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 چکیده
 یدر حال نیآن است. ا ةدهندلیبازار و عناصر تشک یرانیا یشهرها یفرهنگ -یخیو تار یتیهو یاز مباد یکی

 دیجد یتجار یفضاها یریگشهروندان باشد و شکل یازهاین یگونتوانسته پاسخ یسنت یبازارها است که امروزه
و عناصر وابسته به آن از جمله سراها  ازارب یکارکرد-یبه افول ساختارمدرن  یزندگ طیالزامات شرا ةواسطهب

امروز مردم انطباق نداشت، از  یازهایبازار از جمله سراها، که با ن یاز فضاها ییهاشده است. لذا بخشمنجر 
 قیو تطب یدنبال بررسه ب یلیتحل -یفیوش توصحاضر با ر ةمقال رانده شده است. هیرونق افتاده و به حاش

 یاست. گردآور یشهر ةجامع یفعل یازهایاساس ن بازار تاریخی زنجان بر یساختار و کارکرد سراها یراهبرد
 لیتحل کردیو رو T یانمونهاز آزمون تک هاداده لیتحل یانجام شد. برا یاو کتابخانه یدانیبا مطالعات م هاداده
نشان  قیتحق یهاافتهی استفاده شد. Scenario Wizardو  SPSS یافزارهابا کمک نرم یرات متقابل تعاملاث

 ن،یدارد. همچن ینیو بازآفر ایاح یبرا یبهتر تیسراها وضع گریملک نسبت به د یبازار، سرا یسراها نیداد در ب
 ینیمنظور مرمت و بازآفرهبازار زنجان ب یسراها یکارکرد -یساختار یایو اح ینیبازآفر یراهبرد برا نیترمهم
تناسب  ،سرا( یرونیب ینما یو معمار ی)طراح یرونیب ینما» یهاهمؤلفبر  یمبتن دیسراها با یو طراح یمعمار

ین، بنابراباشد. ی و حس تعلق مکان ،سرا ییروشنا تیفیک ،با کارکرد بازار و سرا( سرا یهاحجره ی)تناسب کاربر
و تقویت و گسترش  ،ایجاد تنوع و گوناگونی ،ی مختلطهاکاربری ةسراها، افزایش و توسع ینیمنظور بازآفرهب

 است. یهای فعال ضرورلبه

          

 .شهرسازی تاکتیکال ،شهر زنجان سرا، ،یبازار سنت ،ینیبازآفر :یكليد گان واژ
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 مقدمه 

است.  یشهر یشهروندان در نوع استفاده از فضاها ژهیودر نحوة ادارة شهر و به رانیمد نشیب انگرینما نیامروز یشهرها تیریمد

 نتواینم ،نیبنابرا .دشو یطراح و یابیارزشهروندان  یرفتار یو الگوها ازهایدر انطباق با ن دیبا یفضا و منظر شهر جهت نیبه هم

گو حال پاسخ نیو در ع ،شمولمنعطف، همه یشهر یفضاها جادیانتظار ا یشهروند یرفتارها ینحوه و چگونگ یبدون بررس

در حال  یاز موضوعات قابل توجه در کشورها یکی نایمدر این  (.100: 1399 نژاد و همکاران،حاتمی) شهروندان را داشت یبرا

 یطراح یهاپروژه بیشتر نکهیا لیبه دل یشهر ةدر توسع .است یسازمکان یهاپروژه یامکان اجراکاهش  رانیتوسعه مانند ا

 یحت هاپروژه نیاکشد تا اجرا شوند. می ها طولسال جهیشوند، در نتمی مدت انجامو بلند ادیز ةنیبا هز نییاز باال به پا یشهر

 نید. در انکنیگذشت زمان را برآورده نم ةجیدر نت یشهر یکاربران از فضا یهاخواسته شوندمی اجرا هابعد از مدت یوقت

 شنهادیدر شهرها پ 1حق بر شهر یو ارتقا یسازمکان لیتسه یراه حل ممکن برا کی عنوانبه راًیاخ یکیتاکت یچارچوب شهرساز

 بازار یهامجموعه رانیا یسنت یشهرساز و یمعمار ینیع ینمودها نیاز بارزتر یکی. (54: 2020 ،)لک و خیبری شده است

 ینماد بازشناس نیتر(. بازار برجسته23: 1378 ،یگلری)ب دنکنمی فایانقش  شهر ةستون فقرات و قلب تپند عنوانبهاست که  یشهر

 فایها ااقتصادی آن اتیدر ح تیراهمپ   یگاهیشهرها و جا ییفضا مانهم در سازم ینقش وستهیاست که پ یرانیشهرهای کهن ا

 ،یخیدر ادوار مختلف تار ،رو نی. از ااست بدل شده رانیشهرهای ا یو فرهنگ یخیتار ةمهم از حافظ یه و امروز به بخشکرد

 بازار(. 26: 1389 ،ییسرا) شوندمی شهرها باز شناخته گریاز د آن یبازار و کارکردها یمحور عنصر ةواسطهب یاسالم یشهرها

 ساززمینه عنصری عنوانبه و بوده ادوار کل در اقتصادی و ،سیاسی تحوالت اجتماعی، بر شهر ارکان گذارترینتأثیر از یکی

 است تداوم بخشیده را شهری حیات نظام روزام به تا گذشته از دیرین ةسابق با بوده و جامعه مطرح در اساسی تغییرات جهت

داد و ستد موجب  قیبوده و از طر یاقتصاد یهاتیفعال ةیمرکز کل رانیا یبازارها ،به عالوه(. 145: 1398نژاد و همکاران، مهدی)

 (.66: 2015، )رتبالت اندشدهمی مناطق مختلف نیارتباط ب

 هنر ةشده است که بازگوکنندمی لیشهر، از فضاها و عناصر مختلف تشک یو کالبد یاقتصاد ةجموعم کی عنوانبه ،بازار 

ر اباز یسراها عناصر و اجزا نیاز ا یکی(. 82: 1390 ،و فربود ییشهر بوده است )وفا یتیو ترانز یعیطب طیو شرا ،اقتصاد ،یمعمار

وجود داشته است. با  بازار ةدهندلیتشک یمهم از مجموعه فضاها ییفضاها عنوانبه زیبوده است. داد و ستد و تجارت در سراها ن

 نیخر انتظار مستمر اأمت یهادر دوره ژهیوهب یرانیا یبازارها شیسرا به کالبد بازار و رونق کم و ب انکار رقابلیغ یتوجه به وابستگ

طور ه(. ب41: 1388 ،همکارانو  یخانری)ام رسدمی نظربه یعیطب ،به بعد هیفوبازار، باالخص از دوران ص یدر معمار یعنصر تجار

و ، هاهیصریسراها و کاروانسراها، ق ناچار در خودافزون مردم را رفع کند بهروز اجاتیتوانست احتینم ییتنهابازار که خود به ،یکل

 وقوعکه در دوران مدرن به یراتییخود را دارد و در کنار هم قرار دارند. اما با تغ کارکرد خاص کیوجود آورد که هر را به هامچهیت

 یزندگ طیاز الزامات شرا دیجد یتجار یفضاها یریگو شکل ودهشهروندان نب یازهاین یگوپاسخ گرید یسنت یبازارها ونددیپمی

و  یفروششود و نظام عمدهمی یعیوس یدچار دگرگون زیمردم ن یزندگ وةینوع و مصرف و ش طیشرا نی. در اشودیمدرن م

مردم انطباق نداشت،  زامرو یازهایبازار از جمله سراها، که با ن یاز فضاها ییهابخشبنابراین، سازد. می را دچار تحول یفروشخرده

د تساقتصاد و دادو ریشهر و س یگلوگاه تجار عنوانبهتنها نه اماکن نیکه ا یشود. در صورتمی رانده هیو به حاش دافتمیاز رونق 

 یرشه یخیمراکز تار ،رو نی. از ادیآمی شماربه زیشهر ن ةگذشت یتیو هو یعناصر فرهنگ ییخودنما یبرا یانهیمردم بوده، بلکه زم

 (.5: 1392 ،مقصودیو  یبی)حب رندیقرار گاقتصاد شهر مورد توجه  ییایاز پو یبخش عنوانبه دیبا

 یدارد با بررس یسع یکارکرد -یبر تحوالت ساختار یمبتن ینیراهبرد بازآفر ،یشهر یسنت یدر بازارها سراها تیاهم به توجه با

ان فرسوده شده و بپردازد که به مرور زم ییهامکان اتیح دیو اقتصادی به تجد ،یفرهنگ -یاجتماع ،یطیمح طیشرا ت،یموقع

                                           
1. Right to city 



  853 … یسنت یبازارها یکارکرد -یساختار ینیبازآفر یراهبرد یلتحل /و همکارانیدری ح

 یطیی محهاتیفیک شیباعث افزا وندد،یوقوع بپمان بهأکالبدی و عملکردی تو اییکه اح یبه نحو ،نیهمچن .الزم را ندارند ییکارا

شده ساخته طیدر مح نهیهزموقت و کم راتییاز تغ یامجموعه فیتوص یبرا کرد،یرو نی(. ا41: 1392 ،همکارانو  بی)عندل گردد

 نیچن رو، نیاست. از ا یبازار سنت یسراها دمانن یعموم یهامحالت و مکان تیکه هدف آن بهبود وضع شودیاده ماستف

 امروزه نکهیبا توجه به ا ،یدارد. از طرف یفراوان تیاهم یبازار سنت اتیح دیو تجد ینینقش سراها در بازآفر نییدر تب یکردیرو

 یدیجد یاقتصاد یهادهیپد یریگبا شکل ،یبازار زنجان، به لحاظ از دست دادن کارکرد قبل مانند یمیقد یاز بازارها ییهابخش

 شهر یو کالبد یاجتماع -یاقتصاد تیهو عنوانبهبازار  یاز طرف ،انداستفاده ماندهبال باًیتقر یتجار یهادر قالب پاساژ و مجتمع

 یشناسبیآس ةنیدر زم یااست مطالعات گسترده یضرور ،شده است نیعج یماسال یشهرها یفرهنگ -یخیتار ریبا س

بر بهبود  یمبتن ینیاز راهبرد بازآفر یریگبا بهره رانده شده هیبه حاش یهامحدوده عنوانبهبازار  یسراها ژهیوهببازار  یکارکردها

 ینیبازآفر یهادر قالب طرح دیمطالعات با نیو ا ردیانجام پذ یو تجرب ییاجرا یراهکارها ةو ارائ یبازار سنت یسراها تیوضع

نظر گرفته شهروندان در یامروز یازهایاساس ن بر یاتازه یهاسراها و بازار، نقش تیعالوه بر حفظ کالبد و هو ،تا ردیصورت گ

 :ستبوده ا لینوشتار حاضر به شرح ذ شکاف ذهنی نیشیبا توجه به مباحث پ شود.

  ؛زنجانسنتی بازار  یدر سراها تیفعال یعوامل رکود یابیو ارز صیتشخ .1

 .کالیتاکت کردیبازار شهر زنجان با رو یسراها یایو اح ینیبر بازآفر مؤثر یراهبردها ةارائ .2

رجی و داخلی متعددی با تحقیقات خا« ی و اماکن تاریخیسنت یبازارها یکارکرد -یساختار ینیبازآفر»در ارتباط با موضوع 

 -ی فرهنگیهابخش مختلف زندگی شهروندان و رونق فعالیتهای هویتبر جنبهتأثیر آن و فضایی انجام  -ی مختلف مکانیهانگرش

به مطالعات زیر اشاره  توانیمن نمونه عنوابه فقطنیست و  هاآنکه مجالی برای ذکر نتایج همة  شده استبررسی اقتصادی بازار 

 کرد.

 

 یسنت یبازارها یکارکرد -یساختار ینیبازآفرتحقیقات داخلی و خارجی در  ةخالص .1شماره  جدول
 نتیجه هاسشاخ عنوان محقق

 گیبسون و
 ،ردمنها

2018 

بازآفرینی میراث فرهنگی شهری 
 برای گردشگری

مشوق تولید درآمد نسبت به مناطقی و  جدیدمناطق  فرهنگی -اقتصادی
گردشگری و تفریح  حفظ اصالت وبیشتر بر  ةتکیکه 

 اندتری مواجهدارند با آیندة امن

 ،ریو و اوتسوکا
2018 

 :مدیریت مرکز شهر و بازآفرینی
 تجربه در چهار شهر انگلیسی

-کارکردی
-گذاریسیاست

 اقتصادی

 -تاریخیدر اماکن  گذاریسرمایهدر قالب بازآفرینی 
ها آن یبه توسعه و احیاها آن کسب و کار فرهنگی و

 گرددمیمنجر 

 ،مگالهاس
2014 

مزیت برای بازآفرینی شهری:  مراکز
 ظرفیت نهادی و نوآوری یارتقا

-مدیریت -نوآوری
 اقتصاد

به  ی خردهاربودن ابتکار عمل توسط برنامه
 شودمیمنجر ری کردن فرصت برای نوآومحدود

بازار  هاییمچهت یهاارزشیین بت 1399 ،جباری
و  یفیک یارتقا یو راهکارها یزتبر

 ... یکالبد

-کالبدی -فرهنگی
 کارکردی

با تغییر ساختارهای فرهنگی و معیشتی مردم، 
ارزش اقتصادی و هویتی خود را از دست  هاتیمچه
 اندداده

لک و 
 ،حکیمیان
1396 

شناسی بازار اشی در ریختکنک
ی فضایی هاایرانی با رویکرد نظریه
 شهر

بندی، کارکرد، گونه
 سرزندگی

ی جدید در محور هاریزی عرصهطراحی و برنامه
 بازار و پیرامون براساس هویت و کارکرد بازار نیست

فریدونی و 
 ،همکاران
1396 

با  یدو جد یمقد یبازارها ةیسمقا
 یشهر یفضا یفیتک یارتقا یکردرو

 یزدر شهر تبر

-اجتماعی -کالبدی
 اقتصادی

و  یدجد یازهایو ن ینیو تحوالت شهرنش ییرتغ
ی تحوالت اصل یلدلبشر امروز  ةیانگراتجمل

 کارکردی و کالبدی بازار است
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 نظری مبانی

 )بازار( تاریخی بازآفرینی اماکن

 ینیبازآفر مصرف بود.یب یشهر یمجدد مناطق و ساختارها یسازفعال م به بعداز قرن نوزده یشهر ینیبازآفر یهدف اصل

 ابتکاراتو است  کینزد اریبس یمناطق شهر یمدت برایطوالن یهاحلراه به دنبال ،جامع ندیافر کی عنوانبه، معاصر یشهر

)مارتینویگ  ن به همراه داردابرای ساکن شهر کی یاجتماع مطالبات و ،یطیمحستی، زیاقتصاد تیبا هدف جلب رضا یداریپا

لذا، در ساخت  (.99 :2016، )بنر شوددار به یک باره ساخته و ایجاد نمیاز نظر لوکاتو، مکان معنی .(259: 2019 ،و ایفکو

بخشند می فردبهی که به شهر هویتی منحصرو اشکال قدیمی کالبد ،شهرها حفظ هویت، حفظ محیط زیست و محیط طبیعی

 :2015 ،)برگر و نیز مالحظات روانی و اجتماعی و فرهنگی باید در هر نوسازی شهری مردمی مورد نظر و دقت قرار گیرند

 عملیات هدف منطقه شهری مشکالت حل برای پارچهیک و جامع اقداماتی و نگرش شهری بازآفرینیدر این رابطه، (. 59-50

 (.59: 1393)رابرتز،  انجامید خواهد محیطی و ،اجتماعی کالبدی، اقتصادی، پایداری پیشرفت یک به نهایتدر که است

 :دکر مطرح خالصه طوربه توانمی مجزا ةمقول شش در را شهری بازآفرینی ماهیت

 ؛گراستمداخله شهری بازآفرینی :نخست 

 ؛گیردمی صورت خصوصی و ،عمومی اجتماعی، مختلف یهابخش مشترك فعالیت با شهری نیبازآفری عملیات :دوم 

 تغییرات سیاسی و ،محیطی اجتماعی، اقتصادی، تحوالت با همراه زمان طول در که است فعالیتی شهری بازآفرینی :سوم 

 ؛آوردمی وجودبه اداری ساختارهای در ایمالحظه قابل

 ارائه مناسب یهاحلراه اتخاذ جهت مذاکرات برای ایپایه و پردازدمی جمعی تالش بسیج به شهری فرینیبازآ :چهارم 

 ؛دهدمی

 ( محیطی و ،کالبدی اجتماعی، اقتصادی،) شهری سیستم مختلف عناصر عملکرد بر مبتنی شهر بازآفرینی فرایند :پنجم

 ؛است

 (.179: 1389، شهری ة)گروه ویژ است شهری نواحی در تغییر مدیریت در کپارچگیی مستلزم شهری بازآفرینی :ششم 

 :کرد بیان زیر شرح به توانمی را آن اهداف شهری، بازآفرینی ماهیت اساس رب

 ؛(62: 2000، )نون و همکاران ثروت توزیع بهبود شهر، اقتصاد نوشدن اشتغال، ایجاد گذاری،سرمایه جذب :اقتصادی اهداف 

 ختلف می هاهای جامعه و گروهها و برتریه ارزشب رسیدن پژوهشی، و آموزشی یهاسازمان و هانهاد جذب اجتماعی: اهداف

 توجه مشارکت، و همکاری فضای میزان افزایشساالری، مردم با تصمیم انطباق کارهایسازو مجدددهی اجتماعی و سازمان

 (؛12: 2005 ،)النگ هاآن درونی روابط و هانهاد و هازمانسا میان تعامالت به

 ؛هاآلودگی با مبارزه زیست، محیط یارتقا: محیطی اهداف 

 یاماکن عموم ةیبر روح یمهم تأثیرشده ساخته یکیزیعد فکه ب ای توافق شده است گسترده طوربهاکنون  :کالبدی اهداف، 

 کالبدی، فرسودگی مشکل ؛ من جمله حل(55: 2020 لک و خیبری،) ی داردشهر یزندگ تیفیو ک ،شهروندانزش انگی قدرت

 گردشگری و ،(تاریخی یهاهسته در) معماری میراث ارتقای محلی،های ساختزیر ةتوسع و ،شهر در امکانات سکونت گسترش

 .شهر

 

 اماکن تاریخی شهر بازآفرینیی هارویکرد

زاده صحی)شود می تبدیل شهری فرایند بازآفرینی در مهم منبعی به تاریخی رویکرد، محیط در این مبنا: -حفاظت بازآفرینی

 نقش به توجه افزایش سو و یک ی متمرکز سازمانی ازهاگیریو تصمیم هاگذاریسیاست که در آن (17 :1394و ایزدی، 
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 افزایش و اندنموده تقویت حفاظت امر با ارتباط در را ریزیبرنامه نظام و گذاریسیاست یهارچوبچا دیگر سوی از حفاظت

)دیاریان،  اندداده قرار تشویق مورد تاریخی بناهای از مؤثر هایاستفاده طریق از ویژهبه را شهری حفاظت بازآفرینی ظرفیت

1391 :33). 
. در نتیجه، های بازآفرینی شهری استشرط الزم برای موفقیت برنامه «طراحی»رویکرد در این  :مبنا -بازآفرینی طراحی

ی آن با طراحی محیط فیزیکی در های اجتماعی در شهر و فعالیتهاگروه ةترویج سبک زندگی پایدار و شامل نمودن هم

گذاری بر روی بهداشت، آموزش، باید با سرمایه ی این رویکرد، طراحیهامطابق نظریه (.34: 1391 یاریان،)د ارتباط است

د شوی بازآفرینی بدل هاهو اشتغال همراه باشد تا به شرط کافی برای موفقیت برنام ،خدمات اجتماعی، امنیت جامعه

  (.19 :1394زاده و ایزدی، صحی)

و همچنین  ،منابعی برای توسعه عنوانبهریخی و فرهنگی ی تاهاتوجه به نقش فرهنگ، استفاده از ارزش :مبنا -بازآفرینی فرهنگ

ضمن  ،در این رویکرد (.179: 1389 شهری، ة)گروه ویژ اندترین وجوه این گرایشمهم توجه به گذران اوقات فراغت مردم

ستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذاری در رای شهری، مسیر این سرمایههاتوجه به منافع مالی و اقتصادی در پروژه

زاده و ایزدی، صحی) بخشی به شهر و حفظ اصالت اماکن تاریخی است، که هدف آن هویتشودگذران اوقات فراغت تعیین می

1394: 19). 

 

 بازآفرینی با رویکرد شهرسازی تاکتیکی

در  شهرسازی تاکتیکیمراجعه به اقدامات  یبرا( 2015) ایگارس و دونیبار توسط ل نیاول 1یکیتاکت ینیشهرنشاصطالح 

)لک و  نبود ریپذبزرگ امکان اسیدر مق یزیربرنامه یهاپروژه انجام که در آن قرار دارد یپس از رکود اقتصاد یشهرها

 4کند. وبسترمی تعریف آوردن اهدافدستهوشمندانه برای باقداماتی هتاکتیک را  3دیکشنری کمبریج .(55: 2020خیبری، 

توسط  یکیتاکت ینی، شهرنششهرها ةنیدر زم کند.می تعریف ترهدف بزرگ کی یبرا کوچک اسیقدامات در مقاآن را 

 رییتغ یمدت براشده است: اقدام کوتاه فیتعر ینیشهرنش یکیتاکتخوددر جلد دوم کتاب  5ایگارس یو آنتون دونیل کیما

 نهیهزکم یهااستیمدت و سمحله با استفاده از مداخالت کوتاه یسازساخت و فعال یبرا یکردیرو عنوانبه، مدتینطوال

مختلف  یهاکیتاکت ای گرانیتواند توسط بازمی یکیتاکت سازی، شهرگریبه عبارت د (.254: 2019، )یاسین ریپذاسیو مق

موجود  تیمنظور بهبود وضعبه ستا نیب نیباال و هر آنچه در ا -نیی، پااز شهروندان یگروه ایتا فرد  تهگرفاز دولت و نهاد 

 جادیابا  را برطرف کند نییو باال و پا نییپا نیتواند شکاف بیم است که یابزار یکیتاکت یشهرساز ،نیبنابرا. استفاده شود

 .(254: 2019ن، )یاسی گریهر دو باز یمثبت برا تیموقع کی

 

                                           
1. Tactical Urbanism (TU) 

3. Cambridge 

4. Vebester 

5. Mike Lydon and Anthony Garcia 
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 (2: 2015لیدون و گارسیا، ) منبع: ،اصول و ابعاد شهرسازی تاکتیکال .1 شماره شکل

 

موقت و  راتییاز تغ یامجموعه فیتوص یاست که برا یمفهوم کل کی کارکردی -شهرسازی مبتنی بر تحوالت ساختاری

 تیو هدف آن بهبود وضع شودمی عموماً در شهرها انجام راتییتغ نی. اشودیشده استفاده مساخته طیدر مح نهیهزکم

 یکیچر یآپ، شهرساز اپپ یشهرساز رینظ یگرید نیبا عناو کالیتاکت یاست. از شهرساز یعموم یهامحالت و مکان

به عبارتی  .(42: 1390)دیزجی،  شودیم ادی 1«خودت انجامش بده»ی شهرساز ای ،یشهر ری(، تعمدهیند)نامنظم و آموزش

 ساتیسأبا استفاده از ت یشهر یطراح لیپتانس ها ویاست و استراتژ یابتکار یهاوهیشامل انواع ش دیگر، رویکرد تاکتیکال

ند توانمی هااز آن یکه برخ یکشد. در حالمی چند ساعت طول هاوهیش نیاز ا یکند. برخمی یو امکانات موقت را بررس

توان می کلی شهرسازی تاکتیکال را طوربه. شوند استفاده ابندیسال ادامه  کیکه ممکن است تا  یامطالعات گسترده یبرا

مدت و زودبازده از ی کوتاههارهیافت نوینی تعریف کرد که پایه و اساس آن مشارکت مردم است و استفاده از پروژه

گرفتن بعضی از اصول طراحی دارد تا بتواند فضاهای عمومی نظر. شهرسازی تاکتیکی نیاز به دراست ی مهم آنهاویژگی

 (. 138: 1398به نقل از زارع و همکاران،  1394، اسمیت و همکاران) جوش و پویا را ایجاد کندورجنبپ 

 

 
  ارچوب مفهومی تحقیق. چ2شماره  شکل

                                           
1.  DIY (Do It by Yourself(  
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 روش پژوهش

 پژوهش حاضر به لحاظ قلمرو زمانی مقطعیاست.  یلیتحل -یفیتوص و از لحاظ روش ینظر هدف کاربرد حاضر از قیتحق

در قالب  قیتحق یهاداده. اندی مورد نیاز کردههابوده است که تیم پژوهش طی انجام کار میدانی اقدام به اخذ داده 1(1398)

نامه و و توزیع پرسش 2وضع موجود ةصورت مشاهده و مطالعات میدانی نیز ب شده است یگردآور یدانیو م یامطالعات کتابخانه

سرا وجود  15بازار شهر زنجان  درآماری تحقیق شامل سراهای بازار زنجان است.  ةجامع آماری بوده است. یهامصاحبه با نمونه

شامل  یآمار ةنفر است، جامع کیهر حجره متعلق به  نکهی. با احتمال ااستحجره  985 یادشده یسراها یهادارد. مجموع حجره

فرمول  نیا ازستفاده ابا بنابراین، . دشکوکران استفاده  یریگاز روش نمونه ،یآمار ةبودن تعداد جامع. با توجه به باالاستنفر  985

هر سرا  ی)تعداد سرا(، برا15)تعداد نمونه( بر  273 میو با تقس نمونه انتخاب شدند عنوانبهنفر  273درصد،  5 یو با احتمال خطا

 .دش عیتوزدر بین کسبه نامه پرسش 18

 چهار) ب عد ساختاری چهاردر قالب  بازار زنجان یسراها یایبر عملکرد و اح مؤثردر ارتباط با عوامل  قیتحق یهاشاخص

ساخته از صورت محققه شاخص( ب چهاربخشی )هویت و ،شاخص( چهار) کیفیت محیطی ،(شاخصپنج ) کارکردی ،شاخص(

ال تدوین ؤس 17صورت جدول متقاطع با ه نهایی ب ةنامپرسش ،مجموعدر تحقیقات پیشین و مطالعات میدانی استخراج شده است.

 (. 2 )جدول دش
 

 ی تحقیقهاابعاد و شاخص .2شماره  جدول

 شاخص ابعاد

؛ طراحی و مجوار یهاو اتصال به ایوان؛ تناسب سرا با کاربری هاطراحی و چیدمان حجره ةنحو ساختاری
 فشردگی فضا.معماری نمای بیرونی سرا؛ 

و گذار در سرا؛ ارتباط ای سرا با کارکرد بازار و سرا؛ مقیاس انسانی در گشت تناسب کاربری حجره کارکردی
داران با ارتباط حجره ة)نحو ی سرا؛ کنش رفتاریهابودن حجرهسرا با بازار و معابر اصلی؛ میزان فعال

 مردم(

 امنیتبهداشت و نظافت محیط؛ کیفیت روشنایی سرا؛ سرزندگی؛  کیفیت محیطی

 ویژه برای نسل جوان(ه)ب جذابیتی؛ بخش؛ خوانایعناصر هویتحس تعلق مکانی؛  بخشیهویت

ی، ی؛ موال1388و همکاران،  یرخانی؛ ام1391 ات،ی؛ ب1394؛ پوراحمد و همکاران، 1397 ،ی؛ رجب1392 ،مقصودیو  یبیحب): نبعم

1398.) 

 

نامه پرسش ییای. پادش میتنظ یینها ةنامو پرسش دییأت یشهر یو طراح یشهرساز داناتنفر از اس دهنامه با کمک پرسش ییروا

 که مورد قبول است. برآورد شد 0.803 کرونباخ یبراساس فرمول آلفا زین

نخست استفاده شد.  یاثرات متقابل تعامل لیتحل کردیو رو ،T یانمونهآزمون تک ،یفیاز جداول آمار توص هاداده لیتحل یبرا

 زانیو م لیتحلسراها  یکارکرد -یساختار طیدر رابطه با شرا قیتحق یهاشاخص تیوضع T یانمونهاز آزمون تک با استفاده

 یراهبردها 3سناریو ویزارد افزارو با کمک نرم یاثرات متقابل تعامل کردیبا استفاده از رو ،. سپسدشمشخص  هاشاخص یدهمیتعم

 Wizard Scenarioو ، Excel ،SPSS یافزارهاداده به کمک نرم لیو تحل هیتجز است ی. گفتنشد یبررسسراها  ینیبازآفر

 انجام شده است.

 

                                           
1. Cross sectional 

 وری شده است.آ( جمع1398) ماه پالك به پالك چهارطی  ندگاننگارضع موجود بازار سنتی شهر زنجان توسط و . 2

3. Scenario Wizard 
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 مورد مطالعه ۀمحدود

 زنجان بازار کیلومتر قرار دارد. ساخت 1غربی به طول بیش از  -جنوبی شهر زنجان با جهت شرقی ةبازار زنجان در محدود

 حکومتبا  مقارن قمری هجری 1213 سال به و آغاز قاجار خانآغامحمد حکومت دوران در قمری هجری 1205 سال در

رحمان قربانی، سرا وجود دارد: سرای حاج 15در بازار زنجان . (63: 1394)طغرانگار،  است گرفته پایان قاجار شاهفتحعلی

ی شامی پایین، سرای ناصریه، سراشامی باال، سرای حاجحاج علی، سرایسرای مشهدی شعبان،سرای بهجت، سرای حاج

 لیقلی، سرای ملک، سرای گلشن، سرای نهالی، سرایعی دخان، سرای حاجاکلبعلی، سریای حاجسر ابراهیم،جحا

 (.42: 1393، کالنتری)حیدری و  اهللفتححاج

 

 
  موقعیت سراهای بازار زنجان .3شکل شماره 

 

اصلی گسترش شهری بوده است. روندهای نوسازی  ةبندی شهر و هستاز گذشته گرانیگاه استخوان ر قدیمی شهر زنجانبازا

 ةمجموع ،در حال حاضر .ثر خواهد ساختأخود قرار داده و بیش از این نیز مت تأثیرت حو نیازهای جدید شهرنشینی بازار را ت

هکتار به  4/1هکتار آن به مرکز تجاری و اقتصادی و  7خود اختصاص داده است که  هکتار مساحت را به 11تجاری بازار 

تدریج از بازار به فروشی بههکتار به گذرها و معابر اختصاص دارد. در حال حاضر فعالیت خرده 6/2خدمات عمومی و  مراکز

ی هاخود نظیر خواربار و پوشاك را از خیابان ةویشهروندان خریدهای اولیه و ثان ةشود و عمدمیی اطراف کشیده هاخیابان

دو گونه  مالکیت. از لحاظ دهدحدت ادامه می شدت و نفوذ را با ةزدهی به حوبازار نقش سرویسو  کنندمی مجاور تهیه

میرزا، شامل موقوفات عبداهللوقفی در بازار  ةمالکیت عمد .خوردمیچشم در بازار به وقفی و خصوصی ةمالکیت عمد

 .(23: 1386)مشکینی و همکاران،  استاالسالم، نجفی میرزایی، ابوالمعالی حجت

 

 هاهبحث و یافت

از  کیکدام  یایدارد و نسبت به اح یبهتر یعملکرد تیبازار وضع یدهد که کدام سرامی نشان قیبخش از تحق نیا یهاافتهی

 نیانگیملک با م ینامه نشان داد که سرادر قالب پرسش یدانیمطالعات م یهاافتهی جیرابطه نتا نیبود. در ا دواریام توانیسراها م

دارد.  ینیو بازآفر ایاح یبرا یبهتر تیسراها وضع گریسرا نسبت به د نیا ،جهیآورده است. در نت تدسهرا ب ازیامت نیشتریب 55/3

نسبت به مرمت و  هامشارکت صاحبان حجره ن،یو همچن یفردوس ابانیمناسب به خ یدسترس تیموقعملک با توجه به  یسرا
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دخان با  یو سرا 98/2 نیانگیبا م ینهال یو سرا 42/2 نیانگیبا م نییپا یشام یسرا قابل توجه است. در مقابل سرا یایاح

 نیانبار و همچن یمتروك و با کاربر یهاسرا و وجود حجره نیا یهایندارند و کاربر ایاح یبرا یمناسب طیشرا 08/3 نیانگیم

 به کل متروك نییپا یشام یسرا نهیزم نیشده است. در امنجر ها آن ةبودن رتبنییبه پا سرا ینامناسب مرمت و معمار تیوضع

 شده است. لیتبد نگیو به پارک
 

 ی تحقیقهااساس شاخص زنجان بر بازار سراهای بندیرتبه. 3شماره  جدول

 سرا
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مقیاس انسانی در گشت و 
 گذار در سرا

45/4 41/4 32/4 27/4 16/4 12/4 08/4 00/4 93/3 90/3 87/3 85/3 81/3 80/3 78/3 05/4 

ارتباط سرا با بازار و معابر 
 اصلی

17/4 14/4 07/4 01/4 90/3 86/3 83/3 75/3 70/3 67/3 64/3 62/3 57/3 56/3 55/3 80/3 

ی هایتناسب سرا با کاربر
 مجوار

36/4 31/4 24/4 19/4 08/4 04/4 00/4 91/3 85/3 83/3 80/3 78/3 57/2 54/1 71/3 75/3 

 69/3 47/2 63/3 18/3 67/2 70/3 73/3 75/3 81/3 89/3 92/3 97/3 07/4 13/4 20/4 24/4 رفتاری کنش
ی هاهبودن حجرمیزان فعال

 سرا
79/3 76/3 70/3 65/3 55/3 51/3 48/3 41/3 36/3 34/3 31/3 29/3 26/3 25/3 34/1 33/3 

ای تناسب کاربری حجره
 سرا با کارکرد بازار و سرا

93/3 90/3 83/3 78/3 69/3 65/3 62/3 53/3 48/3 46/3 43/3 21/2 21/3 67/2 03/1 29/3 

طراحی و چیدمان  ةنحو
 و اتصال به ایوان هاهحجر

72/3 69/3 63/3 57/3 48/3 44/3 41/3 34/3 29/3 27/3 25/3 62/2 77/2 67/2 16/3 29/3 

 23/3 25/3 29/3 02/3 08/3 13/3 21/3 46/3 62/3 83/3 34/1 29/3 34/3 51/3 70/3 43/3 بخشهویت عناصر
 13/3 93/2 94/2 95/2 98/2 00/3 02/3 04/3 09/3 15/3 18/3 22/3 31/3 35/3 41/3 44/3 مکانی تعلق حس

 12/3 85/1 02/3 67/2 07/3 08/3 10/3 13/3 17/3 25/3 28/3 31/3 40/3 44/3 50/3 53/3 جذابیت
 08/3 27/3 34/3 41/3 48/3 63/3 06/3 19/3 40/3 64/3 32/2 30/3 40/2 49/2 61/2 69/2 فضا فشردگی
 07/3 85/1 07/3 17/3 31/3 44/3 2/3 72/2 90/2 04/3 12/3 94/2 00/3 15/3 31/3 44/3 محیط بهداشت

طراحی و معماری نمای 
 بیرونی سرا

31/3 28/3 23/3 17/3 10/3 06/3 04/3 97/2 93/2 91/2 89/2 40/2 84/2 82/2 81/2 98/2 

 96/2 71/2 72/2 73/2 51/3 78/2 80/2 82/2 87/2 93/2 96/2 99/2 06/3 11/3 16/3 18/3 خوانایی
 88/2 34/1 62/3 68/2 57/3 72/2 74/2 76/2 80/2 87/2 90/2 93/2 00/3 04/3 09/3 12/3 امنیت
 60/2 03/1 48/2 24/3 52/2 53/2 55/2 57/2 60/2 66/2 68/2 71/2 78/2 82/2 88/2 90/2 روشنایی کیفیت

 52/2 03/1 32/2 33/3 3.30 36/2 38/2 40/2 43/2 49/2 52/2 54/2 61/2 64/2 69/2 71/2 سرزندگی

 22/3 42/2 98/2 08/3 13/3 21/3 21/3 20/3 27/3 36/3 17/3 36/3 39/3 45/3 53/3 55/3 مجموع

 

دهد که وضعیت شاخص بازآفرینی سراهای بازار می هر زنجان نشانسراهای بازار ش کارکردی -ساختاری بررسی وضعیت

 امتیاز بانیز  t ةاین مقدار کمتر از حد متوسط است. مقدار آمار. است بوده 96/2کارکردی برابر  -اساس شرایط ساختاری بر

074/0-=t کارکردی سراها در  -وضعیت ساختاریتوان گفت می ،است 0.000که برابر  ،است. با توجه به سطح معناداری

تواند می tای نمونهاز طریق آزمون تک هاتر شاخص، بررسی جزئیبنابراین. استحد مطلوب نیست و نیازمند بازنگری جدی 

 در جداگانه این است که طورهب هاشاخص تحلیل و بررسی در مهم ةتری را نمایان سازد. در این رابطه نکتمطلوب ةنتیج

نبودن روابط و معنادار عدم بر مبنی )µ0H : ≥3( صفر ةفرضی و است P>05/0 از کمتر داریمعنی سطح هاشاخص همة

 ةنتیج ،ی بررسی وضعیت سراهاهاشاخص 05/0شود. همچنین، با توجه به سطح معناداری کمتر از می رد هاهآمار

 توان به کل بازار تعمیم داد.می آمده رادستهب

با « (سرا در گذار و گشت در انسانی مقیاس) تردد سهولت» شاخص در بین عوامل مختلف نشان داد که هابررسی شاخص
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، t= 99/11 امتیاز و 88/3با میانگین « (مجوار یهاکاربری با سرا تناسب) کالبدی پیوند» ،t= 9/15 امتیاز و 96/3میانگین 

اند. بیشترین امتیاز را کسب کرده t= 99/11 امتیاز و 78/3با میانگین « (مردم با دارانحجره ارتباط ةنحو) رفتاری کنش»و 

ه ک ،ها و گذرهاوضعیت تردد و عرض معابر و داالن سراهای بازار زنجان، آماری، در ةد گفت که از نظر جامعبایبنابراین، 

همچنین، سراها به  .کنند تأمین توانند نیازهای فعلی بازار رااند و میخوبی طراحی شده، بهاندیادگاری از معماری گذشته

تی راحهای بازار بهشو دسترسی سراها به سایر بخ دناری بازار دهاپیوند قابل قبولی با راسته یابی صحیح گذشتهلحاظ مکان

داران بازار نیز قابل قبول است. عالوه با مشتریان و سایر حجره هاهای رفتاری صاحبان حجرهگیرد. از طرفی، شیوهمی انجام

 ،t=12- امتیاز و 16/2با میانگین « یسرزندگ» ،t=84/12- امتیاز و 11/2با میانگین « طیبهداشت مح»ی هااین، شاخص بر

 t= 25/12- امتیاز و 27/2با میانگین « ییروشنا تیفیک» ،t= 59/11- امتیاز و 19/2ا میانگین ب« بخشتیهو عناصر»

 ةی بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد. نکتهاها و طرحریزیاند و باید در برنامهکرده کمتر از حد انتظار دریافتبسیار  یامتیاز

رسد نظر میه است و بههداشت محیط در سراها امتیاز بسیار کمی دریافت کردکه شاخص مربوط به سرزندگی و بمهم این

و با افزایش روشنایی محیط  دشوی اجتماعی و ایجاد نشاط در سراها بیشتر توجه هاهمؤلففرینی سراها باید به آبرای باز

 د.شوامنیت محیط سراها تقویت  منتهی به خروجی سرا یهاویژه داالنهب
 

 T اینمونهتک آزمون از استفاده با زنجان شهر سراهای بازار بر مؤثر هایشاخص وضعیت. 4شماره  جدول

 Mean t df Sig Mean هاصشاخ

Difference 

 89/0 000/0 272 84/12 2/11 محیط بهداشت

 84/0 000/0 272 00/12 2/16 سرزندگی

 81/0 000/0 272 59/11 2/19 بخشهویت عناصر

 73/0 000/0 272 25/12 2/27 روشنایی کیفیت

 57/0 000/0 272 26/9 2/43 امنیت

 36/0 000/0 272 55/5 2/64 خوانایی

 27/0 000/0 272 49/4 2/73 طراحی و معماری نمای بیرونی سرا

 12/0 000/0 272 61/1 2/84 مکانی تعلق حس

 07/0 000/0 272 89/0 2/93 جذابیت

 05/0 000/0 272 68/0 2/95 فضا فشردگی

 01/0 000/0 272 19/0 3/01 و اتصال به ایوان هاطراحی و چیدمان حجرهنحوة 

 18/0 025/0 272 25/2 3/18 ی سراهابودن حجرهمیزان فعال

 51/0 000/0 272 41/7 3/51 ای سرا با کارکرد بازار و سراتناسب کاربری حجره

 73/0 000/0 272 59/10 3/72 بازار و معابر اصلی ارتباط سرا با

 78/0 000/0 272 99/11 3/78 رفتاری کنش

 88/0 000/0 272 99/11 3/88 ی مجوارهایتناسب سرا با کاربر

 96/0 000/0 272 90/15 3/96 مقیاس انسانی در گشت و گذار در سرا

 310/0 000/0 282 74/0 3/22 مجموع

 

منظور تبیین و تحلیل راهبردهای مناسب جهت منظور تبیین و تحلیل راهبردهای مناسب جهت ههکارکردی سراهای بازار زنجان، بکارکردی سراهای بازار زنجان، ب  --دن وضعیت ساختاریدن وضعیت ساختاریششبعد از مشخصبعد از مشخص

ساختاری ساختاریبازآفرینی در قالب تحوالت  ست. این   کارکردیکارکردی  --بازآفرینی در قالب تحوالت  شده ا ستفاده  ست. این از تکنیک ماتریس تحلیل اثرات متقابل تعادلی ا شده ا ستفاده  از تکنیک ماتریس تحلیل اثرات متقابل تعادلی ا

شاتکنیک مشخخخص خواهد کرد که در راهبردهای بازآفرینی باید بر کدام شخخا شخص خواهد کرد که در راهبردهای بازآفرینی باید بر کدام  شتری کید بیشخختری أأتت  هاهاخصخصتکنیک م ماتریس . تکنیک . تکنیک شودشخخودکید بی

 ی احتمالی آیندههان از رونداگذاری متخصخخخصخخخو ارزش هاهمؤلفاسخخخاس روابط احتمالی  تحلیل اثرات متقابل تعادلی بر

شاخصبنابراین، کند. می سناریوهای احتمالی را گزارش ساختار و عملکرد آینده یک  سی  تنهایی منظور بازآفرینی بههب برر
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ستفاده اثرگذاری ةشبک یک عوامل بین روابط ةدربار کیفی بینش از این روش بنابراین،. شودبینی نمیپیش  به تا کندمی ا

در  یمحور سؤال. است CIB معمول کاربردهای از یکی سناریویی تحلیل. یابد دست شبکه رفتار ةدربار سازگار تصویری

سرای  ةآیند در A )مثال بعد هویت( کلیدی عامل )مثال شاخص حس تعلق( از A1 وضعیت اگر که است این این رویکرد

)مثال   Bکلیدی عامل از B2 )مثال شخخاخص نمای بیرونی( وضخخعیت وقوع نبود یا وقوع بر یتأثیر چه فتد،بی بازار اتفاق

. یابدمی ادامه کلیدی عامل آخرین در احتمالی وضعیت آخرین تا ن ترتیبهمی به و داشت شاخص تناسب کاربری( خواهد

شخص شاخصبعد از م شاخصهاکردن ارزش وزنی  سبت به  ساس نحو بر پذیری اثرهای اثرگذار ن شاخص ةا با  هاارتباط 

ضعیت نحو یسناریو چهاریکدیگر،  سراهای بازار  ةپایه برای تبیین و شکل چهارطبق ابعاد بازآفرینی  شده  3گانه در  ارائه 

، سناریوی اول با مجموع ضریب 3کید دارند. طبق شکل أعد خاصی و شاخص خاصی تبر ب  است. هر کدام از این سناریوها

ست 1برابر  2و ارزش ثبات 12 1کلی تأثیر سناریوها کمتا ست، 12ر از . با توجه به اینکه مجموع امتیازات دیگر   یسناریو ا

سخخناریوی اصخخلی تحلیل روابط  عنوانبهگذاری ماتریس مقایسخخات زوجی اثر ةاسخخاس نحو افزار برتوسخخط نرم 1 ةشخخمار

 ی پیشران انتخاب شده است.هاشاخص

 

 
  بازار شهر زنجان یسراها ینیبازآفر یاحتمال یوهایسنار .3شماره  شکل

 

روابط بین  ةبرداری از نحوبا الگو 1 ةشمار ید که سناریوشبودن سیستم، مشخص شده و ناپایداره موارد ذکربا توجه ب

کارکردی سراهای بازار زنجان و ایجاد شرایط  -ساختاری یگذار، توانایی بازآفرینی و احیاتأثیری هابینو پیش هاهمؤلف

کارکردی سراهای  -تاریساخ ین راهبرد برای بازآفرینی و احیاتریرا دارد. طبق این سناریو، مهم مطلوب در آیندهالگوی 

ایجاد سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین مرمت و بازآفرینی معماری و طراحی سراها با محوریت  بازار زنجان

                                           
1. total impact acore 

2. Consistency value 
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سرا با کارکرد  یاحجره ی)تناسب کاربر تناسب ،سرا( یرونیب ینما یو معمار ی)طراح یرونیب ینماابعاد چهارگانه در قالب 

 یاحجره ی)تناسب کاربر تناسب، شاخص 2است. با توجه به ضریب + یتعلق مکان حسو  ،سرا ییروشنا تیفیک ،بازار و سرا(

راحی شهری با هدف ریزی کالبدی و طتوان گفت که این شاخص باید در اولویت برنامهمی ،سرا با کارکرد بازار و سرا(

ی نما» :ند ازاعبارت های پشتیبان و مکمل توسعه و بازآفرینی سراهاا قرار گیرد. در این رابطه، شاخصبازآفرینی سراه

مثبت  تأثیربا ضریب  هاهمؤلفاین «. یتعلق مکان حسو  ،سرا ییروشنا تیفیک ،سرا( یرونیب ینما یو معمار ی)طراحی رونبی

تقویت  های آتیریزیو باید در برنامه بخشی سراها هستندو هویت ،ساختاری، کارکردی یدنبال ارتقاه ب (1)+ ندهو ساز

بیشتر از دو شاخص  2+با امتیاز  سرا( یرونیب ینما یو معمار ی)طراحی رونی بینما ند. در این میان، اهمیت شاخصشو

 ةمؤلففرینی قرار گیرد. بعد از آن، ضریب دو آکید بازأمورد ت ی کیفیت محیطی بایدهاهمؤلفدیگر است. در نتیجه، بعد از 

اهمیت یکسانی برای توسعه و  ةه درجمؤلفهر دو  ،است. در نتیجه 1+ی برابر تعلق مکان حسو سرا  ییروشنا تیفیک

  زنجان دارند.بازآفرینی سراهای بازار 

 

 
 یوی بازآفرینی سراهای بازار سنتی شهر زنجان براساس مدل سناریو ویزاردسنار. 4 شماره شکل

 

  گیرینتیجه

نشان داد که بازار یکی از عناصر اصلی شهر در تولید فضا و حفظ اسکلت و ساختار کالبدی و اقتصادی شهر است. با  هابررسی

 این در حالی است که برخی عناصر بازار ییر کرده است.حال، با تغییر سبک زندگی شهری، برخی کارکردهای آن نیز تغ این

 یازهاین یگوپاسخ گرید یسنت یبازارها، بنابرایننتوانسته است خود را با تغییر سبک زندگی و معیشتی جامعه انطباق دهد. 

 ابتی بازار کمتر شده است.توان رق مدرن یزندگ طیالزامات شرا ةواسطهب دیجد یتجار یفضاها یریگشکلبا شهروندان نبوده و 

 یاجرا ةواسطهب دهد کهمی نشان هابررسی حال، قرار داده است. با این تأثیراین امر هویت و اصالت بافت قدیم شهر را تحت 

و رونق  ینیآفرتوان به بازمی یخیاماکن تار تیبر حفظ هو یمبتن یو تجار یخدمات یهایکاربر یو اعطا یمرمت یهاطرح

بازار و حفظ اصالت تواند مبتنی بر می هااین برنامه ،ی تحقیقات پیشینهاطبق یافتهبود.  دواریها اممحدوده نیا یاقتصاد

ته یتی بازار و عناصر وابسهو ی وارزش اقتصاد یو احیا ،نوآوری ةتوسع ،در این فضاهاو کسب و کار برای توسعه گذاری سرمایه

 ریزی و طراحی مبتنی بر نیاز شهروندان باشد.به آن از طریق برنامه

و تقویت  احیا برایی مناسبی هاشهر زنجان مطلوب نبوده است و برنامهبازار  یسراها ینیربازآف نشان داد که نیز یلیتحل یهاافتهی
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ها با مشکالت ااین سر مرتبط دارند.کارکردی غیر اغلب سراهاکارکرد سراها و شرایط ساختاری و کالبدی آن انجام نشده است. و 

سرا  طیمح بنابراین،. اندمواجه طیهداشت محضعف ب و محدودیت تردد و همچنین در گشت و گذار در سرا یانسان اسیمقضعف 

شامی و دخان، به علت ضعف در این میان برخی سراها از جمله سرای الزم جهت جذب گردشگران را ندارد.  یهنوز بسترها

سرا و وجود  نیا یهایندارند و کاربر ایاح یبرا یمناسب طیشراریزی و عدم تعریف کارکرد جدید مرتبط با هویت بازار، برنامه

در  شود. لیتبد یررسمیغ نگیبه پارکیادشده  یمنجر شده که سرا سرا ینامناسب مرمت و معمار تیوضع با متروك یهاحجره

ن میان، فقط سرای ملک، با اجرای طرح مرمت و بهسازی، شرایط کالبدی و ظاهری مناسبی داشته است. اما هنوز کارکرد ای

و  فیوظا فیگفت که عدم تعر دیبا قیال اول تحقؤر پاسخ به سومنظهبمناسبی برای آن تعریف نشده است. بدین ترتیب، 

اماکن است.  نیا تیعامل در رکود فعال نیترمهم بازار زنجان یسراها یبراشهروندان  یامروز ازیمناسب براساس ن یکارکردها

 یهاحجره یشاخص تناسب کاربر دیکأبا ت یکارکرد -یو فرهنگ یکالبد ینیگفت که بازآفر دیبانیز  قیال دوم تحقؤدر پاسخ به س

 بازار شهر زنجان است. یسراها یایو اح ینیزآفربا یراهبردها نیترمهم مجاور یسرا با کارکرد بازار و سراها

 کالیتاکت کردیتحقق رو یبازار زنجان در راستا یسراها ینیمنظور بازآفرهب ق،یتحق یلیو تحل ینظر یهایطبق بررس کل، در

 د:شومی ارائه ریز هایپیشنهاد ،یاثرات متقابل تعادل لیمنطبق بر راهبرد منتج از مدل تحل

 ملک،  یدر سرا یطور مثال چاقوسازه)ب خاص به هر سرا یبوم یتفعال یک یسراها و واگذار ینب یسنت یهاتیفعال یمتقس

 ؛(قربانحاج یدر سرا یزرگر ی،شام یدر سرا یدوزبهجت، چارق یدر سرا یکاریلهمل

 سرا یزی، د)غذای سنتی زنجان( بغور)جغور یفروشیهاغذ طور مثالهب ،هاسراها با مشارکت صاحبان حجره تنوع در کاربری ایجاد

 ؛شهر زنجان یصنت یهایفروش محصوالت و خوراک یهاهرحج ،یدست یعو فروش صنا یدتول ،...( و

 مخصوص  یهاه)کاروانسرا( در حجر سرا یاقامت گردشگران در سراها براساس سنت گذشته و کارکرد اصل یبرا ییفضاها ایجاد

 ؛سافران و گردشگرانم

 ؛مختلف در بازار یهاهیی و پاتوق گرواگردهم یبرا ییافض یجادمنظور اهسراها ب یعموم ةمناسب محوط یو طراح یفضاساز 

 و  یفضا و نماساز یاگونی طراحمنظور ایجاد تنوع و گونهر و محیط باری منظمناسب معم یهاو آبجکت هااستفاده از سمبل

 ؛یسازنهبد

 یو معمار یتمنطبق با هو یسازو بدنه یکاریو گذرها با کاش هایوانها و انداال یفضاساز یژهوهب هاراهایجاد و گسترش پیاده 

 ؛بازار یبوم

 هر ش یرسرا بر اساس مشاه یگذارو نام یمحصوالت فرهنگ ةو ارائ یو مل یمحل یهاجشنواره یکردن ساها با برگزارفعال

 ؛یجاد و تقویت حس امنیتامنظور هزنجان ب

 سازی(خلق تصاویر یادمانی و مثبت از سرا و بازار در ذهن شهروندان )تصویرسازی و خاطره. 
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