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 چکیده

های بیشرتی از فضای شهرها به عرصه مد، گسرتش با اخیر هایسال طی

 ابعاد بررسی به ایمطالعه کمرت یافته، اماهای مرتبط با آن اختصاصفعالیت

تا در  است آن دنبال به رو، مطالعه حارضاز این است. پرداخته آن فضایی

عنوان وجهی از زنانه را به هایآرایشگاه پراکنش چارچوب تئوری انتشارفضایی

را  شهر مشهد ۱۰ منطقه در ویژه شکل به های مرتبط با مدفعالیت

 آنالیز هایمدل بر مبتنی و تحلیلی مطالعه، شیوه موردبررسی قرار دهد.

 فضایی است. خودهمبستگی هایمدل و تراکمی الگوهای همچون فضایی

ویژگی خاص این مطالعه  فضایی،-زمانی ایهگیری از مکعببهره بر این عالوه

ها، تاریخ تأسیس است. متغیرهای پژوهش شامل موقعیت فضایی آرایشگاه

شامل تعداد مطلق جمعیت، منطقه )های جمعیتی زنان و همچنین ویژگی

با فوت همرس، زنان شاغل، زنان بیکار و زنان زنان مجرد، زنان مطلقه، زنان 

هزار  ۵۷ از جمعیت منطقه نسبت بیانگر کاهش کرده( است. نتایجازدواج

همچنین  در مقابل هر آرایشگاه بود. ش۱۳۹۸ در نفر ۶۲۸ به ش1375 در نفر

و شدت  گسرتشی انتشار های خودهمبستگی فضایی،تراکمی و مدل الگوی

. استفاده از دیکش ریتصوبه  منطقه در ها راای آرایشگاهالگوی خوشه

ها در طول داغ آرایشگاه غالب نوسانی الگویفضایی، -های زمانیمکعب

 تاریخی رسد هایبر روی لکه های داغمبین استقرار لکه زمان را نشان داد که

 زنان جمعیتی هایویژگی ارتباط عدم در این زمینه بیانگر تکمیلی نتایج است.

توجه به  است. این امر منطقه در هاآرایشگاه تراکمی هایموقعیت هسته با

ها توسط ساکنین را به چالش همسایگی در استفاده از آرایشگاهعامل 

این مطالعه توجه به اثرات کالبدی و رو، پیشنهاد ویژه کشاند. از اینمی

گونه معنایی متأثر از رواج الگوی مرصف و تکرثگرایی درنتیجه فعالیت این

کنندگان در تعیین شعاع های رفتاری مرصفخدمات و آگاهی از ویژگی

 های خدماتی است.ملکردی کاربریع

های زنانه، انتشار فضایی مد، شهر مشهد، مکعب : آرایشگاهکلیدی واژگان

 فضایی-زمانی

Abstract 

 Although in recent years, with the spread of fashion, 
more areas of urban space have been allocated to related 
activities, but few studies have examined its spatial 
dimensions. Therefore, the present study seeks to 
examine the distribution of hairdressing salons as an 
aspect of fashion-related activities, especially in the 10th 
district of Mashhad, in the framework of the theory of 
"spatial diffusion". The study method is analytical and 
based on spatial analysis models such as density 
patterns and spatial autocorrelation models. In addition, 
the use of space-time cubes is a special feature of this 
study. Research variables include the spatial location of 
hairdressers, the date of establishment, as well as the 
demographic characteristics of women in the district 
(including absolute population, single women, divorced 
women, widows, employed women, unemployed 
women, and married women). The results showed that 
the population ratio of the region decreased from 57,000 
in 1996 to 628 in 2019 in front of each hairdressing 
salons. it also illustrated the density pattern and models 
of spatial autocorrelation, the "expansion diffusion" and 
the intensity of the "cluster pattern" of hairdressers in the 
area. Use of space-time cubes; Showed the prevailing 
pattern of " Oscillating hot " hairdressers over time. 
Which indicates the establishment of hot spots on cold 
historical spots. Additional results in this regard indicate 
that the demographic characteristics of women are not 
related to the location of dense hairdressing centers in 
the region. This challenges the attention to the 
neighborhood factor in the use of hairdressers by 
residents. Therefore, the special proposal of this study is 
to pay attention to the physical and semantic effects 
affected by the prevalence of consumption patterns and 
pluralism as a result of the activity of such services and 
awareness of consumer behavioral characteristics in 
determining the functional radius of service uses. 
Keywords: Hairdressers, Fashion Spatial Diffusion, 
Mashhad, Time-Space Cube 
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 مقدمه

متداول و باب زمان  وهیشعنوان به« مد»در فرهنگ دهخدا 

است )دهخدا، تعریف شده  یاجتامع یدر شئون زندگ

 fashionاصطالح  یسیدر زبان انگل(. 1045/13: 1399

امروزه  (.825: 1986)فرهنگ وبسرت،  رودیمد به کار م یبرا

و قدرت تولید سبب شده تا مد نقش مهمی در  شدنیجهان

اقتصاد بازی کند و آن را از یک موضوع محلی به سمت 

 ,Hauge) صنایعی مبتنی بر تقسیم جهانی کار مبدل کند

هایی سبب کشمکش شدنیجهان. همچنین (529 :2009

بین فرهنگ پایه و فرهنگ غرب درنتیجه مدگرایی شده 

نظام  یبردار بهره زند،یمتقابل دامن  نیآنچه به ااست. 

ها، بدون توجه انسان انهینوگرا التیاز مد و متا یدار هیرسما

 1382)سعیدی، است  عهجام کی یفرهنگ یهاانیبه بن

 تریمیمد قدمفهوم نسبت به  شیآرا(. بااینکه موضوع 84:

ه اما امروزه با ها وجود داشتدر همه زمان است و تقریبا  

مرتبط با این صنعت، تحت لوای های گسرتش فعالیت

برش نشان  یزندگ خیبه تار ی. نگاهمفهوم مد قرار گرفته است

 توجه داشته است. شیبه مقوله آرا ربازیکه برش از د دهدمی

به  شرتیب یبا مردان توجه سهیزنان همواره در مقا در این بین

 نی( و ا1392 ا،یاحمدناند )خود داشته یکیزیبدن و ظاهر ف

شده  هاآن یاز سو  یشیآرا یکردارها یر یگر به شکلخود منج

 طريقاز  هپديد ينا(. امروزه 54: 1381بیگی، است )

 ستا شگستر لحادر  تباطيو ار طالعاتيا یهایفناور 

 (.1390یاسینی، )

 مو خدمات آن در است که مکانی سالن زیبایی و آرایشگاه 

زنانه؛ های )آرایشگاه گرددمی ارائه تخصصی نیمه صورتبه

های زیبایی را باید (. سالن1396شغلی با درآمد نجومی، 

مرورزمان عرصه فعالیت این هامن آرایشگاه دانست که به

(. امروزه 1386)فرهیختگان،  تر شده استکاربری گسرتده

گیرد توجه به ابعاد اقتصادی میآنچه از مد بیشرت مدنظر قرار 

بعاد مکانی و پراکنش و فرهنگی آن است. در این بین توجه به ا

های انسانی موضوعی است که کمرت ها در پهنه سکونتگاهآن

تواند میموردتوجه قرار گرفته است. توجه به این موضوع 

نقش اساسی در فرایند نوآوری و یادگیری داشته باشد 

(Hauge, 2009: 529 همچنین از دیگر ابعاد مکانی .)

اثرگذار در این حوزه حضور طراحان و بازیگران خالق همچون 

عکاسان، طراحان گرافیک، سازندگان فیلم، هرنمندان و غیره 

نوعی مرتبط با مد هستند(، است که نقش مهمی در )که به

 :Copercini, 2015) دهی و هدایت این فضا دارندشکل

تواند میع فعالیت خاص در عرصه مد به عبارتی یک نو  (75

ها هستند، شود باعث ایجاد مشاغل دیگری که مرتبط با آن

های خالق و تقلیدی در ای از فعالیتکه این ایجاد شبکه

 فضا را به همراه دارد.

باید گفت نظر به جایگاه  شدهعنوانبا توجه به مطالب 

ای های مرتبط با مد از سویی، رونق و گسرتش فضفعالیت

گیری و انتشار فضایی مجازی و تبلیغات از سوی دیگر، شکل

ویژه در شهرهای بزرگ امری مهم به شامر ها بهاین فعالیت

رو، توجه به ابعاد مکانی این حضور نباید ازنظر آید. از اینمی

دور مباند چراکه این موضوع مفهومی از یک مصداق و یک 

جامعه است. اتفاق در رسوخ سبکی از فرهنگ در فضای 

ها نیز در آپکه با استارت عنوان وجهی از یک نوع کاربریبه

های تواند حضور برخی دیگر از کاربریمیارتباط است، 

مشابه را تقویت کند و نهایت اینکه باید به وجه معنایی ناشی 

ها در فضا نیز اشاره کرد. بررسی این از تعدد این کاربری

ای است. بر اساس آمار ویژهموضوع در ایران دارای اهمیت 

مقام هفتم  یداراایران  یشیازلحاظ واردات محصوالت آرا

 ا،یجنوب و غرب آس یکشورها انیمجهان و در مرصف، در 

. از سوی دیگر مقام سوم است یبعد از هند و پاکستان دارا

ابعاد مکانی این موضوع در مطالعات داخلی کمرت موردتوجه 

شهرها که ارتباط ویژه در کالنع بهقرار گرفته است. این موضو 

بیشرتی با سطوح سلسله مراتبی مد دارند رواج بیشرتی دارد 

توان پراکندگی میای که حتی در محالت فرودست نیز گونهبه

معناداری از این فضاها را مشاهده کرد. این موضوع را 

 دادنیز مدنظر قرار  توان از منظر تعادل فضاییمیهمچنین 

(Gilbert and Chakraborty, 2011: 281.) 

طی سالیان  کشور شهرکالن نیعنوان دومشهر مشهد، به

 یهایدگرگونو  تهیحاصل از مدرن راتییدر معرض تغاخیر 

 یگروه یها. گسرتش رسانهقرارگرفته است یو رفتار  یارزش

 عیرا ترس راتییتغ نیا ع،یشده وس یز یربرنامه غاتیو تبل

در  یشرت یب ورحض به دلیل، زنان اخیر دههدو اند. در منوده

 ،یسبک زندگ رییهم در اثر تغو  یلیو تحص یشغل یهاعرصه

شده و نحوه حضور  یمرصف غاتیمخاطب مدها و تبل شرتیب
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و  یفرد راتیها، تأثآن یو رفتار  یو نگرش یارزش یو الگوها

ازجمله تغییرات  گذارده است. یتری بر جامهم یاجتامع

های زنانه توان گسرتش آرایشگاهمیمهم در فضای این شهر را 

گونه گیری اینبه شامر آورد. آگاهی از روند تحوالت شکل

های پنهان و اثرگذار بر تواند بخشی از الیهمیها فعالیت

به شکل خاص به  سازد کهمحیط شهر و ساکنین آن را روشن 

گردد. همچنین ابعاد دیگر تصویر ذهنی شهروندان برمی

 :توان در موارد زیر جستجو کردرضورت این مطالعه را می

ها ها چه تفاوتی را با سایر کاربریآرایش فضایی این کاربری

های زنانه در محدوده دهد؟ انتشار آرایشگاهنشان می

موردمطالعه در کدام مرحله انتشار قرار دارد؟ آیا همچنان در 

ند عامل مهم در اقبال جمعیت به این توادسرتس بودن می

خدمات باشد؟ این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که اصوال  

گزینی ترین مالک اقبال و مکانهای کالبدی، مهمدر طرح

شود. های خدماتی، معیار فاصله در نظر گرفته میکاربری

همچنین در دسرتس بودن خدمات معیار کلیدی در 

رسد، حال به نظر میاست. باایندستیابی به تعادل فضایی 

متایالت و ترجیحات رفتاری ساکنین غلبه بیشرتی در این 

خصوص داشته باشد. در این صورت این موضوع ازجمله 

ریزی جهت توزیع خدمات شهری های فراروی برنامهچالش

در آینده خواهد بود. با توجه به نکات یادشده، این مطالعه 

زمانی، این -های فضاییه از مدلبه دنبال آن است با استفاد

آن بررسی کند.  10ویژه در منطقه روند را در شهر مشهد و به

سال اخیر به  20این منطقه ازجمله مناطقی است که طی 

محدوده شهر مشهد اضافه شده است. مطالعه حارض 

عنوان اولین مطالعه در این خصوص به دنبال آن است تا به

ها در این منطقه ایی آرایشگاهنشان دهد الگوی استقرار فض

. دهدمیچگونه است و در طول زمان چه تغییراتی را نشان 

همچنین برآیندهای ناشی از این الگو بر فضای جغرافیایی آن، 

 تواند باشد.میچه 

 

 

                                                           
1.Hauge, et al 

2. Copercini 

3. Atik 

 پیشینه پژوهش

توان مرتبط میعمده مطالب داخلی در حوزه موردمطالعه را 

رو، کمبود مطالعه این ها دانست. ازبا ضوابط مکان گزینی آن

شود. هدف مطالعات میشدت مشاهده در این حوزه به

داخلی عمدتا  ابعاد اجتامعی و تأثیرگذاری فرهنگی آن بوده 

تری حال در مطالعات خارجی پیشینه مناسباست. درعین

ها اشاره مشاهده است که به برخی از آندر این حوزه قابل

 شود:می

 دهدمیم در مطالعه خود نشان 2009در  1هیوگ و دیگران

که مد رابطه چندوجهی با فضا دارد که تحت رشایط محلی و 

شود همچنین مکان نقش متفاوتی در فرایند میجهانی تولید 

آن  تر در ایجاد ارزش غیرمادیصورت کلیبرند شدن مد و به

م، نقش مد و انتشار آن در 2015در  2. کپرنیککندمیبازی 

فضا و تأثیر آن در ساختار مکانی در شهر برلین و همچنین انواع 

گیرد ها شکل میروابطی که ناشی از آن در بین شهرها و مکان

م، در تحقیق خود ایجاد 2013در  3. اتیککندمیرا بررسی 

که  کندمیوی اشاره  کندمیمد و انتشار فضایی آن را بررسی 

ای انتشار مد و به دنبال آن بازاریابی رصفا  سازوکار یا مجموعه

ها نیست بلکه یک نهاد جامعه مدرن است که از فعالیت

کنندگان و کلیه عنارص اجتامعی را در کنار مرصف

.  ویلیامز و کورید کندمیهای بازاریابی درگیر سازمان

ای بر روی دو شهر م، در مطالعه2011در  4هالکت

و نیویورک انتشار فضایی مد را بررسی و با هم  جلسآنلس

خودهمبستگی باالی  وجود انگریب. نتایج کنندمیمقایسه 

خدمات مرتبط با صنعت مد با یکدیگر در فضای شهر 

« منطقه مد»ای که در هر دو شهر گونهاست. به

دهد که م نشان می۱۹۹۹در  5کرانمشاهده است. قابل

 مختلف طرق به و گیردمی رسچشمه یزیاد منابع انتشار مد از

کند وی اشاره می .شودمی منترش مختلف مردم بین در

های اثرگذار در های نوجوان شهری ازجمله خرده گروهگروه

 با ای،م در مطالعه۲۰۲۱در  6پارک و لی شیوع مد هستند.

 که فروشیخرده هایفروشگاه توزیع در تغییرات بررسی هدف

 تعداد ازنظر دهندمی ارائه را زیبایی و مد محصوالت

4.Williams & Currid-Halkett 

5. Crane 

6. Park & Lee 
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 سئول در هاآن فضایی هایویژگی و آنالین خرید معامالت

فضایی و  توزیع الگوهای داده اند. که با استفاده از انجام

 مؤثر بر محلی جغرافیایی عوامل فضایی، های رگرسیونمدل

در برخی مطالعات  شده است. شناسایی هااین فروشگاه

م، این ۲۰۰۲در  1مالتشنی و روسپابیهمچون مطالعه 

 ها در سطح کالن و بین کشوری صورت گرفته است.ارزیابی

م، موضوع برندسازی در ۲۰۰۹در  2هیوگ، مالمربگ و پاور

کند که مد را نتیجه رواج آن در یک مکان خاص مطرح می

تواند عالوه بر ارزش مادی، دارای ارزش غیرمادی هم می

م در پژوهشی ۲۰۱۳در  3وکباشد. جی یئون و کیومس

 گذشته دهه در را یاکره مد صنایع فضایی توزیع هایویژگی

 اقتصادی جغرافیای آن در که ، دهدمی قرار موردبررسی

 و کرده تغییر پویا طوربه اقتصادی شدنجهانی با مد صنایع

 طوربه. شودمی تنوع برای «تقاضا» افزایش به منجر بنابراین

 صنایع فضایی توزیع الگوهای بررسی به مطالعه این ، خاص

 بسیار مد صنایع آن در که پردازدمی سئول شهرکالن در مد

وجه متایز این مطالعه در مقایسه با پیشینه،  .اندیافته تجمع

فضایی و ارزیابی الگوی پراکنش -های زمانیتکیه آن بر مدل

های زمانی مختلف است. موضوعی که ها در برههآرایشگاه

 یک از مطالعات به آن پرداخته نشده است.یچدر ه

 چارچوب نظری مطالعه

ها ازجمله مباحث مهم در خصوص توزیع و پراکنش کاربری

بار است. این موضوع برای اولین« انتشار فضایی»تئوری 

« انتشار فضایی فرایند نوآوری»توسط هاگسرتاند در کتاب 

( Haggett, 1996: 94در سوئد مطرح شد ) 1953در سال 

                                                           
1. Mlatsheni & Rospabé 

2 -Hauge, Malmberg, & Power 

)افراد،  هاهای تحلیل جابجاییعنوان یکی از شیوهو امروزه به

آید. ها و غیره( در نقاط شهری به شامر میکاال، انواع سبک

حال، در نظریات دانشمندان مکتب شیکاگو نیز بااین

-Ernest Burgess (1966مثال عنوانردیابی است. بهقابل

کی شهر فرایند پخشایش کند در توسعه فیزیم( بیان می1886

ها انتشار پیدا دهد و درنتیجه افراد و گروهها روی میکاربری

(. 4: 1380 ،)پوراحمد و شامعی پور کنندمی

های اقتصادی و ( معتقد است که تفاوت1933همرهویت)

اجتامعی در ساختار جمعیتی و کالبدی، شکل قطاعی شهر 

ده کالوین (. به عقی145: 1391 ،)فرید شودرا موجب می

 اشمید تغییرات اجتامعی در بافت شهرها درنتیجه توسعه

 (. 518: 1373 ،)شکویی دهدها رخ میآن

داند. را تنها یک جابجایی ساده منی« انتشار»پیرت هاگت این 

را، کلیدهای ارزشمندی برای اطالع از بلکه دانسنت آن

 آوردحساب میاطالعات بین نواحی بهچگونگی مبادله 

(Haggett, 1996: 89)طورکلی الگوهای انتشار فضایی . به

 ,Cliff, Hagget, Ordشوند )بندی میشکل طبقه 4در 

& Versey, 1981 :)1 انتشار گسرتشی: تراوشات از منبع .

پذیرد و محدوده آن توسعه به نواحی اطراف صورت می

و دوره زمانی، نواحی جدیدی به یابد. یعنی در فاصله دمی

ی: تراوش از منبع نیگزیانتشار جا. 2شوند. آن اضافه می

گیرد و همراه با جابجایی است مثل مهاجرت از صورت می

ای از انتشار که تقریبا  . انتشار پیوسته: گونه3روستا به شهر 

. انتشار 4باشند و ازنظر مکانی به یکدیگر متصل می

ن شیوع انواع مد که بدون اثرپذیری از مراتبی همچو سلسله

.(۱رخ می دهد )شکل  های بین منبع و مقصدمکان

3 - Ji Yeon & Keumsook 
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(Cliff, 1981) : انواع الگوهای انتشار فضایی۱ شکل

یافته است، املللی انتشار نوآوری که توسعهمدل بین

های موجود در بازارهای های اساسی و شباهتتفاوت

همچنین برآورد پارامرتهای  .کندمیاملللی را برجسته بین

های فروش در دسرتس نفوذ، حتی برای کشورهایی که داده

ها را درباره ، درنتیجه برخی از بینشدهدمینیست، ارائه 

یت الگوی انتشار مورد انتظار در این کشورها قبل از ورود ماه

 . (Gatignon, 1989دهد )میبه بازار ارائه 

کند. ای تبعیت میطورکلی انتشار مد از یک منحنی زنگولهبه

درنتیجه نوآوری  ابتدایی مرحله در زنگوله، منحنی این در

پس  .شودمی ایجاد جدیدی هایطراحان و مبتکران، سبک

از این مرحله، این الگوها از سوی تبعیت کنندگان مورد اقبال 

گیرد. درنهایت با گذر گیرد و اوج یک سبک شکل میقرار می

شود زمان و شیوع الگوهای جدید دوران نزول سبک آغاز می

(Reilly, 2012: 44-51.) 

های مرتبط با انتشار مد برای توضیح چگونگی و چرایی نظریه

ها ها و مدها در طول زمان و در فرهنگانتشار سبک

سه نظریه معرف در این خصوص به رشح  .شوداستفاده می

 زیر است:

م ۱۹۰4)پایین آمدن( که در Trickle-down . نظریه ۱

 وضعیت دارای افراد نظریه این در توسط زیمل مطرح شد.

 سپس و کنندمی تعیین را روندها باالتر اقتصادی-اجتامعی

 این دارند تریپایین اجتامعی-اقتصادی عیتوض که افرادی

از این منظر، ابتدا مد در مناطق . کنندمی دنبال را روندها

یابد مرفه نشین آغاز و سپس در سایر مناطق انتشار می

(Simmel, 1904: 130 .) 

م توسط ۱۹۶۳)رسارسی( که در Trick-across  . نظریه۲

 هایسبک یا هاگرایش نظریه، این در. شودکینگ مطرح می

 طبقه گسرتش پیدا کنند در هر شوند ظاهر توانندمی مد

 .(King, 1963: 108اجتامعی )

م توسط 1979در  باال آمدن( که) Trickle-up. نظریه ۳

ها از طبقات پایین هدبیج مطرح شد. بر اساس آن گرایش

شود. شود و توسط طبقات باالتر کپی میرشوع می

م ظهور 1990ا که در ژاپن در دهه مثال، سبک لولیتعنوانبه

های ژاپن رشوع شدند و سپس به مد روز یا کردند در خیابان

 .(Hebdige, 1979مد روز تبدیل شدند )

( عنوان Beaudoin, 2003عالوه بر این در باب انتشار )

کند که دخرتان جوان در مقایسه با مردان نوجوان، پذیرش می

عنوان پذیرندگان زودهنگام را بهها تری از  مد دارند و آنرسیع

 کند.معرفی می

گیری گیری این پژوهش بهرهبا توجه به چارچوب نظری، جهت

منظور ارائه تصویر دقیقی از روند های انتشارفضایی بهاز مدل

در  بر آنهای زنانه و الگوهای حاکم گیری آرایشگاهشکل

 تحقیق است. مسئلهچارچوب اهداف و 

 روش پژوهش

-های تحلیل زمانیاز نوع تحلیل کمی و مبتنی بر روش مطالعه

فضایی صورت -فضایی است که بر پایه الگوی مکعب زمانی

گرفته است. برای این منظور با رجوع به سامانه اصناف شهر 

های زنانه شناسایی شد در مشهد، موقعیت متامی آرایشگاه

مشهد  شهر 10آرایشگاه زنانه در منطقه  501این مرحله 

خص گردید و با استفاده از آدرس، اقدام به فضایی سازی مش
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گردید. در این  GISها و تشکیل پایگاه اطالعاتی در محیط آن

ها زمان تأسیس )برحسب سال، پایگاه عالوه بر موقعیت آن

« مکعب زمانی»گیری از مدل ماه و روز( معین شد. بهره

 16ب های جغرافیایی را برحسب زمان در قالپراکنش پدیده

های خود دهد. عالوه بر آن از مدلالگوی مجزا نشان می

همبستگی فضایی نیز جهت تبیین چگونگی پراکنش 

گیری از ها بهره گرفته شده است. همچنین با بهرهآرایشگاه

آوری اطالعات در خصوص مطالعات اسنادی، اقدام به جمع

 ها گردید.آرایشگاه

تفاده از روش شناسی این مطالعه اسوجه نوآوری روش

ها در بردارنده فضایی است. این مکعب-مکعب زمانی

ها در زمانی مشخص است. تعداد مشخصی از پدیده

 اند از:طورکلی اجزای این مکعب عبارتبه

مختصات جغرافیایی  دهندهنشانکه  :yو  xمحور . 1

 های موردبررسی استپدیده

تشکیل  : این محور که بعد سوم این مکعب رامحور زمان. 2

سال تأسیس و شود )های زمانی را شامل میدهد دورهمی

 رشوع فعالیت هر عطاری(

از یک  عبارت است(: یک صندوقچه Bin) صندوقچه. 3

دوره زمانی مشخص از فضا که داخل آن امکان حضور یک یا 

چند پدیده موردنظر )عطاری( وجود دارد. به عبارتی تالقی 

محورهای زمان و طول و عرض، صندوقچه )ها( را ایجاد 

کند. هر صندوقچه یک دوره زمانی یک بخش از مکان را می

ها های از این صندوقچدهد. طبیعی است مجموعهنشان می

های اند رسیکه به شکل ارتفاعی بر روی یکدیگر قرار گرفته

 دهند.زمانی مربوط به یک موقعیت را نشان می

(: یک برهه زمانی مشخص است time slice) یزمان. برش 4

مثال عنوانو غیره است. به ,a,b,cهای که شامل پدیده

 در تیرماه a,b,cهای تغییرات پدیده

های ای از صندوقچهشامل مجموعه. همسایگان مکانی: 5

 افقی که در مجاورت پدیده موردنظر قرار دارند.

ای از مکان: شامل مجموعه-. همسایگان زمان6

های افقی و عمودی که در مجاورت پدیده صندوقچه

(.2شکل موردنظر قرار دارند )

 

 
 : الگوی مکعب زمانی فضایی2 شکل

انواع الگوهای پراکنش زمانی مکانی در مدل مکعب زمانی 

 فضایی

در این مکعب شیوه قرارگیری عوارض با در نظر گرفنت بازه 

در خصوص  الگو 8الگو ) 16ها شامل زمانی فعالیت آن

های رسد( است که به الگو مربوط به لکه 8های داغ و لکه

 رشح زیر است:

: در این الگو محدوده موردنظر در New دیجدالگوی  .1

شدت صورت بهبیشرت مقاطع زمانی اخیر برای اولین بار به

داغ/رسد است. در این الگو به ناگاه در یک بازه زمانی 
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ی یک پدیده یا انداز راهی جهت اسابقهیبمحدود، هجوم 

توجه قابلعارضه رخ داده است و هرگز قبل از آن ازنظر آماری 

 نبوده است

(: در این الگو Consecutive. الگوی متوالی و پیاپی )2

های داغ/ رسد که محدوده موردنظر به شکل مداوم دارای لکه

مشاهده های زمانی اخیر قابلاین موضوع بیشرت در بازه

 است.

: در این الگو محدوده (Intensifying) . الگوی افزایشی3

های زمانی موردبررسی دارای ورهدرصد د 90موردمطالعه در 

های داغ/رسد است که شدت آن در هر مرحله افزایش لکه

ها بیشرت کند به عبارتی با گذر زمان شدت این لکهپیدا می

 شود.می

(: در این الگو محدوده Persistent. الگوی پایدار )4

های زمانی موردبررسی درصد دوره 90موردمطالعه در 

غ/رسد است. در این الگو روند های دا صورت لکهبه

 طول در بندیخوشه شدت کاهش یا مشخصی از افزایش

 شود.زمان مشاهده منی

(: در این الگو محدوده Diminishingی )لیتقلالگوی  .۵

های زمانی موردبررسی درصد دوره 90موردمطالعه در 

های داغ/رسد است که با گذشت زمان این صورت لکهبه

 شود.درجه کمرت می

در این الگو محدوده  :(Sporadic. الگوی پراکنده )6

های صورت لکههای زمانی بهموردمطالعه در برخی از دوره

 باشند.داغ/رسد می

(: در این الگو محدوده Oscillating. الگوی نوسانی )7

های اخیر دارای الگوی موردمطالعه بااینکه در دوره

های تاریخی در دوره باشد، اما به لحاظمثال داغ میعنوانبه

 مثال رسد بوده است.عنوانتر دارای الگوی بهزمانی گذشته

در این الگو محدوده  :(Historical. الگوی تاریخی )8

های داغ/رسد صورت لکهموردمطالعه در آخرین دوره زمانی به

های زمانی گذشته درصد دوره 90باشد اما در حداقل در منی

 داده است.را نشان میهای داغ/رسد خود با لکه

محدوده موردمطالعه فاقد  :(No Pattern. فاقد الگو )9

 .است الذکرفوقهرگونه از الگوهای 

 جامعه آماری

های زنانه جامعه آماری در این مطالعه شامل متامی آرایشگاه

ها شهر مشهد در حال حارض است که تعداد آن 10منطقه 

(.3شود )شکل نقطه می 501

 
های زنانه در آندر شهر مشهد و موقعیت آرایشگاه ۱۰: منطقه ۳ شکل

بر بالغ یتیهکتار و جمع 2336در حدود  یمنطقه ده با وسعت

این  مشهد واقع شده است. یغرب نفر در شامل 312889

آورد که طی میمنطقه از مناطق جدید شهر مشهد به شامر 

ساله اخیر شکل گرفته  20توسعه کالبدی این شهر طی 

که  دهدمیاست. روند تغییرات جمعیتی این محدوده نشان 

ش 1365هزار نفر در  16جمعیت ساکن در این محدوده از 

است که نرخ رشد  ش رسیده1395هزار نفر در سال  312به 

. این میزان دهدمیرا نشان  هرسالدرصد برای  10.4باالی 

نرخ رشد برای جمعیت زنان این منطقه نیز با اندکی تفاوت 

(.1است )جدول مشاهده برای هرسال( نیز قابل 10.1%)

 



 

 49شماره   1401زمستان 

 58 

 

کل
ش

ی
ند

ب
 

ی
ها

ضا
ف

 
ی

هر
ش

… 

 10منطقه : بررسی تحوالت جمعیتی 1جدول 

 زنان جمعیت سال ردیف

۱ ۱۳۶۵ ۱۶۲۱۲ ۷۸۸۸ 

۲ ۱۳۷۵ ۱۱۶44۲ ۵۷۶4۷ 

۳ ۱۳۸۵ ۲۱۳۹۸۳ ۱۰۵۶۰۵ 

4 ۱۳۹۰ ۲۵۸۷۷۲ ۱۲۸۰۵4 

۵ ۱۳۹۵ ۳۱۲۸۸۹ ۱4۳۷44 

 های پژوهشیافته

 ۱۰ منطقههای زنانه در بررسی تحوالت فضایی آرایشگاه

بر اساس اطالعات موجود در بانک اصناف شهر مشهد، 

مرکز  501بر بالغ 10تعداد آرایشگاه زنانه فعال در منطقه 

 1374ها در این منطقه از سال است که رشوع فعالیت آن

گیری این مشاغل در باشد. نگاهی به روند تحوالت شکلمی

ی ها طی دوره زماندهد که بیشرتین تعداد آنمنطقه نشان می

 141سال  5ای که در این گونهش است به1399ش تا 1395

مرکز( در پهنه این منطقه ظهور  28آرایشگاه )میانگین ساالنه 

(.4و شکل  2جدول اند )پیدا کرده

 زمان در طول شهر مشهد 10منطقه ها در : تغییرات آرایشگاه2جدول 

 درصد تعداد دوره ردیف

 ۵.۱۲ ۲۰ ۱۳۸۵قبل از  ۱

۲ ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ۱۰۰ ۲۵.۶ 

۳ ۱۳۹۰-۱۳۹۵ ۱۲۹ ۳۳.۱ 

4 ۱۳۹۵-۱۳۹۹ ۱4۱ ۳۶.۱۵ 

  ۱۱۱ فاقد تاریخ مشخص ۵

 ۱۰۰ ۵۰۱ جمع

 

 
های زمانیبرحسب دوره شهر مشهد 10های زنانه در منطقه آرایشگاه پراکنش :4شکل 

ها در طول زمان و در ارتباط با گیری آرایشگاهروند شکل

کاهش  دهندهنشان 10منطقه شاخص تعداد جمعیت زنان 

ها شده است. مقدار این نسبت جمعیت به تعداد آرایشگاه

نفر برای هر  57647ش از 1365-1375شاخص برای دوره 

-1399نفر برای هر آرایشگاه برای دوره  628آرایشگاه به 

است که نشان از رشد این کاربری در فضای  دهیرسش 1395

(3باشد )جدول میاین منطقه 
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 های زمانی مختلفطی دوره ۱۰ : نسبت جمعیت زنان به تعداد آرایشگاه در منطقه۳ جدول

 نسبت جمعیت به آرایشگاه تعداد آرایشگاه جمعیت زنان سال ردیف

۱ ۱۳۶۵ ۷۸۸۸ ۰ ۰ 

۲ ۱۳۷۵ ۵۷۶4۷ ۱ ۵۷۶4۷ 

۳ ۱۳۸۵ ۱۰۵۶۰۵ ۲۵ 4۲۲4 

4 ۱۳۹۰ ۱۲۸۰۵4 ۱۱۲ ۱۱4۳ 

۵ ۱۳۹۵ ۳۱۲۸۸۹ ۲۵۲ ۱۲۳۸ 

۶ ۱۳۹۹ ۳۱۵۰۰۰ ۵۰۱ ۶۲۸ 

های زنانه در تحلیل فضایی تغییرات و پراکنش آرایشگاه

 ۱۰ منطقه

ها بیانگر تغییرات گسرتده آن بررسی شاخص تراکم آرایشگاه

دهد نشان می 5شکل  هامنطور کهدر طول زمان است. 

ش به 1385های پراکنده و تنک در ها از لکهانتشار آرایشگاه

ش مبدل شده است. بر 1399های پیوسته و مرتاکم در لکه

وی توان از نوع الگمیاساس الگوهای انتشار فضایی آن را 

آرایشگاه  2.5گسرتشی دانست. شاخص تراکم در این دوره از 

(5شکل آرایشگاه رسیده است ) 37در کیلومرتمربع به 

 
شهر  ۱۰های زنانه در منطقه : تغییرات تراکم آرایشگاه۵ شکل

 ش۱۳۸۵-۱۳۹۹مشهد طی دوره زمانی 

 دهدمیها نشان های تکمیلی از الگوی تراکمی آرایشگاهیافته

ی تراکمی در سطح منطقه هادوره هستهکه در هر 

 مشخص 6شکل یی هستند که این موضوع در شناساقابل

دوره شود، در هر میشده است. هامنطور که مشاهده 

ها جابجا شده است که این مرکزی و تراکمی، آرایشگاه هسته

برجسته در این تغییرات است. این موضوع  موضوع نکته

ی این بندشکلبیانگر وجود تغییرات مکانی گسرتده در 

ی هابازهای که طی گونهها در این منطقه است. بهفعالیت

تغییر پیدا  کامال ها ، الگوهای استقرار مکانی آنساله 5کوتاه 

(.6شکل کند )می
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های زنانه در سطح های تراکمی آرایشگاهسته: ه6شکل 

 ش1385-1399های زمانی طی دوره 10منطقه 

ی از الگوهای خودهمبستگی فضایی ر یگبهرههمچنین 

ی با درجه باال برای هر اخوشهپراکنش الگوی  دهندهنشان

برای این  شدهمشاهده Gدوره زمانی است. شاخص عمومی 

درصد معنادار  99که در سطح  0.000291پراکنش معادل 

از  ایدوره هستهاست. این بدان معنی است که در هر 

ای مشخص و در مسافتی اندک و در ها در محدودهآرایشگاه

.(7شکل ) اندمجاورت یکدیگر شکل گرفته

 
مشهد شهر 10منطقه های زنانه در : الگوی خودهمبستگی فضایی ناشی از استقرار آرایشگاه7شکل 

 هازمانی پراکنش آرایشگاه-تحلیل فضایی

زمانی بر این نکته تکیه دارد که هر پدیده -تحلیل فضایی

های نزدیک و تواند با پدیده دیگر مرتبط باشد، اما پدیدهمی

های دورتر. بر اخیر ازنظر زمانی ارتباط بیشرتی دارند تا پدیده

این اساس ضمن ترکیب موقعیت و زمان اقدام به تحلیل 

. این مهم در کندمیهای جغرافیایی در پهنه فضا پدیده

ن گیرد. ایمیفضایی صورت  -های زمانیقالب مکعب

( های زمانیمکعب دارای سه بعد طول، عرض و زمان )دوره

 .است

فضا از پراکنش -نتایج خروجی از مدل ساخت مکعب زمان

های زنانه با توجه به موقعیت فضایی آرایشگاه-زمان

ستون و  28ردیف،  14گیری مکعبی در ها شکلآرایشگاه

ت. همچنین نتایج روند کلی صندوقچه اس 9800درمجموع 

ها در طول زمان است ها بیانگر روند افزایشی این کاربریداده

درصد معنادار  99که در سطح  4.6271که مقدار آن معادل 

(.3است )جدول 
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 شهر مشهد 10منطقه های زنانه در فضایی استقرار آرایشگاه-: نتایج حاصل از مدل مکعب زمانی3جدول 

Cube extent across space        (coordinates in meters) 

Min X                                      721531.4603 

Min Y                                     4025083.2275 

Max X                                      728892.6762 

Max Y                                     4029433.2275 

Rows                                                14 

Columns                                             28 

Total bins                                        9800 

------------- Overall Data Trend - COUNT ------------- 

Trend direction                             Increasing 

Trend statistic                                 4.6271 

Trend p-value                                   0.0000 

آن در  مورد 6فضایی، -ی محلی پراکنش زمانیالگو  16از 

ها فضایی آرایشگاه-تغییرات زمانی خصوصدر  10منطقه 

مشاهده است که شامل الگوی جدید داغ، پیوسته داغ، قابل

افزایشی رسد، پایدار رسد، نوسانی داغ و تاریخی رسد 

(.4باشد )جدول می

 شهر مشهد 10منطقه های زنانه در زمانی آرایشگاه-: الگوهای محلی پراکنش فضایی4جدول 

--------- Summary of Results --------- 

Cold frequency Hot frequency Pattern 

۰ 18 New Hot/Cold 

0 8 Consecutive        

۱۰ ۰ Intensifying             

۱ ۰ Persistent               

۰ ۰ Diminishing              

۰ ۰ Sporadic                 

۰ ۱۸۱ Oscillating            

۲ ۰ Historical               

۱۳ ۲۰۷ Total 

۱۷۲ No pattern 

 392از مجموع  دهدمیهامنطور که جدول فوق نشان 

موقعیت بیانگر  207 شدهییشناساموقعیت زمانی مکانی 

های رسد را نشان مورد نیز لکه 13های داغ و حضور لکه

در منطقه بیانگر آن  شدهییشناسادهند. بررسی الگوهای می

 است که:

 دهندهنشانموقعیت جدید که  18الگوی داغ جدید شامل 

های ها برای اولین بار در سالآن است که در این موقعیت

باشد میها اندازی آرایشگاهاخیر تقاضای بیشرتی برای راه

ها گونه فعالیتای که قبل از آن کمرت تقاضایی برای اینگونهبه

ی هابخششود. این الگو به شکل پراکنده در میمشاهده 

 مختلف محدوده وجود دارد.

موقعیت که در این  8الگوی متوالی و پیاپی داغ شامل 

های متامدی تقاضای ها به شکل مداوم طی سالموقعیت

شود. میها مشاهده ین فعالیتاندازی اباالیی برای راه

هایی از رشق منطقه چنین هسته مرکزی منطقه و بخش

های دامئا  ها، محدودهوضعیتی دارند. این موقعیت
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اندازی های مختلف زمانی برای راهموردتقاضا در طول دوره

 باشند.میآرایشگاه زنانه 

موقعیت در شامل رشق و  10الگوی افزایشی رسد شامل 

درصد  90ها در منطقه است. در این محدودهجنوب رشق 

های رسد ش تاکنون، لکه1371های زمانی موردبررسی از دوره

و شدت این موضوع با گذر زمان بیشرت  شوندمیمشاهده 

ها کمرتین تقاضا در شده است. به عبارتی در این محدوده

 های زنانه بوده است.اندازی آرایشگاهطول زمان برای راه

یدار رسد که تنها شامل یک موقعیت در سطح الگوی پا

منطقه است که در جنوب رشقی منطقه واقع است. 

درصد  90ش تاکنون در 1371ای که در این محدوده از گونهبه

عنوان لکه رسد شناسایی شده است های زمانی دامئا  بهدوره

عنوان مناطق پایدار ازنظر عدم حضور آرایشگاه رو، بهو از این

 .شوندمی شناخته

الگوی نوسانی داغ که بیشرتین بخش از وسعت منطقه را به 

در سطح  تیموقع 181دهند. درمجموع میخود اختصاص 

باشند که در متامی سطح منطقه میمنطقه دارای این ویژگی 

ها ازنظر الگوی تحلیلی شامل . این محدودهاندپراکنده

عنوان شته بهکه در یک بازه تاریخی در گذ شوندمیهایی پهنه

اما طی دوره اخیر با افزایش  اندشدهمیلکه رسد محسوب 

 تغییر از لکه رسد به داغ(.اند )تعداد، تبدیل به لکه داغ شده

موقعیت در شامل رشق و  2الگوی تاریخی رسد و شامل 

جنوب رشق منطقه که در حال حارض الگوی خاصی را نشان 

عنوان لکه رسد ند، اما در گذشته تاریخی دامئا  بهدهیمن

(.8شکل اند )شدهمیمحسوب 

 
 

های زنانه در : الگوهای محلی پراکنش آرایشگاه8شکل 

 شهر مشهد 10منطقه 

های های زنانه با ویژگیارتباط فضایی پرکنش آرایشگاه

 جمعیتی مرتبط با آن

ها های تراکمی آرایشگاههامنطور که مطالعه نشان داد هسته

 به منطقه، رشق )رشق هسته 5شامل  10منطقه در سطح 

شود. نظر منطقه( می مرکز و غرب به منطقه، غرب مرکز، مرکز

های آن فضایی کاربری عیو توزبه اینکه وجه مهمی از مد 

های جمعیتی در هر ین توزیع با ویژگیشناسایی ارتباط ا

شکل رو، سعی شده است تا در قالب محدوده است. از این

های جمعیت زنان های تراکمی با ویژگیارتباط بین هسته 9

را با  هایژگیوها تراکم هر یک از صورت گیرد. این نقشه

.دهدمینشان  10ها در منطقه های تراکمی آرایشگاههسته
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 10منطقه های جمعیتی ها با ویژگیهای تراکمی آرایشگاهباق هسته: انط9شکل 

 کرد. خالصه 5جدول توان در قالب میهای فوق را از نقشه آمدهدستبهنتایج 

 شهر مشهد 10منطقه های جمعیتی زنان در ها با ویژگیهای تراکمی آرایشگاهالگوی استقرار هسته انطباق :5جدول 

 هایهسته

 تراکمی

 هاآرایشگاه

 جمعیت زنان

 

 هسته اول

 رشق منطقه

 هسته دوم

 رشق به مرکز

 هسته سوم

 مرکز منطقه

 هسته چهارم

 غرب به مرکز

 هسته پنجم

 غرب منطقه
 میزان انطباق

 ۲ *    * تعداد جمعیت

 ۲ *    * زنان متأهل

 ۳   * * * فوت( بر اثر) زنان بدون همرس

 ۱     * مطلقه() زنان بدون همرس

 ۲    * * نکردهزنان ازدواج

 ۰      زنان شاغل

 ۱ *     زنان بیکار

 ۲ *    * دارزنان خانه

های تراکمی توان گفت بر اساس هستهمیاین اساس بر 

شود در برخی از این میهسته  5ها که شامل آرایشگاه

شود. میهای جمعیتی مشاهده ها ارتباطی با ویژگیهسته

منتهی این ارتباط عمومی نیست و شامل کل محدوده 

های شود. با توجه به جدول فوق بیشرتین ارتباط هستهیمن

تراکمی با جمعیت زنان بدون همرس )بر اثر فوت( و کمرتین 

 با جمعیت زنان شاغل است. همآن

 گیرینتیجه
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 فضایی هایویژگی از بخشی تا بود آن دنبال به مطالعه این

 در را زنانه( آرایشگاهمد ) با مرتبط هایفعالیت از ناشی

 بر مبتنی پژوهش حارض دهد. نشانشهر مشهد  ۱۰ منطقه

 متد و آن تأسیس زمان همچنین و هاآرایشگاه مکانی موقعیت

 فضایی-زمانی مکعب الگوهای بر اساس نیز تحلیلی

 10منطقه  تحوالت بیانگر رسعت مطالعه این نتایج باشد.می

ناپایداری  و (%10.4ساالنه  رشد )نرخ اخیر هایسال یط

 در دیگر ایگونهبه وضعیت این فضای جغرافیایی آن است.

 که تفاوت این با شود.می مشاهده نیز هاآرایشگاه خصوص

 یافته افزایش هافعالیت این گیریشکل شدت زمان، گذر با

 هر برای جمعیت یهزارنفر  57نسبت  کهیطور بهاست. 

 افتهیرییتغ ش1399 در نفر ۶۲۸ به 1375سال  در آرایشگاه

 منطقه در هاآرایشگاه انتشار فضایی تحلیل است. نتایج

 هایدوره با مقایسه در ۹۵ سال در هاآن تراکم شدت از نشان

 استقرار   از تراکمی هایهسته حالبااین است. قبلی

 نشان را متفاوتی موقعیت زمانی دوره هر در هاآرایشگاه

 این فضایی خودهمبستگی تحلیل همچنین دهد.می

 و است یکدیگر توسط هاآن باالی جذب از حاکی هافعالیت

 دهد. الگوهایمی نشان را باال شدت با ایخوشه الگوی

ازنظر  ۱۰ منطقه که دهدمی نیز نشان فضایی-زمانی مکعب

 نوسانی»ها، الگوی غالب موقعیت آرایشگاه و زمان حضور

هایی وجود موقعیت بیانگر الگو این دهد.می نشان را« داغ

 زمان طول در بوده اما رسد لکه تاریخی است که دارای سابقه

 داغ» الگوهای دیگر از سوی اند.شده داغ هایلکه به تبدیل

 محدوده در داغ الگوهای ازجمله نیز« داغ متوالی» و« جدید

 تراکمی هایانطباق هسته دیگر هستند. از سوی موردمطالعه

 انطباق بیانگر زنان، جمعیتی هایویژگی با هاآرایشگاه

 رفتاری هایویژگی یکدیگراست. ها باآن قوی چنداننه

در  بجای گزینش آرایشگاه،توجه به و کنندگاناستفاده

حال، د یکی از این عوامل باشد. بااینآن، شای بودندسرتس 

های هسته ارتباط بیشرتین زنان، جمعیتی هایدر بین ویژگی

 که است فوت همرس در اثر بدون زنان   جمعیت تراکمی با

 دهد.منی نشان منطقه کل در را معناداری ارتباط البته

. رسعت تحوالت جمعیت 1نتایج این مطالعه روشن کرد که: 

 10های زنانه در منطقه گیری آرایشگاهو همچنین شکل

بسرت فضایی  دیمؤتواند خود میشدت باالست. این به

ناپایدار این محدوده باشد. عمدتا  در چنین رشایطی انتظار 

پذیر نیست. بندی فضای جغرافیایی مطلوب امکانشکل

ن تحوالت کاهش ارتباط با محیط پیرامونی درنتیجه شدت ای

 تا  ینهاگیری تصویر ذهنی مناسب از این محیط و عدم شکل

 ترقیدقگیری هویت مکانی است که بررسی ضعف در شکل

نشان داد که  هاافته. ی2طلبد. میی را اجداگانهآن مطالعه 

ها اضافه شده گیری آرایشگاهبا گذشت زمان بر شدت شکل

تواند نوعی رسوخ فرهنگ مرصفی و اثرپذیری میت که اس

عنوان عرصه اصلی در فضای رسانه و فضای مجازی به

خصوص ترویج و تبلیغ مد باشد. موضوعی که اثرات آن بر 

فضای جغرافیایی شهر تاکنون کمرت موردتوجه قرار گرفته 

ها در . الگوهای تراکمی متفاوت از آرایشگاه۳است. 

های مختلف نشان از جابجایی گسرتده هسته های زمانیدوره

این ویژگی در سایر  کهیدرحالانتشار در طول زمان دارد 

مثال هسته عنوانشود. بهها کمرت مشاهده میکاربری

سال فعالیت،  ۸۰ی پزشکان در شهر مشهد طی هامطب

ها این تغییرات تغییری پیدا نکرده است. یا در سایر کاربری

های . عدم انطباق توزیع فضایی هسته4 .تدریجی بوده است

ها با توزیع جمعیتی زنان در سطح منطقه تراکمی آرایشگاه

گیری روند جدیدی از رفتار ساکنین جهت بیانگر شکل

ای که برخالف گونهی از خدمات پیرامونی است بهمندبهره

گزینه انتخابی  نیترمحتملترین گزینه، تصور رایج در دسرتس

ی هایژگیونخواهد بود. بلکه گزینش این فضاها درنتیجه 

تری را در این خصوص ایفا کنندگان نقش مهمرفتاری استفاده

شهری ازجمله اثرات این کند. افزایش سفرهای درونمی

. خودهمبستگی فضایی باالی 5. رویکرد خواهد بود

ها از رش آنها در محدوده بیانگر شدت جذب و پذیآرایشگاه

به عبارتی در عین رقابت، همزیستی در سوی یکدیگر است. 

دهند و این برخالف پراکنش برخی کنار یکدیگر را نیز نشان می

های انتفاعی است که عمال  متایل به استقرار دیگر از کاربری

گیری از سوی دیگر شکل های کم رقیب دارند.در موقعیت

ند سطح ارائه فرهنگ توامیهای آرایشی در فضا خوشه

. الگوهای نوسانی ۶مرصفی و یا الگوی جدید را تقویت کند. 

ها بیانگر آن است داغ و جدید داغ از پراکنش فضایی آرایشگاه

ها در فضا هنوز به نقطه اوج خود بندی این کاربریکه شکل

کننده و داللتنرسیده و همچنان این روند تداوم دارد 
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جغرافیایی منطقه در آینده خواهد  ها بر فضایاثرگذاری آن

بود. مرصفی شدن و تکرثگرایی، ابعاد مهمی از این تحوالت را 

 شامل خواهد شد.

های کاربردهای نظری: در مقایسه با سایر مطالعات، یافته

های تراکمی و همچنین عدم مطالعه در خصوص تغییر هسته

های کنندگان یافتهتبعیت از الگوی همجواری استفاده

(Hauge, et al, 2009را تأیید می ) کند. همچنین

( را نشان Copercini, 2015همراستایی با مطالعه )

ها همراستایی دهد از سوی دیگر الگوی استقرار آرایشگاهمی

(. در Ji Yeon & Keumsook, 2013با را نشان داد )

را تأیید  (Crane, 1999های )مقابل نتایج این مطالعه یافته

 نکرد. 

های مطالعه دو دسته از ی کاربردی: با توجه به یافتههاهیصتو 

توان به رشح زیر عنوان کرد: میهای کاربردی را توصیه

هایی برای پژوهشگران: گام اول انجام این دست توصیه

مطالعات و منایش تحوالت فضایی تحوالت فرهنگی و 

اقتصادی در پهنه سکونتگاهی به هدف درک و ارائه تصویر 

از تحوالت و آگاهی بیشرت از محیط شهری. همچنین این  بهرت

کند تصویر ذهنی ساکنین و ارزیابی مطالعه پیشنهاد می

جایگاه هویت مکانی در بسرت جغرافیایی ناپایدار و در رشایط 

ارزیابی شود. به  10تحوالت رسیع کالبدی همچون منطقه 

های مرتبط با هویت رسد در این محالت، شاخصمینظر 

تری را دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت انی جایگاه نازلمک

های خدماتی درنتیجه گیری از کاربریتکرثگرایی و بهره

شدت افزایش یافته است به های رفتاری ساکنین بهویژگی

ها جای خود را به عبارتی عامل همسایگی در برخی کاربری

 رو، عملکردانتخاب و گزینش فرد داده است. از این

های شهری درنتیجه این عامل افزایش پیدا کرده کاربری

شود این حوزه به شکل ویژه میاست. بنابراین پیشنهاد 

موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد. همچنین برای پژوهشگرانی 

شود که میکه قصد استفاده از این روش را دارند پیشنهاد 

های فضایی متغیرهای دیگر همچون ویژگی-تحوالت زمانی

جمعیتی نیز مدنظر قرار گیرد و این تحوالت در ارتباط با یکدیگر 

 موردبررسی قرار گیرند.

هایی برای مدیران: آنچه این مطالعه نشان داد عدم توصیه

ها بر اساس شعاع عملکردی تبعیت کارکرد کاربری

کنندگان های رفتارهای استفادهبه دلیل ویژگی شدهنیتدو

تواند یکی از این موارد باشد. میاست. سهولت در جابجایی 

کنندگان برای استفاده از خدمات همواره به عبارتی استفاده

 نیترکینزدگونه نیست که و این کنندمیگزینش و انتخاب 

، تکیه رصف بر شعاع عملکردی رونیازاخدمت را برگزینند. 

ویژه در مقیاس محلی چندان صحیح نیست. البته خدمات به

های مهم در خصوص دستیابی به یکی از چالشاین خود نیز 

مداری نیازمند تغییر در شهر پیاده مدار است چراکه پیاده

بندی محالت و تالش برای حذف خودروهای الگوی شکل

 شهری است.شخصی از سفرهای درون

 موضوع کمرت رایج، مطالعات کهیدرحال نوآوری پژوهش:

را مورد  شهرها در آن با مرتبط یهایکاربر  و مد فضایی انتشار

 هایی همچونکاربری برهیتک عمدتا   و دهدتأکید قرار می

 انتشار مطالعه حارض، شیوه دارد، غیره و بهداشتی آموزشی،

 داد. قرار موردبررسی علمی چارچوب در را آرایشی خدمات

-زمانی هایهمچنین ازنظر متد به دلیل استفاده از مکعب

 همزمان را مکان و زمان که در آن متغیرهای فضایی

 است، دارای نوآوری است، اما فقدان داده قرار موردبررسی

 همچنین و جمعیتی هایویژگی خصوص در زمانی اطالعات

ی این هاتیمحدودازجمله  موردبررسی متغیرهای تعداد

 محققان شودمی پیشنهاد رو،این از آید.میپژوهش به شامر 

جمعیتی   متغیرهای برهیتک با بتوانند خود مطالعات در

 مکانی، اطالعات در پایگاه موردمطالعه محدوده ازتر کامل

 دهند. ارائه را تحوالت این از یتر قیدقفضایی  ارتباط

 و علمی جامعه حساسیت تواندمی پژوهش این هاییافته

 فضای تغییرات به نسبت را فرهنگی حتی و مدیریتی بدنه

 برانگیزاند. تحوالت این از ناشی پنهان و آشکار اثرات و شهر

 و مباحث از بسیاریقول نقل آن، اثرات و بحث مد اگرچه

 حد از کمرت آن فضایی ابعاد اما است اجرایی و علمی محافل

 هاکاربری این حضور است. گرفته قرار مداقه مورد تصور

 دارا نیز را خود خاص معنایی اثرات کالبدی، اثرات بر عالوه

ابعاد  کالبدی نیست. اثرات از کمرتاهمیت آن  که است

بندی تواند نقش مهمی در شکلفضایی این موضوع می

تصویر ذهنی افراد از فضا داشته باشد. اصوال  تصویر ذهنی، 

پل ارتباط فرد با محیط پیرامونی است و این تصویر ذهنی 

که سبب میزان جذابیت فضا برای  زندیم به همچارچوبی را 
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ال  تعامل و صیقل رفتار فرد با کالبد شود. اصو انسان می

ی فضا با ذهن او خواهد جایجامحیط، سبب گیره شدن 

آن تصویر و معنای مشخصی برای  هر گوشهای که گونهبود به

ی ظاهری هاجلوهفرد به همراه دارد. حضور پرتعداد همراه با 

های زنانه، محیط و سطح ی گسرتده آرایشگاههاییجابجاو 

دهد. در چنین عمق معنا از فضا را برای ساکنین کاهش می

رشایط امکان ارتباط و درک تصویر ذهنی مناسب از محیط 

 .باشدیمبرای فرد بسیار شکننده و دشوار 
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