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   چكيده
گويي به اين الگو در پاسخهاي اولية . موفقيتاستب زمين محصول انقالب صنعتي در مغر ،شهرسازي مدرن

ه مورد ت رد؛ در نتيجه، خيلي زودشهرسازي تبديل كة ط در عرصصر صنعت، آن را به پارادايمي مسّلنيازهاي ع وجـ 
بـه   زيسـا بـرداري و اقتبـاس عـاري از زمينـه    و تقليد ديگر كشورهاي جهان قرار گرفت. در كشور مـا نيـز گرتـه   

 س الگوي هاي كهن به عنوان فضاهاي سكونتگاهي كه بر اسااي در شهرهاي كشور دامن زد. بافتمشكالت عديده
ر شهرسـازي  دهـا  در تقابل با الگوي مدرنيسـت  هايي در شهرها بودند كهاند، پهنهساخت و ساز شكل گرفتهسنّتي 

. در ايـن  قرار گرفتند. يكي از اين تأثيرات، تأثير شهرسازي مدرن در ساخت اقتصادي و تجـاري بافـت كهـن بـود    
ده شـ مطالعه به تحليل تأثيرات شهرسازي مدرن در ساخت اقتصادي و تجاري بافت كهـن شـهر زنجـان پرداختـه     

پيمايشـي   واي (اسنادي) هاي كتابخانهي (پس رويدادي) بوده و از روشصيفي و علة حاضر از نوع تواست. مطالع
ـ  بت و منفياست. نتايج اين تحقيق در دو بخش پيامدهاي مثالعات اقدام شده(ميداني) به گردآوري اط همورد توج 
سـهيل نقـل   تزنجان، است. از پيامدهاي مثبت تأثيرات شهرسازي مدرن در بافت كهن شهر قرار گرفته و تبيين شده

بـاره  ر ايـن دكه بـه تفصـيل    استشهر تن علل تغييرات كاركردي بازار سنّتي و انتقال كاال و خدمات و فراهم ساخ
اي اقتصـادي  ت فضاهعادل اقتصادي و تجاري و افت كيفيهم زدن ت است. از نتايج منفي آن نيز برتوضيح داده شده

  .استو تجاري بافت كهن 
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  مقدمه

 ادياقتص اجتماعي، فكري، تتحوال و صنعتي انقالب وقوع معلول مدرن شهرسازي
 يشهرنشين براي شايسته پاسخي كه است مغرب زمين در آن از ناشي سياسي يحت و

 شهرسازي الگوياولية  هايتموفقي. داشت سامان آن در آن از ناشي تبعات و شتابان
 ركشو از آن (در عصر حكومت پهلوي) در برداريگرته موجب زمين، مغرب در مدرن

 عناوين با رتغيي اين. نمودند دگرگوني و تحول به شروع آن، شهرهاة شد كه در نتيج ما
 و هشد ظاهر شهرنشيني و يمل حيات در گراييتجدد و مدرنيسم طلبي،تجدد مختلف
  ).  84 :1381نظريان،( شد يتلق حاضر قرن اجتماعي و اقتصادي تة تحوالكلي سرمنشأ
 و يستز روابط وجود و حضور برخالف و طلبيتجدد و تاريخي انقطاع بر تأكيد با
      دتولية شيو ،واقع در ؛آيدمي بر شكلي تغيير پي در پهلوي دولت كهن، توليد

 ايينوگر گسترش و اعالن با اول نيجها جنگ فرداي در يافته تثبيت داريسرمايه
 تاهمي هآنچ تي،تحوال چنين پرتو در بخشد،مي جهاني ايجنبه خويش به ،)مدرنيسم(

 بدين ؛ستا منطق اين با متناسب شكلي هايدگرگوني بلكه محتوايي، تغييرات نه دارد،
 اعالن با تا شودمي موفق خويش تموجودي اولة مرحل در پهلوي دولت ،ترتيب

 البق در برونزاة توسع تفكّر از ناشي« صوري و شكلي هايدگرگوني به ددطلبيتج
 سازيشهر تسن خالف بر. بخشد قتحّق شهرها كهنبافت در »چليپايي هايكشيخيابان
 تغييرات و دگرگوني مورد درون از بلكه ديوارها، فراسوي در و برون در نه شهر كشور،
  . گيردمي قرار كالبدي
 كار توردس در هاخيابانة نقش اجراي ،1309سال در قانون بلديه  ويبتص دنبال به
 به خيابان جاداي. درندمي هم از را شهرها كهنبافت چليپايي خيابان دو و گيردمي قرار

نيز به  راناي در كه است ايگونه هوسمان شهرسازي از پژواك اولين ،تجدد نماد عنوان
 دچار ايهمحل سازمان شود،مي گسسته هم از باطاتارت كهن ايشالوده آيد.صدا در مي

 گيفرهن و اجتماعي -اقتصادي فقرات ستون عنوان به بازار و گرددمي يجد آسيب
 به ادياقتص هايفعاليت از ايعمده بخش انتقال و خيابان قوي حضور مقابل در شهر

   ).163: 1380 حبيبي،( بازدمي رنگ هميشه براي آن، كنارهاي



  149                     ...اقتصادي  ساخت در مدرن شهرسازي تأثيراتواكاوي                     1395پاييز 

ة معجا بر حاكمسّنتي  نظام و فرهنگ با كه آن از پيش مدرن شهرسازيواقع  در
 ركشو شهرهاية عرص در فيزيكي و كالبدي تظاهرات صورت به شود، هماهنگ ايران

ز رونق د، موجب اهاي جديبا استقرار كاربري هاي جديدخيابان »بر«يافت.  رخنمون
ركزي ش ماي بخهجاد شده در خيابانهاي ايمغازه زيرا ؛گرددشهر ميافتادن بازار سّنتي 

ر دمصنوعات و منسوجات خارجي و مدرن، ة ي براي عرضشهر با تبديل شدن به محل
ديمي به قهاي و كاربري ة كاركردهازماني با ارائ گيرد كه ديرتقابل با بازاري قرار مي
معابر  ده درافزايش ترافيك سواره و پيا ،ية چنين تحولنتيج داد.حيات خود ادامه مي

ر ستقراخود عاملي در تشويق و ترغيب بيش از پيش به ا ،گردد و اينمركزي شهر مي
  گردد.هاي جديد در اين بخش از شهر ميكاربري
 ةچيكپار كالبد ي،ة مترقجامع تشكيل سوداي و پهلوي حكومت آمدن كار روي با

 نوع اين. گرفت قرار احيجر مورد كشور شهرهاي ديگر همانند زنجان بافت كهن شهر
 بيروني ييرتغ ةانديش بر مبتني بلكه دروني، تحول و تفكّر مبناي بر نه كه هااحيجر

شد  انجام سرمايه و كاال گردش به بخشي سهولتمنظور به گرفت،مي صورت
 هم از شهر كهن ةشالود، اقداماتي چنين در پي. )150: 1390(پورمحمدي و همكاران، 

 جتماعيا و اقتصادي فقرات ستون يكپارچه، كالبد با ناي از پيش تا كه بازار. گسست
 ضورح مقابل در و شده گسيخته هم از فردوسي خيابان به وسيلة شد،مي محسوب شهر
 آن تصادياق و تجاري هايفعاليت از ايعمده بخش انتقال با و باخت رنگ خيابان قوي
  .شد ستهكا آنه توج رونق از...  و امام سعدي، فردوسي، هايخيابان به

 نه پس اين از كرد،خيابان كه تا پيش از اين نقش دسترسي و نفوذپذيري را ايفا مي
 به بيشتر آن فعاليتي ةحوز و كندمي عمل بازار ةكنند تضعيف بلكه ل،مكم عنوان به

 ساختاري تغييرات با زمان مرور به چند هر. گرددمي محدود اطراف نواحي و روستاها
 ،باقدرت هايخيابان كنار در تجاري و اقتصادي ةهست عنوان به توانست وكاركردي،

 ايجاد هايخيابان در شده باز هايمغازه رونق با ولي .نمايد نقش ايفاي امام و سعدي
 به اي،مغازه تأسيس و خريد با نيز قديمي كاسبان و ارتج تدريج به بازار، نزديك و شده
 هايمغازه ميان منفي رقابت زمان مرور به نتيجه در. كردند مكان نقل هاخيابان اين
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         .است مانده باقي خود تقو به نيز امروز به تا كه گرديد آغازسّنتي  بازار و خياباني
 نداده روي كهن بافت تجاري و اقتصادي توضعي در تغييري امروز به تا زمان آن از

 تعريض يا يدجد هايكشي خيابان چون هم شهري هايطرح اجراي با آنكه جز است،
 در تجاري واحدهاي و امالك قيمت و ايجاد جديدي هاي»بر« قديمي، معابر ةتوسع و

گويي االتي كه تحقيق حاضر در پي پاسخؤس .است يافته تغيير كهن بافت مختلف اعماق
شهرسازي مدرن چه تأثيري در تحوالت ساختاري و  از: است، عبارت هاستبدان

ت شهرسازي مدرن چه نقشي در تحوال جان داشته است؟شهر زنكاركردي بازار سّنتي 
  اقتصادي و تجاري بافت كهن شهر زنجان داشته است؟

 مولش توانده ب كه مانع و جامع تعريفي تاكنون كه است آن از حاكي هابررسي
 باشد، شهريمطالعات ةحوز انديشمندان پذيرش مورد و گرديده مدرن شهرسازي
 براي يفيتعر ارائة«: نويسدمي باره اين در بحريني كترد چنانچه ؛است نگرفته صورت

 رآوردهب را ما منظور تواندنمي گيرد، صورت تدق با كه هم چقدر هر جديد شهرسازي
 ارائة رد سعي جاي به است، رسم پيچيده هايپديده مورد در كه طور همان لذا ؛سازد

 ازيم. اينپردمي جديد شهرسازي عمدة خصوصيات بررسي به مذكور تعريف
: زا عبارتند ناميد، شهرها بتخري عامل را آنها توانمي درستيبه كه خصوصيات
 ي،بندمنطقه آمد، و رفت آل،ايده شهر ها،خراش آسمان يا بلند يهاساختمان

ي مدرن از آنجا كه شهرساز ).9: 1385 بحريني،( »معماري و مسكن استانداردگرايي،
 عدم و گذشته به نگاه داشتن در شهري راهاي كهنبافت مسائل و مشكالت تمامة ريش

فرهنگي و  اين مسائل را در گرو انقطاع ؛ لذا حلداندمي فن و علم از صحيح استفادة
 مهم اصل ،شهري هايفعاليت در هاآشفتگي بردن بين از نگاه به گذشته دانسته و براي

 اصلي كاربري چهار سبراسا هافعاليت بنديمنطقه با و نمايدمي مطرح را عملكرد
 است شهر به بخشيدن نظم دنبال به كار) و فراغت اوقات آمد، و رفت (سكونت،

  ).172: 1386 مقصودي، و حبيبي(
 تأكيد با شهر و مدرنيسم پست« ةمقال در توانا ضياء محمدحسن و پورپارسي حسن

 مدرن تمدن نماد عنوان به شهر: اندنوشته »شهري ريزيبرنامه هايطرح و الگوها بر
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 با شهري ريزيبرنامه به اين منظور، ؛پذيرفت مدرنيسم جنبش از را بزرگي تتحوال
 از حاصل شهر اما ؛آورد روي ماشيني شهرسازي سمت به تكنولوژي قدرت بر  تكيه
 آخر هايدهه در آن متعاقب و شد مشكالتي دچار قرن يك حدود بستر در مدرن تمدن
: 1392 توانا،ضياء و پورپارسي( هستيم مدرنيسم ستپ فلسفي نگرش شاهد بيستم قرن

  ).57-76 صص
              عنوان با ايمقاله در ستارزاده داريوش و اصل بلبليان ليدا سودخواه، اسماعيل

 بر غرب ةنيتمدر آثار بررسي به »قاجار ةدور در تبريز معماري به مدرنيسم ورود تأثير«
 به بحث، ردمو ةدور در معتقدند ايشان. اندپرداخته تبريز شهر خصوصا و ايران معماري

 غرب درنيسمم از آن تأثيرپذيري اروپا، به آن نزديكي و تبريز بودن شينن وليعهد دليل
  ).52: 1392 ارزاده،ست و اصلبلبليان سودخواه،( است بوده بيشتر نيز

اي هتژيراتحليل است«اي با عنوان الديني، منا و مارال رستمي در مقالهعلي شمس
» SWOTر بر نوسازي و بهسازي بافت تاريخي شهر يزد با استفاده از تكنيك مؤث

             ه گيري فضايي پاسخگو بپايي و شكل نواحي شهري كه در زمان بر«اند: آورده
ر غيير دشناختي و تت فناند، در پي تحوالمراتب نيازهاي ساكنان خود بودهسلسله

 واحينماعي و اقتصادي، اكنون فاقد عملكرد قوي هستند. اين نيازهاي زيستي، اجت
ث زماني محل و كانون ثروت و قدرت شهرها بودند، ولي در شرايط كنوني از حي

ها و خدمات شهري ضعيف و از حيث كالبدي نابسامان برخورداري از زيرساخت
  ).62: 1394الديني و رستمي، (شمس» هستند

 هايويژگي بر تحليلي« عنوان با ايمقاله در فيلط فاطمه و حيدري محمدجواد
 بافت: موردي ةمطالع، هاآن در مداخله راهكارهاي و ايران در شهريكهن هايبافت
 جديد ايهبخش بين كه گيريچشم هايتعارض و هاتفاوت :اندآورده» زنجان شهركهن
 ةسعتو و رشد و درون از شهرها شدن تهي موجب بود، آمده وجود به شهرهاكهن و

 ويشخ ساختن نو از كهن بافت تا گرديد سبب بيرون از شهر رشد. شد آنها بيروني
 پاسخگويي  از نتيجه در و نيابد راه آن كالبد در زمان جريان و نگشته معاصر و بازمانده

  ).63: 1394 لطفي، و حيدري( بماند باز امروزي زندگي نيازهاي به
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 ولوژيموف تطبيقي ةمطالع«اي با عنوان مقالهمحمدجواد حيدري و علي شكوهي در 
 نتخبم تمحالّ: موردي ةنمون، فركتالي مدل اساس بر شهري جديد و قديم هايبافت
ي و كاربست الگوي شهرسازي هندس معتقدند كه» زنجان شهر جديد و قديم بافت از
ه آور و بوم گراي گذشتهاي جديد شهرها، شهر تابرنجي ساخت و ساز در بخششط

 وليةامي و يني اكولوژيك ساكنان بوگزتاب كرده و با دامن شدن به جريان جداييرا بي
 منجر هي شدن شهر از درونبه تزايد بافت كهن و در نتيجه ت بافت به فرسودگي رو

  ).41: 1395(حيدري و شكوهي،  شده است
 كتاب رد اسچميد كرسيتين و ميلگروم ريچارد كيپفر، استفان گونيواردنا، كانيشكا

 اختارس بر تأثيرگذار عوامل از يكي خود كتاب در »روزي هر زندگي و افتراق فضا،«
 تحول در وينح به مدرنيته معتقدند آنها. دانندمي مدرنيته و مدرن شهرسازي را شهرها

 اين بر را پيشين ساختار از متفاوت ساختاري توانمي كه داشته تأثير غربي شهرهاي
  ).54: 2008نيشكا و ديگران، شد (كا متصور شهرها

 نظم عمارياست فضاي: آن محتواييبي و مدرنيته« عنوان با ايمقاله در ويكار ثروت
 ناكارآمد م،مرد بومي فرهنگ با آن سازگاري عدم دليل به را شهر اين ،»كراچي در يافته

 ختهسا مدرن شهرسازي الگوي مبناي بر كه كراچي شهر است معتقد وي. است دانسته
  ).15: 2010نيست (ويكار،  سازگار آن ساكنان فرهنگ با استدهش

 از ركيد: مدرنيستي ريزيبرنامه سوي آن« عنوان با ايمقاله در كوپرجوزف مولفي
 شهرها رد بحران آمدن وجود به در مدرنيته نقش به »بوتسوانا در خياباني فروشيدست
  ).2: 2011كند (كوپرجوزف، مي اشاره

 يكي »دارپاي شهري ريزيبرنامه هايچالش« عنوان با خود دكتري ةلرسا در آي نينگ
 مدرنيسم از شهرها تأثيرپذيري را پايدار شهري ريزيبرنامه در آفرينچالش عوامل از
  ).29: 2011داند (آي، مي

 به »جاكارتا در مدرنيته خيالي اتتصور درك« عنوان با ايمقاله در پرماناديلي ريسا
 جاكارتا مردم اجتماعي اتتصور گيريشكل در گراييتجدد اتتفكّر تأثيرات بررسي
              قرار بررسي مورد كالبدي فضاهاي توليد در را اتتفكّر گونه اين نقش و پرداخته
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 فضاهاي جاكارتا، به مدرنيستي هايانديشه ورود از پس است معتقد وي. دهدمي
كردند  آغاز را شهرسازي بومي الگوهاي با خود تفاوت تدريج به گرفته شكل كالبدي

  ).1-33: 2014(پرماناديلي، 
 ابزار اهبردير تصور آيا«خود با عنوان  ارشد كارشناسي نامةپايان در ويتر. ل مارك

 ساختار بر رموّث عوامل از يكي »لوزان غرب: موردي ةمطالع با است؟ فضايي ريزيبرنامه
. كندمي رذك مدرنيته اتتفكّر از منبعث سازيشهر را مطالعه مورد ةمحدود از بخش اين
 يشهرساز تأثير تحت تشد به نيز لوزان شهر اطراف روستاهاي حتي: گويدمي وي

  ).26: 2014اند (ويتر، گرفته قرار مدرن

  شناسيها و روشداده

ي (پس بردي است و به صورت توصيفي و علتحقيقي موردي و كار ،تحقيق حاضر
 جاريه از تحليل عقالني به واكاوي تأثيرات اقتصادي و ترويدادي) و با استفاد

يز نالعات جان پرداخته است. روش گردآوري اطشهر زنشهرسازي مدرن بر بافت كهن
  زير بوده است: ةمبتني بر دو شيو
ابع ه منبالعات مورد نياز از طريق مراجعه در اين روش به گردآوري اط روش اسنادي:

  ست.ا شده ...) اقدامها وها، نقشهنامهات، پايانها، نشريمختلف كتبي (كتاب
 ةبن و كسمشاهده و مصاحبه با بازاريا ةدر اين روش از شيو ميداني: –روش پيمايشي 
ه رداختالعات مورد نياز پساكنان قديمي بافت كهن به جمع آوري اطقديمي بازار و 

  است.شده
ل شده العات حاصبا سنتز اط ،پژوهشدر اين  تجزيه و تحليل اطالعاتبر اساس شيوة 

 Arc GISزار افه شده در محيط نرمهاي تهيقبل و نيز با استفاده از نقشه ةدر دو مرحل

نيز  Excelار است. عالوه بر اين از نرم افزبه تحليل موضوع مورد مطالعه پرداخته شده
  .شدهاي آماري استفاده براي پردازش داده

 4 به زنجان شهر شارمند، تفصيلي طرح رد گرفته صورت بنديمنطقه اساس بر
 و شهر فيزيكي ةتوسع به توجه با امروزه كه استشده تقسيم ناحيه 32 و شهري ةمنطق
 نهادهاي و نمسئوال ريزان،برنامه عمل مبناي و بوده باقي خود تقو به اندكي تغييرات با
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 زنجان شهر يك ةمنطق بر منطبق كه پژوهش اين در مطالعه مورد ةمنطق. باشدمي شهر
 تقسيم ناحيه پنج به منطقه اين. است شهر اولية و تاريخي ةهست ةبرگيرند در باشدمي
 هايخيابان به شمال طرف از ايدايرهنيم شكل به آن اصلي ةناحي چهار كه شودمي

 بهشتي دكتر كمربند به جنوب سمت از كشاورز، بلوار به شرق طرف از شهدا، و بعثت
 اراضي بر منطبق نيز پنج ناحية و گرددمي منتهي خرداد 15 به شرق تسم از و) امخي(

 تاريخي مختلف ادوار در كه است زنجان آهنراه ايستگاه و شهر جنوبي ةشد حفاظت
 محدود را سمت اين در شهر ةتوسع و شده محسوب شهر فيزيكي ةتوسع مانع عنوان به

 ةمنطق را زنجان شهر مساحت رصدد 6 از كمتر كه اين تي بااز لحاظ جمعي. است نموده
 نكتة. دارند سكونت منطقه اين در شهر تجمعي درصد 8 از بيش گيرد،مي بر در آن يك
 تمامي مشترك وجه عنوان به و گردد اشاره بدان بايد منطقه تيجمعي بخش در كه يمهم

 دباشمي روز طول در آن تيجمعي باالي تراكم شود،مي قلمداد شهرها مركزي هايهسته
  .است شهر) CBD( شهري تجاري مركز عنوان به آن بودن الفع از ناشي كه

  
  ).54: 1388 حيدري،: مأخذمورد مطالعه در شهر زنجان ( قلمروموقعيت  –1 شكل

  بحث

فت ر بااجراي الگوي شهرسازي مدرن در بافت كهن شهر زنجان دو دسته پيامد را د
في عنوان پيامدهاي مثبت و من كهن شهر زنجان در پي داشت كه در اين بخش تحت

  گيرد.مورد اشاره قرار مي
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  پيامدهاي مثبت

  شهر زنجان مركزي بخش بخش در خدمات و كاال انتقال و نقل تسهيل

 ياسمق بر مبتني و ارگانيك معابر ةشبك تحقيق، ةعرص ةعمد هايويژگي از يكي
 ةينقل وسايط نفوذپذيري كهآن است  گيريشكل زمان نقل و حمل سيستم و انساني
                  و لطوي معابر كوتاه، هايدسترسي ،واقع در ؛سازدمي مشكل بدان را ماشين عصر
 آب يطشرا از تتبعي ،)بوروخ ييد همحل همانند( بسيار خم و پيچ كم، عرض بست،بن
 داردغيراستان هايشيب دسترسي، و خودرو پارك جهت الزم فضاهاي فقدان هوايي، و
-ويژگي نچني. است تحقيق اين در مطالعه مورد ةمنطق معابر ةعمد هايويژگي از... و

 ر،شه به) خودرو( آن مصنوع تريناصلي ورود و صنعت عصر از پيش تا گرچه هايي
 و شهر تامني ةكنندتأمين غيرعامل، پدافندي عنوان به مطلوب، نفوذپذيري بر عالوه

 ابرمع ناكارآمدي شهروندان، ندگيز ةعرص به خودرو ورود با ولي ؛بود شهروندان
 اعصار چهارپايان خالف بر صنعت عصر چهارچرخ؛ زيرا شد آشكار بافت ارگانيك
-به چهارپايان زا آن، از پيش تا كه جا آن از. نبود بافت سرتاسر به نفوذ به قادر پيشين،

 جودو ،دشمي استفاده بالعكس و بازار به آن رساندن و كاال و بار نقل و حمل منظور
  . آوردنمي پيش مشكلي معابر، گونه اين

 قلن و حمل در را چهارپايان جاي تدريج به خودرو كه شد آغاز زماني از مشكل
 آن عابرم ناكارآمدي بافت، نفوذپذيري عدم كه بود زمان اين از. گرفت عهده بر شهري

 نكه بافت در كه سرتاسري ارتباطي هايشريان و معابر ايجاد. ساخت آشكار را
 هايانخياب و معابر ةتوسع و تعريض قانون تصويب معلول كردند،مي قطع را همديگر

 و عبور جريان تسهيل موجب بسيار، تخريبي تبعات و آثار بر عالوه كه بود 1312 سال
  .بود منطقه در خدمات و كاال انتقال و نقل و خودروها مرور
  بازار كاركردي تغييرات موجبات ساختن فراهم

 هايخيابان مطالعه، مورد ةمنطق در رضاخاني ةگون هوسمان اقدامات مانجا با
 شكل در عاملي جديد، هاي »بر« آوردن وجود به با كه گرديدند ايجاد جديداالحداثي

 هامغازه گونه اين گيريشكل با. گرديدند آن در هايياندك و هامغازه احداث و گيري
 هايفعاليت اعظم بخش تدريج به داشتند، رقرا شهرسّنتي  بازار با منفي رقابت در كه
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-خيابان مدرن، و زينتي اشياء با مرتبط اقتصادي هايفعاليت خصوص به بازار اقتصادي

 كاالهاي ةعرض براي مكاني به خيابان پس اين از. گرديدند منتقل احداث تازه هاي
 توسعه با يگرد طرف از. شدنمي عرضه بازار در اين از پيش تا كه درآمد قيمتي و مدرن

 از بافت بومي و متمول ساكنان جاييبهجا به كه بازار از دور مناطق در شهر گسترش و
  . شد منجر آن

 ترفروغ كم تجاري هايخيابان با تقابل در و داد دست از را خود اولية رونق بازار
 ار خودسّنتي  عملكرد و قديمي ساختار گيريشكل زمان از كه بازاري زيرا ؛گرديد
 و تغييرات پذيرش با بود، نداده راه خود درون به را زمان جريان و بود كرده حفظ
 پا به هاخيابان يافتن رونق از ناشي رونقيبي مقابل در كاركردي و ساختاري تتحوال

. نمايد نقش ايفاي شهر تجاري و اقتصادي اصلي ةهست عنوان به چنانهم تا خواست
 بازار كاركردي و ساختاري تتحوال ةزمين قيق دردر اين تح گرفته صورت ةمطالع
 زمينه اين در عظيمي تتحوال بروز از) شمسي( 1395 تا 1336 هايسال بين زنجان
 در شده انجام هايكشيخيابان دنبال به نتايج اين مطالعه نشان داد كه. دارد حكايت
 گسترش و گرفته رقرا شهر اصلي هايخيابان حصار در سو چهار از زنجان بازار شهر،

 هتك دو ضمن قديمي، بافت دل در فردوسي خيابان احداث. گرديد محدود آن فيزيكي
 آن از. نمود ايجاد آن در را تيتحوال نيز كاركردي لحاظ به بازار كالبدي بافت نمودن
 بازار يوخاري به داشت قرار فردوسي خيابان شرق سمت در كه بازار از قسمتي ،پس
 و گرديدند معروف نام بدان نيز آن پيرامون در واقع تمحال و روفمع) باال بازار(

 موسوم) پائين بازار( بازار اشاقي به فردوسي خيابان غرب در شده واقع هايقسمت
 بدين شد؛ ايجاد بازار كاركردي ساخت در نيز تغييراتي ت،تحوال اين بر عالوه ؛شدند
  پائين بازار و شده تبديل شهري ساكنان كاالهاي ةعرض براي يمحّل به باال بازار ،ترتيب

 براي يمحّل به ،شد معروف) بازاري لركدي( روستائيان بازار به عاميانه اصطالح در كه
 مورد در مطالعه اين نتايج. گرديد تبديل اطراف، روستاهاي نياز مورد كاالهاي ةعرض
 مورد ةمحدود عظما قسمت مسكوني كاربري داد، نشان 1336 سال در پايين و باال بازار

 كه بوده درصد 2/69 حدود 1336 سال در كاربري اين ميزان. شودشامل مي را بررسي
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 در درصد 44 از باال بازار در رقم اين. يابدمي كاهش درصد 9/66 به 1386 سال در
 و ساخت پي در افزايش اين. يابدمي افزايش 1395 سال در درصد 6/51 به 1336 سال

 كاربري به كاربري بدون و خالي هايزمين و گرفته انجام ةمحدود در كه است سازهايي
  . اندداده كاربري تغيير مسكوني
 1336 سال رد پائين بازار در زرگري شغل نبود محدوده، اين در توجه قابل موارد از
 سال در البا بازار در. مشغول شدند شغل اين به مغازه 25 تعداد 1395 سال در كه است
 شافزاي با رقم اين كه دارد وجود فروشيلوكس و زرگري ةمغاز 15 ادتعد ،1336

 پي در افزايش اين رسدمي نظر به. رسدمي 1395 سال در مغازه 118 به چشمگيري
 از هاستفاد و گراييتجمل سوي به گرايش و بازار به نمراجعي مصرف الگوي تغيير

 192 با يپوشاك گروه كاركرد ،1336ة نقش به توجه با. باشد تزئيني و لوكس كاالهاي
 با 1395 سال در ميزان اين كه دهدمي تشكيل را هاكاربري مساحتدرصد  6/1 مغازه،
  .شتدا ايعمده افزايش ها،كاربري مساحت درصد 7/2 اختصاص و مغازه 352 تعداد

 در كه ديدگر مشخص گرفت، انجام بازار ةتجرب با ةكسب با كه هاييمصاحبه طي البته
 كفش ةروي توليد و بزازي هايمغازه را پوشاكي گروه از بااليي درصد ،1336 سال
 زيرا ت؛نيس صادق 1395 سال در امر اين البته ؛است دادهمي تشكيل) توليدي اقالم(

 هافروشيكفش و هافروشيلباس مذكور، سال در را گروه اين اي زياد بسيار تعداد
 و ريوپيشه هايشغل شامل ،توليدي گروه. دهندمي تشكيل) مصرفي ةآماد كاالهاي(

 اركردك 1336 سال در كه جايي آن از. است... و گريمس گري،آهن قبيل از توليدي
             ادتعد اند،بوده كار مشغول بسياري صنعتگران و است بوده توليدي بازار غالب
 سال در غازهم 234 ادتعد با كاركرد اين. است توجه قابل توليدي كاركرد با هايمغازه
 تعداد اين. شودشامل مي را پائين بازار هايمغازه مساحت از درصد 5/3 حدود ،1336
 مساحت از درصد 6 مغازه، 318 با و بوده پائين بازار از بيش باال بازار در هامغازه
 گران،مس به اختصاصي ةراست چندين وجود ،مطلب يدؤم. است نموده اشغال را مغازها
 دادن دست از رغمعلي نيز امروزه كه هاييراسته. است بوده بازار در...  و نآهنگرا
  . معروفند هانام همان به هنوز خود، كاركرد
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 كاهش ردكارك اين ميزان مصرف، الگوي تغيير و توليدة شيو تغيير با 1395 سال در
 باال بازار در و مغازه 41 به پائين بازار در آنها تعداد كه طوري به است؛ داشته محسوسي

 بيان بايد بازار، در موجود هايانباري تعداد خصوص در. گرددمي محدود مغازه 104 به
 انباري كردكار با مغازه 172 تعداد ،1336 سال پائين و باال بازار مجموع در كه داشت
 رقم اين .يابدمي افزايش عدد 459 به 1395 سال در رقم اين كه حالي در دارد؛ وجود
 اين كه است بازار درون سراهايكاروان غالب كاركرد به مربوط 1395 سال رد باال

 به اغلب )گرديد بيان ابتدا در كه( خود غالب كاركرد دادن دست از با سراهاكاروان
 در شهري وندر سراهايكاروان. اندآمده در بازار ةكسب و بازاريان براي انباري صورت
 آمد و رفت محل گذشته در شهر بازار كه جا آن از. كنندمي پيدا نمود 1336 سال بازار

 استراحت براي مكاني ،بنابراين ؛بود منطقه شهرهاي از تجار و بازرگانان از بسياري
   .بود نياز كاروانيان
 سال بازار رد كه طوري به بود؛ افراد نياز اين پاسخگوي بازار اطراف سراهايكاروان

            ناي 1395 سال در كه حالي در ؛بود داير منظور ينه اب سراكاروان 17 ،1336
 ادامه خود حيات به بريكار تغيير با يا و اندرفته بين از و شده متروكه يا سراهاكاروان

 صورت هب اغلب كه بوده بيگعبدالعلي سرايكاروان ،مورد اين بارز ةنمون. دهندمي
 كرده پيدا يانبار كاركرد امروزه ولي ،كردهمي عمل بازرگانان چهارپايان گاهاستراحت

 بازار رديگ بارز هايمشخصه از نيز زغال و نفت فروش عنوان با كاركردي وجود. است
 كه يآنجائ از گذشته در. ندارد وجود 1395 سال در كاركرد اين كه است 1336 سال

 هايهمغاز از تعدادي بود، نفت بعدها و زغال عموم، ةاستفاد جهت اصلي هايسوخت
  بود. شهر مردم نياز اين جوابگوي ازارب
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  1336 سال در باال بازار كاركردهاي -1جدول 
  درصد  مساحت  تعداد  كاركرد  رديف

  3  420  272  پوشاك  1
  3/6  7/887  489  مواد غذايي  2
  4/1  8/188  120  لوازم خانگي  3
  1/0  7/16  15  زرگري  4
  0  0  0  تعميراتي  5
  6  798  318  توليدي  6
  5/8  2/1192  64  گيفرهن -مذهبي  7
  6/0  5/78  44  ابزار فروشي  8
  9/1  1/265  22  درماني -بهداشتي  9

  44  5/6182  412  مسكوني  10
  4  6/554  157  تجاري  11
  7/0  4/93  8  اداري  12
  6/6  5/922  39  تأسيسات وتجهيزات  13
  3  430  111  انباري  14
  0  0  0  فضاي سبز  15
  2/3  4/449  19  مخروبه  16
  2/1  5/172  16  يراه ارتباط  17
  6/7  5/1069  20  زمين خالي  18
  6/1  1/221  7  كاروانسرا  19
  5/0  70  36  نفت و زغال فروشي  20
  100  5/14012  2169  مجموع  21

  
  13361كاركردهاي بازار باال در سال  –2شكل 

                                                                 

    تعميراتي -5 خالي زمين -4 زرگري -3تجاري  -2 مسكوني -1: )6تا  2( يهاشكل ها در. راهنماي شماره 1
    خانگي لوازم -12 غذايي مواد - 11 پوشاك -10 مخروبه -9 ارتباطي راه -8 فرهنگي -مذهبي -7 انباري -6
  .سبز فضاي -18 فروشي ابزار -17 توليدي -16 درماني -بهداشتي -15 تجهيزات و سيساتتأ -14 اداري -13
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  1336 سال در پايين بازار كاركردهاي -2 جدول

  درصد  مساحت  تعداد  كاركرد  رديف

  6/1  8/303  192  پوشاك  1
  1/2  5/416  245  مواد غذايي  2
  9/0  176  88  لوازم خانگي  3
  0  0  0  زرگري  4
  0  0  0  تعميراتي  5
  5/3  3/678  234  توليدي  6
  7/3  8/720  38  فرهنگي -مذهبي  7
  2/0  42  23  ابزار فروشي  8
 5/0  6/93  6  درماني -بهداشتي  9

  2/69  4/13569  851  مسكوني  10
  3/1  2/255  51  تجاري  11
  0  0  0  اداري  12
  2  7/395  25  تأسيسات و تجهيزات  13
  9/1  6/371  61  انباري  14
  7/0  136  1  فضاي سبز  15
  4/1  273  15  مخروبه  16
  8/0  5/166  13  راه ارتباطي  17
  1/8  1/1597  37  زمين خالي  18
  9/1  5/376  10  سراكاروان  19
  3/0  5/51  22  فروشينفت و زغال  20
  100  5/19623  1912  مجموع  21

  

  1336 سال در پايين بازار كاركردهاي -3 شكل
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واحد  2910از  دهندة آن است كه در بازار باالنشان 1395نتايج مطالعه در سال 
واحد درصد  3/8واحد تجاري و  1772آن يعني درصد  9/60موجود در اين بازار 

راهاي اين بازار سانباري و مخروبه و بسته است كه واحدهاي انباري اغلب در كاروان
هاي گروه پوشاكي شامل دهد، مغازهگونه كه جدول زير نشان ميقرار دارند. همان

اول را با  ةكفش و ... در بين مشاغل، رتب ،ها، البسه، كيفها، پارچه فروشيفروشيلباس
بيشتر زنان به  ةمراجع دهندةنشانله أدهد. اين مسبه خود اختصاص ميدرصد  8/15

اول را از نظر خريدهاي مردم از  ةرتب ،خود است و اين گروه نيازهاييد بازار و خر
  گيرد.در بر مي بازار

  1395سال  در آن پيرامون بافت و باال بازار كاركردهاي -3جدول 
  درصد  مساحت  تعداد  كاركرد  رديف

  8/15  8/7703  461  پوشاك  1

  2/14  9/7724  412  مواد غذايي  2

  8/12  5/6546  373  لوازم خانگي  3

  1/4  8/1583  118  زرگري  4

  1/0  4/60  4  تعميراتي  5

  3/4  7/3162  123  توليدي  6

  1/4  3/13151  120  فرهنگي -مذهبي  7

  9/3  6/1996  115  ابزار فروشي  8

  7/0  1/862  19  درماني -بهداشتي  9

  6/15  8/84301  450  مسكوني  10

  3/7  1/6889  212  تجاري  11

  9/0  7/2031  27  اداري  12

  1/2  8/12424  60  يسات و تجهيزاتتأس  13

  1/7  8/5170  206  انباري  14

  0  0  0  فضاي سبز  15

  2/1  1505  36  مخروبه  16

  8/5  5/4826  169  راه ارتباطي  17

  1/0  8/3274  4  زمين خالي  18

  100  6/163216  2910  مجموع  19
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  1395 سال در آن پيرامون بافت و باال بازار كاركردهاي -4 شكل

 در. است گرفته قرار متفاوت كاركردهاي با واحد 2564 جمعاً نيز پايين بازار در 
 با نگيخا لوازم گروه اول، ةرتب دردرصد  7/13 با پوشاك گروه بازار، از بخش اين

درصد  10 با غذايي مواد گروه و دوم ةرتب در كاركردها كل ازدرصد  2/11 اختصاص
 بازار، زا بخش دو هر از آمده دستبه درصدهاي ةمقايس با. دارد قرار سوم ةمرتب در

 شهر اكنانس ضروري و اوليه اقالم ةعرض محل اغلب باال بازار كه شودمي تفسير چنين
  .دارد عهده بر را ثانويه كاالهاي ةعرض اغلب پائين بازار كه حالي در ؛است

  
  1395 سال در آن پيرامون بافت و پايين بازار كاركردهاي –5 شكل
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  1395سال  در آن پيرامون بافت و پايين بازار ركردهايكا -4جدول 
  درصد  مساحت  تعداد  كاركرد  رديف

  7/13  5/6003  352  پوشاك  1

  10  1/5982  257  مواد غذايي  2

  2/11  2/5459  286  لوازم خانگي  3

  1  3/453  25  زرگري  4

  4/1  626  35  تعميراتي  5

  6/2  2/1450  66  توليدي  6

  1/2  4/9920  54  فرهنگي -مذهبي  7

  6/1  1/1609  42  ابزار فروشي  8

  6/0  659  16  درماني -بهداشتي  9

  7/35  6/147486  915  مسكوني  10

  3/1  9/2873  34  تجاري  11

  4/1  5441  36  اداري  12

  6/1  2/14749  41  تأسيسات و تجهيزات  13

  9/9  5/6837  253  انباري  14

  2/0  3/1648  4  فضاي سبز  15

  5/1  1/1501  39  مخروبه  16

  8/3  2/3988  97  راه ارتباطي  17

  4/0  3661  11  زمين خالي  18

  100  5/220349  2564  مجموع  19

  
  پيامدهاي منفي

  عرصة تحقيق تجاري و اقتصادي تعادل خوردنهمبه

 ايعمده هايخصيصه از يكي شهر زنجان،كهن بافت از متمول ساكنان گزينيجدايي
 هايزمين در شهر فضايي گسترش و سو يك از مدرن شهرسازي اجراي با كه است

 و اجتماعي عوارض بر عالوه ،پديده اين. استشده عارض آن بر ديگر سوي از اطراف
 ساكنان اكولوژيك گزينيجدايي با زيرا ؛دارد پي در نيز اقتصادي پيامدهاي فرهنگي،

 در واقع در ؛آيدمي پايين آن در مستغالت و امالك ارزش آن، از بافت متمول و بومي
 طبقات و اقشار مبناي بر بيشتر شهري نواحي در مستغالت و امالك ارزش زنجان شهر

 است اساس اين بر لذا ؛شودمي گذاريقيمت منطقه هر در ساكن اجتماعي و اقتصادي



164        8شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

...  و شهريار كوه، نگين، پايين اراضي انصاريه، كارمندان، هايكوي در امالك ارزش كه
 و بومي ساكنان دادن دست از اين بر عالوه است؛ شهر مركزي مناطق از بيشتر بسيار
شهر زنجان در كهن براي بافت فزونيبه  چون فرسودگي رو ديگري ، عوارضمتمول

بومي و اصيل، در واقع به معناي  ساكنانگزيني اكولوژيك زيرا جدايي ؛پي داشته است
سازي و توانست در جهت بهسازي، نوكه مي استگزيني منابع ماليايي جدايي

  معاصرسازي بافت به كار گرفته شود.

  
  شهر زنجانكهن بافت در ابنيه كيفيت هايويژگي -6 شكل

 عه،مطال مورد ةمنطق اقتصادي ساخت تعادل زدن هم به در ديگر رمؤث مهم عامل
 اقتصادي وانت فاقد كه بافت فقير ساكنان كه معني ينبه ا است؛ ابنيه اقتصادي فرسودگي

 امالك بريكار تغيير با ،هستند هاساختمان و امالك نوسازي و بهسازي رمنظوبه الزم
 اين از زاييدرآمد به هايي از اين دستكاربري و پاركينگ انباري، كارگاهي، به مسكوني
 و خودرو كمترا به كه اقتصادي در منطقه هايفعاليت تراكم زيرا ؛كننداقدام مي طريق
   .كنديم تضمين را كاربري تغيير اقتصادي كاراييشود، مي منجر نيز انساني افراد

 هق افتادفاات ها در محلة بازار و معابر اصلي اطراف آنبيشترين ميزان تغيير كاربري
 ةان هسته عنوشهر آن را بين بخش از شهر به همراه بازار سّنتي زيرا معابر اصلي ا؛ است
  .كندال اقتصادي مطرح ميفع
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  بازار زنجان يافته در محلةييرهاي تغكاربري –۷ شكل

 بيشتر قتصاديا برداريبهره پي در كه نيز بافت در ماندهباقي متمول ساكنان و نامالك
 بلكه آمده، يانپا به شانساخت ةدور كه دليل اين به نه را هاساختمان باشند،مي فضا از
 ندمرتبهبل ايهساختمان و تخريب است، آمده رس به آنها اقتصادي عمر كه جهت آن از
 تغيير ةپديد زبرو از ميداني مطالعات نتايج اين، بر عالوه ؛نمايندمي آنها جايگزين را

 هايمانساخت نامالك كه معني ينبه ا ؛دادمي خبر مشاع تمالكي به انفرادي تمالكي
- شهرك و هاكوي به نسبت منطقه اين در امالك ةافزود ارزش كه اين به علم با بزرگ

 فرادا به آن واگذاري و تركوچك قطعات به خود ملك تفكيك با است، كم نوساز هاي
 آن رد ملك پايين قيمت دليل به را بافت در سكونت معموالً كه –ديگر خانوارهاي

  . بودند خود ملك از درآمدزايي پي در –بودند داده ترجيح

  محدودة مورد مطالعه تجاري و اقتصادي فضاهاي كيفيت افت

 به را نتايجاين  زنجان شهر سطح در خدماتي - تجاري كاربري ييراتتغ روند بررسي
- سرانه با هكتار 35 زنجان شهر در 1365 سال در تجاري كاربري سطح :دهدمي دست

 درصد 7/1 كاربري اين پوشش زير سطح و بوده نفر هر ازاي به مترمربع 7/1 معادل اي
 42 كه ايگونه به بوده شهري مقدي بافت در كاربري اين تمركز. است بوده شهر كل از

 و يافته تمركز شهر اين قديم بافت در 65 سال در زنجان شهر تجاري فضاي كل درصد
 فضاي و زنجان بازار قرارگيري. دهدمي نشان را مترمربع 4/4 به نزديك ايسرانه
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. است بوده قديم بافت در سرانه اين افزايش عامل ترينمهم آن به وابسته خدماتي
 كه دهدمي نشان )1386بافت ( موجود GIS ةنقش آخرين اساس بر مقادير اين ةمحاسب
 يافته افزايش هكتار 22 به قديم بافت در و هكتار 60 به شهر كل تجاري كاربري سطح
 به شهر كلّ و مترمربع 9/7 به قديم بافت تجاري ةسران افزايش ،امر اين ةنتيج. است
 شهر قديم بافت تجاري ةسران افزايش  با نهمزما ،عبارتي به است؛ مترمربع 78/1

  .است مانده ثابت اخير سال 20 در شهر كل در شاخص اين ،زنجان

  
  شهر زنجانهاي تجاري در بافت كهنكاربري -8 شكل

 هم بر عمود محور دو امتداد در توانمي را زنجان شهر تجاري فضاهاي ترينمهم
 بازار است يافته گسترش غربي -يشرق شكل به كه محور ترينمهم. نمود مشاهده
 بر عمود دوم محور. است آن به وابسته داخلي عناصر و متعدد سراهايكاروان با زنجان
 به و آغاز قبل سال 30 از آن تجاري هايتوسعه كه است سعدي خيابان ،محور اين

 خميني امام محور ، عملكرد و نقش تغيير دو اين از بعد. است گسترش حال در سرعت
 اين تغييرات روند. كنندمي ايفا اساسي نقش منطقه تجاري هايسرانه افزايش در خيام و

 مراكز شكل به شهري تجاري فضاي هكتار 25 و بوده مثبت منطقه و شهر در شاخص
 ساختتازه تمحالّ درون تجاري ةپراكند هايمجتمع يا و ايناحيه و روزانه خريد

                  تجاري لاو هايپوسته نوسازي با زمانهم ،قديم بافت در اما ؛گيردمي صورت
. گيردمي صورت تجاري به غيرتجاري هايكاربري از كاربري تغيير اصلي، هايخيابان

 ةسران تجاري، انبارهاي واقع در و مسكوني ظاهراً واحدهاي ةمحاسب صورت در
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                ). 238: 1387 همكاران، و حبيبي( بود خواهد مقادير اين از بيش بسيار مسكوني
 بارگذاري در منطقه كشش عدم و بازار اشباع از سو يك از ارقام، اين وجود ترديدبي

 و صيتخص بازرگاني و تجاري فضاهاي نبود از ديگر سوي از و تجاري واحدهاي
  . دارد حكايت منطقه سطح در مراتبي
 به دارزشمن امالك افت،ب اداري و خدماتي تجاري، هايفعاليت تمركزي وجود با

 يند،ارف اين با كه است طبيعي. يابدمي اختصاص استفادهيب و نامناسب هايكاربري
 هك آن از بيش داخلي هايبخش عملكردي ةسوي و شده تضعيف بافت مسكوني ويژگي
 وجود و صمشخ فضايي سازمان نبود. گرددمي مواجه تكيفي افت با ،دهد تماهي تغيير
 به مربوط ايهكاربري شديد تمحدودي نيز و ناسازگار هايفعاليت انواع تجاوز و تراكم

 به ددامج پديده اين خود كه شده مسكوني هايكاربري فرار موجب سبز و باز فضاهاي
 به تباف رسدمي نظر به. نمايدمي كمك عملكردي نظام و تمحالّ ساختار فروپاشي

 شرايط ينا تحمل به ملزم اقتصادي اهايتنگن لحاظ به كه افرادي براي تنها موقت طور
 افت زگار،ناسا هايفعاليت حجم افزايش با ترديدبي. گيرد قرار استفاده مورد هستند
 هب. شودمي شديدتر بافت امالك اقتصادي ارزش كاهش طور و همين فضاها تكيفي

 شيبخ گفت توانمي هستند؟ دخيل آن در عواملي چه چيست؟ مسئله اين تعل راستي
 تدق يكم با. مرتبط است مدرن شهرسازي ةمداخل نوع و تماهي با مسأله اين علل زا

؛ است رفتهن فراتر بافت كالبدي و فيزيكي هايجنبه از مداخالت اين كه گرددمي معلوم
 و تقيم روز به روز اقتصادي حيث از جديد هايخيابان اطراف اراضي كه حالي در

 به كفيم تجهيزات و تأسيسات فقدان رغم به افتب درون. كنندمي پيدا بيشتري ارزش
 حد از بيش رسوخ و تجمعي كاهش با همراه مسأله اين. شودمي رها خود حال

               را بافت انسجام عمال ناسازگار هايكاربري يحت و توليدي و تجاري هايكاربري
 دزاده،محم( ايدنممي تسهيل را آن فروپاشي و تخريب روند نتيجه، در و زدههمبه

1384 :316.(  
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  گيرينتيجه
 ت منحصراست كه به دليل موقعيالجيشي كشور شهر زنجان يكي از شهرهاي سوق
آمده ب ميشرق به غرب و اروپاي كشور به حسا ةبه فرد آن، از گذشته به عنوان درواز

و  يداخل زايي در رونق تجارت و دادوستد كاال (چه توليداتبساست و  اين امر نقش 
ف كشور، ترين بازار مسقچه مصنوعات خارجي) در آن داشته است. وجود بزرگ

  شاهدي بر اين مدعاست كه شهر از ديرباز نقش تجاري داشته است.
 ن بهآبا به اجرا درآمدن شهرسازي مدرن در كشور كه تظاهرات كالبدي و فضايي 

ازمان شدن سستههاي جديد و هندسي نمايان گشت، موجب گسصورت معابر و خيابان
ال وجب انتقمهاي ايجاد شده، خيابان »بر«شهر گرديد. فضايي بافت كهن و بازار سّنتي 
 ،ين امرا ةجدر نتي ؛مشتري از بازار به بيرون از آن شدكاركردهاي تجاري پررونق و پر

ا ترا كه  زاربا ،موجب شده كه بازاريان ،اين امر ؛روز به روز از رونق بازار كاسته شد
والت ه و توزيع محصنمود و به تهياي عمل مييش از اين بيشتر به صورت منطقهپ

 ركردينمود با تغييرات كاروستاهاي اطراف و برطرف ساختن نيازهاي آنان عمل مي
 ارائه هايينقشه و جداول صورت به حاضر ةمقال در مطلب اين احيا نمايند. مجدداً
                زنجان بازار قديمي ةكسب با هپرسشنام ةتهي و مصاحبه حاصل كه استشده
  .دارد رشه بازار كاركرد در وسيع تغييرات از حكايت آمده دستبه نتايجِ. باشدمي

اجراي الگوي مدرنيستي شهرسازي داراي نتايج  الب اشاره شده در باالمط برخالف
تنها در رونق  هاي ايجاد شدهاين كه خيابان ةاز جمل ؛و پيامدهاي منفي نيز بوده است

دروني  اند و نتوانستند از فرسودگي ابنيةق بودههاي ايجاد شده موفخيابان »بر«بخشي به 
در نتيجه به دليل فرسودگي بيش از پيش ابنيه درون بافت،  ؛بافت ممانعت به عمل آورند

 هاي نوساز حواشي اطراف شهر در طيهگزيني اكولوژيك از بافت به محليجداي ةپديد
به طوري كه امروزه بافت كهن  ؛استشهر زنجان رايج شدهاي اخير در بافت كهنهسال

زش امالك زيرا به دليل قيمت پايين ار ؛استبه روستايي در دل شهر كهن تبديل شده
ن روستايي به شهر درآمده ومستغالت در آن به محلي براي جذب و انتقال مهاجرا

ها و ابنيه موجود دن بيش از پيش ساختماناين امر عالوه بر آن كه به فرسوده ش ؛است
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است. در بافت منجر شد، به تغيير كاربري مسكوني به تجاري و انبارداري نيز منجر شده
ت فضاهاي اقتصاد و ادي و تجاري بافت كهن و افت كيفيبه هم خوردن تعادل اقتص

باشد كه مورد مطالعه مي منفي اجراي شهرسازي مدرن در منطقةتجاري از ديگر تبعات 
  آنها توضيح داده شد. ةهاي تحقيق به تفصيل درباردر يافته
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