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ها و استنتاج پيشنهادهائي در راستاي برداشت، شيوه تحليل داده
  ساماندهي بازار سنتي شهر قزوين

  
  اصغر محمدمرادي

 
هـاي تـاريخي،    توسعه روزافزون شهرها و گسترش بي رويه آنها هر روز بيشتر از پـيش هـسته               : چكيده

و تعيين حرائم حفـاظتي     كند لذا تعريف    فرهنگي موجود در بخش قديمي شهرهاي سنتي را تهديد مي         
بندي حرائم حفاظتي براي دست يابي به دستورالعمل و         براي محدوده مركزي شهرهاي تاريخي و درجه      

هاي بنيـادي باشـد ضـرورتي       الوصول كه مبتني بر پژوهش    آئين نامه هاي اجرائي صريح، روشن و سهل       
عي شده با استفاده از پـژوهش       در اين مقاله س   . اجتناب ناپذير در حيات فرهنگي شهرهاي امروزي است       

هاي مربوطه مساله فوق در مورد بازار قزوين        اي مستخرج از پرسش نامه     داده ام گرفته و با استناد به     انج
     مورد تجزيه تحليل قرار گيرد كـه در ايـن راسـتا، انـواع فعاليتهـا در محـدوده هـاي فـوق و همچنـين                          

هاي منـتج از    در نهايت نتايجي از بررسي    . رار گرفته است  هاي موجود در بازار قزوين مورد بررسي ق       نظام
هاي فوق حاصل شده كه مي تواند مبناي مداخلـه در جهـت سـاماندهي بـازار سـنتي قـزوين                     برداشت

  .قلمداد گردد
  

 درجـه   ، ابنيـه بـي ارزش و بـي هويـت          ، ابنيه كم ارزش   ، ابنيه با ارزش   ،ابنيه شاخص  :هاي كليدي واژه
  . بهسازي و نوسازي، مرمت شهري، مرمت،قديمي و سنتي بازار ، دي محدودهبن

  
  ١مقدمه .۱
اي تبـديل   و كالبدي به مقولـه پيچيـده      امروزه بازار از نظر عملكردي      

هـاي سـنتي بـه      زيرا تحوالت اقتصادي در گذار از شـيوه       . شده است 
هاي خاصي در اين پديده     شيوه هاي معاصر، عواقب، عوارض و بازتاب      

، فرهنگي و مذهبي داشـته اسـت و آنـرا بـشكل             ، اجتماعي   اقتصادي
رها شدن، فقدان عملكـرد و تبـديل آن         امروزي درآورده كه از يكسو      

اي و از سوئي ديگر ازدياد فشار و تراكم مازاد،          به انبار و فضاي حاشيه    
پرداختن بـه مقولـه فـوق نيازمنـد         . كندحياط طبيعي آنرا تهديد مي    

هـاي   براي دست يابي به روش  هابرداشت دقيق و تحليل صحيح داده     
  .اصولي در ساماندهي مجموعه است

  :دو مرحله معين فرايند برداشت را مشخص مي كند
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  .ده استيرس
ده معمـاري و شهرسـازي،      عـضو هيـات علمـي دانـشك       ،  يدکتر اصغر محمدمراد  

   m_moradi@iust.ac.irدانشگاه علم و صنعت ايران 

 برداشت وضع موجود به لحاظ حيات عملكردي و فعل و           -۱-۱
  .انفعاالت در بازار

هـاي مـوثر در محـدوده شـهري فـوق بـا        پديـده در اين مرحله كليه 
گيرنـد و    تحليل و ارزيابي قرار مي     استفاده از داده هاي حياتي، مورد     

گـردد كـه   موثر در زندگي محدوده اسـتنتاج مـي      از وراي آنها عوامل     
حاصل آن، واقعيات مكنون بازار را مـشخص كـرده و تحقـق اهـداف               

 روند اين كار به شرح      .كندطرح را بصورت عيني و عملي تسهيل مي       
  :زير است

انتقـال كليـه     و   ۱:۱۰۰۰در مقيـاس     : تهيه نقـشه پايـه     -۱-۱-۱
 و معـين كـردن كليـه        ۱:۵۰۰اطالعات در آن و سپس تهيـه نقـشه          

  .گذرهاي سرپوشيده و غير سرپوشيده و دهانه ها
 در  :ا تهيه پرسشنامه براي كليـه قطعـات و واحـده           -۲-۱-۱

 نمودار بـراي شناسـائي      تهيهجهت تدوين و مستندسازي مطالعات و       
  .وضع موجود

 ۱:۵۰۰ارائـه آن در مقيـاس        برداشت كالبدي بـازار و       -۳-۱-۱
   )۱نقشه شماره (



  اصغر محمدمرادي                                                                                                                                                                                               ۲۰
 

هـا، درختـان،    در اين مرحلـه پـالن واحـدها و جزئيـات شـامل چـاه              
 در مقيـاس  هـا و نظـاير آن  قچـه ها، طا تاسيسات، سطوح شيبدار، پله   

 اول  ةهـدف ايـن مقالـه تمركـز بـر مرحلـ            . برداشت مي شود   ۱:۱۰۰
 ، شـهر  موقعيـت  كـه در آن بـازار سـنتي قـزوين،            باشـد برداشت مي 

درآن مورد ارزيابي قـرار     هاي موجود   نظام و  بازار سنتي  هايمحدوده
با جمع بندي آنها بـه نتيجـه نهـائي در            بتوان   به نحوي كه  گيرند  مي

با مروري بـر منـابع       . قزوين دست يافت    سنتي جهت ساماندهي بازار  
 جـامع و    هـاي   بازار سنتي در طـرح    گفت كه    توان به جرات مي   قبلي

قلمداد شـده   و قابل فريز شدن     ه بعنوان محدوده ويژه     هموارتفصيلي  
هاي  و با استناد به پرسشنامه     نخستين بار است كه به تفصيل     است و   

و ارزيابي واقعي از وضع موجـود       مورد مطالعه   جهت دار توسط مولف     
هـا بـا     مبتني بـر داده    تحقيق يك   و مقاله حاضر حاصل    گيردقرار مي 
 در  .باشـد و سـاماندهي مـي     در جهـت طـرح حفاظـت          مولف تحليل

حاليكه پژوهشهاي قبلي به طور عمده بـر مطالعـات تـاريخي تاكيـد              
  .اندداشته

  
  :تعريف بازار سنتي قزوين.۲

بازار قديمي بعنوان يك پديده مدني، مركز و محور اصلي ساختار 
شهر را شهرنشيني ايران بوده كه ويژگيهاي اقليمي، هنري و صنعتي 

شناسي گذارد و از ديدگاه جامعهيش ميدر معماري خود به نما
شهري شاخص بسيار گويايي براي ارزيابي خصوصيات و خلق و 

ها را تاكنون بازار قزوين نيز اين ويژگي. خوي مردم يك شهر است
اي خود در حال عالوه بر عملكردهاي فراگيرمنطقه"حفظ كرده و 

ي حاضر بعنوان حساسترين نقطه شهري از نظراجتماعي اقتصاد
كند و در آينده نزديك نيز كه توسعه شهر فرهنگي و غيره عمل مي

رسد مي در جهت محور شمالي جنوبي آن خواهد بود باز هم بنظر
بازار تداعي  ١."كه بازار قزوين همين نقش را به عهده داشته باشد

كننده زندگي شهري است و در فرهنگ شهرنشيني ما هنوز شهر 
است و يا از درجه شهرت قابل قبولي بدون بازار سنتي بي مفهوم 

در هر صورت بازار شهر قزوين امروزه عملكردهاي . برخوردار نيست
سنتي خود را بويژه در شهر قديمي كه هنوز مركز فعاليتهاي عمده 

از سوي ديگر بازار در  .باشد تا حدودي حفظ نموده استشهري مي
تمام موارد قرار دارد لذا مركز تحركات روزانه جمعيت روستايي 

ا يك محور اصلي شهر  بر جايگاه بازار بعنوان يك قطب يمذكور دال
اي به  به همين دليل مقاله حاضر اشاره.ريزي خواهد بودقابل برنامه

اي به هاي پرسشنامهموقعيت شهر و محدوده بازار دارد و سپس داده
   .گيرندنمودار تبديل شده و مورد تجزيه، تحليل قرار مي

  
  :عيت شهر قزوينموق .۳

شهر قزوين از نظر تاريخي در مسير جاده ابريشم و بين سـه مركـز               «
اقتصادي ري، همدان و تبريز واقع شده و مسير جاده ابريشم در اين             

                                                 
 ۱ جلد ۱۳۷۲ مشاور شمسه، گزارش طرح احياي محله حاج چروك ين مهندس.۱

شود كه يكي به اروپا و ديگري به بـين النهـرين            بارانداز دو شاخه مي   
 رونق اقتصادي شهر قزوين از زمـان انتخـاب آن بـه             ٢».ميرفته است 

در اين دوره عالوه بر موقعيت نظامي       . عنوان مركز كشور آغاز گرديد    
شود و به سرعت از موقعيت سياسي و اقتصادي ويژه اي برخوردار مي

با توجه به اين كه شهر در مسير آسيائي قرار داشـته            . يابدتوسعه مي 
و داراي اهميتي نظامي و سياسي نيز بوده به يك مركـز بازرگـاني و               

ع و توزيع كاالهايي كه بـه ايـران وارد و يـا از ايـران                همچنين تجمي 
بازار سرپوشيده قديمي و سي و شـش        . شودگرديد بدل مي  صادر مي 

رگ باقيمانــده از آن دوران بهتــرين بــاب كاروانــسراي كوچــك و بــز
بـا  . نشانگر رونق اقتصادي و بازرگاني اين شهر در گذشته بوده اسـت           

 تهـران، شـهرقزوين موقعيـت       انتقال پايتخت به اصفهان و سپس بـه       
 خود را بـه طـور نـسبي از          سياسي خود را تماماً و موقعيت اقتصادي      

   .دهددست مي
بهرحال تا پيش از جنگ جهاني اول قـزوين مركـز توزيـع كاالهـاي               

رسيد مانند قند، شكر، نفـت      آنچه از روسيه مي   . رسيده و ارسالي بود   
يني و ديگر كاالهاي    و كبريت، پارچه هاي نخي، آهن آالت، بلور و چ         

بازرگاني و ترانزيتي اروپا به بندر انزلـي رسـيده و از آنجـا بـه رشـت                  
شد و سپس به وسيله گاري، ارابه اشتر و قاطر بـه قـزوين              ارسال مي 

شد و از قزوين بـه تهـران، قـم، اصـفهان، كاشـان، يـزد،              فرستاده مي 
  .شدحمل مي... همدان، كرمانشاه، ساوه و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   معرفي وضع موجود بازار قزوين.۱قشه شمارهن
 - اداره كل مسكن و شهرسازي قزوين-اصغر محمد مرادي: ماخذ

 طرح احيا بازار

 
پنبـه، مغزبـادام، پـسته، مغـز گـردو، حنـا،            : كاالهاي صادراتي مانند  

رسيد و سپس بـه     روناس، تنباكو و غيره از نقاط مذكور به قزوين مي         
لذا قزوين محل اطراق كاروانها . گرديدرشت، انزلي و روسيه حمل مي

                                                 
  همان ماخذ.۲



  ۲۱                                                                 ها و استنتاج پيشنهادهائي در راستاي ساماندهي بازار سنتي شهر قزوينه تحليل دادهبرداشت، شيو
 

و وجود كاروانسراهاي عديده در درون و پيرامـون شـهر           . و قوافل بود  
بعدها تجـارت بـا كـشور    . داللت بر اين پديده تجاري و ارتباطي دارد    

روسيه و از آن طريق با اروپا با تغيير و دگرگوني در اوضـاع و احـوال                 
از « . بـشكل ديگـري درآمـد      روسيه مسدود شده، از ميان رفـت و يـا         

سوي ديگر با تغيير نظام حمل و نقل و استفاده از خـودرو بـه جـاي                 
هاي بازرگاني نيز در اين شهر رو بـه         كالسكه و ارابه و چهارپا، فعاليت     

گذارد، بطوريكه در دوره هاي بعد رشد و توسعه اقتصادي          كاهش مي 
و خانوارهايي  آن به امكانات و استعدادهاي محدود شهر و حوزه نفوذ           

كه معيـشتان از طريـق كـشاورزي و دامـداري تـامين مـي گرديـده          
شود و اين امر بدين معني است كه شـهر مركـز دريافـت              محدود مي 

ت مـورد نيـاز بـه       مازاد محصوالت كـشاورزي و متقـابالً ارائـه خـدما          
 ۱۳۲۵  تـا  ش. ه ۱۳۱۹آمار بيانگر آن است كه از       . شودمي كشاورزان

 درصد از جمعيت شهر در جستجوي كـار و          ۲ ش همه ساله حدود   .ه
ايـن  . انـد به تهران و ساير نقاط كشور مهاجرت كرده       تامين معيشيت   

ولـي از   .  درصد ادامه دارد   ۴ ش با نرخي معادل   . ه ۱۳۴۵د تا سال    رون
اين سال به بعد با احداث شهر صـنعتي البـرز و اسـتقرار واحـدهاي                

وستا بـه ايـن كـانون    صنعتي گوناگون در آن توجه مهاجران شهر و ر  
بديهي است عالوه بر آنكه شهر قـزوين     . »شودكار و فعاليت جلب مي    

مركزي براي تامين برخي از خدمات مورد نياز شهر تازه تاسيس مي            
تعدادي از كاركنان واحدهاي صنعتي نيز به سـكونت در شـهر            . شود

شـهر از ايـن      .قزوين و استفاده از مزاياي شهري آن راغب مي شـوند          
و پابپاي رشد شهر صنعتي البرز و در كنـار          . ن مهاجر پذير گرديد   زما

ق، . ه ۱۳۵۵بطوري كه تا سال     . آن شهر الوند رو به توسعه مي گذارد       
 ۷/۲ش سـاليانه حـدود      . ه ۱۳۶۵ درصد و تا سال      ۵/۱ساليانه حدود   

  ١» مهاجر در اين شهر اسكان مي يابددرصد
  

  :موقعيت بازار قديمي در شهر قزوين .۴
دوره صفوي بازار قزوين يك مركز اقتصاد ملي است زيرا قـزوين            در  «

و روس در   پايتخت است و پس از آن بازار قـزوين در تجـارت ايـران               
اقتصاد قاجار نيز اهميت اساسي مي يابد و بعنوان مهمترين بارانـداز            

در حال حاضر بازار قزوين به عنـوان         ٢»اين دوران به حساب مي آيد     
و فروش كاالي جديد صنعتي و سنتي كـه در          بزرگترين مركز خريد    

كنار يكي از بزرگترين قطب هـاي صـنعتي وكـشاورزي ايـران واقـع               
اگر چه مراكز جديد تجـاري      .  است شده، اهميت خود را حفظ كرده       

 كشور  يدر راس آنها مركز تجاري تهران بخش اعظم عملكرد اقتصاد         
بـزرگ  ولي بهرصورت كشاورزي دشت     . را بخود اختصاص داده است    

قزوين نيز از نظر تجاري و خدمات بطور قابل مالحظه اي متكـي بـه     
بازار قزوين است و اين مختصر اهميت ملي اين مجموعـه را بخـوبي              

تهران، : توضيح مي دهد و جايگاه آن را در شبكه بازارهاي ملي نظير           
  .تبريز، شيراز، اصفهان و غيره مشخص مي كند

                                                 
 . گزارش طرح جامع شهر قزوين، مهندسين مشاور شارمند.۳

 ش. ه۱۳۷۲  شمسه گزارش احياي محله حاج چروك ـ مهندسين مشاور .۴

ا و كاروانـسراهاي آن بخـش       مجموعه بـازار قـزوين مخـصوصاً سـراه        
اند و نقـش آن بـه عنـوان    مهمي از عملكردهاي خود را از دست داده     

مركز تبادل كاالهاي روستايي و تامين نيازمنديهاي شهري حـساس          
تر شده است زيرا بازارهـاي روسـتايي كـه در گذشـته بـه نيازهـاي                 

گفت امروز به دليل آسـانتر      اقتصادي روستا به طور محدود پاسخ مي      
شدن رفت و آمد بين شهر و روستا و يا تنوع نيازها و توليد خـدمات                

انـد  و كاالهاي ضروري روستا در شهر به نفع بازار شهر از ميان رفتـه             
رود مـراد   لذا وقتي سخن از مجموعه بازار شهري ماننـد قـزوين مـي            

اي كـه روسـتاهاي متعـددي را در    بازاري است كه به سراسر منطقـه    
نمايد و بديهي است بـا توجـه        ميت و كاال ارائه     ميان مي گيرد خدما   

توان به سرنوشـت بـازار      به تحول پذيري روابط اقتصادي منطقه نمي      
قديمي شهر به عنوان مركز داد و ستد بي اعتنا بود و همين مختصر              
اهميت بهسازي بازار و ضرورت مرمت آنرا از نظـر اقتـصادي توجيـه              

  .كندمي
  

  :محدوده بازار قزويننگاهي گذرا و تاريخي به  .۵
بطور كلي بازارهـاي ايـران ضـمن برخـورداري از يـك ويژگـي بهـم                 

اين نظام طراحـي بـاز      . باشندپيوسته و واحد داراي يك طرح باز مي       
امكاني را فراهم مي آورد كه خود را با مجموعه عوامـل جديـد وفـق                

به همين دليل است كه قلمرو گسترش يافته آنها در دورانهـاي   . دهد
تـوان متـصور    لف متفاوت است و هيچ حدود ثابتي براي آن نمي         مخت

. شد و طبعاً حدود تعيين شده تابعي از مسائل اجرائي امروزين اسـت         
اينك بـه بررسـي حـدود       .  بردن به حدود نسبي بازار قزوين      براي پي 

اولـي از دوران صـفوي تـا        . پردازيمقلمرو آن در دو زمان مختلف مي      
  چنانكـه   .ان پهلـوي اول تـا زمـان معاصـر         پهلوي اول و دومي از دور     

دانيم يكي از ويژگيهاي شهرسازي در دوران صفوي شكل گيـري           مي
 اجتمـاعي سياسـي، مـذهبي و        هـاي ساختار شهرها بر مبناي قدرت    

اقتصادي استوار بود كه وجود سه قطب يا سه كـانون معـين و قابـل                
 قطـب    اين سه شـامل يـك      ،شودمالحظه از شواهد اين امر تلقي مي      

و يك قطب يا كانون مذهبي ) هامحل استقرار قصرها وكاخ(حكومتي 
و ) شامل مسجد جامع و تاسيسات مـرتبط بـا آن اسـت           (كه معموالً   

يك قطب ديگر همان بازار شهر است كـه محـور تجـاري، فرهنگـي،               
الذكر در  ارتباط سه كانون فوق   . گردد مذهبي را شامل مي    هداشتي و ب

 در شهر قزوين ايـن ويژگـي بـه خـوبي            .يابدجلي كاربردي مي  شهر ت 
-قابل تشخيص است بازار سنتي قزوين از سوئي تمايل به سمت كاخ           

و از  ) خيابان رشت با كاروانسرا و سـراهاي اطـراف        (هاي صفوي دارد    
 از طـرف ديگـر      يابـد،  به سمت مسجد جامع گرايش مـي       سوي ديگر 

كـديگر  مسجد جامع و كاخ ها نيز بـا اشـكال مختلـف كالبـدي بـه ي              
-نوعي مرتبط بـا راه    اند كه اين حدود قلمروها همواره به        اتصال يافته 

از دوران پهلوي اول تا زمان حاضـر        .  به شهر هستند   هاي اصلي ورود  
هاي جديد به مبادي ورودي   يابيم كه بازار توسط خيابان كشي     در مي 

بازار با ايـن پديـده جديـد تـابع        گردد و حدود قلمرو     شهر مرتبط مي  
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در مقاله حاضر آنچه به عنوان محدوده بازار        . شود جديدي مي  عوامل
بنـدي طـرح جـامع مـصوب سـال          گردد در انطباق با محلـه     ارائه مي 

ش تهيه شده توسط مهندسـان مـشاور شـارمند اسـت كـه              . ه ۱۳۶۹
هاي شهري تعريف شده است و چون اين بخش         عمدتاً در ربط با لبه    

ود جاي داده به عنوان مبنـا   اي از مجموعه بازار را در خ      قسمت عمده 
و محدوده بازار سنتي تعريف شده است اما تحقيق حاضر بطور قطع            
ناگزير از مطالعه و بررسي حدود و قلمرو اجتماعي و اقتـصادي بـازار              

  .در خارج از اين قلمروهاي فيزيكي است
 

هاي مختلف در بازار اشاراتي بر تشخيص محدوده .۶
  .سنتي قزوين

   .به اين بخش اشاره به چند نكته ضروري استقبل از پرداختن 
ها مبتني بـر شـواهد علمـي و مطالعـات           ها و تحليل  ـ نتيجه گيري  ۱

ــ آمـارگيري، از تـك تـك         ۲ .ميداني جز به جز در محـيط هـستند        
واحدهاي تجاري، راسته ها، سراها به تفكيـك طبقـات، و واحـدهاي             

قـرار داده   مسكوني انجام شده و تمام محدوده طرح را تحت پوشش           
از اين كار ارائه چهره واقعي محدوده مورد بررسـي بـوده            است هدف   

 .در اين راستا اطالعات حاصل از پرسشنامه ها مبناي كار است          . است
بررسيها بيانگر آن است كه مجموعه فعلي بازار، يك محدوده همگن           

 بلكه در آن سه زيرمجموعـه     بوده و داراي خصوصيات مشابه نيست،     ن
ايي اسـت، كـه هـر كـدام داراي ويژگيهـاي خـاص خـود                قابل شناس 

هـاي  حدود اين سه زير مجموعه تا حد زيـادي بـا محـدوده            . هستند
بـه   .ارزش گذاري شده سازمان ميراث فرهنگـي قـزوين تطـابق دارد           

همين دليل اين سه زير مجموعه به شرح زير نامگـذاري شـده و بـه                
ــ محـدوده    ۱ .شـود ويژگيهاي هر كدام به طور مبسوط پرداخته مي       

به لحاظ ارزشهاي تـاريخي، فرهنگـي و هنـري در دورن            (درجه اول   
به لحاظ ارزشـهاي تـاريخي،      (ـ محدوده درجه دوم     ۲ ،)مجموعه بازار 

ـ محـدوده درجـه سـوم       ۳ ،)فرهنگي و هنري در درون مجموعه بازار      
به لحاظ ارزشـهاي تـاريخي، فرهنگـي و هنـري در درون مجموعـه               (

ح است كه محدوده درجه سوم، شـامل دو بخـش           الزم به توضي   )بازار
بيـان ويژگيهـاي ايـن سـه زيـر           .شاخص تجـاري و مـسكوني اسـت       

 شـناخت   مجموعه و مقايسه آنها با يكديگر، عامـل بـسيار مهمـي در            
قبل   )۲نقشه شماره    ( .باشد مي مسائل مرتبط با محدوده مورد نظر     

ه از بعـضي    از مقايسه نوع فعاليتها الزم است كه هدف عمده اسـتفاد          
   .هاي بكار رفته را مورد بررسي قرار دهيمواژه

منظور آن دسته از فعاليتها است كه كاالي آمـاده          : ـ عمده فروشي  
    .دهدرا به فروشندگان جز ارائه مي

 منظور آن دسته از فعاليتهـا اسـت كـه كاالهـاي             :ـ خرده فروشي  
جـز ارائـه    آماده و مصرفي را مستقيماً در داخل مغازه بـه خريـداران             

    .دهدمي
شـود كـه بـا       معموالً به فعاليتهائي اطالق مي     :ـ فعاليتهاي توليدي  

  .دهـد پردازش و تغيير مواد، كاالهاي جديد با ارزش افزوده ارائه مـي           

مقايسه نوع فعاليتها در اين سه محدوده حاكي از آن است كه عمده             
فروشي در محدوده درجـه يـك، بـيش از دو محـدوده ديگـر اسـت                 

همچنـين   )عمده فروشان بـا انباريهـاي مربوطـه مـورد نظـر اسـت             (
فعاليتهاي توليدي در بخش درجه يك و درجه سـه بـيش از بخـش               

كه فعاليتهاي خـرده فروشـي را در خـود جـاي داده             . درجه دو است  
از طرفي بيشترين ميزان انباريهاي نـامعلوم و متـرو كـه در دو              . است

بـراي كـشف ايـن ابهـام در          .بخش درجه يك و درجه سه قرار دارند       
علت وجودي انبارها بايد به اين نكته توجه داشت كه بازارهـا اساسـاً              
حدود و قلمرو خود را گسترش داده و تغيير مي دهند، از سوي ديگر          

   .اصوالً فعاليت عمده فروشان با انبارهاي مربوطه قابل توجيه است
 نمايشگاه ارائه   خرده فروشان وابسته به عمده فروشان بوده و در واقع         

كاالهاي آنها هستند، لذا مكان عمده فروشان را بايد در كنـار خـرده              
در بازار قزوين كالبد عمده فروشي عمـدتاً در         . فروشان جستجو كنيم  

 ولي بـه داليـل متعـدد، اكنـون          محدوده درجه يك قرار گرفته است     
مورد توجه عمده فروشان نيست و يا كمتـر مـورد توجـه اسـت لـذا                 

 خـرده فروشـيها در ايـن بخـش و تبـديل آنهـا بـه انبـار و                    پيشروي
اي از توليد در اين بخش      همچنين گونه . پاركينگ مشاهده مي گردد   

با تفاسير فوق     .خورد كه متعاقباً به آن خواهيم پرداخت      به چشم مي  
آيا  الذكر اين سوال مطرح است كه مكان عمده فروشي ها كجاست؟          

آمـارگيري از    تـشخيص هـستند؟   در حدود قلمروهاي گسترش قابل      
خيابان مولوي و امام خميني بيانگر آن است كه لبـه غربـي خيابـان               

% ۱۵فعاليت توليدي،   % ۱۸فعاليت عمده فروشي،    % ۲۹مولوي داراي   
فعاليتهـاي كـاذب    % ۱۳خـرده فروشـي و      % ۵/۲۴مترو كه و بـسته،      

 درصد خرده فروشيهاي ضلع غربي خيابان مولوي را         ۲۹و اگر     .است
درصد عمده فروشي در سراها و كاروانسراهاي محدوده درجه         % ۳۵ا  ب

يـابيم كـه عمـده فروشـان هنـوز در بـازار             يك مقايسه نمائيم در مي    
حضوري فعال دارند، اما نه در كالبد قديمي بازار بلكه در لبه خيابان             

  .هاي بـازار مـستقر هـستند      مولوي، شهيد انصاري و همجوار با راسته      
 گذشته در شـرق بـازار، بـصورت سـراو كاروانـسرا             عمده فروشان در  

مستقر بودند ولي امروزه در غرب و جنوب آن در كنار خيابان مستقر             
بـه همـين    .باشـد شده اند و اين انبارهاي نامعلوم متعلق به آنهـا مـي           

دليل مجموعه بازار بنا بر ماهيت خـود از فـضاهاي موجـود حـداكثر               
 بـا كليـه     ۱ت كه محدوده درجه     برد و به اين دليل اس     استفاده را مي  

ابنيه ارزشمند خود، در ارتباط با حداكثر سودآوري اجين شده و بـه             
عمده فروشـي   . انبار، پاركينگ و فضاهايي نظير آن تبديل شده است        

خورد و بخش خـرده فروشـي    كمتر به چشم مي۱در محدوده درجه  
 و آنهـا را     ها پيشروي خود را به سراها و كاروانسراها كشانده        در راسته 

به صورت تركيبي از عملكرد عمده فروشي و خـرده فروشـي تبـديل              
اكنـون  . نموده و حتي توليد را به ايـن بخـش متمايـل كـرده اسـت               

  .ضروري است كه ماهيت اين نوع از توليد را مورد ارزيابي قرار دهيم
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بندي شده در بازار سنتي هاي درجه محدوده.۲نقشه شماره
            قزوين

  ۳و۲و۱ مروری بر فعاليت های توليدی مناطق .۷
  :۱فعاليتهاي توليدي در محدوده درجهاهم  .۱-۷

ـ كارگاه هاي نجاري، در و پنجره سازي، آهنگـري، تراشـكاري، ورق             
چـرخ بـراي   (كاري، حلبي سازي، كارگاه هاي مسگري، چرخ سـازي       

ري كـه شـايد     ، اره سـازي، كابينـت سـازي و رنـگ كـا            )باربران بازار 
 سـاخت صـنايع     - .توان مجموعه آنها را محصوالت فلـزي ناميـد         مي

دستي چوبي، منبت كاري، قابسازي، آجيل سـازي، شـيريني پـزي،            
ــ   .توان در رديف مواد غـذايي دسـته بنـدي كـرد         مي خشكه پزي را  

 بـافي،   دوزي، پنيه دوزي، مـوج بـافي، جـوراب        توليدي لباس، لحاف    
بي و پـشتي دوزي را مـي تـوان در رديـف             كارگاه نخ ريسي و نخ تـا      
انـواع تعميـرات از قبيـل تلفـن، وزنـه و             - .پوشاك و پارچه قرار داد    

اگر با دقت به اين كاربري ها  .ترازو، لوستر، رفوگري فرش و نظاير آن
و فعاليتهاي توليدي توجـه كنـيم مـي تـوانيم پـاره اي از آنهـا را از                   

ه هاي مسگري، چرخ سـازي،      كارگا .شرح زير تميز بدهيم   به  سايرين  
قفس سازي، لحاف دوزي، پنبه زني، موج بافي، كارگاه نـخ ريـسي و              

وجود اين  .نخ تابي، تعميرات وزنه و ترازو و رفوگري فرش و نظاير آن
فعاليتها حاكي از مراجعه مشترياني از روستاها و اقشار كـم درآمـد و            

آنهـا  متوسط شهري است و چه بـسا ايـن محـصوالت عمـدتاً بـراي                
  .ساخته مي شود

  
  

    

فعاليتهاي عمده 
  فروشي

كاالهاي مورد استفاده   انبار
  شهرنشينان و روستانشينان

انبارهاي 
نامعلوم 

  )واحد(

انبارهاي   انبارهاي معلوم
  متروكه

جمع 
واحدهاي 
  عمده فروش

  نتيجه گيري

بزازي، مسگري،   ۱محدوده درجه 
كوبندگي، كاالهاي چوبي، 

 پنبه زني و لحاف دوزي،
  )واحد۷(حلبي سازي 

دفترخرما فروشي و دفتر شركت 
قند، دفتر فروش برنج، مواد 

غذايي، روغن نباتي و كبريت، 
خواروبار، محصوالت بهداشتي، 

دفتر نامعلوم، تخمه، چوب 
فروشي، حق العمل كاري، لبنيات 

 ۲۷( و خشكبار، اجناس آهني
  )واحد

برنج، قماش، لوازم منزل،   ۱۲۷
و لباس، خرازي، بلور 

چيني، مواد غذايي، آرد، 
قنادي، گوني، خرما، 

جوراب، تخمه، لوستر، 
ميوه، آهنگري، كبريت 
فروشي، لوازم التحرير 

  )واحد۳۹(

اكثريت كاالها،   ۲۷  ۱۱۶
مورد استفاده 

روستانشينان و 
  شهرنشينان

اكثريت كاالها،   ۶  ۸۷  ـ   ۷۵  ) واحد۵(عمده فروشي برنج   ـ  ۲محدوده درجه 
مورد استفاده  

وستانشينان و ر
  شهرنشينان 

لوازم اتومبيل،   ۷  ـ  ـ   ۳محدوده درجه 
باطريسازي، لوازم 

  ) واحد۳( خانگي

اكثريت كاالها،   ـ  ۱۷
مورد استفاده 

روستانشينان و 
  شهرنشينان

بدنه غربي خيابان 
  مولوي

خواربار، حق العمل كاري،   ـ
حبوبات، برنج، قند، تخم مرغ، 

  ) واحد۲۴(دفتر نامعلوم 

اكثريت كاالها،   ۳۴  ۱۸  ۳  ـ 
مورد استفاده  
روستانشينان و 

  شهرنشينان
بدنه شمالي خيابان 

  امام خميني
اكثريت كاالها،   ـ  ۱۶  ـ  ـ  ـ  ـ

مورد استفاده 
روستانشينان و 

  شهرنشينان

 د بررسيهاي موردر زير مجموعه) شهرنشين و روستانشين(هاي عمده فروشي مقايسه فعاليت. ۱جدول 
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  ۲فعاليتهاي توليدي در محدود درجه  .۲-۷

خراطي، الك سازي، حلبي سازي، چراغ سازي، ريختـه گـري، قفـل             
نجاري، اره سازي، خيـاطي، كفاشـي، سـراجي و در كنـار آن              سازي،  
 . و رفوگري فرش    تلويزيون تي نظير ساعت سازي، تعمير راديو،     تعميرا

 مـشتري   ،اقشار روستايي كم درآمـد و اشـخاص بـا درآمـد متوسـط             
چنين كاالهايي هستند و اين فعاليتهاي توليدي نيز در رابطه با ايـن             

بازارها نيز محل مراجعـه همـين       ه  يعني راست . (اقشار عمل مي كنند   
 ۳حال اگر بـه فعاليتهـاي توليـدي محـدوده درجـه             . .)اقشار هستند 

توجه كنيم تاثير همجواري با خيابـان هـا در آنهـا بـه خـوبي قابـل                  
فعاليتهايي نظير مهرسـازي، صـحافي، بـاطري سـازي،         .مشاهده است 

يي تعميرگاه و كانال كشي و نصب كولر و عكاسي از جملـه فعاليتهـا             
هستند كه خدمات خود را به كليه شهرنشينان عرضـه مـي كننـد و               

با بررسي فعاليتهاي توليدي    .اندعمدتاً در ربط با نياز آنها شكل گرفته       
تعمير ضبط صوت، تعمير تلويزيـون،      : لبه غربي خيابان مولوي شامل    

ساعت سازي، تعمير لوازم خانگي، خياطي، چراغ سازي، در و پنجره           
فعاليتهاي توليدي لبه شمالي خيابان امـام خمينـي         سازي و بررسي    

قاب سازي، كفاشي، كليد سازي، عينك سازي، تعميـر تلفـن،           : مانند
با توجه به ايـن كـه اكثـر          .ساعت سازي، همان نتايج بدست مي آيد      

دهنـد و  مـي  اهالي شهر قزوين را اقشار متوسط و كم درآمد تشكيل      
حـوزه نفـوذ را نيـز بـر آن          اگر اقشار روستايي و ساكنان روسـتاهاي        

هاي واقعي خود، كنيم كه بازار قزوين با محدودهبيفزاييم مشاهده مي
حوزه نفوذش ارتبـاط نزديـك      هنوز با بخش اعظم شهر ور وستاهاي        

ترين بخش اقتصادي شهر است كه از تمامي فضاها         دارد و هنوز قوي   
  .بردمياطراف خود حداكثر بهره را براي ادامه حيات خويش  و كالبد

  
   هاي بازار قزويننوع كاربريها شامل خرده، عمده و غيره در محدوده. ۲جدول 

  همان مآخذ
خرده   نوع فعاليت .

  فروشي
عمده 
  فروشي

انبار عمده 
  فروشي

انبارهاي 
  نامعلوم

انبار متروكه 
  و بسته

كاذب يا 
  ضايعات

فعاليت هاي 
  توليدي

  %۵/۱۶  %۲  %۵/۱۷  %۱۹  %۵/۷  %۵/۳  %۳۴  ۱محدوده درجه 
  %۵/۴  -  %۷  %۶  -  %۵/۰  %۵/۸۲  ۲محدوده درجه 
  %۲۳  -  %۱۹  %۵/۱۲  -  -  %۵/۴۵  ۳محدوده درجه 

  %۱۸  %۱۳  %۱۵  %۵/۰  -  %۲۹  %۵/۲۴  بدنه غربي خيابان مولوي
                          %۵/۹  -  %۱۹  -  -  -  %۵/۷۱  بدنه شمالي خيابان امام
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محدوده درجه 1 محدوده درجه 2 محدوده درجه 3

       
   مقايسه مبدا مراجعه مشتريان به بازار.۱نمودار           

  همان مآخذ               
  

  
كه روستائيان  مقايسه مبداء مراجعه مشتريان به بازار بيانگر آن است          

ــه محــدوده درجــه اول و دوم   ــزوين ب ــه ق     ســراها و (اطــراف و حوم
كنند و بـرعكس بـه ايـن        بيش از محدوده سوم مراجعه مي     ) هاراسته

سوم كه فعاليتهاي همجوار با خيابان دارد بيشتر اهالي شهر          محدوده  
  .كنندقزوين مراجعه مي

ع فعاليتهـا بـر   اين آمار تاييد كننده نتايجي اسـت كـه در بخـش نـو             
) رهن و اجـاره (همچنين ميزان تصرف از نوع سرقفلي      .شمرده شدند 

  . از دو محدوده ديگر بسيار بيشتر است۱در محدوده درجه 
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محدوده درجه 1 محدوده درجه 2 محدوده درجه 3

  
 مقايسه نوع فعاليت ها .۲نمودار 

  همان مآخذ

مبداء مراجعه 
  مشتريان

روستاهاي حومه و   قزوين
  فاطرا

ساير 
  شهرها

  %۱  %۳۶  %۶۳  ۱محدوده درجه
  -  %۵/۳۵  %۵/۶۴  ۲محدوده درجه 
  -  %۲۶  %۷۴  ۳محدوده درجه 

  %۳/۰  %۵/۳۲  %۶۷  ميانگين

مراجعه مشتريان به محدوده های  مختلف از بازار . ۳جدول
 قزوين



  ۲۵                                                                 ها و استنتاج پيشنهادهائي در راستاي ساماندهي بازار سنتي شهر قزوينه تحليل دادهبرداشت، شيو
 

  ی مورد مطالعه در محورهای موردنظرنوع فعاليتها. ۳جدول 

  
  در زير مجموعه هاي مورد بررسي) روستانشين و شهرنشين( مقايسه فعاليت هاي توليدي به تفكيك .۴جدول 

  همان ماخذ
كاالهاي مورد استفاده روستانشينان   فعاليت هاي توليدي

  نوع و تعداد) غالباً(
كاالهاي مورد استفاده 

  نوع و تعداد) غالباً(شهرنشينان 
واحد 
  جمع

  نتيجه گيري

نجاري، لحاف دوزي، پنبه زني، رفوگري فرش،   ۱محدوده درجه 
پشتي دوزي، كوبندگي مواد غذايي، كارگاه 
نجاري، در و پنجره سازي، كليد سازي، 

تعميرات وزنه و ترازو، رفوگري، قفس سازي، 
كارگاه مسگري، كارگاه نخ ريسي و نخ تابي، 

افي، اره چرخ سازي، سفيد گري مس، موج ب
  ) واحد۸۶(سازي 

آهنگري، تراشكاري، كابينت سازي، 
تعمير تلفن، تابلوسازي، منبت كاري، 
رنگ كاري، جوراب بافي، ورق كاري، 
حلبي سازي، تعمير لوستر، توليدي 
لباس، آجيل سازي، اره سازي، 

شيريني پزي، صنايع چوب دستي، 
  ) واحد۲۴( قاب سازي

كاالهاي ارائه شده در   ۱۱۰
خش مورد استفاده اين ب

  )غالباً(روستا نشينان 

الك سازي، چراغ سازي، خراطي، سنگ   ۲محدوده درجه 
تراشي، نجاري، رنگرزي، رفوگري فرش، 

  ) واحد۱۶(سراجي، تعمير طال، آاليش دامي 

كفاشي، ساعت سازي، حلبي سازي، 
ريخته گري، قفل سازي، خياطي، 
آهنگري، اره سازي، قنادي، 

كار راديو و راديوسازي، تعمير
  )واحد۴۲(تلويزيون 

كاالهاي ارائه شده در   ۵۸
اين بخش مورد استفاده 

  )غالباً(شهرنشينان 

كفاشي، خياطي، مهرسازي، صحافي،   ) واحد۵(كارگاه نجاري، رفوگري فرش   ۳محدوده درجه 
باطريسازي، كانال كشي و نصب 
كولر، كيف دوزي، شيريني پزي، 

  ) واحد۲۵(تعميرگاه، عكاسي 

كاالهاي ارائه شده در   ۳۰
اين بخش مورد استفاده 

  )غالباً(شهرنشينان 

بدنه غربي خيابان 
  مولوي

 ۷(چراغ سازي، سفيد گري، در و پنجره سازي 
  )واحد

تعمير تلويزيون و ضبط صوت، 
ساعت سازي، تعمير لوازم خانگي، 

  ) واحد۱۴(خياطي 

كاالهاي ارائه شده در   ۲۱
اين بخش مورد استفاده 

  )غالباً(ان شهرنشين
قاب سازي ، كفاشي، تعمير تلفن،   ) واحد۳( چراغ سازي، كليدسازي، عينك سازي  بدنه شمالي خيابان امام

  ) واحد۵( ساعت سازي
كاالهاي ارائه شده در   ۸

اين بخش مورد استفاده 
        )غالباً ( شهرنشينان
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محدوده درجه 3 محدوده درجه 1 محدوده درجه 2 محدوده درجه 3

   مقايسه محل تهيه كاالهاي موجود در بازار. ۳نمودار   
  ن ماخذهما

                                                 
 .منظور بخش تجاري اين محدوده است ] ∗[

خرده   نوع فعاليت
  فروشي

عمده 
  فروشي

انبار عمده 
  فروشي

انبارهاي 
  نامعلوم

انبار متروكه 
  و بسته

كاذب يا 
  ضايعات

فعاليت هاي 
  توليدي

  %۵/۱۶  %۲  %۵/۱۷  %۱۹  %۵/۷  %۵/۳  %۳۴  ۱محدوده درجه 
  %۵/۴  -  %۷  %۵/۵  -  %۵/۰  %۵/۸۲  ۲محدوده درجه 
  %۲۳  -  %۱۹  %۵/۱۲  -  -  %۵/۴۵  ∗۳محدوده درجه 

  %۵/۱۴  %۶/۰  %۵/۱۴  %۵/۱۲  %۵/۲  %۵/۱  %۵۴  ميانگين

   مقايسه محل تهيه كاالهاي موجود در بازار.۵جدول 
  همان مآخذ

محل تهيه 
  جنس

 ساير شهرهاي  قزوين  تهران
  ايران

روستاهاي 
  اطراف

محدوده 
  ۱درجه 

۳۰%  ۴۷%  ۱۴%  ۹%  

محدوده 
  ۲درجه 

۵۱%  ۴۱%  ۴%  ۴%  

محدوده 
  ۳درجه 

۵۷%  ۵/۳۸%  ۵/۴%  -  

  %۵/۴  %۵/۷  %۴۲  %۴۶  ميانگين
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محدوده درجه 1 محدوده درجه 2 محدوده درجه 3

مقايسه محل تهيه كاالهاي موجود در بازار بيانگر آن است كه بيشتر            
 از قـزوين و روسـتاهاي اطـراف آن          ۱اجناس موجود در بخش درجه      

تهيه مي شود و اين بخش بيشتر بـه اقتـصاد منطقـه خـود وابـسته                 
به ميزان كمتـري    اين مسئله    ۳ و   ۲ر چند در محدوده درجه       د .است

 روي هم رفته بيانگر آن است كه بازار قـزوين در   شود اما  مشاهده مي 
 اجناس شهرهاي ديگر بخصوص تهران      هر سه بخش كامالً وابسته به     

   نيست و به اقتـصاد منطقـه نيـز تكيـه دارد و از آن طريـق حمايـت                  
   .ودشمي

هـا،  راي دريافت تصوير واقعي تري از قلمرو گسترش خـرده فروشـي           
 محصوالت   مصرف كنندگان  يدي و  تول ايها و فعاليت  هعمده فروشي 

  و )شهرنـشينان اعم از كاالهاي بومي مورد استفاده روستائيان و يـا           (
 و  ۳و۲و۱درجه  (اي مورد بحث    درصد پراكنش اين كاالها در محدوده     
بررسـي  ) يابـان امـام خمينـي     در لبه خيابان مولوي و لبه شـمالي خ        

  . ضروري استجداول تطبيقي صفحات بعد
ه در اين سه محدوده بيانگر آن است كـه درصـد            مقايسه كيفيت ابني  

 كـه   ۳ و   ۱بناهايي كه خرابي كم تا زياد دارند در دو محدوده درجـه             
 ۲است بيش از محـدوده درجـه        ... محل استقرار كاروانسرها و سراها      

اين مـسئله بيـانگر      .باشدكه محل استقرار راسته هاي بازار است، مي       
اري از آنها در راسته هاي بـازار        آن است كه رسيدگي به بناها و نگهد       

بيشتر است و همچنين ساخت و سـازهاي جديـد در ايـن محـدوده               
بيشتر صورت گرفته اسـت و بـرعكس عـدم رسـيدگي بـه بناهـا در                 

  . خورد بيشتر به چشم مي۳ و ۱محدوده درجه 
  

  
  
  
  
  
  

  
   مقايسه كيفيت ابنيه.۴نمودار 

  
  "ان مآخذهم "مقايسه كيفيت ابنيه: ۶جدول 

  
مقايسه نوع مالكيت ها در ايـن سـه محـدوده بيـانگر آن اسـت كـه                  

ولتي و چند مالكيتي در بخش درجه       ـ د   مجموع ميزان مالكيت وقفي   
                                                 

  منظور بخش تجاري در اين محدوده است  ∗∗∗∗

اول بيشتر از دو بخش ديگر است و برعكس ميزان مالكيت شخـصي             
   .ها بيشتر استدر بخش دوم از ساير بخش

مقايسه نوع تصرف در اين سه محدوده بيـانگر آن اسـت كـه ميـزان                
 ۱ بيشتر است و در بخش درجه        ۳ و   ۲تصرف از نوع ملكي در بخش       

  .بسيار كمتر است
 موجود در سه محدوده از بازار قديم قزوين در          تترين مشكال دهـ عم 

پرسشنامه هـاي    ها، مطالعات و  جدول صفحه قبل ارائه شد از بررسي      
شود كه در مجموع مشكالت عمـده     محدوده بازار چنين استنباط مي    

مورد توافق همه، اعم از بازاريان، سـاكنان محـدوده بـازار و مراجعـه               
  . مي توان دسته بندي كردكنندگان را به شرح زير
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  ها  مقايسه نوع مالكيت. ۵نمودار 
هاي گروه مطالعات و مولف در طرح بهسازي و پرسشنامه: مآخذ

  ش. ه۱۳۷۹مرمت بازار قزوين 
 

   مقايسه نوع مالكيت ها.۷جدول 

  

هاي زيستي ناشي از گرد و غبار در محيط، نامناسب بودن آلودگي
ها، گرد و غبار ها، دود گرمابهكف معابر، گل و الي، دود اتومبيل

وش و سوسك، هاي زيستي ناشي از وجود مـ آلودگي %۳۰نجاريها 
عدم رعايت نظافت، عدم رعايت بهداشت فردي و اجتماعي و معضل 

هاي عمومي و غيره فاضالب و چاههاي آب و عدم وجود آبريزگاه
ها، موتورها، هاي صوتي ناشي از سروصداي اتومبيلـ آلودگي% ۳۵

ـ سد % ۵/۱۵. ها، بلندگوهاي تبليغ  و غيرهسازيآهنگري و حلبي
ها، گدايان، مشاغل اگون به وسيله كوپن فروشمعبر به طرق گون

هاي حجيم كاال كه در حريم هاي حمل كاال و بستهكاذب، گاري
  .شوندعابرين تخليه مي

                                                 
  . منظور بخش تجاري در اين محدوده است∗∗∗∗

  چندمالكيتي  دولتي  وقفي  شخصي  نوع مالكيت
  %۵/۸  ۱۵  %۴۲  %۵/۳۴  ۱محدوده درجه 
  %۱۵  %۸  %۱۳  %۶۴  ۲محدوده درجه 
  %۵/۳۲  %۵/۳  %۵  %۵۹  ∗۳محدوده درجه 

  %۱۹  %۵/۸  %۲۰  %۵/۵۲  ميانگين

ـ  قابل قبول نوسازـ  كيفيت ابنيه
  قابل نگهداري

  خرابي كم تا زياد

  %۵/۴۵  %۵/۵۴  ۱جه محدوده در
  %۵/۱۶  %۵/۸۳  ۲محدوده درجه 
  %۵/۴۳  %۵/۵۶  ∗۳محدوده درجه 

  %۳۵  %۶۵  ميانگين
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 مشكالت عمده موجود در سه محدوده از بازار سنتي شهر قزوين. ۶نمودار 

 
ها و گذرها و حجم زياد ز عرض كم راستهـ ترافيك ناشي ا% ۵/۸  

ـ عدم رسيدگي به % ۵/۲هاي اجتماعي ـ ناهنجاري% ۶رفت و آمد 
ـ نداشتن نور و تهويه مناسب % ۲بناهاي قديمي و متروكه شدن آنها 

ـ بايد اذعان كرد كه % ۵/۰ـ عدم وجود امكانات آتش نشاني % ۲
و سوم با يكديگر ها، در سه محدوده درجه اول، دوم انواع آلودگي

وان بطور تهاي خود را دارد كه ميمتفاوت است و هر بخش ويژگي
هاي زيست محيطي نه تنها كل اما آلودگي. موردي به آنها پرداخت

هاي بالفصل دهد بلكه محدودهمحدوده بازار را تحت الشعاع قرار مي
   .شودرا نيز شامل مي

رعايت بهداشت ـ وجود موش ناشي از عدم رعايت نظافت، عدم 
فردي و اجتماعي و عدم وجود فاضالب و وجود آبهاي آلوده در 

معضلي اساسي  )۱محدوده درجه (محدوده سراها و كاروانسرها 
 سال قدمت ۷۰اكثر بناهاي موجود در اين منطقه بيش از ـ .است

اند و همچنين اكثر دارند و غالب آنها از خشت و آجر ساخته شده
كه . ده به مواد غذايي و خواربار اختصاص دارندانبارها در اين محدو

تداخل اين امور با معضل فاضالب و انباشت زباله و عدم رعايت 
باشد و به همين دليل بهداشت زمينه مناسب جهت تكثير موش مي

است كه موش به عنوان يك معضل زيست محيطي از سوي اكثريت 
 اين امر كهطرح شده است و با توجه به ساكنين و كسبه بازار م

 داراي ۱عمده ابنيه واقع در محدوده بازار و باالخص محدوده درجه 
مالكيت وقفي، دولتي و چند مالكيتي هستند و نوع تصرف هم عمدتا 

 كمتري دارند  سرقفي است لذا مالكين شخصي حضوربه صورت
مستقيم محيط را متوجه كسي طبعا اين شرايط خاص مسئوليت 

رهاي ايران داراي نظامهاي متفاوتي بوده اند  در گذشته بازا.كندنمي
از . كه در عرض يكديگر حركت كرده و همديگر را كامل مي كردند

توان به نظامهاي صنفي، خدمات رساني، ارتباطي، فرهنگي جمله مي
در هر دوراني كه به توليد بها داده شده است . و غيره اشاره كرد

از طرفي هر زمان . ستتجارت نيز نظم و سامان به خصوصي يافته ا
كه رونق اقتصادي برمبناي ساختارهاي واقعي شهر بنا شده، نوعي 
  استحكام و ثبات را در تجارت شاهد هستيم و نظامهاي عمل 

٣ ٢ ١ 
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       كننده در بازار، در يك انسجام ناپيدا در يكديگر ادغام شده و عمل 
ا كردند و حضور كالبد معماري و فضاهاي شهري متناسب و زيبمي

يكي از شواهد اين مدعا است كه بقاياي آن در قزوين قابل مشاهده 
اند عكس ها غالب شدهاست و هر زماني كه سستي رخ داده و كاستي

  . كنيماين پديده را مشاهده مي
ترين نارساييها و مشكالت را شناسايي براي اين كه بتوانيم عمده

       ازار قزوين نماييم ابتدا به جستجو و بررسي اين نظامها در ب
  .پردازيممي
  

  هاي مختلف موجود در محدوده بازار قزويننظام. ۸
  نظام خدمات رساني. ۱-۸

نظام خدمات رساني را مي توان به دو بخش خدمات زيربنايي و ساير 
منظور از نظام خدمات رساني زيربنايي، همـان         :خدمات تقسيم كرد  

فاضالب، آب، بـرق،    يعني داشتن شبكه    (تاسيسات و تجهيزات است     
آنچه از شواهد فوق موجود بوده       .و سيستم دفع زباله   ...) گاز، تلفن و    

بال استفاده مانده، نابود شده و يـا بـه بـدترين شـكل ممكـن مـورد                  
ــ   :استفاده قرار مي گيرد از جمله به موارد زير مي توان اشـاره كـرد      

ــ   .تندآب انبارهاي موجود در بازار در حال حاضر فاقد كاربري هـس           
 .ها غالباً مسدود شده و يا بصورت متروك، رها شده است          مسير قنات 

ـ وضعيت چاه هاي فاضـالب محـدوده، بـه شـدت نابـسامان و غيـر                 
اصولي است و به شيوه هاي نامناسب و غير بهداشتي مورد اسـتفاده             

   .گيردقرار مي
ها اجـراء شـده اسـت و        ها و راسته  ـ گاز رساني فقط در بعضي از سرا       

انـشعابهاي  (هاي برق ـ سيم . از بازار فاقد اين خدمات است خشهائيب
  و تعدد كنتورهـا در بعـضي سـراها زمينـه سـاز خطـرات               ) غير مجاز 

   .گردداي براي مجموعه قلمداد ميبالقوه
           .ـ عـدم وجـود سيـستم و مكـان مـشخص بـراي جمـع آوري زبالـه                 

-مـي ) راسـته عالفهـا   (ره بار   ـ بيشترين ميزان زباله در بازار ميوه و ت        

  .باشد
هاي بهداشتي بـازار بـسيار كـم بـوده و پاسـخگوي             ـ تعداد سرويس  

   .باشدجمعيت روز بازار نمي
مـسجد النبـي آن را       سرويس بهداشتي     از ـ استفاده بيش از ظرفيت    

   .به يكي از نقاط آلوده و مشكل زا تبديل كرده است
ـ سيستم اطفاء    . در محدوده  ـ كمبود استقرار نيروهاي انتظامي بازار     

حريق بازار ناقص بوده و فقط يك پست آتـش نـشاني در كـل بـازار                 
   .موجود است

 .ـ فضاي سبز موجود و توسعه احتمالي آن مورد توجـه نبـوده اسـت              
جدول ساير خدمات ارائه شده در بازار قزوين بيانگر چنـد نكتـه بـه               

 اطـراف آن    ــ مجموعـه بـازار قـزوين و خيابانهـاي           :شرح زير اسـت   
حداكثر استفاده را از فضاهاي موجود مي كننـد، آنهـا را در خـدمت               

ماننـد  . كننـد خود گرفته و خدمات مورد نيـاز را از آنهـا تـامين مـي              
ـ فـضاهاي سـبز      . اتومبيل از سراها و كاروانسراها براي توقف     استفاده  

ـ  .ندبازار در جهت تامين توقفگاه اتومبيل و بارانداز كاال از بين رفته ا
باراندازها تغيير كاربري داده و غالباً به كارگاه تبديل شـده انـد و بـه                

جاي آن، فضاهاي ديگر به عنوان فضاهاي بارانداز مورد استفاده قـرار            
   .گيرندمي

ـ برف اندازها حذف شده و كاربري هاي ديگري جايگزين آنها شـده             
وري ضمن اين كه كمبود برف انداز به عنوان يـك فـضاي ضـر             . است

  .كامالً مشهود است
ه ـ به طور كلي بازار سعي كرده تا در درون خود، بدون نظام و قاعـد               

 مختلف ايجاد نمايـد ولـي عمـال         معيني نيازهاي خدماتي را به طرق     
بعضي از ايـن خـدمات از قبيـل خـدمات فرهنگـي، اوقـات فراغـت،                 
  .خدمات بهداشتي، درماني و نظاير آن بسيار محدود و يا وجود ندارند

ـ بازاري كه با كـل شـهر كـار مـي كنـد بـه دليـل كثـرت مراجعـه                      
روستائيان و اقشار كم درآمد و متوسط نيازمند خدمات بسيار وسيع           

   .باشدتري است كه وضع فعلي به هيچ عنوان جوابگوي آن نمي
براي درك ميزان و نوع خدمات بازار قزوين در ربط با كـل شـهر بـه                 

محلـه   (۱۴محله  « :كنيماجعه مي  مر ۱۳۶۹گزارش طرح جامع سال     
بر، موسـسات  اهـاي عمـده معـ   ، محل استقرار بازار شهر، شـبكه     )بازار

حمل و نقل، تاسيسات و تجهيزات شهري، مراكـز صـنعتي و امـاكن              
   .مذهبي است

، بيشتر تعمير گاه ها و خدمات اتومبيـل،      )۱۴محله  (در اين محدوده    
اند و محـل اتـصال و عبـور         بنگاه ها و باراندازهاي شهر استقرار يافته      

اين منطقه همچنين فاقد فضاي سبز و فاقد         .ريانهاي اصلي هستند  ش
  :در جاي ديگر همـان گـزارش آمـده اسـت            ٦».كاربري ورزشي است  

شهر قزوين به عنوان محل تالقي سه شريان عمده ارتباطي كـشور،            «
مـسافران كـه از محـور        .نقش ويژه اي در شبكه راه اي منطقـه دارد         

نمايند اغلب براي صـرف غـذا و        ت، قزوين، تهران تبريز، عبور مي     رش
هاي ايـن شـهر و پيرامـون آن         تعميرات احتمالي اتومبيل از سرويس    

   ».كننداستفاده مي
همچنين در گزارش طرح احياء محله حاج چـروك در بـازار قـزوين              

مراجعـات انبـوه خريـداران      « :مهندسان مشاور شمسه چنـين آمـده      
كنند، بـازار را بـه      ر روزه به شهر و بازار آن مراجعه مي        روستايي كه ه  

اقتـصاد   .ان كانون رفت و آمد و سـفرهاي شـهري درآورده اسـت            وعن
شهر قزوين و اقتصاد خانوار آن در شـرايط كنـوني بيـشتر سـاكنين               
شهر مخصوصاً طبقـات متوسـط و پـائين را جهـت خريـد كاالهـاي                

 . رده استمصرفي مورد نياز به بازار سنتي وابسته ك

به دليل عدم كارآيي ساير مراكز تجاري و اقتصادي شـهر در عرضـه              
كاال و عدم توان رقابت با سيستم بازار سنتي به داليل مـشابه ديگـر،      
 قسمت اعظم بار عرضه و خريد در بـازار و حـول و حـوش آن انجـام                 

هـاي پيـشين    همچنين بررسي اين مطالعـات در بخـش        ۱»۶.گيردمي
تائيان و اقشار طبقه متوسط و پـائين در ارتبـاط و            نشان داد كه روس   

   .تردد روزانه به بازار شهر قزوين هستند
گيريم كه در گذشته، محـدوده      هاي قبلي چنين نتيجه مي    از بررسي 

بازار، خدمات مورد نياز را در كنار خود ايجاد كرده بود كه عـالوه بـر                

                                                 
  ۱۳۶۹ شارمند، گزارش طرح جامع سال  مهندسين مشاور.۵
  ۱ش جلد ۱۳۷۲  مهندسين مشاور شمسه، گزارش طرح احياي محله حاج چروك .۶
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نيز از آن استفاده    بازار، ساير محالت اطراف و تردد كنندگان به بازار          
اي ديگر اسـت و بايـد بـه ايـن           ولي امروزه وضع به گونه    . اندكردهمي

مسئله توجه داشت كه خدمات رساني به بـازار نيازمنـد همكـاري و              
 دارند و از    اشتراك نظر همه آنهايي است كه به نوعي در بازار فعاليت          

 ســازمانها و ، همچنــين نيازمنــد همكــاريشــوندآن بهــره منــد مــي
   .هادهاي قانوني كشور استن
  

  :نظام عبور و مرور در محدوده بازار قديم قزوين. ۲-۸
در بازار قزوين و اطراف آن هيچگونه نظام مطالعه شـده و اصـولي از               

   .عبور و مرور وجود ندارد
ها و چهارپايان بوده اند بسيار بـاالتر    ـ معابر بازار كه مكان عبور پياده      

     و عبــور و مــرور ســواري، وانــت بــار، از ظرفيتــشان مــورد اســتفاده
هاي دستي، ميني بوس، و غيره قرار مي گيرند به نحوي كـه از   گاري

 وانت بار تردد مي ۳۵ تا ۳۰هر دهانه ورودي در برخي از ساعات روز 
    .كند

خيابـان امـام خمينـي، مولـوي و         (ـ كشش خيابانهاي اطـراف بـازار        
د تردد سواره در آنها وجـود       محدود است ولي تراكم و تعد     ) پيغمبريه

و يكي از اهداف عمده طرح بافـت قـديم شـهر قـزوين تعيـين                . دارد
تراكم هاي محدود در اين شريانها به موازات سـاير اقـدامات خواهـد              

   .بود
  هـاي سـنگين گـاه وارد پيـاده روهـا           ماشـين  ـ در خيابان هاي فوق      

ازه توقف  هاي كم عرض جلوي مغ    شوند و ميني بوس ها در راسته      مي
   .كنندمي

ـ سراها و كاروانسراها به دليل داشتن فـضاي گـشاده و چنـدين راه               
انـد،  ورود، به محل توقف خودروهاي كسبه و مراجعين تبـديل شـده           

 ۱۸۹ وانت و    ۶۱بطوريكه در سرا و كاروانسراي محدوده طرح حداقل         
ماشين سواري توقف روزانه مي كنند، و اين در حـالي اسـت كـه در                

   .هاي مناسب بسيار كم است بازار پاركينگاطراف
    ـ در هنگام تخليه بار، براي توقف اتومبيل ها مشكالت زيادي ايجـاد             

  .شودمي
ـ ورود به باراندازها با كاميون، چرخ دستي، وسـائط نقليـه سـبك و               
وانت بار و خروج آن با چرخ دسـتي، وانـت بـار و موتـور سـه چـرخ                    

    .صورت مي گيرد
دش و عبور كاال، انسان و ماشين با مشكل همراه است و            ـ تداخل گر  

    .اغلب بوسيله دستفروشان، اجناس و گاريها سد معبر ايجاد مي شود
ـ عمده فروشان و خرده فروشان و ساير كسبه بازار براي باراندازي و             
توزيع كاال مرتبا با انواع وسائط نقليه به داخل راسته ها، معابر اصـلي           

        .و كاروانسراها را مي يابندو فرعي، سراها 
ـ آلودگي زيست محيطي و صـوتي حاصـل از ايـن تـردد سـواره در                 

ام و اغتـشاش از سـاير   و ازدحـ محدوده پياده شهري از بـازار سـنتي      
ــ در مـورد سـراها و كاروانـسراها نيـز كـه               .عوارض اين مساله است   

اشـند،  منطبق با آثار ارزشمند تاريخي و معماري بازار قـزوين مـي ب            
هاي زيست محيطي، روند فرسـايش آنهـا را         عوارض صوتي و آلودگي   

   .كنندهمراه ساير عوامل تسريع مي

  :نظام قيمت گذاري در عرصه هاي بازار. ۳-۸
در اين رابطـه معيارهـاي متنـوعي براسـاس قـسمت هـاي مختلـف                

و كالبدي، برنظام قيمت گذاري بازار حاكم است كه در ميان كـسبه             
و اينـك بـه       . زمان به قواعد شفاهي تبديل شده است       تجار در طول  

  .آنچه از جانب خود كسبه بازار اظهار شده اشاره مي كنيم
  

  : عوامل موثر در تقابل ارزش مادي مغازه ها.۱-۳-۸
ـ ارزان تر    .ـ ارزان تر شدن مغازه ها به نسبت دوري از چهار راه بازار            

ـ تقليـل قيمـت      .شهاسته طالفرو اشدن مغازه ها به نسبت دوري از ر       
هـا بـه    ـ ارزان تر شـدن مغـازه       .مغازه به نسبت كمتر شدن متراژ آن      

مغـازه هـا بـه      ـ تقليل قيمت     .نسبت دوري از راسته هاي اصلي بازار      
ـ تقليل قيمت مغازه ها بـه نـسبت           واي مغازه نسبت پرت بودن و انز    

 ـ تقليل قيمت مغازه ها بـه نـسبت دوري از           .تنگ تر شدن راسته ها    
ـ قيمت مغازه ها در سراها و كاروانسراها كمتر از           .دهانه ورودي بازار  

  .قيمت مغازه ها در راسته هاست
  

  : عوامل موثر در افزايش قيمت مغازه ها.۲-۳-۸
ــ    .ـ نزديكي مغازه بـه چهـار راه اصـلي بـازار             .ـ نوساز بودن مغازه   

 صـنف   ــ نـوع     .ـ بزرگ بودن مغـازه      .كاربري و فروش كاالهاي روز    
  .ـ استقرار مغازه در راسته اصلي بـازار         .كمياب در كاربري يك مغازه    

ـ استقرار مغازه هـا در راسـته هـاي      .ـ استقرار در راسته طالفروشها   
ـ نزديكي مغـازه      .ـ استقرار مغازه در دهانه هاي ورودي بازار         .اصلي

   .به مغازه تجار معتمد و صاحب نام بازار
  

  : اجتماعي موجود در بازار قزويننظام فرهنگي و. ۴-۸
اين نظام از عوامل متعدد اجتماعي، فرهنگـي و تـاريخي سرچـشمه             
گرفته و در طول ساليان به شكل عادات و الگوهـاي رفتـاري خـاص               
نمود يافته و تاثير گذاري متقابل با ساير بخش هـا نيـز آنـرا تقويـت                 

ز آثـار  اصوال نگـرش و عملكـرد فرهنگـي، اجتمـاعي را ا           . نموده است 
كالبدي بجا مانده مي توان تـشخيص داد و فقـط منحـصر بـه بـازار                 

اما به دليل اينكه اصوال بازار مجموعه اي است كه عناصـر آن             . نيست
در يك جا گرد آمده اند، اين پديده در شكل كلي اش نمود مي يابد               

مهمتـرين پديـده هـايي كـه در         . و يكجا به نمايش گذاشته مي شود      
  : حوزه بازتاب دارند، به شرح زير استحال حاضر در اين

ــ عـدم      .ـ نگرش باري به هر جهت به محيط زندگي و كسب و كار            
ـ وجـود روحيـه بـي         .توجه به زيبايي هاي بصري و كالبدي موجود       

ــ بـي      .اعتمادي نسبت به اقدامات عمراني و بهينه سـازي در بـازار           
به قصد رفع   اعتنائي به دانش و تخصص در هنگام مداخالت كالبدي          

     .ـ عدم اعتقاد بـه دانـش و تخـصص          .نواقص در خسارات و آسيب ها     
 اغتـشاش از تـداخل امـور تـا فـضاهاي معمـاري و                و ـ هرج و مـرج    

 .ها، نور پردازي و غيـره     فضاهاي شهري و جزئيات از قبيل تابلو مغازه       
اي بنحـوي   ـ حداكثراستفاده اقتصادي و ريالي از هر فضا و هر پديده          

ن يك بناي ارزشمند تاريخي و يك بنـاي بـي هويـت تفـاوتي               كه بي 
   .ـ عدم وجود برنامه ريزي معين براي آينده بناها  .وجود ندارد
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ـ وجود مشاغل كاذب از قبيـل كـوپن فروشـها در محـدوده بـازار و                 
   .شوداختاللي كه عالوه بر ساير موارد در روند امور ايجاد مي

  
  و پيشنهادهانتيجه گيری . ۹

هـاي  ن با توجه به مطالعات وضع موجود و با استنتاج از بررسـي            اكنو
 گردد موردي، برنامه هاي جامع و كلي براي بازار قزوين پيشنهاد مي          

ـ كنترل ترافيـك در محـدوده       . تراكم در منطقه بازار قزوين      كنترل ـ
هاي ترافيكي و حمل و نقل در اطراف        ـ پيش بيني مبدل    بازار قزوين 
هايي كه نيازمند سيـستم حمـل و نقـل          نتقال كاربري ـ ا  بازار قزوين 

ـ انتقال عملكردهاي مزاحم به خارج از  سنگين هستند به نقاط ديگر
ـ اصالح سيستم انبارها در همـاهنگي بـا نظـام            محدوده بازار قزوين  

ــ پـيش بينـي نهادهـاي         .حمل و نقل و تخليه كاال در بازار قـزوين         
دماتي بـا رعايـت تناسـب و        جديد اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و خـ      

ـ اسـتفاده از معمـاري       ـ بهره گيري از بازار در حد توان        تجانس آنها 
ـ پيش بيني كاربري هـاي       هماهنگ با محدوده ارزشمند بازار قزوين     

ــ ايجـاد    ــ ايجـاد كـاربري هـاي نـوين و مناسـب             فرهنگي مناسب 
شـده  پاركينگ، بارانداز، پايانه شهري و روستايي در نقاط انديـشيده           

ـ احياء تاسيسات    .براي تسهيل امر عبور و مرور انسان و گردش كاال         
ــزوين ــازار ق ــ ايجــاد و اســتقرار واحــدهاي اداري و   زيربنــايي در ب ـ

ـ سـامان دادن     سازمانهاي دست اندركار مسائل بازار در محدوده آن       
   ها و ميادين بازارها، عرصهباراندازها، برف اندازها، حياط

فيكي در محدوده بـازار، هماهنـگ بـا ترافيـك شـهر             ـ ساماندهي ترا  
ـ مورد توجه قرار دادن نظام مالكيت بـازار          قديمي و كل شهر قزوين    

   ريزي هاقزوين در برنامه
) دولتـي (ـ توجه به تركيبي از نظام هاي برنامه ريزي اعم از متمركز             

ـ تجديد نظر در نظـام حمـل و          )تشكل هاي مردمي  (و غير متمركز    
ـ تجديد نظر در نظام جمع آوري زباله و ايجاد يك سيستم             نقل كاال 

ـ پيش بيني اقدامات الزم در جهت سالم سـازي          جمع آوري مكانيزه  
ـ پيش بيني خدمات آب، برق، گاز، تلفـن،          محيط بازار از آلودگي ها    

   فاضالب، اطفاء حريق و پست هاي امداد رساني

لكردهاي اداري، صنعتي ام، تراكم و عمحـ توجه به اين مسئله كه ازد
ا گرايــشات بــو ترافيكــي مــزاحم بــازار هــستند و حــضور فــضاهايي 

ــ سـاماندهي دسـت       .فرهنگي، براي اين محدوده مناسب تـر اسـت        
دسـت  (ـ حل مشكالت سد معبـر        فروش ها در محدوده بازار قزوين     

ـ تقويـت معـابر پيـاده و توجـه بـه             ...)فروش ها، كوپن فروش ها و       
ـ  تقويت و توسعه معابر و شبكه هاي دسترسي پياده        ـ   كيفيت آن ها  

توجه به كليت و تماميت بازار فارغ از ارزش تك بناهـاي موجـود در               
ــ   ـ زيرسازي و جمع آوري آبهاي سـطح معـابر در بـازار قـزوين               آن

ــ تـامين فـضاهاي       تامين فضاي سبز و احياء اكولوژيك بافـت بـازار         
ــ سـاماندهي بدنـه       ر قزوين بهداشتي و درماني در مقياس محله بازا      

 پـيش   –مرمت بدنه، طراحـي شـهري       : ار شامل گذرهاي پيرامون باز  
  .بيني مديريت حفاظت و احياء در محدوده بازار سنتي 

بديهي است كه تحقق بخـشي از اهـداف فـوق در گـرو طـرح هـاي                  
باالدست شهري است، لذا ضرورت تجديد نظر در طرحهاي مذكور با           

  .كر ضروري خواهد بودعلم به موارد فوق الذ
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