :بازار کاشان ،توسعه شهری ،پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،محل سکونت.

 . 1نویسنده مسئول

Email: shaterian@kashanu.ac.ir
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مقدمه
ازآنجاییکه بر اساس تعریف جغرافیا ،این علم به مطالعه ساختار رواب بین انسان و محی و کارکردهـای حاصـله از ایـن
ساختار میپردازد میتوان اذعان کرد که یکی از این کارکردها ،کارکرد تجاری است که در فضایی به نـام بـازار رخنمـون
میشود .جایگاه مطالعه این کارکرد و این فضا در جغرافیای اقتصادی میباشد (محمدی .)20 :1373،از سوی دیگـر ،بـازار
پدیدهای شهری و درعینحال عاملی است برای پیدایش شهرنشینی و همواره بهصـورت بافـت غـذا دهنـده اصـلی شـهر
انجاموظیفه نموده است (شکویی .)174 :1360،بازار از گذشتههای دور برای تبادل کـاال ،اندیشـهها ،ایـدهها ،فرهنگهـا،
سرمایهها ،ارزشها و فرمانهای حکومتی دارای مرکزیت بوده است ،مرکزیتی که در دورههـای مختلـف تـاریخی رو بـه
تکامل و بلوغ رسید .بازار یکی از عناصر اصلی شهر ایرانی و بهمثابـه قلـب تپنـده آن بـوده (سـلطانی )57 :1389،کـه بـا
عملکردی همهجانبه و نظاممند کل فضای شهر را تحت تأثیر خود قرار میداده اسـت و ارتبـاط فضـایی بـین سـاکنین و
ساختار بازار و در نتیجه با عناصر فرا شهری ایجاد می نمود .ساکنین شهر برای خریدوفروش و گردش با این فضـا تعامـل
دیرینهای داشتهاند .بازار عالوه بر کارکرد اقتصـادی ،دارای کارکردهـای اجتمـاعی ،مـذهبی ،هـویتی ،سیاسـی و میـراث
فرهنگی نیز می باشد که بنا به موقعیت جغرافیایی ،قدمت ،سطح مشارکت اجتمـاعی ،قـوت و ضـعف بنیانهـای مـذهبی،
وجود پدیدههایی اجتماعی ـ کالبدی مانند وقف و ...به شکل سیستمی به نقشآفرینی در کالبد شـهری میپـردازد .مراکـز
خرید تجمعی از خردهفروشیهای متنوع و خدمات تجاری است که بهخوبی در بناهایی (بهصورت مجموعه یا یـک واحـد
متشکل) برنامهریزی ،طراحی و مدیریتشدهاند .مراکز خرید در مقیاس منـاطق شـهری ،معمـوالً بـا بـیش از  100واحـد
خردهفروشی تشکیلشدهاند ( .)Shun-Te You anf et al,2004:5متداولترین فرم فضایی مراکز خریـد بـه شـکل
خطی میباشد ( .)caerter & vandell,2005:338با ورود نوسازی به شهرهای سنتی ،اهمیت عناصر مهم شهرهای
ایرانی ـ اسالمی رو به نزول رفت ،ازجمله این عناصر بازارهای سنتی و سرپوشیده ایرانی بـود کـه در تقابـل و رقابـت بـا
خیابانهای ویترینی و لوکس ساختار و عملکرد خود را تا حدی دگرگونشده یافتند .لیکن ویژگیهـایی انسـانی و طبیعـی
این فضاها با گذشته تاریخی برجسته باعث گردیده که اهمیت این فضاها کم از فضاهای جدید و مدرن نباشد ،ارزشهای
گردشگری ،میراث فرهنگی و هنری ،صنایعدستی و حتی خریدوفروش باعث جذب شهروندان بـه بازارهـای سـنتی شـده
است بهطوری که اکثر این بازارها در شهرهای مختلف ایران با توجه به ضعف زیرساختی و ارتبـاطی دارای جنـبوجوش و
سرزندگی باالیی باشند و مردم با پایگاههای اقتصادی و اجتمـاعی متفـاوت و از مکانهـای گونـاگون بـه گشـتوگذار و
خریدوفروش کاال بپردازند .مطالعات مربوط به تمایل خرید شهروندان از مراکز خرید به دو عامل اصلی وابسته است .اولین
عامل مصرفکنندگان (مشتریان یا شهروندان) و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها و دومـین عامـل توزیـع
جغرافیایی و خصوصیات فضایی فروشگاهها (فروشندگان و بازارها) میباشـد (.)Pechey & monsivais,2015:870

بازار سنتی شهر کاشان نیز یکی از بازارهای پررونق شهرهای ایران میباشد که بر مبنای یک الگـوی ایرانـی -اسـالمی
بوده که با شرای جدید تلفیقشده است ،بازار مرکز و استخوانبندی اصلی این شهر و اماکن مسکونی نیـز در اطـراف آن
قرارگرفتهاند و علیرغم تغییرات اجتماعی سالهای اخیر جامعه ایران ،بازار کاشان همچنان عملکرد اقتصـادی -اجتمـاعی
خود را حفظ کرده است .این بازار دارای تمامی عناصر و رواب تاریخی که ذکر شد بوده و با معماری سنتی و زیبای خـود
و کسبهای که همچنان روح سنتها و فرهنگ کهن بازار را در کالبدشان حفظ کردهاند ،ترکیب درخور توجه و قابلبررسی
را به وجود آورده است .در این مقاله به بررسی اهمیت بازار سنتی در خریدوفروش در سطح شهر کاشان پرداخته میشـود
تا مشخص گردد که مراجعهکنندگان بیشتر از چه پایگاه اقتصادی و از چه فاصلهای به بازار رجوع مینمایند .بنابراین سـه
محدوده با پایگاههای مختلف اقتصادی شامل شـهرک  22بهمـن (پایگـاه اقتصـادی پـایین) ،محلـه مالمحسـن (طبقـه
اقتصادی متوس ) و محله امیرکبیر (پایگاه اقتصادی باال) بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شد که به بررسی خرید و
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الگوی مراجعه به خردهفروشیهای گوناگون در سطح شهر توس اهالی این سه محدوده مذکور پرداختـه شـود و جایگـاه
بازار سنتی شهر کاشان در این الگو مشخص گردد .پژوهش حاضر در پی آزمون فرضیههای زیر میباشد:
 بین محل سکونت پاسخگویان و مراکز خرید پاسخگویان تفاوت معناداری وجود دارد. بین محل سکونت پاسخگویان و میزان خرید از بازار تفاوت معناداری وجود دارد. بین محل سکونت پاسخگویان و میزان مراجعه به بازار تفاوت معناداری وجود دارد.اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر با تأکید بر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان که به شکل مکان شـهری تبلوریافتـه
است ،به رفتار خرید شهروندان در فضای شهری میپردازد که شناخت این رفتار میتواند در ساماندهی ،نوسازی ،باز زنـده
سازی و تجدید حیات فضاهای شهری کمک نماید .شناخت تغییرات و تحوالت رفتار خرید شـهروندان نوسـانات فضـایی
کاربریهای تجاری را مشخص میکند که میتوان این نوسانات را در راستای اهـداف کالنشـهر ،جهـتدهی و تنظـیم
نمود .مطالعاتی با عنوان جغرافیای بازار در سال  1900شروعشده است و در سال  1954ویلیم پلبوم برای اولین بار عنـوان
کرد که توسعه و پیشرفت جغرافیای اقتصادی بیشتر مربوط به کاالست (پوراحمد .)28: 1376،توجه به پایگاه اجتمـاعی ـ
اقتصادی افراد و رفتار خرید در فضای شهری بیشتر در تحقیقـات خـارج از کشـور مشـاهده میشـود :مونیکـا )2007(1در
تحقیقی به این نتیجه رسیده است کـه محـدودههایی کـه دارای جمعیـت کمتـر ،ارزش زمـین و مسـکن پـایین ،میـزان
تحصیالت پایینتر از سایر محالت شهری که احتماالً سـاکنان آن در فقـر بسـر میبرنـد تصـمیمگیری در کسـبوکار و
مکانیابی فروشگاهها و بازار شهر را تحت تأثیر قرار میدهند .چراکه از طرفی فروشـندگان و بازارهـای مهـم شـهری در
نزدیکی این محدودهها مکانیابی نمیشوند و از طرف دیگر جمعیت این محدودهها بازارهای ارزانقیمت با کمترین هزینه
حملونقل را در شهر انتخـاب میکننـد .لـیس2و همکـاران ( )2007در تحقیقـی در انتخـاب نـوع بـازار و فروشـگاهها در
محی های روستایی ،به این نتیجه رسیده است که تفاوتهای جمعیت شناختی ،فضـایی فرهنگـی و سـاختاری بیشـترین
عامل در انتخاب محل خرید و نوع بازار و فروشگاهها میباشد .الرسون3و همکاران ( )2009در تحقیقی به بررسـی رابطـه
دسترسی به فروشگاه های مواد غذایی و پایگاه اجتماعی ،اقتصادی ،قومی و مـذهبی سـاکنان پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه
رسیدند پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان ارتباط زیادی به دسترسی به نوع فروشگاهها و مواد غذایی دارد و هر طبقـه
اجتماعی بازارهای خاص خود را انتخاب میکند .پیچـی و مونسـیواس )2015(4در مقالـهای تحـت عنـوان انتخـاب نـوع
فروشگاه و رفتار خرید بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بـر رویدادههـای مرکـز  KWP5انگلسـتان بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که پایگاه اجتماعی اقتصادی اثر زیادی بر انتخاب نوع بازار و فروشگاهها ندارد .طبق ایـن تحقیـق همـه طبقـات
اجتماعی ـ اقتصادی برای خرید به تمام فروشگاهها و مراکز خریـد مراجعـه میکننـد .مکگرویـت6و همکـاران ( )2015در
پژوهشی به بررسی و مقایسه عملکرد فروشگاهها و بازارهای مختلف شهری و روستا شـهری پرداختهانـد .آنـان بـه ایـن
نتیجه رسیدند که فروشگاههای زنجیره شهری و خردهفروشیها برای طبقات با درآمد باال کشش بیشتری دارد و عـواملی
مانند مجموع جمعیت ،وسیله نقلیه ،ویژگی های قومی ـ زبـانی بـر میـزان مراجعـه و خریـد از ایـن نـوع فروشـگاهها اثـر
میگذارد .مطالعات اولیه درباره بازارهای سنتی و اصیل توس شرق شناسان که بـه بررسـی شـهر اسـالمی و اجـزای آن
میپرداختند ،انجامشده است .پژوهشگرانی چـون اویگـن ورث ،اکـارت اهلـرز 7،دتمـان و ...هرکـدام در خـالل مطالعـات
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شهرهای اسالمی و ایرانی ـ اسالمی بازار بهعنوان بخشی از بافت شهر ،شرح و توصیف نمودهاند (اهلـرز 1373،و رجبـی،
 .) 16 :1386لیکن مطالعات درباره بازار در ایران با مطالعات موردی همراه بوده که بیشتر شامل شهرهای اصفهان ،کرمان،
تبریز ،یزد ،زنجان ،همدان ،اراک ،زواره ،کرمانشاه ،که بیشتر به جنبه کارکردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حوزه نفوذ و معمـاری
بازار پرداختهاند .ازنظر کارکردی مطالعات به جنبههایی چون کاهش کارکرد بازار و مشکالت دسترسـی (پوراحمـد،)1376،
صفآرایی صنعت و سنت در فضای بازار (شفقی ،)1380،کاهش عملکرد در مقابل فضاهای تجـاری جدیـد (صـفایی زاده،
1383؛ شبستریان1386 ،؛ سرایی ،)1389،تغییر نقش و کارکرد بازار و عدم هماهنگی با فضای کالبـدی (کریمـی،)1385،
تحوالت تـاریخی عملکـردی ـ کالبـدی بـازار (ایراندوسـت و ارومـانی )1390،پرداختهشـده اسـت .از جنبـه اجتمـاعی
پژوهشهایی مانند اثرات وقف و کارکردهای بازار (اژدر ،)1384،مدل فرهنگی و اجتمـاعی شـهر و نقـش بـازار بـهعنوان
بزرگترین مرکز اجتماعی در فرهنگسازی (اصلصریرائی ،)1386،اثرات تنوع قومی بر فضای بازار (نظریان و میربهـایی،
 ،) 1389کاهش قدرت اجتماعی ـ سیاسی بازار بعد از انقـالب (حسـین زاده فرمـی و معتمـدی )1390،و ازنظـر اقتصـادی
مطالعات حین موضوعاتی مانند نقش بازار در اقتصاد شهری (محمدی ،)1373،نقـش بـاالی بـازار در توسـعه گردشـگری
شهری (بوذری و همکاران )1392 ،بهعملآمده است .در زمینه حوزه نفوذ بازارها تحقیقاتی انجامشده که بیشتر به عملکرد
و شعاع گسترش خدمات بازار و پتانسیلیابی آن در احیاء بافت تاریخی پرداختهاند (مرصوصـی و خـانی .)1389،در زمینـه
بازار و میراث فرهنگی که در بیشتر مطالعات به آن اشارهشده است ،اما مطالعاتی ازجمله توجه به معماری اصـیل و حفـظ
این میراث (نظریان و موحد )1385 ،به بررسی منحصر این جنبه پرداختهاند .عالوه بـر مطالعـات بازارهـای سـنتی فـوق،
مطالعاتی درباره بازارهای فصلی و هفتگی (معتمدی مهر و مطیع دوست1389 ،؛ عزمی و همکاران )1390،صورت گرفتـه
است.
مبانی نظری
توزیع فضایی واحدهای خردهفروشی و کاربری تجاری

دو نوع توزیع فضایی کاربری تجاری در سطح شهر وجود دارد که عبارتاند از توزیع فضایی پراکنده و متمرکـز .در توزیـع
فضایی پراکنده فعالیتها بهطور پراکنده در نقاط مختلف شهر قرار میگیرند (رضویان .)117 :1381،این توزیع تابع عوامل
اقتصادی ،اجتماعی و فضایی می باشد .ارزش هر محلی در بازار ،تابع موضع آن است .از قـرن چهـاردهم بـدین سـو ،ایـن
ارزش تا حدودی در مبلغ اجارهبهای مغازهها و سرقفلی آنها انعکاس یافته است (ایرانیکا ،جلـد .)27 :4درهرحـال ،ترتیـب
قرار گرفتن مشاغل در کنار هم ،در بسیاری از موارد تابع عواملی برخاسته از جبر طبیعی و اجتماعی و یـا اقتصـادی اسـت
( .)Marcais,1954:249-262در توزیع فضایی متمرکز تعداد یا رستهای از فعالیتهـا در کنـار هـم تجمـع مییابنـد.
برخی از فروشگاههای کاالهای یکسان اگر در مجاورت یا نزدیکی هم قرار بگیرند کسبوکار بهتـری خواهنـد داشـت تـا
آنکه بهطور پراکنده در شهر توزیعشده باشند ( .)Nelson,1958:58ضمن آنکه خریداران تعداد و انواع مغازهها در یـک
مرکز خرید را مالک اصلی انتخاب مرکز خرید قرار میدهند ( .)Brühn & gotz,2015:4همچنین یکی از نظریههایی
کــه بــر ســفرهای خریــد در شــهر مربــوط میشــود ،تجمــع واحــدهای خردهفروشــی در مکــانی خــاص میباشــد
( .)Reilly,1931:145; Bucklin,1967:38تجمع واحدهای خردهفروشی در شهر بـر اسـاس سـه نظریـه مکـانی
شامل تئوری مکان مرکزی ،تئوری کاربری زمین و ارزش زمین و تئوری فعالیت بخش سوم صورت میگیرد ( & Getis

 .)Getis,1976محی های محلههای مختلف بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی به فروشگاههای مختلف و در نتیجه
کاالهای مختلفی دسترسی دارند .یکی از مهمترین دالیل محرومیت ،دسترسی فیزیکی کمتـر بـه ایـن امـاکن میباشـد
( .)molaodi at al,2012:75; cummins at al,2009:2049بااینحال نزدیکی و دسترسی فیزیکـی بـه امـاکن
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تجاری ،توانایی و انگیزه شهروندان را جهت استفاده از مکانهای تجاری افزایش میدهـد ( Aggarwal et al,2014:
.)268
پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد و روابط اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر خرید

پایگاه اجتماعی افراد از این نظر بر انتخاب محل خرید ارتباط دارد که مشتریان و بازدیدکنندگان مراکز تجـاری بـهعنوان
انسان در تعامل و ارتباط اجتماعی با دیگران هستند .ارتباط و انتقال اطالعات یـک واقعیـت عمـومی اسـت کـه در بـین
مشتریان وجود دارد .نفوذ اجتماعی زمانی ر میدهد که اطالعاتی بین مردمـانی کـه بـاهم ارتبـاط دارنـد ،تبـادل شـود.
شهروندان تجربیات خود را در زمینه خرید کاال و فروشگاهها به کسانی که با آنها ارتباط اجتماعی دارند قـرار میدهنـد و
اینگونه به خرید کاالها از مکانهای تجاری در سطح شهر ترغیب میشوند .طبق مطالعات انجامشده ،وضعیت اجتمـاعی
و نوع ارتباطات افراد باهم وضعیت خرید از فروشگاهها را تحت تأثیر خود قرار میدهد و افراد برای خرید از مکان خاصـی
تشویق یـا منـع میشـوند ( Bell at al,2011:36; Chang at al,2011:240; Winer & Ferraro’s,2009:

 .)24با افزایش تفاوت قیمت کاالها بـین فروشـگاهها و بازارهـای مختلـف در سـطح شـهر ،فروشـگاههایی کـه قیمـت
ارزان تری دارند پتانسیل بیشتری برای انتخاب توس طبقه پایین و متوس اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را خواهند داشـت،
که در این صورت نقش پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان بیشترین اثر را در انتخاب محل خرید در سطح شهر را دارد
( .)Jeffries,2014اضافه بر این ،مشتریانی که به دلیل قیمت پایین فروشگاهها و بازارها در سـطح شـهر خریـد انجـام
میدهند ،اکثریت در پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین جامعـه قـرار دارنـد ( .)Aggarwal et al,2014تفـاوت قیمـت
کاالها و مواد غذایی بین فروشگاهها دلیل دیگری برای انتخاب محل خرید توس مصرفکنندگان میباشد که تـا حـدی
زیادی ایـن عامـل بـه اختالفـات پایگـاه اجتمـاعی ـ اقتصـادی ارتبـاط دارد ( .)Jeffries,2014:46عـالوه بـر ایـن
مصرفکنندگان که به خرید از فروشگاههای ارزانقیمت ترغیب میشوند ،انتظار کیفیت پایینتری از کاالها را باید داشـته
باشند ( .)Aggarwal at al,2014:922تحقیقات گذشته نشان میدهد که رفتار خریداران ممکـن اسـت مربـوط بـه
اختالف در خرید باشد ،مانند وجود خرید برنامهریزی نشده که بهطور احتمالی در سفرهای گسترده برای خریـدهای مهـم
پیش میآید ( .)Kollat & willett,1967:24خرید برنامهریزی نشده نوعی خرید است که در نتیجه قـرار گـرفتن در
معرض فروشگاههای محرک خرید که در مشتری نیازهای جدید ایجاد میکند و یا نیازهای فراموششده را موقتاً یادآوری
مینماید ( .)Bell at al,2011:33; Hui et al,2013:3در تعریف خرید برنامهریزی نشده اینگونه آمده است :خریـد
بدون برنامه خاص قبل از وقوع خرید .وضعیتی که مشتری (بازدیدکنندگان) اقدام به خرید کاال نماید ،درحالیکـه قبـل از
رفتن به فروشگاه این قصد را نداشتند .همچنین این پدیده حتی با داشتن لیسـت خریـد توسـ مشـتری ،اتفـاق میافتـد
( .)Meanwhile at al,2009:24برخی از مطالعات از خرید برنامهریزی نشده بـهعنوان رفتـار عـاطفی نـام میبرنـد
( .)Talukdar & Lindsey,2013:125; Verplanken & Sato,2011:201در این نـوع سـفر ،شـهروندان بـا
فروشگاههای ارزانتر آشنا شده و ممکن است خریدهای متعددی انجام دهند.
سفرهای شهری و خرید از مراکز تجاری

سفرهایی که منجر به خرید در شهر میشود را به دودسته سفرهای مقصد گرا و سفرهای تک توقفی که پایـان آن نقطـه
شروع سفر میباشد ،تقسیم میشوند .محققان رشتههای بازاریابی ،جغرافیای رفتـاری ،اقتصـاد ،حملونقـل و برنامـهریزی
شهری استدالل دارند که با گسترش سفرهای چند توقفی ،فرضیه سفرهای تک توقفی بیمعنی میشود .تحقیقات نشـان
میدهد که حدود  40درصد از تمام سفرهای درونشهری ،توقف در بیش از یک محل میباشـد (.(Ghaly,1990:234
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یافتههای اوکلی به این نکته داللت دارد که بیش از  63درصد سفرهای خرید مواد غذایی بخشی از سفرهایی بـا چنـدین
توقــف میباشــد و  74درصــد ســفرهای بــرای خریــد مــواد غیــر غــذایی جــزء ســفرهای توقــف چندمرحلــهای هســتند
( .)O’Kelly,1981:138نزدیکی کالبدی به بازار نمیتواند انگیزه کافی برای خرید و بازدید از بازار را ایجاد کند .طبق
مطالعه اخیری که در ایاالتمتحده انجامشده است تنها یکسوم از پاسـخدهندگان در درجـه اول در نزدیـکترین بـازار و
فروشگاه خود ،خرید کردهاند ( .)Aggarwal et al,2014:922خریداران و مشتریان به زنجیـرهای شـدن سـفر بـرای
خرید ،نیازهای دیگر خود را نیز از فروشگاههای سطح شهر تأمین مینمایند که در نتیجه موقعیـت مکـانی و نزدیکـی بـه
محـل سـکونت کـاهش چشـمگیـری پیـدا میکنـد ( Popkowski Leszczyc et al,2004:93; Brooks et

 .)al,2008:30تحقیقات در انگلستان حاکی از آن است که بهبود دسترسی فیزیکی ساکنین به فروشگاهها و بازارها بـر
میزان مراجعه و خرید به این فروشگاهها اثر نمیگذارد (.)Macintyre,2007:22; Cummins et al,2014:286
بازار سنتی و کارکرد آن

بازار ایرانی با ویژگیهای خود همیشه زبانزد جهانیان بوده و نام آن به همه زبانهای جهان درآمـده اسـت (پیرنیـا:1372،
 .)119اصطالح بازار در زبـان پهلـوی «واکـار» و در فارسـی باسـتان «آباکـاری» بـه معنـی محـل اجتمـاع و دادوسـتد
(سلطانزاده ،)383 :1380 ،در فارسی میانه وازار و با ترکیبهایی چون وازارگ (بـازاری) وازرگـان (بازرگـانی) ،وازارگانیـه
(بازرگانی) و در پارتی «وازار» به کار میرفته است (دانشنامه جهان اسالم )307: 1372،که با گذشت زمان به شکل بـازار
درآمده است .این اصطالح در زبان عربی «بیزار» و «بیازره» بوده است (ادیب صابری ،)1: 1364،برخی معتقدنـد بـازار در
اصل اباذر بوده زیرا در چنین جاهایی اکثراً اطعمهها و اباها میفروختند و بهمرور به معنی مطلق جـای فـروختن اسـتعمال
یافته اسـت (ارشـادی .)4 :1382،همچنـین در زبـان آلمـانی « »Basarو در زبـان ماالیـایی « »Pazarتلفـظ میشـود
(دانشنامه جهان اسالم ،)1372،لغت فرانسوی « »Bazarنیز از پرتغالیها گرفتهشده است و پرتغالیان نیز آن را از ایرانیان
اقتباس کردهاند (دهخدا .)348: 1366،در فرهنگ معین بازار بدینصورت آمده اسـت «بـازار محـل خریـدوفروش کـاال و
خوراک ،کوچه سرپوشیده که دارای چندین دکان یا فروشگاه باشـد (معـین .)453: 1387،در فرهنـگ عمیـد بـازار جـای
دادوستد و خریدوفروش کاالها ،محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران ،کوچه سرپوشیده که دارای چندین دکان
یا فروشگاه باشد (عمید .)352 :1387،فضایی که در آن کاالهایی برای فروش یا تولید و فروش عرضه میشـود و مکـانی
برای گردآمدن و اغلب مسیر ارتباطی نیز بازار نامیده میشود (زارعی .)46: 1387،بازار در ساختمان و بافت شهری ،بنیادی
اقتصادی و نهادی اجتماعی و میراثی فرهنگی است؛ بهویژه بازتابی از هنر معماری در برابر شرای و مقتضـیات اقلیمـی و
جغرافیایی ایران میباشد (شفقی .)1380:23 ،بازارهای محلی از قدیم یکی از ضروریات زندگی اجتماعی شناختهشـدهاند و
در ابتداییترین جوامع نیز میتوان سـراغ آنهـا را گرفـت (مسـتوفیالممالکی .)138 :1380،بـازار شـهرهای بازرگـانی و
تولیدکننده محصوالت صنایع دستی ایران ،مظهری است از بنیادهای مدنی که در طول قـرون متمـادی موجودیـت یافتـه
است (فالمکی )135: 1365،و درعینحال که محور اقتصادی -تاریخی بوده ،نقش اجتمـاعی -فرهنگـی برجسـتهای نیـز
داشته و دارد و نیز مهمترین شریان ارتباطی در شهرهای قدیمی بوده و به همـین دلیـل بیشـترین رفتوآمـدها در آنجـا
صورت میپذیرفته است ،همچنین دومین عامل اصلی در شکلگیری شهرهای اسالمی بوده اسـت (نظریـان.)26: 1384،
موقعیت بازار ،ایجاد و توسعه آن در شهرهای اسالمی ،همیشه در رابطه شدید با ساختار و کارکرد آن یعنی تولیدکننـدگان
و مصرفکنندگان بوده است ،به همین دلیل هسته اولیه آن در مسیر شاهراه کاروانها توسعه مییافته است .سـازماندهی
فضایی -اقتصادی بازار سبب شده تا هر یک از جایگاههای بازار به سبب ارزشهای خاص ،محل استقرار نـوع ویـژهای از
کاال و خدمات گردد ( .)Wirth,1968:106میتوان گفت که فعالیتهای غیراقتصادی بازار از سـاختار زنـدگی شـهری
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تأثیر میپذیرفت ( .)Floor,1987:26بیشتر فعالیتهای شهری در جوار بازار صـورت میگرفـت ،ازآنجاکـه درگذشـته،
مهمترین شکل رواب اجتماعی بهصورت حضوری و مستقیم برقرار میشد ،بازار مهمترین شبکه فیزیکـی و مناسـبترین
مکان برای نشر اطالعات و اخبار بود (بیهقی .)730: 1356،وابستگی امور اجتماعی و تجاری طوری است که بازار عـالوه
بر فعالیتهای اقتصادی ،مکانی برای فعالیتهای سیاسی و مذهبی نیز بـوده اسـت و همـواره بازاریـان چنـان گروههـای
متشکلی داشتهاند که با عقاید و افکار نزدیک به هم به رفع مشکالت اجتماعی خود اقدام میکردند .درواقع نوعی انسجام
اجتماعی در میان گروهها و قشرهای مختلف بازار وجود داشته است (بیگلری .)15: 1355،همانگونه که دتمان و

ویـرث1،

شهرهای سنتی ایرانی اسالمی را شامل وجود سلسلهمراتبی از کارکردها با مسجد آدینه و بـازار بـهعنوان هسـته مرکـزی
فضایی ،وجود سلسلهمراتب بازرگانی و پیشهوری در درون بازار ،با نظم و ترتیـب مشخصـی از فعالیتهـای کسـبوکار و
صنف بندی در سراسر مجموعه بازار میداند (اهلرز.)31 :1373،
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است .بـرای جمـعآوری اطالعـات و دادههـای موردنیـاز از روش میـدانی و ابـزار
پرسشنامه استفادهشده است .جامعه آماری شامل الف) کسبه و بازاریان و ب) ساکنان شهر کاشان میباشد .بـرای انجـام
پژوهش دو نوع پرسشنامه تهیه گردید .حجم نمونه برای ساکنان شهر کاشـان بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران  384نفـر
انتخاب گردید که این تعداد پرسشنامه بین سه منطقه شهری با پایگـاه اقتصـادی پـایین (شـهرک  22بهمـن) ،متوسـ
(خیابان مالمحسن) و باال (خیابان امیرکبیر) بهطور برابر توزیع گردید (شکل شماره  .)1پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد بر
مبنای میزان درآمد و تحصیالت شکل مییابد (شکویی )83 :1381،که با عنایـت بـه شـاخصهای ارزش زمـین ،تـراکم
جمعیت ،قیمت مسکن ،مهاجران و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ساکنین طبق مطالعات طرح جامع شهر کاشان مالک سـه
منطقه شهری تعیین شدند.
جدول شماره  .1شاخصهای کیفیت مسکن و قیمت اراضی محالت موردمطالعه
نام محدوده
شهرک  22بهمن
محله مال محسن
محله امیرکبیر

مســــاحت
(هکتار)
578/5
822/76
949/89

جمعیــــت
(نفر)
15542
21045
32860

حجم نمونه
85
116
181

نوســــــاز
(درصد)
0/26
9/02
34/83

قابــلقبول
(درصد)
0/31
47/77
45/17

قابــلقبول باکیفیــت
پایین (درصد)
98/97
25/52
16/36

مرمتی
(درصد)
17
3

شـــــاخص
قیمت زمین
300
750
1500

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

همچنین تعداد  100پرسشنامه از کسبه و بازاریان شهر تکمیل شد .تحلیل پرسشنامه در محی نرمافـزاری  Spssبـوده و
درنهایت با توجه به سطح سنجش متغیرها از روشهای آماری توصیفی (جداول توزیـع فراوانـی) و آمارههـای اسـتنباطی
(واریانس یکطرفه) استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش برابر بـا ( 69447سرشـماری نفـوس و مسـکن )1395 ،کـه
بهوسیله فرمول کوکران  382نفر محاسبه شد که نسبت به جمعیت هر یک از محدودهها نمونه توزیع گشـت (رجـوع بـه
جدول شماره  )1و با روش نمونهگیری ساده تصادفی ،اطالعات پاسخدهندگان گردآوری گردیـد .روایـی پرسشـنامهها بـا
استفاده ازنظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آنها با انجام آزمون آلفای کرونبا و به دست آمدن عـدد 0/89
برای پرسشنامه ساکنان شهر و عدد  0/79برای پرسشنامه کسبه و بازاریان مورد تائید قرار گرفت.
1 . Detman & wirth
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شکل شماره  .1نقشه موقعیت محالت موردمطالعه بر اساس پایگاه اقتصادی

محدوده مورد مطالعه
یکی از مهمترین آثار تاریخی و دیدنی کاشان ،مجموعه تاریخی بازار اسـت کـه از تقـاطع خیابـان بابـا افضـل و میـدان
کمالالملک تا دروازه دولت ادامه دارد .قدمت بازار را مربوط به دوران سلجوقی میدانند ،لکن دوران اوج رواج بازار مربوط
به زمان صفویه و بهخصوص شاه عباس اول است .غالب سیاحان و جهانگردان که در عصر صفویه و همچنین قاجاریه بـه
ایران آمده و از کاشان دیدن کردهاند (شکل شماره  )1عظمت و شکوه و روایی بازار کاشان را ستایش کردهاند .درمجموعه
تاریخی بازار عالوه بر راستهبازارهای اصلی نظیـر مسـگرها ،زرگرهـا ،کفاشهـا ،بزازهـا و بازارچـههای میانچـال ،ملـک،
ضرابخانه و رنگرزها ،مساجد ،بقاع ،کاروانسراها ،تیمچهها ،حمامها و آبانبارهایی متعدد و مختلفی وجود دارد که هر یـک
از آنها در دوره خاص ساختهشده است .چنانچه از طرف میدان تاریخی فیض و از جلوخان مسجد زیبا و تاریخی میرعماد
وارد بازار شویم در سمت شرقی ،بازار مسگرها مشتمل بر کاروانسرای ذغالیها و کاروانسرای میرپنج و سرای غفار پـور و
مسجد و حسینیه رباط قرارگرفته است .تا چندین سال قبل با ورود به بازار مسگرها ،صدای آهنگـین پتکهـای مسـگران
گوشها را نوازش میکرد ولی با جایگزین شدن فلزات سبک در ساخت ظروف خانگی و بیرونق شدن صـنعت مسـگری
سنتی ،این بازار چهرهای متفاوت یافته است (ریاضی( .)81: 1386،شکل شماره )2

شکل شماره .2موقعیت بازار سنتی در شهر کاشان
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در یکچشم انداز فضایی ،بازار کاشان ،درمجموعه بافت تاریخی شهر ،چون ستون فقراتی در طول آن واقعشده که ازنظـر
مکانی ،بازار شهر با امتداد شرقی غربی خود از دروازه دولت شروعشده و به گذر پانخل ختم میشود .بـازار کاشـان تقریبـاً
 800متر طول و عرض آن حدود  35متر که  0/2از اراضی شهر را شامل میشود (مهندسین مشـاور نقشجهـان پـارس،
 .)1385در راستهبازار بهطورکلی در حدود  9780نفر مشغول به کارند و برخی از قسمتهای بـازار بـه صـنفهای معینـی
اختصاص داشته و مهمترین بازار صنفی کاشان بدین قرار است :بازار مسگرها ،بازار زرگرها ،بازار طراحـان کفـش قـالبی،
بازار کفاشها و بزازها ،بازار خیاطها ،بازار نجارها ،بازار مختل  .بر اثر احداث خیابانها قسمتهای زیادی از بازار بـزرگ از
بین رفته است ازجمله احداث خیابان بابا افضل سرتاسر بازار نو مسگرها که در زمان فر خان بناشـده بـود از بـین رفتـه
است .چهارسوی بزرگ و تاریخی بازار که در دروازه دولت تا دهه اول  1300شمسی سالم و محفـوظ بـود بـرای احـداث
میدان شهرداری که احتیاج به وسعت بیشتری داشت بهکلی آن را منهدم کردند (مسعودی و میر هاشمی.)6: 1353،
بحث و یافتهها
بر اساس یافتههای تحقیق  %46مغازههای بازار ،ملکیاند که نشانگر به ارث رسیدن مغازهها و حفظ آنها توس خـانواده
است .پسازآن مغازههای اجارهای با  %28دیده میشود و مغازههای موقوفـه بـا  %19و مغازههـای شـراکتی بـا  %7نـوع
مالکیت مغازههای بازار را نشان میدهد .معموالً اجاره مغازههای موقوفه پس از پدر به پسر منتقلشـده در خـانواده حفـظ
میشود .بررسیهای بهعملآمده آآدر مقایسه میزان اجاره مغازههای غیر موقوفه نشان میدهد که میزان اجاره مغازههـای
موقوفه نسبت به مغازههای مشابه ملکی از اجاره کمتری برخوردار هستند .زیرا اوالً هدف واقف سودجویی نیسـت و ثانیـاً
تاریخ عقد قرارداد موقوفه معموالً مربوط به چند سال قبل است .سالها طول میکشد تا تمدید شود و این امر سبب تأثیر
کمتر تورم در میزان اجاره میشود .ثالثاً سرقفلی مغازههای موقوفه در اختیار مستأجر است .زیرا پرداخت مالیات ،اجارهبها و
مالیات مستغالت به او تعلق نمیگیـرد بـدینجهت اسـت کـه مغازههـای موقوفـه کمتـر تخلیـه میشـود 93 .درصـد از
پاسخگویان اظهار کردهاند محل تولدشان کاشان است و تنها  %7از بازاریان غیر کاشانی هستند 4 .درصد از پاسـخگویان،
بیسواد 15 ،درصد تحصیالت ابتدایی  13درصد سیکل 59 ،درصد دیپلم و فوقدیپلم و تنها  %9لیسانس و باالتر هستند و
این نشان از آن دارد که بازاریان کاشان تحصیالت در حد متوس دارند و افراد با تحصیالت باال کمتر دیده میشـوند32 .
درصد از کسبه در سنین بین  16-30سال دارند یعنی بیش از یکچهارم بازاریان جوان هستند .این موضوع هجوم جوانان
را بهویژه در سالهای اخیر بهسوی بازار نشان میدهد که به سبب جاذبههای مادی آن بیش از سایر مراکـز متوجـه بـازار
شدهاند 29 .درصد در سن  21-45سال هستند و بهطورکلی  61درصد از کل بازاریان کمتر از  45سال سن دارند که ایـن
امر حکایت از جوانی نسبی بازاریان دارد 26 .درصد در سن  46-60سالگی و  13درصد در سن  60سال به باال میباشـند
که درمجموع  39درصد از بازاریان در سنین بین  46تـا بـاالی  60سـال هسـتند کـه نشـان از سـابقه کسـبه در بـازار و
درعینحال فعالیت بازاریان تا پایان عمر دارد و ناشی از ثبات شغلی در بازار کاشان اسـت .نزدیـک بـه  81درصـد از کـل
فروشندگان بازار اظهار داشتند طی سالهای پس از انقالب در بازار مشغول شدهاند .این رقم بیـانگر شـغل خریـدوفروش
است که به علت درآمد خوب آن ازیکطرف ،وجود تورم و عدم انطباق آن به میزان درآمد حقـوقبگیران ثابـت از طـرف
دیگر ،موجب گرایش جوانان به آن شده است و نزدیک به  9درصد کسبه هم بـیش از  46سـال سـابقه فعالیـت در بـازار
رادارند که نشاندهنده فعالیت بازاریان تا آخر عمر خود در بازار است 82 .درصد از بازاریان فروشـنده بـوده کـه ایـن امـر
نشاندهنده این است که به علت باال بودن اجاره مغازهها در بازار ،افراد تازهکار و کم سرمایه امکان کمتری دارند که کـار
خود را از بازار شروع کنند یعنی ابتدا از محلهای ارزانتر در خارج از بازار شروع میکنند و بعد از پیشـرفت و موقعیـت در
کار به بازار میآیند و درعینحال میبینیم  12درصـد از افـراد کارمنـد بودهانـد و ایـن امـر نشـان از تمایـل کارمنـدان و
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بازنشستگان به بازار دارد ،همچنین جاذبه بیشتر خریدوفروش در سالهای اخیر است 14.درصد از بازاریان اظهار داشتند از
شغل خود ناراضی و  54درصد در حد متوس میباشند .این بیتفاوتی ریشه در فرهنگ بازاریان دارد (فرار از مالیات و )..و
تنها  32درصد از بازاریان از شغل خود راضی هستند.
برای آزمون فرضیه اول که بین محل سکونت پاسخگویان و مراکز خریـد پاسـخگویان تفـاوت معنـاداری وجـود دارد ،از
آزمون واریانس یکطرفه استفادهشده است.
جدول شماره .2درصد نسبی شناخت مراکز خرید مردم
نام محله

شهرک  22بهمن

امیرکبیر

مالمحسن

میانگین

60
20
20
100

10
70
20
100

55
22
23
100

41/6
37/4
21
100

مراکز خرید
بازار
فروشگاههای سطح شهر
محله
جمع

بررسی میانگین مراکز خرید مردم در محلههای مختلف شهر کاشان نشان میدهد که مـردم کاشـان همچنـان بیشـترین
میزان خرید خود را از بازار انجام میدهند ( 41/6درصد) .ساکنان منطقه شهرک  22بهمن که اقشار آن جزء کمدرآمدترین
محلههای شهر کاشان محسوب میشوند با  60درصد خرید از بازار بیشترین مراجعه به بازار رادارند .علت را میتوان ارائـه
کاالهای متنوع و مختلف ،کنترل و ارزانتر بودن نر ها ،برحسب عادت ،مناسب بودن وسیله نقلیه برشمرد .نتـایج آزمـون
واریانس یکطرفه ( )ANOVAنیز صحت دادهها را تائید میکند .بـا توجـه بـه ( )Sig=0/000میتـوانیم بگـوییم بـین
میانگین گروههای موردمطالعه تفاوت در سطح  95درصـد معنـیدار اسـت .چـون  Fمحاسبهشـده  F=12/897در سـطح
اطمینان  95درصد ( )a=0/05و درجات آزادی  384و  df= 2از  Fجدول بحرانی بزرگتر است بنابراین فرضیه صفر رد و
فرضیه تحقیق تائید میشود.
جدول شماره .3آزمون آنالیز واریانس یکطرفه شناخت مراکز خرید مردم
سطح معناداری

نسبتF

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع

منبع

0/000

12/897

7/132

2

مجذورات
14/625

تغییرات
میان گروهی

0/553

382

163/695

درونگروهی

384

177/960

کل

منطقه امیرکبیر که ساکنان آن جزو اقشار پردرآمد شهر محسوب میشوند کمترین میزان مراجعه به بازار را بـا  10درصـد
خرید دارند .پاسخگویان مهمترین علل خرید از محله و سایر فروشگاهها را آشنایی و اعتماد به کسبه محله ،تهیه سـریعتر
مایحتاج و صرفهجویی در وقت ،نداشتن پارکینگ برای وسیله حملونقل ،نزدیکـی بـه منـزل ،خریـد نسـیه از فروشـگاه،
مرغوبتر بودن اجناس در محله بیان داشتند.
برای آزمون فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین محل سکونت پاسخگویان و میزان خرید از بازار تفاوت معناداری وجـود دارد،
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده میشود.
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جدول شماره .4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان کل خرید از بازار
شهرک  22بهمن

محله امیرکبیر

محله مالمحسن

میانگین

محله
میزان خرید
تا %20

33

75

37

48/4

تا %50

43

23

53

39/6

بیش از %50
جمع

24
100

2
100

10
100

12
100

طبق جدول شماره ( )4از مجموع کل خرید ساکنین محلههای مختلف شهر فق  12درصد از ساکنین شـهر بـیش از 50
درصد از کل خرید خود را از بازار تهیه مینمایند و در حدود  48/3درصد از ساکنین کمتر از  20%از کل خریدهای خـود را
از بازار تهیه میکنند.
جدول شماره .5آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بین محل سکونت و کل خرید از بازار
میزان کل خرید

تعداد

میانگین

مناطق

20%

184

120/53

موردمطالعه

20-50%

154

167/13

بیشتر از %50

46

211/28

مقدار F

46/422
2

درجه آزادی

0/000

معناداری

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) در جدول شـماره ( )5نشـان میدهـد بـا توجـه بـه اینکـه سـطح معنـاداری
بهدستآمده کمتر از  0/05میباشد بنابراین تفاوت معناداری در سطح  %95بین محل سکونت و میزان کل خرید در بـازار
وجود دارد.
در آزمون فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین محل سکونت پاسخگویان و میزان مراجعه به بازار تفاوت معناداری وجـود دارد،
از آزمون تحلیل واریـانس اسـتفاده گردیـد .بـر طبـق جـدول شـماره ( )6درمجمـوع میـزان  %22مراجعهشـان بـه بـازار
افزایشیافته %37 ،کمتر شده و  %41فرقی نکرده است .از بررسی نتایج بهدستآمده در این فرضیه متوجه میشـویم کـه
بازار نقش درجه اول خود را بهعنوان مرکز عمده خرید مردم ازدستداده است و پدید آمـدن هسـتههای شـهری جدیـد و
فروشگاههای جدید التاسیس سبب کاهش مراجعه به بازار شده است و لذا این فرضیه تائید میشود .همـانطور کـه قـبالً
ذکر شد ،فق  41/6درصد مردم از بازار و درعینحال  58/4درصد از فروشگاهها و محلههای سطح شهر خرید میکنند.
جدول شماره  .6توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان برحسب میزان مراجعه ساکنین به بازار
محله

شهرک  22بهمن

امیرکبیر

مالمحسن

میانگین

میزان مراجعه به بازار
بیشتر شده

34

6

26

22

کمتر شده

33

51

27

37

فرقی نکرده

33

43

47

41

جمع

100

100

100

100

بر اساس جدول شماره ( )7نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد با توجه به اینکه سطح معناداری بهدستآمده کمتر
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از  0/05میباشد بنابراین تفاوت معناداری در سطح  %95بین محل سکونت پاسخگویان و میزان مراجعه بـه بـازار وجـود
دارد.
جدول شماره  .7آزمون تحلیل واریانس بین محل سکونت و میزان مراجعه به بازار
منـــــاطق
موردمطالعه
مقدار F
درجه آزادی
معناداری

میزان مراجعه
بیشتر شده
کمتر شده
فرقی نکرده

میانگین
تعداد
191/78
83
134/14
143
142/24
158
22/401
2
0/000

نتیجهگیری
بازار سنتی کاشان طی دهههای اخیر با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده است لکن رونق و کـارکرد خـود را بـهعنوان
مرکز دادوستد بهصورت خردهفروشی ،صنایعدستی و نقطه ثقل اجتماعی تا حدودی حفظ کرده است .در ایـن پـژوهش بـا
مروری بر کارکردهای اقتصادی  -بازرگانی شهر کاشان نشان میدهد که بازار کاشان دیگـر عمدهفروشـی نیسـت ،بلکـه
جنبه خردهفروشی یا فروش مختل دارد و این موضوع نقش محوری بازار را کمرنگ نموده است .این بازار به علت تداخل
مشاغل در راستههای دیگر ،آن نظم خود را بهصورت تدریجی ازدستداده و درعینحال بعضی از کارکردهای آن در آینده
هم از بین خواهد رفت .پاساژها و مراکز خرید جدید در بافتهای جدید بهعنوان بزرگترین رقیب بازار یکـی از عوامـل از
بین رفتن نقش محوری بازار است ،رویش قارچ مانند پاساژها در خیابانهای مرکزی و مهم شهر و تغییـر سـبک زنـدگی
شهروندان یکی پس از دیگری رونق بازار سنتی را از بین برده است و فقدان پارکینگ مناسب برای مشتریان بازار سـنتی
هم خود باعث عدم عالقه مراجعهکنندگان به بازار شده است .بررسی میانگین مراکز خریـد مـردم در محلـههای مختلـف
شهر کاشان نشان میدهد بین محالت مختلف میزان خرید از بازار متفاوت است .نتایج تحقیق نشان میدهد میان محـل
سکونت پاسخگویان و مراکز خرید ،میزان خرید و میزان مراجعه به بازار تفاوت معناداری وجود دارد .منطقه امیرکبیـر کـه
ساکنان آن جزو اقشار پردرآمد شهر محسوب میشوند کمترین میزان مراجعه به بازار را با  10درصد خریـد دارنـد ،لـیکن
شهرک  22بهمن که جزء اقشار کمدرآمد محسوب میشوند بیشترین مراجعه و خرید را از بازار میکنند .بازار نقش درجـه
اول خود را بهعنوان مرکز عمده خرید مردم ازدستداده است و پدید آمدن هستههای شهری جدید و فروشگاههای جدیـد
التاسیس سبب کاهش مراجعه به بازار شده است .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج تحقیـق الرسـون1و همکـاران ()2009
تطابق دارد زیرا سه گروه اصلی موردمطالعه این پژوهش که بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی انتخابشده بودند شیوه
خرید متفاوتی داشته و هر گروه بازار خاص خود را انتخـاب میکنـد .طبـق یافتـههای پـژوهش مکگرویـت2و همکـاران
( )2015طبقه پردرآمد از فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیهای سطح شهر خرید مینماینـد کـه بـا نتـایج پـژوهش
حاضر تطبیق میکند چراکه پاسخ گویان محله امیرکبیر که از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بـاالیی برخوردارنـد بـیش از 70
درصد خرید خود را از فروشگاههای زنجیرهای و پراکنده در سطح شهر تأمین مینماینـد .از طـرف دیگـر یافتـههای ایـن
پژوهش با تحقیق مونیکا  )2007(3همخوانی ندارد چراکه به نظر وی اقشار کمدرآمد به نزدیـکترین بـازار خریـد محـل
سکونت خود رجوع میکنند تا هزینه کمتری بابت حملونقل پرداخت کنند .لیکن در این پژوهش برخالف تحقیق مونیکـا
1 . larson
2 . macguirt
3 . monica
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نتایج نشان میدهد که ساکنین محله  22بهمن که خارج از محدوده بازار و با مسافت دورتری قرار دارند ،بیشترین مراجعه
و خرید را از بازار سنتی انجام میدهند.
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