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 چکیده
هرنشینی مهمترین عامل جهت گذران زندگی دارا بودن شغل و در عصر حاضر با رشد جمعیت و گرایش به ش

باشد. مشاغل غیر رسمی )کاذب( در جامعه امروزی بعلت دارا بودن اقتصادی مطلوب میبرخورداری از شرایط 

 در کاذب بها ملک و ... از استقبال برخوردارند. مشاغلظیر سیار بودن، عدم پرداخت اجارهشرایط خاصی ن

 هر. خوردمی چشم به آسانی به هاخیابان کنار و گوشه در رسمی، هایبخش برعكس  می،غیررس هایبخش

 بخش در غیرمولد و کاذب مشاغل با بزرگ، شهرهای پرازدحام مراکز در کوتاه راهپیمایی یک در کسی

 ستا کرده سعی پژوهش این. مواجه خواهد شد آن، دیگر انواع و سیگارفروشی داری،دکه قبیل از غیررسمی

های مختلف مورد توجه قرار دهد. روش کار توصیفی و را از جنبه انزلیساماندهی مشاغی غیر رسمی در بندر

و  گرفته صورت پیمایشی روش به بازار انزلی های اولیه از شنبهست که اطالعات مكانی و بررسیا تحلیلی

. فروشان انجام پذیرفته استتسطح شهروندان، کسبه و دس 3رسشنامه در تحلیل اطالعات از طریق توزیع پ

ضعف فرهنگی و عدم مدیریت صحیح شهری عوامل اصلی گرایش به  نتایج گویای این مهم است که بیكاری،

بازار انزلی باعث ایجاد نوعی قطب تجاری خاص گردیده و مشكالتی نظیر  رسمی بوده و در شنبهمشاغل غیر

 ه بازار را در پی داشته است. الشعاع قرار دادن اقتصاد کسبتحتایجاد ترافیک و 

 

 ساماندهی، بندرانزلی کاذب، مشاغل شغل، :واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1
ها و کسب سود یایجاد ارتباط و رفع نیازمند یبرا یاز دیر باز عامل داد و ستد یكی از عوامل تعیین کننده در جوامع بشر

از ملزومات  یو مبادله کاال در شهرها و روستاها یك یامور تجار مشخص برای انجام یهامطرح بوده است. از اینرو، وجود مكان

از دالیل گسترش تجارت و داد و ستد بوده و  ییكی همچنین، وجود مازاد تولید در جوامع انسان. داد و ستد بوده استتجارت و 

ین مهم بود که به تدریج تداوم انجام ا یبرا یهایمكان یگیرباعث شكل یهمین ضرورت داد و ستد بین افراد و اجتماع انسان

 کوچک میرزا خیابان موردی مطالعه در [.1] شد یو دائم ی، فصلیروزانه، هفتگ یهاا باعث پیدایش بازارها و بازارچهعملكرد آنه

 از ایگوشه هر و کجا هر ندارند کار و کسب برای قانونی مجوز چون پردازندمی  مشاغل این به که افرادی انزلی بندر خان

 و پهن همانجا را خود وسایل و انتخاب خود کسب محل عنوانبه را باشد داشته خالی فضای که را انزلی شهر مرکزی یمحوطه

 بازارهای در درآمد کسب و زندگی گذران برای جوانان خصوص به و گیالن استان مردم از زیادی تعداد .نمایند می کار به شروع
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 بار تره و میوه میادین از نیز گاهی و آورندمی بازار به فروش برای را خود بومی حصوالتم آنان و هستند کار به مشغول هفتگی

 از یكی هفتگی بازارهای در فروشندگی عبارتی به رسانندمی فروش به بازارها این در و کرده خریداری را خود نظر مورد اقالم

 سیگارفروشی، فروشی،میوه همچون مشاغلی به انزلی بندر هایخیابان در افراد این .است گیالنیان از برخی درآمدی منابع

-می واقعی بازار در تاثیر خود اقتصادی نظر از که شوندمی آشفته بازار یک آمدن وجود به باعث و مشغولند...  و دستفروشی

 باشدمی صورت این به تاثیرات اینگونه .است شده شهر سیمای در تغییراتی باعث غیررسمی بخش نیز اجتماعی نظر از گذارند.

 و انزلی بندر شهر در مشاغل این بررسی. [2] گرددمی...  و اخالقی مسائل ترافیک، تردد، مشكالت معبر، سد باعث آن تجمع که

 از هافعالیت این برای انزلی بندر موقعیت به توجه با مكانی ساماندهی و مشاغل گونه این گسترش میزان و موقعیت تعیین

 و بررسی به شهری معیارهای و ریزیبرنامه اصول از استفاده با تا است این پژوهش کلی هدف .باشدمی یقتحق این لزومات

 به موجود تنگناهای و مشكالت بیان ضمن و پرداخته بندرانزلی خان کوچک میرزا خیابان در رسمی غیر مشاغل ساماندهی

 .بپردازیم خان کوچک رزامی خیابان در غیررسمی مشاغل استقرار جهت مناسب الگوی ارائه

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
 فطری و قانونی اولیه، حق یک کار داشتن که چرا باشد،می کشور هر در ریزیبرنامه اساسی هدف انسانی، نیروی اشتغال

 از را فرادا اقتصادی لحاظ به است ممكن چه اگر مشاغل گونه این لذا. شودنمی تأمین اجتماعی و فردی زندگی آن بدون و است

 هایآسیب مشاغل، گونه این شاغالن در شغلی رضایت شغلی، امنیت نبود دلیل به ولی سازد؛ خارج معیشتی تنگناهای

 و قوانین واقعی اجرای عدم باعث مشاغل این گسترش چنین هم و گذاردمی جای بر جامعه در را فراوانی اجتماعی–اقتصادی

 شده، سعی بررسی این در لذا شود،می باعث اجتماع در را ساختاری مشكالت و هافضع از گسترده بستر یک و شودمی ضوابط

 در شاغل افراد مشاغل، این ایجاد عوامل شناخت و بررسی از .گیرد صورت ایجانبه همه یمطالعه موضوع، حساسیت دلیل به

 ایارزنده اطالعات( کاذب) مفید غیر غلمشا به گرایش علل ی زمینه در بررسی این چنین هم دیگر، فاکتورهای و مشاغل این

 واضح. باشد مشاغل اینگونه با مبارزه برای راهكارهایی ارایه و بعدی مطالعات برای ایزمینه تواندمی که گذاردمی ما اختیار در

 در را اآنه توانمی و شده جلوگیری انسانی، هایسرمایه رفتن هدر به از –غیرمفید–کاذب مشاغل کاهش طریق از که است

 [.2] گرفت کار به کشور اقتصاد یجانبه همه یتوسعه پیشبرد جهت

 

 متدولوژی تحقیق -3
 خان کوچک میرزا خیابان و شهر مرکزی قسمت تحقیق این در آماری جامعه باشد.می تحلیلی-توصیفی تحقیق روش

 بر بالغ جمعیتی 1331 سال سرشماری آخرین در بندرانزلی شهر. بوده است روگا بازارشنبه رودخانه جوار در و انزلیبندر

 شده گرفته قرار پرسشنامه تكمیل و بررسی مورد و انتخاب نمونه 311 تعداد آماری جامعه حجم به توجه با .دارد نفر 130111

 منابع بررسی منظوربه ،ایکتابخانه روش در .باشدمی میدانی و اسنادی ای،کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری روش .است

 سند استان، آمایش جامع، هایطرح گزارش ها،جزوه مطالعه، مورد موضوع زمینه در گرفته انجام اقدامات بر مروری و موجود

 .اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد مختلف آمارهای و مقاالت و مازندران و گیالن ایمنطقه طرح و استان توسعه ملی

 وضع هایبررسی در. استفاده شده است مشاهده و متخصص افراد با مصاحبه ای،پرسشنامه روش زانیز  میدانی مطالعاتدر 

 مسائل بررسی در و است شده استفاده آنها تطبیق و نقشه از برداشت تكنیک و مشاهده هایروش از بیشتر شهر کالبدی موجود

 به مطالعات انجام در .است گرفته صورت جامعه عموم و شهروندان با مصاحبه و پرسشنامه طریق از بیشتر اجتماعی و اقتصادی

 هوایی، عكس و نقشه شامل تصویری اسناد مصاحبه، پرسشنامه، فارسی، متون و مدارک و اسناد از میدانی و ایکتابخانه روش

......  و آمار مرکز و شهرسازی و مسكن سازمان و شهرداری نظیر وابسته ادارات و هاسازمان موجودر اطالعات و آمار و ایماهواره

  .است شده استفاده
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 ریمبانی نظ -4
 مشاغل کاذب -

-دست آن، حقوقی شكل و کار وریبهره شغل، نوع درآمد، میزان نظر از کاذب مشاغل بودن بعدی چند و تنوع علت به

 عنوان به را شغلی ثباتیبی و بودن فصلی ایعده .اندنرسیده توافق مورد تعریف یک به اجتماعی مسایل متفكران و اندرکاران

 مورد را آن بودن غیررسمی و بودنرسمی مسئله دیگر گروهی اند،داده قرار استفاده مورد کاذب غلمشا تعریف در اصلی پارامتر

 سرمایه کمی میزان دیگر شماری و دهندمی قرار خود تعریف مبنای را آمده بدست درآمدهای علت ایعده اند،داده قرار توجه

 کاذب مشاغل بررسی و تحلیل شناخت، که جایی آن از ولی. دکننمی قلمداد کاذب مشاغل اساس را کاری استقالل و گردش در

 مشاغل اینگونه بودن مولد یمسأله جا این در. شود عنوان اجتماعی–اقتصادی ی توسعه و رشد مسایل با ارتباط در باید شهری

 گفته شهری مشاغل از دسته آن به شهری کاذب مشاغل بنابراین، .گرفت خواهد قرار ما نظر مورد اساسی و اصلی بعد عنوان به

 به تأثیر آنها حذف ثانیاً و نكند تولیدی کار نهایی وریبهره افزایش به کمكی غیرمستقیم، یا و مستقیم شكل به اوالً که شودمی

 یصحنه از مشاغل اینگونه حذف حتی موارد از ایپاره در. باشد نداشته کاالها و خدمات توزیع تولید، هاینیازمندی در سزایی

 [.3] شد خواهد تولیدی کار نهایی وریبهره افزایش باعث خدمات و کاال توزیع لید،تو

 ساماندهی شهری -

 در موجود وضع بهبود آن، از منظور و است شده مطرح عنوان یک صورتبه داخلی مقررات و قوانین عرصه در ساماندهی

 تجارب عرصه در شهری ساماندهی هایطرح. است روستایی و شهری هایمحدوده در زندگی مناسب شرایط ارتقاء جهت

 یكسانی رویكردهای از ساماندهی عنوان با مداخالت گستره و نداده قرار عمل مالک را مشخصی اصول خارجی و داخلی

 [.1] است نبوده برخوردار

 

 های محدوده مورد مطالعهویژگی -5
کیلومتر و تا  301باشد و فاصله آن تا تهران در حدوده  انزلی، بزرگترین و اولین بندر در شمال کشور ایران میشهر بندر

باشد. موقعیت  کیلومتر می 33کیلومتر و تا اولین فرودگاه )فرودگاه سردار جنگل رشت(  11شهر رشت )مرکز استان گیالن( 

زرگانی با کشورهای آسیای میانه، شرایط ممتازی را برای آن در استان گیالن فراهم آورده بندری این شهر و امكان ارتباط با

های اقتصادی آن در سطح منطقه  های اخیر با احداث منطقه ویژه اقتصادی در این شهر، توانمندی است. همچنین در سال

های طبیعی و مناظر  شهر و برخورداری از جاذبهبسیار افزوده شده است. برخورداری شهر از سواحل زیبای دریای خزر در شمال 

های مهم جذب توریست در استان  اندازهای مفرح در بخش جنوبی شهر یعنی تاالب انزلی، این شهر را به یكی از قطب و چشم

نفر جمعیت واقع در ساحل جنوبی دریای خزر. این شهر 111013است با حدود  انزلی شهری بندر گیالن تبدیل کرده است.

باشد. شمال این  کیلومتر می3/2جنوبی( حدود -کیلومتر و عرضِ )شمالی13غربی( حدود  -دارای بافتی خطی با طولِ )شرقی

شهر از دو نوع بافت منظم )مربوط به توسعه  دهد. این شهر دریا و جنوب آن را تاالب انزلی و اراضی پست و آبگیر تشكیل می

های منظم در دو جهت شرق و  های پس از انقالب اسالمی( و بافت نامنظم )هسته اولیه شهر( برخوردار است. بافت شهر در سال

به  اند. همچنین بعضی از نقاط روستایی که به مرور زمان های مرکزی شهر واقع شده های نامنظم در بخش غرب شهر و بافت

 .از سطح کل شهر را تشكیل داده استهای نامنظم حدود های نامنظم هستند. مساحت بافت اند، دارای بافت شهر پیوسته

 بازار شنبه رودخانه جوار در و انزلی بندر خان کوچک میرزا خیابان و شهر مرکزی قسمت تحقیق این در آماری جامعه

 . میباشد روگا
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 حدوده مورد مطالعهم: موقعیت 1نقشه 

% جمعیت فعال و 01/11فر جمعیت ده ساله و باالتر ن 110301از مجموع  1303براساس آخرین سرشماری در سال 

 باشد.می 1این مقادیر برای شهر بندرانزلی طبق جدول  [.3] باشد جمعیت غیرفعال می% 03/30

 

 انزلی برحسب وضع فعالیتساله و بیشتر شهر بندر11ی جمعیت توزیع نسب: 1 لجدو

 جمعیت غیر فعال جمعیت فعال ساله و باالتر 11جمعیت  1335سال  ردیف

 درصد تعداد درصد تعداد

 03/30 03121 01/11 10311 110301 شهرستان بندر انزلی 1

 20/33 30311 20/11 33011 30309 شهر بندر انزلی 2

به تفكیک  نیز، های عمده شغلی )کشاورزی، صنعت، خدمات( ساله و بیشتر بر حسب گروه 11توزیع نسبی برآورد شاغالن 

 آورده شده است. 2 شهرستان و شهر در جدول

 

 های کشاورزی، صنعت و خدمات  ساله و بیشتر برحسب بخش 11توزیع نسبی برآورد شاغالن :  2 جدول

 شهر بندر انزلی ستان بندر انزلیشهر نوع فعـــالیت ردیف

 زن مرد  کل  زن مرد  کل

 00/1 01/9 32/0 20/2 01/11 29/11 کشاورزی 1

 13/20 33/23 00/23 13/29 31/21 21/23 صنعت 2

 11/91 21/03 33/03 91/09 00/01 93/02 خدمات 3

 11/3 01/1 01/1 30/2 33/1 90/1 نامشخص و اظهار نشده 1
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 های عمده فعالیت؛ کشاورزی، شكار، جنگلداری و شیالت است. شامل گروه بخش کشاورزی -

 های عمده فعالیت؛ استخراج معدن، صنعت )ساخت(، تأمین برق، گاز و آب و ساختمان است.  بخش صنعت شامل گروه -

ی شخصی و خانگی، ها های عمده فعالیت؛ عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاال بخش خدمات شامل گروه -

های کسب و کار، آموزش،  های مالی، مستغالت، اجاره و فعالیت گریقل، انبارداری و ارتباطات، واسطههتل و رستوران، حمل و ن

 بهداشت و مددکار اجتماعی است.  

توان گفت  یشود. به عبارت دیگر م های خدماتی خالصه می انزلی در فعالیتعملكرد قالب شهرستان و شهر بندر در نتیجه

 توریستی است. کاال(، ای نقل جاده و که اقتصاد بندر انزلی از نوع اقتصاد ترانزیتی )حمل

 

 های تحقیقیافته -6
 کاذب مشاغل بخش، این درون در که رسمی غیر بخش که است شایسته حوزه، این در شده انجام هایبررسی به توجه با

 توجه نیازمند آن، کنترل و هدایت و بخش این هایقابلیت از استفاده واقع در. ردگی قرار توجه مورد جدی طورب گیرند،می جای

 به پدیده این به توجه عدم. است برخوردار بیشتری اهمیت از بخش این که بزرگ شهرهای در ویژه به. است ریزیبرنامه و

 که مهاجرت، یمسئله به توجه با هاکالنشهر در. است شده گرفته نادیده آن مسایل و جامعه از بخشی که است آن معنای

 یا بخش این به توجه عدم دارد، وجود غیررسمی و کاذب مشاغل گسترش و پیدایش برای الزم هایویژگی و شرایط تمامی

 و سیستم یک عنوان به شهر در که است طبیعی. است شهر واقعیات از بخشی گرفتن نادیده یمنزله به آن، حذفی برخورد

-بحران صورت به که سیستم در تعادل عدم اینصورت غیر در. گرفت نادیده را آن از بخشی تواننمی اجتماعی و اقتصادی واحد

-اجتناب است، جامعه برای اجتماعی جدی هایآسیب با همراه و نمایدمی بروز فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مختلف های

سه سطح فعالین بازار )دستفروشان(، ها در ل از توزیع پرسشنامهباشد که اطالعات حاصالزم به توضیح می. بود خواهد ناپذیر

 دست آمده است.به کسبه و شهروندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازار انزلی : نمایی از شنبه1تصویر 

 

رده متعلق به  شانبیشترین گروه سنی کهنفر مرد  130دهندگان زن و نفر از پاسخ 112باتوجه به آمارهای به دست آمده 

اند. براساس شهر انزلی بوده% هم از بومی30مدرک زیردیپلم که  بیشترین فراوانی نیز با دارندگان است. سال بوده 11-21سنی 

منبع درامدی آنها ترین اصلیبازار مشغولند بیكار بوده و این شغل ر افرادی که به دستفروشی در شنبهاکثدست آمده، نتایج به

آورند. در نداشته باشند بدان روی می ان کارهایی که در این مكباشد و در زماناست. شغل دیگر آنها که فصلی بوده کارگری می

رانزلی هاست که در منطقه مرکزی شهر بندبازار انزلی سالشنبه باشند.گویان اکثراً شاغل )شغل آزاد( میبا سایر پاسخ ارتباط
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فرادی که به رسد که تعامل موجود بین فروشندگاهی که بطور ثابت در قسمت حاشیه بازار قرار گرفتند و انظر میقرار دارد و به

 کسبه میزان تاثیر فعالیتبازار، سنجی انجام شده از فعالین یابان مشغولند, برقرار شده باشد. براساس نظردستفروشی در این خ

رانزلی و بازار روگا که از با توجه به قدمت شهر بنداست.  دنبال داشتهرا به کاهش فروش% 30فعالین بازار،  فروش روی بر بازار

باشد. اکثر پاسخگویان مدت زیادی است که در این مكان مشغول بكار هستند و در برخی بازارهای هفتگی میترین قدیمی

باشند و این بازار از ساماندهی مطلوبی برخوردار نمیرسمی از طرفی چون این مشاغل غیر دهند.مه میموارد شغل پدرشان را ادا

باشد لذا با توجه به اقلیم شهر بندر انزلی )حدود اقد پوشش مناسب میی دایر است و فها جهت مراودات اقتصادصرفاً شنبه

فصل آورد که بیشتر این معضالت نیز متعلق به را برای فروشندگان سیار پدید می یط سختیل( شراروز بارانی در سا 101

 باشد. زمستان و پاییز می

 

با توجه به قدمت بازار انزلی و حضور فعال دستفروشان در این بازار و همچنین بازار، دست آمده از کسبهدر نظرسنجی به

ر کسبه طی چند سال اخی کاری اوضاع شدن بهتر برای مسئولین تالش استقبال مردم جهت استفاده از محصوالت ارائه شده،

تجهیز سرویس بهداشتی، ساماندهی ترافیک، گشت سیار نیروی انتظامی و... از خورد. ( بیشتر بچشم می1333الی  1300)

برای ساماندهی  مسئولین این بازار را به رسمیت شناخته و دهدنشان می که باشد،می دهندگانموارد اذعان شده توسط پاسخ

زار( در قسمت مرکزی و قدیمی شهر تشكیل بازار روز شهر انزلی )شنبه باباتوجه به اینكه باشند. ریزی میآن در حال برنامه

ی معابر و این واقعیت که حتی در روزهای عادی نیز آمد و شد  های موجود از نظر شبكه با توجه به محدودیت و نیز شود می

ار گیرد؛ همزمان با تشكیل بازار و به علت حضور فعالین در این باز ی مرکزی شهر با کندی صورت می وسایل نقلیه در محدوده

اینكه بدین منظور پارکینگ وجود  در نظر گرفتنرو در معابر افزایش پیدا کرده و با دو تعداد زیاد مراجعه کنندگان، تعداد خو

که اند بطوری شود. براساس مطالعات میدانی، پاسخگویان نیز بر این موضوع تاکید داشته ندارد، آمد و شد با اختالل مواجه می

بسیار زیاد، % 20یک از دیدگاه کسبه و شهروندان که برپایی این بازارها در ایجاد ترافدهد ه نشان میآمار و ارقام به دست آمد

اند که وضعیت بازار % بیان نموده31بازار به دست آمد در برآوردی که از شهروندان، فعالین و کسبه برآورد شده است. زیاد % 31

ها و عرضه محصوالت بطور مستقیم و موقعیت استراتژیک تجمع فعالیتهای قبل بدتر شده است که به دلیل نسبت به سال

ید شده و نیازمند ای اخیر تشدهلبازار )واقع شدن در بخش مرکزی( تعامالت و عرصه مطلوب اجتماعی همگی در سا

نوعی اولین نقطه  گیری شهر بندرانزلی و بههای شكلترین هسته. شنبه بازار انزلی، از بدویباشدتری میساماندهی مطلوب

دهی مطلوب همچنین قابلیت عیت مرکزی آن در سطح شهر و سرویسباشد. لذا با توجه به قدمت بازار و موقتجاری در شهر می

جایی آن از هویت شهری خواهد کاست رسد جابباشد و به نظر میطرح میدسترسی باال بعنوانی نمادی شناخته شده در شهر م

 باشند. باشد که با انتقال این بازار به مكان دیگری مخالف می% پاسخگویان مؤید این سخن می33نتایج به دست آمده از 

% 13پیشنهاداتی برای حل مشكالت موجود در بازار در پرسشنامه مطرح شد که از جمله آن تعطیلی بازار بوده است که 

اند. انتقال بازار به حاشیه شهر یكی از دیگر موارد مطرح فعالین بازار بوده اند که اکثریت مخالفین از% موافق بوده29مخالف و 

و اکثر  جنوب به مرداب محدود است لذا خطی گسترش یافتهاز انزلی از شمال به دریا و شده بود که با توجه به اینكه شهر بندر

انزلی بندر ری بازار روگا در بخش مرکزی شهرگیقرارباشد. و از کمبود سطح برخوردار مین ساماندهی نشده ها در آکاربری

رسد انتقال نظر میباشد و بهار میبه سایر محالت شهری برخورد نیز نسبتعالوه بر موقعیت مكانی مطلوب از دسترسی خوبی 

اند. هاکثریت پاسخگویان مخالف این امر بودچنانچه نتایج نیز نشان داد  ن خواهد کاستزار به حاشیه شهر از محبوبیت آبا

بود که،  فعلی بازار از کوچكتری قسمت در بازار کردن محدودمحدود کردن بازار نیز یكی دیگر از پیشهادات ارائه شده بود که 

 دهد.بازار بندرانزلی را نشان مینمایی دیگر از شنبه 2اند. تصویر % نیز مخالف بوده33% موافق و 33
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 ترافیکی محدوده مورد مطالعهتحلیل 

 رانندگی و راهنمایی دارد، ترافیک دهیسرویس جهت 1 در و شده واقع بندرانزلی پل زیر باراز محدوده اینكه به توجه با

 را میرزاکوچک خیابان به ورودی بازار روزهای در( امام میدان) شهر مرکزی محدوده به ترافیكی بار کاهش جهت بندرانزلی

برای اینكه بدانیم بازار هفتگی تا چه اندازه در روز شنبه در . نمایند ورود خیابان این به توانندمی تنها هااتومبیل و کرده یكطرفه

های مختلف شهر در روز شنبه های معین و در مكانها را در ساعتنگذارد، تعداد ماشییپخش و توزیع ترافیک شهر تاثیر م

انجام دادیم که نتایج زیر را به  روزهاسایر ها در ها و مكانهمان ساعت را در ایسهرا شمارش کردیم و مقای دکردنعبور می

در محدوده  10الی  10و عصر  13الی  11نفره در ساعات اوج ترافیک صبح  1گروه  2های میدانی توسط برداشت دنبال داشت.

 بیان شده است.  1و 3 مورد مطالعه انجام پذیرفت و اعداد بصورت میانگین در جدول

 : ترافیک ورودی و خروجی محدوده مورد مطالعه در روز شنبه 3 لجدو

 شنبه

23/11/33 

 میانگین در

 ساعت 1

 تعداد جهت خیابان خیابان
 011 به سمت خیابان شهید مطهری میدان امام خمینی

 330 به سمت میدان امام خمینی خیابان شهید مطهری
 303 به سمت غازیان میدان امام خمینی

 010 به سمت میدان امام خمینی غازیان
 213 به سمت خیابان میرزاکوچک خان میدان امام خمینی

 - خمینی امام میدان خیابان میرزاکوچک خان
 113 به سمت خیابان مفتح جنوبی خیابان میرزاکوچک خان

 212 خیابان میرزاکوچک خان خیابان مفتح جنوبی

ک دارد، راهنماایی و راننادگی   جهت سرویس دهی ترافی 1بندر انزلی واقع شده و در با توجه به اینكه محدوده باراز زیر پل 

زاکوچاک را  انزلی جهت کاهش بار ترافیكی به محدوده مرکزی شهر)میدان اماام( در روزهاای باازار ورودی باه خیاباان میر     بندر

ایر شنبه برداشته شده و در سا  21دیت از ساعت توانند به این خیابان ورود نمایند. این محدوها تنها مییكطرفه کرده و اتومبیل

 گردد.میروزها به حالت عادی خود بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندر انزلی ر بازا شنبه ضعیت ترافیک درو:  2 تصویر
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شود که با توجه به مجاورت این محادوده باا    بازار روز شهر انزلی )شنبه بازار( در قسمت مرکزی و قدیمی شهر تشكیل می

هاای   گردد  و نیز محدودیتمیدان مرکزی شهر که بنا به شكل وطرح شهر، به نحوی فیلتر تقسیم ترافیک  شهری محسوب می

ی مرکزی شاهر باا    ی معابر و این واقعیت که حتی در روزهای عادی نیز آمد و شد وسایل نقلیه در محدوده وجود از نظر شبكهم

همزمان با تشكیل بازار و به علت حضور فعالین در ایان باازار و تعاداد زیااد مراجعاه کننادگان، تعاداد         گیرد. کندی صورت می

اداری کاه باا    رانندگی از سوی رانندگان و مراجعین ، خصوصا در ابتدا و انتهای زماان  خودروها، عدم رعایت مقررات راهنمایی و

،  ترافیک  در معابر افزایش پیدا کرده و با توجه به اینكاه جهات رفاع    های آموزشیشروع کار در ادارات، مدارس و سایر کاربری

-مای  فوق جداول از شود. آمد و شد با اختالل مواجه میبینی شده و استاندارد یا مناسب وجود ندارد، گ پیشاین منظور پارکین

ساازی در گاذر زماان صاورت     در ترافیک عبوری شهر نوعی فرهنگ که با توجه به قدمت شنبه بازار نمود برداشت اینگونه توان

ایر روزهای هفتاه  گرفته است بدین ترتیب که تعامل مردم و بازاریان در این روز از ازدحام اتومبیل تفاوت کمتری را نسبت به س

نسبتاً مساعد در ساعات بازار  داراست، الزم بذکر است تمهیدات ترافیكی نیز در این مورد بی تاثیر نبوده و باعث جریان ترافیكی

اند که تاثیر مشخصی % هم بیان نموده39% موجب کاهش قیمت و 11بازار بر مسكن، از دیدگاه پاسخگویان تاثیر شنبهباشد. می

اند که تاثیر مشخصی نداشاته اسات.   ان نمودهاذع% هم 29% کاهش قیمت و 13ت. درباره تاثیرات بر قیمت زمین هم نداشته اس

اناد وجاود ایان باازار سابب      % بیاان نماوده  11بازار بر واحدهای تجاری بوده است کههای مطرح شده تاثیر شنبهاز دیگر پرسش

اند. از جمله دالیل مراجعه مردم به بازار ارزانی قیمت را ذکر نموده % هم کاهش23افزایش قیمت واحدهای تجاری شده است و 

بودن محصوالت عرضه شاده و عرضاه محصاوالت محلای و دسترسای      عرضه مستقیم کاال، کیفیت مناسب محصوالت، تازهکاال، 

 قارار  شهر مرکز در نیز شهر جمعیتی تراکم بیشترین و دارد قرار شهر مرکز در بازار مكان که آنجایی ازمناسب بیان شده است. 

 یاا  و همجاوار  روساتاهای  در کاه  کننادگان مراجعاه  سایر برای. کنند پیدا دسترسی بازار مكان به توانندمی راحتی به افراد دارد

 هاای ایستگاه اغلب مكان باشد و نیز باتوجه به اینكهمی ترراحت شهر مرکز به دسترسی معموالً نیز هستند ساکن دیگر شهرهای

-مراجعاه  اغلب برای شهر مرکز در واقع هفتگی بازار مكان به دسترسی لذا باشد،می شهر مرکز در واقع روستاهای و شهری بین

در ارزیابی دیگر که درباره کیفیت خادمات از پاساخگویان بعمال آماد، تعاداد و تناوع        است. بوده ترراحت بازار این به کنندگان

 در حد مطلوبی ارزیابی شد.واحدهای پذیرایی و کیفیت این واحدها 

 ترافیک ورودی و خروجی محدوده مورد مطالعه در سایر روزها: 4 جدول

 سایر روزها

 میانگین در

 ساعت 1

 تعداد جهت خیابان خیابان

 330 به سمت خیابان شهید مطهری میدان امام خمینی

 320 به سمت میدان امام خمینی ریخیابان شهید مطه

 331 به سمت غازیان میدان امام خمینی

 919 به سمت میدان امام خمینی غازیان

 321 به سمت خیابان میرزاکوچک خان میدان امام خمینی

 130 خمینی امام میدان خیابان میرزاکوچک خان

 111 به سمت خیابان مفتح جنوبی خیابان میرزاکوچک خان

 211 خیابان میرزاکوچک خان ابان مفتح جنوبیخی

توان به این موضوع اشاره نمود که که باازار اصالی )شانبه باازار(از ابتادا باا       دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق می از

حضور توامان دستفروشان و کسبه پدید آمده و در گذر زمان جایگاه خود را در بین مردم و مسافرین پیدا کرده است. این باازار  

ور دستفروشان محلی و سایر کسبه همواره برای هر دو فضای تجاری باعث رونق فعالیت بوده ولی با توجه به افازایش روز  با حض

هاا و نارضاایتی برخای    دم ساماندهی ترافیكی، تفاوت قیمات افزون جمعیت و نیاز به تهیه مایحتاج روزانه با مشكالتی از قبیل ع

فتاری متفاوت در بازار، همچنین آلودگی صوتی و محیطی رو برواست. این بازار دارای شهروندان و مسافران، طبقات فرهنگی و ر

)بعلت نزدیكی به مرکاز شاهر و مجااورت باا ادارات و نهاادای       ندارد وجود زنانه بهداشتی سرویس و مردانه بهداشتی سرویس 1
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 اول و از دارد وجود شستشو برای آب شرب شیر دو کنند( ویس بهداشتی این فضاها استفاده میدولتی مراجعه کنندگان از سرو

شاده   گاذاری فنس آب داخل به ئدزا مواد و آشغال ریختن از گیری جلو خصوص به آلودگی از گیری جلو برای را بازار انتهای تا

 باه  هفتگی زاربا پاکیزگی و )نظافت گیردمی زباله انجامحمل ماشین 2 و رفتگر 1 وسیله به هفتگی بازار پاکیزگی و نظافت .است

 مشاكلی  یكشانبه  روز صابح  در تاا  گیردمی انجام بامداد 1 تا شب 12 از ساعت دارد قرار شهر مرکز در هفتگی بازار اینكه علت

فصلی و هفتگی، که در کناار ایجااد   با توجه به حضور دست فروشان یا کاسبان دوره گرد یا . باشد( نداشته وجود وآمدرفت برای

، ایجاد سد معبر بسته به نوع و جنس محصوالت یا خدماتی که از ساوی ایشاان عرضاه    صوتی و محیطی هایبی نظمی، آلودگی

تار باودن نسابی    بها، برق یاا گااز، موجباات ارزان   زم بودن به پرداخت اجاره، مالیات، امتیازاتی چون هزینه آب، عدم ملگرددمی

زول درآماد کسابه در   لاذا نا  ر جذب مشتریان رابه دنبال دارد. امگردد که این اجناس و محصوالت ارایه شده از سوی ایشان می

حدوده نیز با توجه در این باره شهروندان و سكنه حاضر در این م گردد.نظمی ذکر شده، باعث نارضایتی کسبه میکنار موارد بی

روشندگان و یاا بااز ماناده    نظمی محیط که ناشی از ایجاد آلودگی صوتی و محیطی ناشی از سر و صدا و تبلیغ فبه شلوغی و بی

 تاراکم  علت ، موجب نارضایتی شهروندان شده است. بهشودمحصوالت ایشان که عموما محصوالت کشاورزی محلی را شامل می

 و شاهری  بیارون  هاای شاین  ماا  متعدد هایایستگاه وجود همچنین نقلیه، وسایل و جمعیت شلوغی و شهر مرکز در زیاد بسیار

 مرکاز  در را زیاادی  ترافیكای  باار  هفتگی، بازار به کنندگان مراجعه  برای پارک جای کمبود و شهری ندرو تاکسی هایایستگاه

   .داشت پی در شنبه روز در شهر

 

 گیرینتیجه -7

گیری و گردشاگری هماواره ماورد    شهر ساحلی بندرانزلی با دارا بودن شرایط خاص اقلیمی و بهره مندی از پتانسیل ماهی 

ساال دارد و هرسااله بار میازان      31هروندان بوده است. بازار هفتگی روگا )شنبه بازار( که قادمتی بایش از   توجه مسافرین و ش

 ازساوی  و فروشانده  ساویی  از فروشاان شنبه بازار کسبه و دسات  در گردد.کنند افزوده میرادی که در این فضا داد و ستد میاف

 وک ارد تخام  مار،، تخام  مار،،  هاا، سابزی  اناواع  ،(انگاور  شیره) شابدو نیشكر، همچون هافرآورده از آنان دیگرخریدارهستند،

 باه  باازار  هماان  در را آنهاا  عواید و رسانندمی فروش به بازار یكشنبه در است آنان فعالیت و کار حاصل که را دامی هایفرآورده

 توساط  مساتقیماً  اجنااس  و کاالهاا  از بسایاری  باازار  درایان . رساانند مای  پوشااک  ویاژه  به زندگی ضروری لوازم خرید مصرف

 قابال  میازان  باه  اجنااس  قیمات  ندارناد  دخاالتی  هاواسطه چون که است طبیعی و رسدمی کننده مصرف دست به تولیدکننده

 از را کاالهاایی  و اجنااس  و هساتند  کااال  خریادار  خاود  گارد دوره ازفروشندگان گروهی جهت همین به یابدمی کاهش توجهی

 متعاادل  هفتگای  بازارهاای  هاای ویژگی مهمترین از یكی .رسانندمی فروش به دیگر نقاط و بازارها در کرده خریداری روستاییان

 در چشامگیری  و مطلاوب  نحاو  به ویژگی این که هاستقیمت نامتناسب افزایش از جلوگیری و کاالها اجناس بهای داشتن نگه

 وصاوف، ( مارداب  گیااه ) لای  گیااه  سااقه  باا  که یربافیحص همچون دستی صنایع بازار این در. شودمی مشاهده شنبه بازار روگا

 دیادن  باا  بتوانناد  گردشگران که رودنمی گمان که است گرفته قرار خریداران دید معرض در دستبافت تولیدات سازی،سرامیک

ه بخاش  ایان حاوزه، شایساته اسات کا     های انجام شده در با توجه به بررسی .برگردند خالی دست بازار این از دستی صنایع این

گیارد. در واقاع اساتفاده از    گیرند، به طاور جادی ماورد توجاه قارار      درون این بخش، مشاغل کاذب جای میرسمی که در غیر

ریزی است. به ویاژه در شاهرهای بازرگ کاه ایان بخاش از       کنترل آن، نیازمند توجه و برنامههای این بخش و هدایت و قابلیت

این پدیده به معنای آن است که بخشی از جامعه و مسایل آن نادیده گرفته شاده   اهمیت بیشتری برخوردار است. عدم توجه به

 اشاره شده است. یروگا بندرانزل هفتگی بازار در هاتعداد صنفبه  3در جدول  است.

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

 بندرانزلی روگا هفتگی بازار در صنافا تعداد:  5ل جدو

 تعداد صنف تعداد صنف ردیف

 1 فروش بازی اسباب 21 پوشاک 1

 21 دستی صنایع 0 فروش کیف 2

 3 فروش دهنپر 3 فروش پارچه 3

 12 فروش ماهی 11 فروش کفش 1

 33 فروش سبزی و میوه 2 فروش فرش 3

 11 خانگی لوازم 2 فروش ساعت 0

 3 فروش روسری و شال 11 فروش بار خوارو 9

 

ش و گسترش مشاغل کاذب ی الزم برای پیدایهای مهاجرت، که تمامی شرایط و ویژگیمسئلهدر کالن شهرها با توجه به  

رسمی وجود دارد، عدم توجه به این بخش یا برخورد حذفی آن، به منزله نادیده گرفتن بخشی از واقعیات شهر است. و غیر

توان بخشی از آن را نادیده گرفت. در غیر این تم و واحد اقتصادی و اجتماعی نمیطبیعی است که در شهر به عنوان یک سیس

-نماید و همراه با آسیبصادی و اجتماعی و فرهنگی بروز میهای مختلف اقتدر سیستم که به صورت بحرانورت عدم تعادل ص

معنای آن خواهد ناپذیر خواهد بود. نادیده گرفتن بخشی از واقعیت جامعه به اجتماعی برای جامعه است، اجتناب های جدی

های احتمالی ناشی از وجود این مشاغل، جامعه بدون دفاع سیبرابر خطرات و آهای موجود، محروم و در ببود که از قابلیت

 :باشده است و پیامدهای آن بشرح ذیل میماند

 شهرها فیزیكی و اجتماعی اقتصادی، محیط کردن آلوده -

 .آن ی وابسته تولیدات و کشاورزی کردن رها به کمک و شهر به روستاییان رویهبی مهاجرت تشدید -

 و جسمی هایتنش و ترافیک تغذیه، آموزشی، مسكن،مسئله  مانند آن از ناشی مشكالت پیدایش و شهرها در جمعیت کمترا -

 .غیره و روحی

 .مشاغل آن نفع به تولیدی بخش این کردن رها زیادی موارد در و صنایع متوسط و پایه دون کارگران برای تردید ایجاد -

 .مشاغل آن به آوردن روی و اداری کاری کم یا کردن رها به خدماتی اراقش دیگر و اداری کارمندان تشویق -

 .قیمت هر به چیز هر برای درآمد و پول شدن معیار و کار ارزش ماندن ضایع -

 .آنها رفتن هرز و فكری و جسمی ارزشمند نیروهای ماندن ضایع و راکد -

 .غیره و اعتیاد اق،قاچ وابستگی، جنایت، و جرم تباهی، و فساد زمینه شدن آماده -

 .پایین کیفیت با کاال عرضه و نرخی دو سیستم ماندگاری و فروشیگران تثبیت -

 .مضاعف و مكرر هایگریواسطه و چندباره هایبستان بده از ای چرخه در آمدن گرفتار و تولید بخش از مستمر شدن دور -

-کوتاه در توانمی بنگریم، مسایل بر مسامحه اندکی و ینانهبخوش نظر با و داشته نگریواقع اگر ذکر شده معایب تمام با

 :برشمرد ذیل شرح به نیز را مثبتی پیامدهای مشاغل، اینگونه برای اقتصادی، و سیاسی اجتماعی، خاص شرایط در و مدت

 .کاهدمی را سیاسی تند هایتنش بروز احتمال داشته، مشغول را بیكاران -

 و میوه عرضه: )مانند گرددمی عرضه( غیره و مغازه) رسمی هایبخش از ترراحت و زودتر تر،رزانا خدمات و کاال مواردی، در -

 (.خیابان کنار کفش تعمیر و واکسی یا گردهادوره توسط سبزی

 .کنندمی عرضه -چندبرابر قیمتی با چند هر -را مردم نیاز مورد کمیاب و نایاب کاالی مواردی در -

 .ندارند را همیشگی و سالم مشاغل پذیرش آمادگی هنوز که خاصی شاراق برای درآمد مسیر -
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 کنار هایفروشی کتاب بساط: مانند دارند، مردم تفریحات و فرهنگ گسترش در مشاغل این از قسمتی که مشخصی تأثیرات -

 .هستند حیتفری امكانات فاقد که کوچک شهرهای کنار و گوشه در بندیچشم و پهلوانی هاینمایش روها،پیاده

 .شوندمی شكسته هاقیمت احیاناً فروش، و توزیع وسیع و گسترده رقابت عرصه در -

 داشته، تخریبی آثار بلندمدت، در کلی بندیجمع یک در موضعی و آتی و مفید نتایج همین که است این واقعیت ولی

 و کندمی تشدید و تثبیت را قبل برشمرده و گوارنا عواقب شده، باعث را توسعه تضعیف و اجتماعی اقتصادی، تربحرانی ساختار

 امكانات با زودتر چه هر که دارد کامل ضرورت لذا. باشد موجود وضع ادامه برای دوامی با و کننده قانع مجوز تواندنمی هرگز

 ساختار جانبه، همه هایریزیبرنامه با و شناسایی مشاغل این تداوم و پیدایش هایریشه و عوامل دقیق هایبررسی و وسیع

 .گردد ورو زیر یا اصالح و تنظیم ها،اولویت اساس بر کشور اقتصادی

 :از عبارتند گرددمی حاصل پژوهش این از که نتایجی ترینعمده

 ترافیک درکاهش و باشد داشته هفتگی بازار به کنندگان مراجعه نقل و حمل در را موثری نقش میتواند عمومی نقلیه وسایل -

 .باشد داشته مهمی نقش واه وآلودگی

 .باشد می بار تره و سبزیجات و میوه به مربوط رسد می فروش به هفتگی بازار این در که محصولی و کاال بیشترین -

 .کند می تغییر اندکی کاری ساعات سال های فصل از برخی در البته باشد می شب 0 تا صبح 3 از بازارها این کار ساعات -

 .دهند می بندرانزلی تشكیل شهر همجوار روستاهای را بازار این به کنندگان اجعهمر اکثر سكونت محل -

 .رساند می بازار به را خود ای کرایه اتومبیل با  بازار این به کنندگان مراجعه بیشتر -

 .باشد می 19 ساعت از بعد بازار این به مراجعه ساعات بیشترین -

 .باشد می بازار مكان نزدیكی در پارکینگ کمبود و زیاد ترافیک هفتگی بازار مشكل مهمترین -

 هفتگی بازار جدید محل در ساز و ساخت رشد به رو روند -

 .باشدمی تجاری هفتگی بازار مكان در هاکاربری بیشتر -

 

 پیشنهادات -3

 های متعدد صنعتی، نیروی بومی در اولویت باشند.ر استخدام نیروی انسانی برای بخشد -

های مختلف همراه با ون از منابع نیروی انسانی در بخشل در توزیع جغرافیایی نیروی کار و استفاده ی کامل و موزایجاد تعاد -

 تسهیالت مادی و معنوی.

 تقویت مراکز کاریابی و داشتن اطالعات دقیق آماری از نیروهای کمی و کیفی با کار و بیكار و غیره. -

اهش کمی جمعیت از طرق فرهنگی، اقتصادی، پزشكی و... به صورت علمی و همه سیاست افزایش کیفیت افراد جامعه و ک -

 جانبه، دقیق و جدی دنبال شود 

 بررسی ضوابط و مقررات ناظر بر بازار کار و اصالح آن برای جلوگیری از عدم رضایت شغلی. -

 های زیربنایی دولت به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال.گذاریسرمایه -

 باال بردن سن قانونی کار هش نیروی کار از طریقکا -

 سازی عملی و فرهنگی برای گسترش مشاغل کاذب.نونی برای مشاغل غیرضروری و مانعهای قامحدودیت ایجاد -

 های فنی و حرفه ای جهت کسب مهارت و تضمین فضای اشتغالاولویت بخشی به آموزش -

 سانی فنی و حرفه ای.جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی ان -
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