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  ريزي شهري، دانشگاه محقق اردبيلي دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه دوست كومله ـ  ابوذر مطيع

  25/11/1391: تأييد نهايي          30/03/1391: پذيرش مقاله

  چكيده
ريزي شهري است كه در آن، بازار و فضاهاي  شهر و برنامه ةعرصاي جديد در  پديده بازار پارك  

. متشكل از پارك و فضاهاي سبز تفريحي واقع شده است ،بزرگتر اي هتجاري در درون مجموع
در ايـن  . اسـت  اين شهر، در اسـتان گـيالن واقـع شـده     ةحاشيبازار لنگرود در  پارك ةمجموع

جمعه، بازاري ويژه واحدهاي تجاري درون آن، هر هفته در روز  ةروزانبر فعاليت  مجموعه، عالوه
از  پژوهشروش . است كه موضوع اصلي اين پژوهش شود نيز داير مي» بازار پارك  جمعه«نام  هب

هـاي ميـداني و    ، از برداشـت آننيـاز   تحليلي است و اطالعـات مـورد   ـ  نوع مطالعات توصيفي
شـده   اسـتخراج  بازارهاي سنتيو  بازار پاركجمعه كنندگان به  مراجعهمصاحبه با فروشندگان و 

) نامـه  شـفاهي و پرسـش  (نفر از فروشندگان و خريـداران مصـاحبه    923در مجموع با . است
 هـاي  سـؤال بـراي پاسـخ بـه    . گيري هم، تصادفي ساده بوده اسـت  آمده و روش نمونه عمل به

 ،دو يآزمـون كـا   از كار گرفته شده است كه هب يآمار يها و هم آزمون يفيك ليهم تحل ،پژوهش
ـ  دست هب يبرا ،رمنياسپ يهمبستگ بياز ضرو  رهاياستقالل متغ يبررس براي  نيآوردن رابطه ب
 بـا وجـود   بازار پارك  جمعه نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه .استفاده شده است رهايمتغ

 .ي نيـز بـا ايـن بازارهـا دارد    و آشـكار  ياساس يها تفاوتي، سنت يبا بازارها ها برخي شباهت
و تعداد دفعات مراجعه آنها  يسنت يمردم از بازارها يمند تيرضا زانيم ،ريدو متغبين  همچنين
 معنادار و معكوسي حاكم است و اين بدان معناسـت كـه بـا كـاهش    رابطه ، بازار پاركبه جمعه 

 بـازار  پـارك دفعات مراجعه آنها بـه جمعـه    شمارمندي مردم از بازارهاي سنتي،  رضايت زانيم
هـاي   سبب ويژگي به ،بازار پاركمجموع اين عوامل حاكي از آن است كه جمعه . يابد مي افزايش

 يپيشـرفت  و روزشدن بازارهـاي سـنتي   تواند نويدبخش الگويي نوين براي به مي ارزشمند خود
  .باشدو نيازهاي زمان  هايانتظارمطابق با 

  
  
  

  .، شهر لنگرودبازار پاركجمعه ، پارك بازار بازارهاي سنتي،  :ها واژه كليد
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 مقدمه

يي از عناصر ها نشانه ،لحاظ مفهومي ، بهيافته توسعهكشورهاي  در بازارها در يك مكان جغرافياييها و  تلفيق كاركرد پارك
و فضاهاي سبز وگذران اوقات  ها در توضيح اين مطلب بايد گفت كه پارك. همراه دارد را به »مدرنيسم پست«ي ها مؤلفهو 

بريدن از اجتمـاع   سوي تنهايي و دل فراغت، در پاسخ به نيازهاي دروني انسان و آن بخش از وجود او كه ميل و گرايش به
كـه ايـن   ها قرار دارنـد؛ چرا  اند و از اين زاويه، بازارها و مراكز خريد درست در نقطه مقابل پارك وجود آمده ههاست، ب انسان
اجتماع و گرايش به  پيوستن به  كه ميل به ستگوي نيازهاي بيروني انسان و آن بخش از وجود او اهاي دادوستد، پاسخفض

ديگر در دنياي تجدد، پارك و فضاي گذران اوقات فراغـت بـراي انسـان     سخنبه . ها دارد معاشرت و درآميختن با انسان
در نقطـه مقابـل پـارك،    . موقت و محل فراغت از دنيايي است كه خود ساخته اسـت متجدد، محل آرامشي هرچند گذرا و 

از ايـن رو  . شـود  مـي  شـمرده سبب نقش ذاتي خود، محل هياهو و دادوستد و محل گرايش بـه دنيـاي اقتصـادي     بازار به
شده است، نظم موجود در تفكيك و جداكردن پارك و بوستان از  مدرنيسم كه بر شكستن نظم و اصول مدرنيسم بنا پست

، )محل آرامش و محل هياهو(ريزد و با تلفيق اين دو مكان و تركيب دو كاركرد متضاد  مي هم بازار يا مراكز خريد را نيز به
هـا در برابـر    و رجـوع بـه سـنت    گـرفتن از گذشـته   گرايي، ايـده  تنوع و تفاوت، پيچيدگي، كثرت. آفريند مي عنصري جديد

فعاليت  كار و ةصحن برايشهرها  ةحاشي، انتخاب )پاساژها(مدرنيسم، بازگشت به خيابان و رهاكردن مراكز تجاري متمركز 
ي شهرسـازي  هـا  تـرين نشـانه   ، برخي از مهم...هاي مختلط و ي محلي و كاربريها كيد بر زمينهأو رهاكردن مركز شهر، ت

هـاي مراكـز خريـد     مدل هاي انديشهدر  همچنين. شوند مي ها و بازارها مشاهده تلفيق پارك ةايدمدرن هستند كه در  پست
بخـش را   كنـد و سـبزي حيـات    را نفي مـي  خورد كه مدرنيته و دنياي اجتماعي آن مي چشم ي ضد شهري بهها جديد، مايه

تـرين   پايـدار كـه از مهـم    ةتوسـع محيطـي و نقـش آنهـا در     توجه به فضاهاي سبز و مسائل زيسـت . نشاند مي جاي آن به
بـا توجـه بـه ايـن مقدمـه و      . شوند مي وضوح مشاهده به ها انديشههستند، در اين  »مدرن پستپسا«ي شهرسازي ها نشانه

بـر   دنبال آن است كـه عـالوه   به پژوهش پيش روها با سنت و رويكردهاي سنتي، بازار پاركدرك چگونگي تعامل  دليل به
و  كنـد آن از بازارهاي سنتي را نيز واكـاوي   ةكنندمتمايز هاي تخصوصي  شهر لنگرود، بازار جمعه پاركهاي  بررسي ويژگي
  : زير پاسخ دهد هاي پرسش كوشد به مي در همين راستا

 وجود دارد؟ بازارهاي سنتيو  بازار پاركجمعه هايي بين  و تفاوت ها چه شباهت •

 بـازار  پـارك جمعـه  و تعداد دفعات مراجعه آنها بـه   بازارهاي سنتيمندي مردم از  اي بين ميزان رضايت چه رابطه •
 وجود دارد؟

  پژوهش ةپيشين
مايك كرنـگ معتقـد   . ها و بازارها به قرون وسطي برگردد تلفيق كاركرد پارك ةاولي ةايدگيري  شكل ةسابقرسد  مي نظر به

 تجمـع و  بـراي فقط مكاني براي خريد، بلكه محلـي   نه كه اند هاي شهر تبديل شده امروزه بازارها به مراكز و ميدان: است
البتـه فضـاهاي تجـاري در يونـان باسـتان نيـز فضـاهايي بودنـد كـه از           .)175: 1998كرنگ، ( گذار جوانان استو گشت
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تدريج كه يونانيان مراحل متفـاوتي از زنـدگي    به. ترين اين فضاها آگورا بوده است مهم. عملكردهاي متنوع برخوردار بودند
 ).41: 1994مـوريس،  ( پـذيرد  مي يي از تحرك اجتماعي و اقتصادي راها مؤلفهكنند، آگورا  مي اجتماعي را تجربه ـ  سياسي
شـهر را در نظـر    شـدند  مي بيانگر خصوصياتي بود كه سبب ـ  جمله بازاراز ـ  هاي گذشته، شكل شهر و عناصر آن در زمان

امـا امـروزه نظـم و انسـجام خشـكي كـه در شـهرها         ؛داشتني، دلپذير و قابل تحسـين كننـد   شهروندان، محبوب، دوست
در گذشـته بسـياري از امكانـات و     وجـودي كـه  بـا  . شده، تنوع اجتمـاعي شـهرهاي گذشـته را از بـين بـرده اسـت      ايجاد

 شـهرهاي قـديمي برخـوردار نيسـت    ي شهري وجود نداشت، اما با اين همه، شهر امروزي از موفقيت و شكوه ها پيشرفت
  ). 113: 1968مامفورد، (

داري فقط كسب سود و انباشت سـرمايه اسـت كـه فضـاهاي      بر اين باور است كه هدف نظام سرمايه لوييز مامفورد
از  .)525: 1991مـامفورد،  (فاقد هويت شهري هستند و روحيه و نشاط انساني در آنها وجود ندارد  ،شهري در چنين حالتي
اند كه شهر را از نظـم خشـك و    ي اخير، شهرسازان به فكر ايجاد مراكزي متنوع در شهرها بودهها اين روست كه در دهه

در شـهر بـرن    1وسـت سـايد  گذران اوقـات فراغـت    توان از مركز خريد و مي نمونه نخستين براي .ندكنروح آن خارج  بي
بر داشتن فضاهاي تجاري، داراي فضـاهاي تفريحـي ماننـد پـارك، اسـتخر آبـي،        سوئيس نام برد كه اين مجموعه عالوه

گيري  دليل موقعيت خود و با جاي اين مجتمع چندمنظوره با وجود ارتباط با شهر برن، به. مجتمع سينمايي و مانند آن است
هاي متنـوع،   كلية امكانات راحتي و سرويس داشتنونقل و همچنين  روي بزرگراه و ارتباط با شبكة سراسري حملمناسب 

. اسـت  ديگر، طراحي و ساخت مراكز بزرگ يا مگامراكز در قرن بيسـتم  ةنمون 2.از ويژگي يك شهر مستقل برخوردار است
هاي بـزرگ، فضـاهاي تفـريح و سـرگرمي،      شدند كه شامل فروشگاه مي شهر ساخته ةدر اطراف و حوم اين مراكز معموالً

، هـا  ديگر مناطق تجاري مراكز شهر نيز در رقابـت بـا ايـن مگـامراكز حومـه      سويبودند و از  غيرههاي اداري و  ساختمان
 تفريحـي  ـ  ديگري را كه از نسل جديد مراكز تجـاري  ةنمون ).779: 1990، چيرا( ساختند مي فضاهاي مختلط چندمنظوره

افتتاح شده  2007اين پروژه در آگوست . شهر استانبول تركيه قرار دارد است كه در 3»پروژه ميدان« كرد، معرفيتوان  مي
استفاده . برخوردار است فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت نيزاز ، رود شمار مي بهجاري بر اينكه يك مركز ت  و عالوه
سـالن   4.رود شمار مـي  بهفرد اين مجموعه  ي منحصربهها از ويژگي ،كردن فضاها چندمنظورهپروژه و  ةمحوط برايها  از بام

بـر تلفيـق كاركردهـاي متنـوع در      كه عـالوه  است ي چندمنظورهها لندن مورد ديگري از اين مجموعهاجتماعات جديد در 
كه داراي كمترين اتالف انرژي اي  هگون طور هماهنگ و متناسب با محيط زيست طراحي شده است؛ به درون مجموعه، به
 5شين جوكـو پروژة ). 242: 2004جوناس و جوزف، (است  و پيشرفته و ارتباطات سريع كياكوستي ها و مجهز به سيستم

در اين پروژه، ميـدان  . رود شمار مي بهيكي ديگر از اين موارد است كه از بزرگترين مراكز تجارتي و تفريحي توكيوي ژاپن 
 ).116-122: 1965 مـاكي و اوتاكـا،  (انـد   صورت تلفيقي ساخته شـده  و مراكز خريد در جوار يكديگر به 6تفريح و سرگرمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Westside shopping and leisure center 
2. www.worldarchitecturenews.com & www.archrecord.construction.com 
3. Shopping Square Meydan 
4. www.architects24.com & www.meydan.metro-mam.com 
5. Shinjuku 
6. Amusement Square 
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بر فضاي تجاري، فضـاهاي تفريحـي، ورزشـي،     هستند كه در آنها عالوه ديگري از موارد... گالريا، هوستون و مراكز خريد

در مـوارد زيـادي، بازارهـاي هفتگـي در      همچنين .)113: 1979 ،گدس( شود مي صورت مختلط مشاهده بهاداري، درماني 
واقـع در بخـش    1كليولنـد  پارك عموميتوان به  مياز آن دسته  شود كه مي ها تشكيل يا در مجاورت پاركها  درون پارك

پـارك  فروشـان در   واقع در حومة شرقي مسكو، بازار كشاورزان و دست 2ايالت اوهايوي آمريكا، بازار ايزمايلوسكي مركزي
ها و بازارها،  تلفيق كاركرد پارك ةپيرامون سابق ،شده گفتهبر موارد  عالوه. از اياالت آمريكا اشاره كردواقع در يكي  3ادجوود
  .شود مي انجام شده كه به برخي از آنها اشارهويژه بازارهاي ايراني  هبازارها و ب ةزميندر  ياريبس يها پژوهش
). 210 :1373، منيؤمـ (ايراني بودن اين عنصر شهري باشد كيد بيشتري بر أتواند ت مي شناسي لحاظ واژه بازار به ةواژ

لغـت  ). 29 :1385حبيـب،  (راه يافتـه اسـت   هـاي اروپـايي    زبان و ايراني از راه بازرگاني به عربي، تركي، عثماني ةواژاين 
داشـتن   بـر  افـزون بـازار  ). 1373 دهخدا،(اند  از ايرانيان گرفته اين واژه را شده و پرتغاليان نيز بازار، از پرتغالي گرفته ةفرانس

توجه به . )12: 1370 پيرنيا،(وفروش، محل تفريح، قطب سياست و مركز اجتماع و برخورد مردم نيز بوده است نقش خريد
يعنـي شـهر    ،اصـلي آن  ةزمينـ اجتماعي بازار، بيش از هرچيز بايـد در   ـ  كه بررسي نهاد اقتصادي اين نكته ضروري است

ـ   ). 35 :الف -1384فالمكي، (شناخته شود  ،مثابه موجودي زنده و ملموس به در رشـد و  سـزايي   هبازارهاي ايرانـي نقـش ب
 ةشـالود  ،بازار شـهرهاي ايـران در ادوار گذشـته    ).291-286 :1387مشهديزاده دهاقاني، (اند  عهده داشتهشهرها بر ةتوسع
شمرده و از نظر اجتماعي و فرهنگي، مركز شهر  ندكرد مي هاي عمومي شهر را در خود متمركز فعاليت ةكلي كه ودندب شهر
، در پـس وجـه   بودندترين اركان و اجزاي شهر  بر اينكه يكي از اصلي و عالوه) 140-139 :ب -1384فالمكي، ( شدند مي

قاسمي و نـوروزي،  (است  داشتهاهميت معاني و مفاهيم اقتصادي، اجتماعي و عقيدتي بسيار  كالبدي و شكلي آن، توجه به
) شهروندانتجمع  ي برايمكاننزلة م به(همچنين بازار ايراني كيفيت كاركردي مشابهي با ميدان شهر اروپايي ). 46 :1388

 اساسـاً ). 83: 1376 خيرآبادي،(شدند  مي در بازار، مردم در تصميمات اقتصادي و اجرايي مرتبط با شهر سهيم. داشته است
حتي برخي از عناصـر   بوده و ين شاهراه حياتي شهرتر مهمفضاي بازار تنها به دادوستد و بازرگاني اختصاص نداشت، بلكه 

ي بازار، كثرت در عين وحدت است ها قابل توجه در فعاليت ةنكت). 94 :1388نظريان، (داد  مي مهم شهري را در خود جاي
  ).78-79 :1388سعيدنيا، (

در بسـتر   ،از جمله بـازار  ،عناصر آن خود، به بازتعريف ارتباطات حاكم بر شهر سنتي و پژوهشدر ) 1388(نيا  جليلي 
 معاصـر، حيـات شـهري و كالبـدي اغلـب بازارهـا       ةدورمعتقـد اسـت در   ) 1386(سـلطانزاده  . شهر جديد پرداختـه اسـت  

 يهمتـ  .كنون فضاهاي تجاري مطلوب و مناسبي جايگزين آنها نشده اسـت  هاي گوناگون به مخاطره افتاده و تا صورت به
جا از بازار است كه با همـان   هبازار، انتظار ناب يضعف كاركرد اجتماع ليدال نيتر مهماز  يكيباور است كه  نيبر ا) 1386(

از بازار سنتي تا بـازار  «در گفتاري با عنوان ) 1383(نشأت  .كندشهر را برآورده  ناساكن يامروز يازهايكالبد سابق خود، ن
 ،ايران در قرن نـوزدهم مـيالدي   ةجامعاقتصادي و اجتماعي ـ   ل سياسيئبازاريان را با مساثيرات متقابل بازار و أ، ت»مدرن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Mall: Downtown Cleveland s PublicPark 
2. Izmailovsky Flea Market 
3. City Farmer s Market Edgewood Park 
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شـكل  بر اين باور است كه بناي بازارها در بعضي مواقـع بـا اهـداف مـذهبي     ) 1380(شفقي . مورد بررسي قرار داده است
 ةخصيصنيز، عنصر بازار را تنها وجه مشخصه يا ) 1380(توانا ضياءوقفي داشته است و از همين رو  ةجنبگرفته و اغلب  مي

در پژوهش خـود پيرامـون يكـي از بازارهـاي     ) 1380(بزي . داند مي اصلي و بهترين معيار اصالت شهرهاي شرق اسالمي
ي علـل تمايـل مـردم بـه     ضمن بررس هفتگي كه نمادي از بازارهاي سنتي ايران و بيانگر روابط متقابل شهر و روستاست، 

در پژوهشـي، نحـوه و نـوع اثرگـذاري     ) 1380(بهـار  . كند مياجتماعي آنها را نيز بررسي  ـ  اقتصادي آثارگونه بازارها،  اين
نتيجه رسـيده اسـت   و به اين طور خاص بر بازار تهران را مورد مطالعه قرار داده  تهراني و به ةجامعشدن در  جريان جهاني

، هستند تهران ي سنتيِها سازي در تعامل با رسانه عنصر اصلي جهاني كه چون تلويزيون و مطبوعات نوينيي ها كه رسانه
بازار  ،كند مي كيدأدر پژوهشي پيرامون بازار كرمان ت) 1376(احمد پور. اند در جهت تغييرات اجتماعي و فرهنگي عمل كرده
اصـالت و هويـت    ،مناسب، سالمت ريزي برنامهن شهري قرار گيرد تا با و بافت تاريخي شهر بايد در اولويت توجه مسئوال

كند و داليـل   مي كيدأايران ت ةجامع ةتوسعبه نقش بازار در جامعه و نقش آن در ساخت و ) 1379(جباري . شود شهر حفظ
بازارهاي  در مورددر پژوهشي ) 1372(افسر كشميري . كند مي بررسي ،يك نهاد موفق در حال تداوم منزلة را بهتداوم بازار 

دامي، صنايع دسـتي  ي زراعي، ها وردهاكند كه حيات اقتصادي اين بازارها به فر مي كيدتأهفتگي روستايي در شمال ايران، 
  .شوند، بستگي دارد مي و نيز محصوالت صنعتي كه در روستاها توليد

  پژوهشروش 
هرچنـد در ايـن   . است و ميدانياي  هتحليلي و مبتني بر دو روش مطالعات كتابخان ـ  از نوع مطالعات توصيفي پژوهشاين 
آمـده از روش ميـداني بسـيار     دسـت  هو فقدان اطالعات و آمار الزم، سهم اطالعات ب مسئلهدليل تازه و بكر بودن  هب ،بين

   :ة پژوهش شامل سه گروه استنمونآماري و حجم  ةجامع. بوده استاي  هبيشتر از مطالعات كتابخان
  ).نفر 240حجم نمونه برابر با (نفر هستند  600طور ميانگين  كه به بازار پاركجمعه تعداد فروشندگان در  )الف
 300حجم نمونه همان (نفر هستند  300طور ميانگين  شهر كه به) هفتگي( بازارهاي سنتيتعداد فروشندگان در  )ب

  ).نفر
حجـم  (نفر هستند  9000طور ميانگين  شهر كه به) هفتگي( بازارهاي سنتيو  بازار پاركجمعه كنندگان به  مراجعه )ج

  ).نفر 383نمونه برابر با 
درصـد   5درصـد و خطـاي اسـتاندارد     95دست آوردن حجم نمونه، از فرمول كوكران با ضـريب اطمينـان    هبراي ب 

كنندگان  نفر از مراجعه 383و نيز ) بازار سنتيو  بازار پاركجمعه (ار فروشنده در دو باز 540مجموع با در. استفاده شده است
گيري تصادفي ساده هم براي موارد  روش نمونه. عمل آمده است به) نامه شفاهي و تكميل پرسش(ها مصاحبه  به اين مكان

بـراي  . استفاده شـده اسـت   اس.اس.پي.اكسل و اس افزارهاي از نرم ،نيز ها براي تحليل نهايي داده .كار رفته است هالزم ب
ـ  هاي آماري ، هم تحليل كيفي و هم آزمونهاي پژوهش گويي به سؤال پاسخ كـه متغيرهـاي   و از آنجا كـار گرفتـه شـد    هب

بررسـي اسـتقالل    بـراي ) مربع كاي يـا آزمـون نكـويي بـرازش    (دو  از نوع متغيرهاي ترتيبي هستند، آزمون كاي پژوهش
  .آوردن رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است دست همتغيرها و سپس براي ب
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 مورد مطالعه ةمنطق

قـانوني شـهر    ةمحـدود مسـاحت  . شرقي استان گيالن واقع شده است ةناحيشهرستان لنگرود در شمال كشور ايران و در 
قانوني و حريم، مساحت كل آن  ةمحدودبا احتساب . استهكتار  904هكتار و مساحت حريم اين شهر نيز  1605لنگرود، 
جغرافيايي  ةناحينظر توپوگرافي نيز داراي دو  ازاين شهرستان  .استده شهكتار از سوي شهرداري برآورد  2509 در حدود

كـاري و   كـاري، صـيفي   نوار باريك سـاحلي قـرار دارد كـه صـيادي، شـالي     اي  هجلگ ةناحيدر . و كوهستاني استاي  هجلگ
 غرب به شمال شرق از اين ناحيـه ارتباطي شمال  ةجادهمچنين . شود مي را شامل ي كشاورزي آنها فعاليت ،كاري سبزي

 ةناحيـ در . هاي مربوط شـده اسـت   ها و فعاليت ها، انواع تعميرگاه گذرد كه موجب رونق مشاغل خدماتي چون رستوران مي
 ).17: 1377گـيالن،   ةبودجـ  سـازمان برنامـه و  (رواج دارد  ماننـد آن، هـاي كشـاورزي، دامپـروري و     اي، فعاليـت  كوهپايه

در نقاط ) درصد 6/58(نفر  78524نفر جمعيت بوده كه  133956خانوار و  38666داراي  1385شهرستان لنگرود در سال 
 1385همچنين جمعيت خود شـهر لنگـرود در سـال    . اند در نقاط روستايي ساكن بوده) درصد 4/41(نفر  55432شهري و 

 طول هفتـه در دو بازار با  اين شهر). 34: 1385استان گيالن،  ريزي برنامهسازمان مديريت و (نفر بوده است  65614برابر 
كـه  از آنجا. انواع محصوالت و كاالها را در منطقه شرق گـيالن برعهـده دارد   دادوستدهايبااليي از ، حجم )بازار هفتگي(

، در كـرده  مـي  ايجـاد شـهر و شـهروندان   مشكالت متعددي را بـراي   شهر مركز پراكندگي اين بازارها در معابر و محالت
شهر انتقال داده شده  ةحاشيهاي اخير بازارهاي هفتگي از بخش مركزي شهر به محلي ويژه، واقع در ضلع جنوبي و  سال
نيز در همسايگي بازار هفتگي داير شـده   بازار پاركبر بازارهاي هفتگي، بازاري ويژه با عنوان  عالوه ،در شهر لنگرود. است
  . ه نمايش گذاشته استرا ب آن اي تصوير ماهواره) 2(و شكل  نقشة موقعيت شهر لنگرود و بازارهاي آن) 1(شكل  .است

  

  
   موقعيت شهر لنگرود و بازارهاي آن نقشة. 1شكل 
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  لنگرود بازار پاركاز موقعيت اي  هعكس ماهوار. 2شكل 

  Google Earthافزار  نرم: منبع

  ها بحث و يافته
  بازار لنگرود  هاي عمومي مجموعه پارك ژگي  وي

. قـرار دارد ) پارك فجر ةمحوطدر (لنگرود، در ضلع جنوبي شهر و در همسايگي بازارهاي هفتگي شهر  بازار پاركمجموعه 
در تمام روزهاي  بازار پاركي تجاري در مجموعه ها اينكه فعاليت با. است واحد 637تعداد كل واحدهاي تجاري مجموعه، 

در . نيسـت برخـوردار  از رونق جمعيتي و اقتصادي چنـدان مناسـبي    ،در روزهاي عاديهفته جاري است، اما اين مجموعه 
جمعـه  «نـام   هبازاري ويژه ب ،ي درون آن، هر هفته در روزهاي جمعهها مغازه ةروزاني تجاري ها بر فعاليت عالوه بازار پارك
 بـر  افـزون ، شـود  محسـوب مـي   بازار پاركترين روز هفته براي  كه پررونق بازار پاركجمعه در . شود مي نيز داير »بازار پارك

هـاي   كوچـك، از شهرسـتان  بـزرگ و   بسـاطي  700 تـا  600طور ميانگين هر هفته حـدود   ي درون آن، بهها فعاليت مغازه
فـروش در معـرض ديـد     برايآيند و كاالها و اجناس خود را  مي بازار پاركبه درون  ي ديگرها استان ،مختلف استان و نيز

جمعـه  كننـدگان بـه    ميانگين تعداد مراجعه ).42 :1389دوست،  مهر و مطيع معتمدي( دهند مي كنندگان قرار مردم و مراجعه
ي فصـلي،  هـا  ايـام قبـل از عيـد، نمايشـگاه     ، ماننـد كه در مواقع خـاص سـال   است نفر 7000در هر روز بازار،  بازار پارك

در مكـرر   بازديـدهاي  طـي . يابـد  مـي  نفر هم افـزايش  20000 تا 15000 به بيش ازهاي خاص و غيره، اين رقم  مناسبت
بـزرگ و   بسـاطي  600 حضـور  طـور ميـانگين   ، در هر هفته به)1389بهار و تابستان ( بازار پاركجمعه  ازمتعدد هاي  هفته
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ي كوچـك  ها بساطيدرصد آن را نيز  44ي بزرگ و ها بساطيرا  درصد 56، ميان آنكه از  دبرآورد شكوچك در اين بازار 

بـرخالف  . يابـد  مـي  بزرگ و كوچك نيـز افـزايش   بساطي 1000در ايام خاص سال، اين تعداد به حدود . دهند مي تشكيل
فروشـان بيشـترين درصـد فروشـندگان را     بار كه در آنها صنف تره بازار چهارشنبهو  بازار شنبهيعني  ،بازارهاي سنتي لنگرود

ي بـزرگ و  هـا  بسـاطي درصد  61مجموع، در. بار هيچ فعاليتي ندارند فروشندگان تره، بازار پاركجمعه دهند، در  مي تشكيل
صنوف لوازم خـانگي و لـوكس، اغذيـه و غيـره      ،نيز دهند و مابقي مي را صنف پوشاك تشكيل بازار پاركجمعه كوچك در

درصـد از كـل    54بـا   )هاي اطراف شهر لنگرود و بخش(فروشندگان ساكن شهرستان لنگرود  بازار پاركجمعه در . هستند
 9هـاي گـيالن و    ساكن سـاير شهرسـتان   درصد از فروشندگان 37. اند خود اختصاص داده بيشترين درصد را به ،ها بساطي

و  بـازار  پـارك  جمعهبازار لنگرود و موقعيت  ساختار پاركنمايي از ) 3(شكل  .هستند مجاورهاي  ساكنان استاناز  درصد نيز
  .دهد بازارهاي سنتي را نشان مي

  

  
  و بازارهاي سنتي در آن بازار پاركلنگرود و موقعيت جمعه  بازار پاركنمايش ساختار  .3شكل 

  1389نگارندگان، : منبع 

  شهر لنگرود) هفتگي( بازارهاي سنتيي عمومي ها ويژگي 
مخصوصـي واقـع در پـارك     ةمحوطـ شهر لنگرود، هر هفته روزهاي شنبه و چهارشنبه در  بازارهاي سنتيدر حال حاضر  

ميـانگين تعـداد   . شـود  مـي  عصـر برپـا   15 تـا صـبح   7اختصـاص داده شـده، از سـاعت     ايـن امـر   برايفجر لنگرود كه 
ايـام قبـل از عيـد،    ، ماننـد  كه در مواقـع خـاص سـال    هستند نفر 2000كنندگان به اين بازارها در يك روز حدود  مراجعه
ي متعدد كه به ايـن بازارهـا مراجعـه    ها طي هفته. يابد مي افزايشنفر  4000حدود  تاهاي خاص و غيره، اين رقم  مناسبت
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كـه از ايـن    ندتداشـ بزرگ و كوچك در اين بازارها حضـور   بساطي 300طور ميانگين  ، در هر هفته به)بهار و تابستان(شد 
 مجمـوعِ افـراد شـاغل در  . دهنـد  مي ي كوچك تشكيلها بساطيدرصد را  38هاي بزرگ و بساطيدرصد آنها را  62تعداد 
را صـنف   هـا  بسـاطي درصد كـل   87همچنين . هستند نفر 450 كمابيشبزرگ و كوچك بازارهاي هفتگي،  بساطي 300
شامل (ديگر كاالها و اجناس درصد را  13و ...) ، حبوبات، لبنيات، محصوالت كشاورزي وشامل ميوه، سبزي(فروشي بار تره

 بازارهاي سـنتي توان گفت كه  مي به بيان ساده درواقع ،دهند مي تشكيل...) وكفش، لوازم خانگي، پالسكو و پوشاك، كيف
بر مردان، زنان فروشـنده   در ميان فروشندگان اين بازارها، عالوه. دارداختصاص فروشان بار به بازار ترهبيشتر  ،شهر لنگرود

 وهستند كشاورز  و اين زنان فروشنده، زنان روستايي ةعمددهند كه  مي را تشكيل) درصد 35(اي  هدرصد قابل مالحظنيز 
تركيب سني فروشندگان اين بازارها، كاركرد سنتي . كنند مي در اين بازارها حضور پيدا ي اطراف شهرها از روستاها و آبادي

و حتي سالمندان، از جوانـان و فروشـندگان   ) درصد 84درمجموع (فروشندگان ميانسال  كهكند؛ چرا مي ييدأبازارها را تاين 
ابتـدايي   مـدرك متوسـطه و   بـا  يافرادهمچنين بيشترين درصد فروشندگان . ترند سن و سال در بازارهاي سنتي فعال كم

، سـاكن  بازارهـاي سـنتي  درصد از فروشـندگان   84حدود  .دهند فروشندگان را تشكل مي درصد 63 درمجموعكه  هستند
تـوان   مي هاي گيالن هستند و درصد نيز ساكن ساير شهرستان 16و ) ي اطرافها شهر لنگرود و بخش( شهرستان لنگرود

  .رود شهرستان و چند شهر مجاور، فراتر نمي ةمحدودلحاظ جذب فروشنده، از  به بازارهاي سنتينفوذ  ةحوزگفت كه 

  شهر لنگرود )هفتگي( بازارهاي سنتيو  بازار پاركجمعه ي ها شباهت
صـورت   شـهر يـا روسـتا بـه    در هر  اغلبنوع بسيار مهمي از بازارهاي ادواري هستند كه  ،)هفتگي(بازارهاي محلي سنتي 

ايـن بازارهـا در ايـران از    ). 38 :1386سـلطانزاده،  (شوند  مي ناميدههمان روز  به و معموالً شده برپايك يا دو روز اي  ههفت
 ،بازارها به نوع كاالهـاي مـورد معاملـه   زماني اين  ةدوروسعت و ). 180 :1372افسر كشميري، (ند قدمت زيادي برخوردار

پابرجاترين اين بازارهـا در سـواحل جنـوبي دريـاي     ). 27 :1389سلطانزاده، (نفوذ آنها بستگي دارد  ةحوزحجم مبادالت و 
بازارهـاي   .قـدمتي ديرينـه دارد  سنتي  ـ  در اين منطقه تشكيل بازار هفتگي. شود مي گيالن تشكيل ةجلگويژه در  هب ،خزر

روزبازارهـا، بـا گسـتردن    . شود مي دو روز برپااي  هترين بخش مركزي، هفت يك روز و در پرجمعيتاي  ههفت گيالن معموالً
 ،در اسـتان گـيالن  محلـي  اي  هفروشـندگان بازارهـاي دور   ).381 :1372بازن، ( شوند مي گرد فعال بساط فروشندگان دوره

اقـدام   به فروش محصول خـود  ،در يك يا چند روز از روزهاي هفته ،صورت چرخشي در هريك از شهرهاي اين استان به
بازارهـاي  ). 1390عزمـي و همكـاران،   ( شـود  مـي  بازاري وسيع در سراسر منطقه ةشبككه اين امر منجر به يك  كنند مي

مطيعـي لنگـرودي و همكـاران،    ( رود شـمار مـي   بـه  نيز ها با شهري ها تبادل كاالهاي روستاييمكاني براي  ،محلي سنتي
 :1384مطيعـي لنگـرودي،   (رسانند  مي توليدات خود را در محل بازار به فروش كشاورزان روستايي ،كه در آن) 36 :1390
مطيعي لنگرودي، (شود  وري كشاورزي خالصه نمي داشت كه توان توليدي نواحي روستايي، تنها در بهرهبايد توجه . )198

مطيعي (شود عملي  هاي اقتصادي كه امكان آن در فضاي روستايي وجود دارد، در تمام بخشتواند  مي، بلكه )289 :1370
  ). 29 :1382لنگرودي، 
همـراه   هاي زيبـاي محلـي و بـه    بازار با لباسزنان محلي هستند كه در روز بازارهاي محلي، عموماًپرداز اصلي  چهره
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اي  همشاركت زنان روستايي در مبادله و فروش كاالها، منظر. شوند مي اند، در اين بازار حاضر براي فروش آماده كرده آنچه

در شهر لنگـرود  ). 470 :1374اصالح عرباني، (توان به چشم ديد  مي بازارهاگونه  است كه نه در شهرها، بلكه فقط در اين
. ندمعروف چهارشنبه بازارو  بازار شنبهشوند و به  مي دو روز برپااي  هاز قدمتي ديرينه برخوردارند كه هفت بازارهاي سنتينيز، 

هر هفته در همسايگي اين بازارهاي سنتي در روز  ،نيز بازار پاركجمعه بر اين بازارها، بازاري جديد و ويژه موسوم به  عالوه
   :شرح زير است به بازارهاي سنتي"با  بازار پاركجمعه ي ها برخي از شباهت. شود مي جمعه برپا

  )ساخت يا چيدمان واحدهاي تجاري ةنحو( بازار پارك ةمجموعشباهت در اسكلت ظاهري  .الف
صـورت   نيز در سطح زمين و بـه  بازار پاركي ها كند، مغازه مي از الگوي افقي پيروي بازارهاي سنتي ةتوسعگونه كه  همان 

نيـز بـه همـين     بـازار  پاركجمعه بر اين، چيدمان ظاهري  عالوه. صورت افقي بوده است آن به ةتوسعشده و  همكف ساخته
 هاي چندطبقه ساخته ساخت و چيدمان ظاهري، برخالف مراكز خريد جديد است كه در ساختمان ةصورت است و اين نحو

  .آنها عمودي است ةتوسعشوند و رشد و  مي

   ي بزرگها بساطيشباهت در حضور فروشندگان . ب
تـر از   شكل و شمايل ظاهري بساطشان، بزرگتـر و گسـترده  ) يك هستند كه فروشاني خردهدسته از  ي بزرگ، آنها بساطي
 زن، حجيم و غيـره نـام بـرده    پرده بساطي با عنوان در ميان كسبه و اهالي بازار دليلهمين  ي كوچك است و بهها بساطي

عملكرد تجاري، تعداد و تنوع كاالها و اجناس، ميزان درآمـد، تعـداد افـراد     ةنحونوع فعاليت، گستردگي كار، ) دوشوند؛  مي
. ي كوچـك اسـت  هـا  بسـاطي تر و متمايزتر از  ي بزرگ، بسيار متفاوتها بساطيديگر خصوصيات و  بساطيشاغل در هر 

ي بزرگ، شغل فروشندگي و درآمد حاصل از آن، شغل و درآمد اصـلي و ثابـت آنهـا    ها بساطياكثريت مطلق فروشندگان 
ح، هم با اين توضي. مغازه و واحد تجاري هستندچند هاي ديگر صاحب يك يا  شود و بسياري از آنها در مكان مي محسوب

ين عوامل رونق اقتصـادي و  تر مهميكي از  ،بزرگ بساطيحضور فروشندگان  بازار پاركجمعه و هم در  بازارهاي سنتيدر 
درصـد كـل فروشـندگان ايـن      62درصد و در بازارهاي سنتي  56 بازار پاركجمعه  در. رود شمار مي بهجمعيتي اين بازارها 

  .دهند مي ي بزرگ تشكيلها بساطيبازارها را فروشندگان 

  در بازار) فروشان دست(ي كوچك ها بساطيشباهت در حضور فروشندگان  .ج
ماننـد   نيـز بـه   بازار پاركجمعه در . شود مي ياد غيره گرد و فروش، دوره فروش، خرده دست با نامي كوچك نيز ها بساطياز 

بازارهـاي  درصد و در  44 بازار پاركجمعه  در اي كه گونه ؛ بهاين دسته از فروشندگان حضور پررنگي دارند ،بازارهاي سنتي
  .هستندفروشان  درصد كل فروشندگان اين بازارها را دست 38 سنتي

   هاي دادوستدي شباهت در فضاي پر از هياهو و جاروجنجال .د
فروشندگان براي جذب هرچه بيشـتر مشـتريان   ة ها و سروصداهاي ايجاد شد با جاروجنجال بازارهاي سنتيگونه كه  همان

گونه است و اين رويكرد نيز بـرخالف مراكـز    نيز فضاي دادوستد همين بازار پاركجمعه شوند، در  مي به سوي خود شناخته
  .خريد مدرن و پاساژهاست كه سكوت و آرامش ظاهري بر آنها حاكم است
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   شباهت در كاركردهاي اجتماعي بازار .ه 
اين بازارها  واردوفروش دهقانان فقط براي خريد. اقتصادي، جنبه اجتماعي نيز دارند ةجنبگذشته از  بازارهاي سنتي گيالن

 بـاز يـا صـرفاً    بلكه تبادل اطالعات، مالقات با خويشاوندان و دوستان، يافتن همسر، تماشاي فروشندگان زبـان  شوند، نمي
فضـاي   ).381 :1372بـازن،  (اجتماعي ايـن بازارهاسـت    ثيراتأوجوش بازار، بخشي از ت بردن از فضاي زنده و پرجنب لذت

ي اجتماعي را نيز ها بلكه جنبه ،بوي اقتصادي نداردو رنگ فقطنيز به همين شكل است و كاركردهاي آن  بازار پاركجمعه 
  .گيرد مي بردر

  فروشندگان بازارتعامالت و ارتباطات خريداران و  ةنحوشباهت در  .و
حاكي از يك نوع  ،تعامالت و ارتباطات ميان خريداران و فروشندگان ة، نحوبازارهاي سنتيمانند  نيز به بازار پاركجمعه در 

خالف مراكز خريد جديد است كه صميميت ست و اين رويكرد برها ها و حرمت رنگي همراه با حفظ ارزش صميميت و يك
  .شود مي خريدار و فروشنده كمتر مشاهدهميان 

  شهر لنگرود )هفتگي( بازارهاي سنتيو  بازار پاركجمعه ي ها تفاوت
 هـا  ويژگي داراي، بازارهاي سنتيدر رويكردها و كاركردهايش با هاي متعدد  بر شباهت عالوه ،شهر لنگرود بازار پاركجمعه 

در زيـر  هـا   ين اين تفاوتتر مهمبرخي از . كند مي متمايز بازارهاي سنتيرا از  كه آن است فرد خود و خصوصيات منحصربه
 :اند فهرست شده

هـاي   فروشـان و شـغل  بار شـهر را تـره   بازارهاي سنتيدرصد از فروشندگان  86: اتفاوت در تركيب شغلي بازاره )الف
كه ايـن صـنف از    دهند؛ در حالي مي تشكيل... ميوه، سبزيجات، حبوبات، لبنيات، محصوالت كشاورزي و مانندسنخ آن  هم

درصـد از فروشـندگان    70، بـازار  پاركجمعه در . هيچ سهمي ندارند بازار پاركجمعه هاي تجاري در بين فروشندگان  شغل
تركيـب شـغلي   ) 4(شـكل   .دهند مي سنخ آن تشكيل هاي هم بزرگ و كوچك را صنف پوشاك، منسوجات و شغل بساطي

  . به مقايسه گذاشته استرا  بازار پارك جمعهبازارهاي سنتي و 
  

   
  بازار پارك تركيب شغلي بازارهاي سنتي و جمعه ةمقايس نمودار. 4شكل 

  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع
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شـهر لنگـرود را    بازارهـاي سـنتي  درصد از فروشندگان  35طور متوسط  به :تفاوت در تركيب جنسي فروشندگان )ب

كه اكثريت اين  هستنددرصد  17 بازار پاركجمعه  بساطيفروشندگان زنان و اين در حالي است كه  دهند مي زنان تشكيل
 بازارهـاي سـنتي  توان گفـت زنـان فروشـنده در     مي در مجموع. شوند مي محسوب بازار پاركفروشان  دست ءجزعده هم، 

جنسـيت  ) 5(شـكل   .اسـت  بازارهـاي سـنتي  ي خـاص  ها دارند و اين از ويژگي بازار پاركجمعه فعاليت بيشتري نسبت به 
  . را مقايسه كرده است بازار پارك جمعهفروشندگان بازارهاي سنتي و 

    

  تركيب جنسي فروشندگان بازارهاي سنتي و جمعه پارك بازار ةمقايس نمودار. 5شكل 
  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع

سـال   30تا  20، گروه سني بازارهاي سنتيدر حالي كه در ميان فروشندگان  :تفاوت در تركيب سني فروشندگان )ج
سـال هـم در    65دهند و حتي افراد باالي  مي سال، درصد بسيار بااليي را تشكيل 65تا  49درصد بسيار كم و گروه سني 

در . اسـت  تر متفاوت بازار پاركجمعه اند، وضعيت در ميان فروشندگان  ميان فروشندگان، درصدي را به خود اختصاص داده
يابـد و   مـي  در مقايسه با بازارهاي سـنتي افـزايش   ،ساله در بين فروشندگان 30تا  20درصد حضور افراد  بازار پاركجمعه 

 بـازار  پاركجمعه سال در  65همچنين فروشندگان باالي . يابد مي ساله كاهش 65تا  49درصد فروشندگان  همان اندازه به
 بـازار  پـارك جمعه ، در شوند ديده نمي معموالً بازارهاي سنتيسال كه در  20كمي حضور دارند و فروشندگان زير  تعدادبه 

توان گفت كه ميانگين سـني فروشـندگان در    مي در مجموع ،با توجه به اين آمار. اند خود اختصاص داده را بهاندكي  درصد
  . است بازارهاي سنتيتر از فروشندگان  يا جوانكمتر  بازار پاركجمعه 

ترتيـب داراي مـدارك    به ،بازارهاي سنتيفروشندگان در بيشترين درصد  :تفاوت در ميزان تحصيالت فروشندگان )د
ترتيـب افـراد داراي    بيشترين درصـد فروشـندگان را بـه    بازار پاركجمعه تحصيلي متوسطه، ابتدايي و ديپلم هستند، اما در 

همچنـين افـراد بـا تحصـيالت دانشـگاهي در ميـان فروشـندگان        . دهند مي مدارك ديپلم، متوسطه و دانشگاهي تشكيل
جمعه ولي در  شود؛ ديده ميدهند و فروشندگان فاقد سواد نيز در بين آنها  مي درصد بسيار كمي را تشكيل بازارهاي سنتي

در مجمـوع،  . يابد مي فروشندگان فاقد سواد كاهشافزايش و  درصد فروشندگان با سطح تحصيالت دانشگاهي ،بازار پارك
  .)6شكل ( است شهر بازارهاي سنتيباالتر از فروشندگان  بازار پاركجمعه  ميزان تحصيالت فروشندگان
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 ميزان تحصيالت فروشندگان بازارهاي سنتي و جمعه پارك بازار ةمقايسنمودار . 6شكل 
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 بازارهـاي سـنتي  بـزرگ   بساطيدر حالي كه تعداد افراد شاغل در هر : بساطيتفاوت در تعداد افراد شاغل در هر ) ه
حـاكي   كه كنند نفر فعاليت مي يك تا چهارطور معمول بين  به ،بازار پاركجمعه ي بزرگ ها بساطينفر است، در  يك تا دو

  .است بازارهاي سنتيدر قياس با ، بازار پاركجمعه ي ها بساطياز گستردگي حجم فعاليت 

طـور متوسـط تعـداد كـل      بـه  بازارهاي سنتيدر  :و تعداد كل افراد شاغل در بازار ها بساطيتفاوت در تعداد كل  )و
طور متوسط تعـداد   به بازار پاركجمعه اما در  ؛نفر است 450، ها بساطيعدد و تعداد كل افراد شاغل در اين  300 ها بساطي

بيانگر گسـتردگي  اين افزايش . يابد مي نفر افزايش 1100به  ها بساطيعدد و تعداد كل افراد شاغل در  600 ها بساطيكل 
   .است بازارهاي سنتيبا  سنجشدر  بازار پاركجمعه  حجم فعاليت مجموع فروشندگان

سـاير  درصـد آنهـا سـاكن     16، بازارهـاي سـنتي  در ميـان فروشـندگان   : تفاوت در محـل سـكونت فروشـندگان    )ر
يابـد و ايـن    مـي  درصـد افـزايش   46اين رقـم بـه    بازار پاركجمعه ها هستند، ولي در  هاي گيالن و ساير استان شهرستان
  .)را بنگريد 1جدول ( دارد بازارهاي سنتيدر مقايسه با  بازار پاركجمعه شعاع جذب فروشندگان  گستردگيحكايت از 

  بازار محل سكونت فروشندگان بازارهاي سنتي و جمعه پارك ةمقايس .1 جدول

 محل سكونت فروشندگان بازارهاي سنتي به درصد بازار به درصد جمعه پارك

 شهر لنگرود 54  33

 هاي اطراف شهر لنگرود بخش 30  21

 هاي گيالن ساير شهرستان 16  37

 ها ساير استان 0  9

  جمع 100 100
  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع

  
موجـود در   بسـاطي  300ميـانگين حـداقل درآمـد مجمـوع     : تفاوت در ميزان حداقل درآمد مجموع فروشـندگان ) ز

 141320000برابـر   بـازار  پاركجمعه  بساطي 600و اين رقم براي مجموع  است تومان 90050000برابر  بازارهاي سنتي
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و آمـاري را كـه    آمـده  دسـت  بـه اين آمار از خود فروشندگان اين بازارها  كه البته شايان ذكر است. برآورد شده است تومان

ل فرهنگـي و  ئمسـا دليل  به كمتر از ميزان واقعي است كه عمدتاً داليل مختلف كنند، بنا به مي ارائه ها بساطيفروشندگان 
و داليلـي  مين امكانـات بيشـتر   أت برايچون چشم زخم نخوردن، فرار از ماليات و عوارض، اظهار نارضايتي  ،شناختي روان

 بـازار  پـارك جمعـه  ميـزان درآمـد كـل فروشـندگان      توان گفت كـه  مي درمجموع ،با همه اين مالحظات. مانند اينها است
  .شهر لنگرود است بازارهاي سنتيمراتب باالتر از  به

در يـك   بازارهاي سنتيكنندگان به  تعداد كل مراجعه: كنندگان در يك روز به بازارها تفاوت در تعداد كل مراجعه )ژ
يابد و اين بدان معناست كـه   مي نفر افزايش 7000به  بازار پاركجمعه  اين رقم براي و است نفر 2000طور متوسط  به روز

  .شهر است بازارهاي سنتيمراتب باالتر از  به ،كنندگان لحاظ جذب مردم و مراجعه به ،بازار پاركجمعه قدرت و پتانسيل 

بازارهـاي  كننـدگان بـه    مراجعهدر حالي كه بيشترين درصد : كنندگان به بازارها نسي مراجعهتفاوت در تركيب ج )ك
اخـتالف   بـازار  پاركجمعه  در ،ديگر بيانبه . يابد مي كاهش بازار پاركجمعه دهند، اين درصد در  مي را زنان تشكيل سنتي
  .)2جدول ( ابدي يم شيافزا ،زين آن به كننده مراجعه يها خانواده تعداد و رسد يم حداقل به مرد و زن كنندگان مراجعه درصد

  جمعه پارك بازاركنندگان به بازارهاي سنتي و  تركيب جنسي مراجعه ةمقايس .2جدول
 كنندگانجنسيت مراجعه بازارهاي سنتي بازارجمعه پارك

 درصد زنان 78 56

 درصد مردان 22 44

 جمع 100 100

  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع 
  

ميـانگين سـني   شـود،   مشـاهده مـي  ) 3(با توجه بـه جـدول   : كنندگان به بازارها سني مراجعهتفاوت در تركيب  )گ
ميـزان حضـور    ،ديگـر  گفتة به. است بازارهاي سنتيكنندگان به  بسيار كمتر از مراجعه ،بازار پاركجمعه  كنندگان به مراجعه

  .شهر است بازارهاي سنتيبسيار بيشتر از  بازار پاركجمعه جوانان در 

  بازار كنندگان به بازارهاي سنتي و جمعه پارك تركيب سني مراجعه ةمقايس .3جدول
 كنندگانرده سني مراجعه درصد بازارهاي سنتي درصد جمعه پارك بازار

43  7 20 -30 

44  38 31 -48 

10 44 49 -65 

 65باالي  11  3

 جمع 100 100

  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع
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 بـازار  پـارك جمعـه  كنندگان بـه   ميزان تحصيالت مراجعه: كنندگان به بازارها صيالت مراجعهتفاوت در ميزان تح )ل
ميـزان حضـور افـراد     به سخن ديگـر، . است شهر بازارهاي سنتي يا هفتگيكنندگان به  تر و باالتر از مراجعه بسيار متفاوت

  .شهر است بازارهاي سنتيبسيار بيشتر از  بازار پاركجمعه كرده در  تحصيل

بازارهاي سنتي يـا  كنندگان به  بيشترين درصد مراجعه: كنندگان به بازارها رآمد مراجعهتفاوت در شغل و ميزان د )م
جمعه دهند، اما در  مي سنتي تشكيل با نگرش نسبتاً يمجموع افراددار، كارگران، كشاورزان و در شهر را زنان خانه هفتگي
مجمـوع  شود و درصد حضور افراد كارمنـد، شـاغالن شـغل آزاد و در    مي دار كاسته هاي خانه از درصد حضور زن بازار پارك

نيـز بيشـتر از    بـازار  پـارك جمعـه  كننـدگان بـه    همچنين ميزان درآمـد مراجعـه   .يابد مي تر افزايش افراد با نگرش امروزي
شهر بيشتر از قشر متوسط  بازارهاي سنتيكنندگان به  مراجعه ،ديگر بيانبه . شهر است بازارهاي سنتيكنندگان به  مراجعه

را اغلـب قشـر متوسـط بـه بـاالي جامعـه        بازار پاركجمعه كنندگان به  كه مراجعه ؛ در حاليهستند به پايين جامعه شهري
است و به بياني  يا هفتگي بازارهاي سنتيبسيار بيشتر از  بازار پاركجمعه كنندگان در  شعاع جذب مراجعه .دهند مي تشكيل
  .است شهر ازارهاي سنتيببسيار بيشتر از  بازار پاركجمعه نفوذ  ةحوز ،ديگر

بيشـترين درصـد افـراد از     بازارهـاي سـنتي  در : كنندگان به بازارها مراجعهفادة استنقليه مورد  ةوسيلتفاوت در  )ي
هـاي داخـل شـهري در     همين دليل در اين روزها، تاكسـي  كنند و به مي مراجعه به بازار استفاده برايعمومي  ةنقلي ةوسيل

بيشـترين درصـد افـراد از خـودروي شخصـي و       بـازار  پـارك جمعه اما در  ؛كنند وآمد مي رفتخيابان داخلي پارك فجر نيز 
   .)4جدول ( كنند مي مراجعه به بازار استفاده برايسيكلت موتور

  بازار جمعه پاركمحل سكونت بازارهاي سنتي و  ةمقايس .4جدول
   جمعه پارك بازار

 )به درصد(

 بازارهاي سنتي
 )به درصد(

مورد استفادهةنقلي ةوسيل
 كنندگان مراجعه

 عمومي ةنقلي ةوسيل 34 17

 خودروي شخصي 31 43

 سيكلتموتور 29 25

 پياده 6 15

 جمع 100 100

  1389هاي ميداني نگارندگان،  برداشت: منبع

  كنندگان با ساير بازارها از ديد مردم و مراجعه بازار پاركجمعه شباهت يا تفاوت 
در ميـان   بـازار  پـارك جمعـه  قرارگيري  در موردتا نظر مردم  پرسيده شد سؤاليكنندگان به بازارها  از مراجعهدر اين رابطه، 

  .دست آيد هانواع مختلف بازارها ب
  چه نوع بازارهايي است؟به لنگرود، شبيه  بازار پاركجمعه  به نظر شما )سؤال

كـه   شود محسوب مينوع جديدي از بازارها  بازار پاركجمعه كنندگان، نظرشان اين است كه  و مراجعه اكثريت مردم
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نظرسـنجي  است كه در بسياري از مـوارد،  گفتني البته . همراه دارد را با خود به بازارهاي مدرنو  بازارهاي سنتيتلفيقي از 

تكميـل مشـاهدات و    بـراي  امـا تواند دليل محكمي براي اثبات يا رد يـك ادعـا باشـد؛     نمي ،مردم و جواب آنها ازصرف 
طـور   را بـه  هـا  هاي يك مجموعـه بـا سـاير مجموعـه     ها و تفاوت ها، شباهت واقعيت كهي ميداني، نظرات مردم ها بررسي

  .واقع شودثر ؤمتواند بسيار  مي بينند، مي ملموس و از نزديك

ـ و تعـداد دفعـات    بازارهاي سـنتي مردم از  مندي رضايترابطه بين ميزان  جمعـه   بـه آنهـا  ة مراجع
  بازار پارك

 بـازار  پـارك جمعـه  بـه  آنها  ةمراجعو تعداد دفعات  يسنت يبازارها مردم از مندي رضايت زانيمبودن دو متغير  ابتدا مستقل
ـ  مندي رضايتكه متغير ميزان از آنجا. بررسي شده است بنـدي   ي دسـته متغير كيفي و متغير تعداد دفعات مراجعه متغير كم

  : استفاده شده است) مربع كاي(دو  شده است، از آزمون كاي
  H0: مستقل از يكديگر هستند  و تعداد دفعات مندي رضايت زانيمدو متغير 
  H1: مستقل از يكديگر نيستند  و تعداد دفعات مندي رضايت زانيمدو متغير 

دو لگـاريتمي   دو پيرسون و كـاي  ي كايها در اين جدول، مقادير آماره. آمده است )5(دو در جدول  آزمون كاي ةنتيج
 : سطح هستند، درجه آزادي برابر است با  5از آنجا كه هر دو متغير داراي . شود مي مشاهده

. = − 1 − 1 = 5 − 1 5 − 1 = 4	 × 4 = 16 

  يسنت يبازارهامردم از  مندي رضايت زانيم ريدو متغدو براي بررسي استقالل  آزمون كاي .5 جدول
 بازار پاركجمعه به  آنها ةمراجعو تعداد دفعات  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.195 E 3a 16 .000 
Likelihood Ratio 986.233 16 .000 

Linear-by-Linear Association 313.168 1 .000 
N of Valid Cases 383   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.36.

 

شود و اين بدان معناست كه دو متغيـر   مي درصد است، فرض صفر رد 5آماره كمتر از ) sig(با توجه به اينكه مقدار  
مستقل از يكـديگر نيسـتند و بـين     بازار پاركجمعه و تعداد دفعات مراجعه به  يسنت يبازارهامردم از  مندي رضايت زانيم

دسـت آوردن رابطـه بـين ايـن      هحال بعد از بررسي آزمون استقالل اين دو متغير، براي ب. وجود دارداي  هاين متغيرها رابط
هستند، از ضريب همبستگي اسـپيرمن اسـتفاده شـده    اي  هاز آنجا كه هر دو متغير از نوع متغيرهاي ترتيبي يا رتب ،متغيرها
 . آمده است )6(نتيجه اين آزمون در جدول . است
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  و  يسنت يبازارهامردم از  مندي رضايت زانيم ريدو متغدو براي بررسي استقالل  آزمون كاي .6 جدول

 بازار پاركجمعه به آنها  ةمراجعتعداد دفعات 

Correlations 

 تعداد دفعات مراجعه مندي رضايت زانيم   

 بيضر
ستگ

همب
ياسپ ي

من
ر

 

  مردم يمند تيرضا زانيم
 يسنت ياز بازارها 

Correlation Coefficient1.000 -.882** 
Sig. (2-tailed). .000 

N383 383 

  به مردم مراجعه دفعات تعداد
 بازار پارك جمعه

Correlation Coefficient-.882** 1.000 
Sig. (2-tailed).000 . 

N383 383 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  
مقـدار  . شـود  درصد است، معنادار بودن آزمون ثابت مي 5اين آزمون كمتر از ) sig(با توجه به اينكه مقدار ) 6(در جدول 

هـر  نيز حاكي از ارتباط معكوس بين متغيرهاست و اين بدان معناسـت كـه   ) - 882/0(آمدة ضريب همبستگي  دست عددي به
  .يابد مي افزايش بازار پاركمردم از بازارهاي سنتي كمتر شود، تعداد دفعات مراجعة آنها به جمعه  مندي رضايت زانيماندازه 

  گيري نتيجه
آن بـا    ةگـذرد و مقايسـ   مـي  انـدازي آن  لنگرود كه كمتر از يـك دهـه از راه   بازار پاركشده در جمعه  نتايج مطالعات انجام

 تـاريخي  ةحدود يـك قـرن سـابق   داراي بازار لنگرود كه از بازارهاي سنتي و محلي اين شهر بوده و  بازار و چهارشنبه شنبه
  :شرح زير است به، است

هـاي متعـدد بـا     شـباهت  بـا وجـود   بـازار  پاركتوان گفت كه جمعه  مي آمده از مطالعات دست بهبا توجه به نتايج  −
  .ا داردبازاره نيبا ا ي نيزو آشكار ياساس يها تفاوتبازارهاي سنتي، 

خـود   اسـت كـه   و خريداراني فروشندگان ها برخورداري از ويژگي ديداغلب از  ،ميان اين بازارها ةهاي عمد تفاوت 
تجـاري جمعـه   ـ   ها ناشـي از كـاركرد خـاص تفريحـي     بسياري از اين تفاوت. دهند مي عناصر اصلي هر بازاري را تشكيل

تفـريح و گـذران    بـراي خود و هم  هاي نيازمنديكه در روز جمعه، بسياري از مردم هم به قصد خريد است؛ چرا بازار پارك
تركيب و شكل خاصـي   بازار پارك شده كه جمعه و مجموع اين عوامل سبب كنند مي اوقات فراغت به اين مجموعه مراجعه

  .دكنبازارهاي سنتي متمايز داشته باشد و آن را از 
اين دو نـوع بـازار را   بلكه تركيبي از  ،رننه يك بازار سنتي است و نه يك بازار مد بازار پاركاز ديد مردم، جمعه  −

و تعـداد   يسـنت  يمردم از بازارهـا  مندي رضايت زانيم ريدو متغاز ارتباط معكوس بين  نشان ة پژوهشنتيج .در خود دارد
مثابـه جانشـيني بـراي     بـه  ،بازار توان گفت كه در حال حاضر جمعه پارك مي ودارد  بازار پاركآنها به جمعه  ةدفعات مراجع

تـر نيـز    ة پررنـگ در آينـد  ،چنين روندي ةدر صورت ادام) جانشيني(بازارهاي سنتي در حال ايفاي نقش است و اين نقش 
  .خواهد شد
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زمـان،   يازهـا يو ن هاانتظارمطابق با  شرفتيحال پ نيبازارها و در ع يسنت كرديو رجوع به رو يسنت يبازارهاي اياح

 ،لنگـرود  بـازار  پـارك ي هـا  مغازهنوع ساخت علت است كه  نيهم و درست به است بازار پاركجمعه  ياساس يكردهاياز رو
 نيدر سطح زم. است صورت همكف ساخته شده به نيآن در سطح زم ي، بلكه واحدهانيست ها در آپارتمانپاساژها مانند  به

 يعناصـر شهرسـاز   ري، آسانسورها و ساها از پله يو دور يسنت ياز بازارها يظاهر پيرويبر  ، عالوهبازار پاركشدن  ساخته
 هـايي  همـراود برخوردها، روابط و . شود مي زين كردهايدر كاركردها و رو يسنت يبه بازارها بازار پاركمشابهت  بمدرن، سب

 و گريكـد ينسبت به  شترينجابت و وقار، شناخت ب نيدر ع يكرنگيو  تيميصم د،يآ مي وجود هب داريفروشنده و خر نيكه ب
 متمـايز  است كه اين مجموعه را از مراكـز خريـد جديـد    بازار پاركرويكردهاي جمعه يي از ها نمونهمانند اينها، رفتارهايي 

روزشـدن   تواند نويدبخش الگويي نوين بـراي بـه   مي ،با اين رويكردها بازار پاركتوان گفت جمعه  مي در يك كالم. كند مي
 اهميت اين موضـوع هنگـامي آشـكارتر    .باشدو نيازهاي زمان ها پيشرفت مطابق با انتظار و در عين حال، بازارهاي سنتي

شگي و پايدار خود كه بدانيم امروزه بسياري از بازارهاي سنتي در كشورهايي مانند ايران، نقش اصلي و رونق همي شود مي
انـد و از آن نشـاط و    خـود گرفتـه   وبـوي اقتصـادي بـه    رنگ فقطمراكز خريد جديد نيز  ،اند و از سوي ديگر را از دست داده

اند جانشيني مناسب براي بازارهاي سنتي باشند و در چنين  موع نتوانستهمجسرزندگي بازارهاي سنتي برخوردار نيستند و در
بـا  وجـود آورده تـا    هكنندگان ب آوردن شرايطي ويژه، اين امكان را براي مراجعه با فراهم بازار پاركموقعيتي است كه جمعه 

از تـر   ارزش گونـه بـه مزايـايي بـا     و بـدين گو باشد  نيازهاي مختلف آنها را در يك مكان واحد پاسخسوزي،  حداقل فرصت
  :شود مي شده از اين پژوهش، موارد زير پيشنهاد در همين راستا و با توجه به نتايج كسب. دست يابد بازارهاي سنتي

داران و تقويت پيوندهاي استوار و روابط  تقويت روابط همسايگي در ميان مغازه برايشرايط مناسب  كردن فراهم −
  .بازار پاركجمعه صميمانه ميان خريداران و فروشندگان 

لحـاظ جـذب    بـه  ،بـازار  جمعـه پـارك   گسـتردة  نفوذ نسبتاً ةحوزروابط فرهنگي اقشار مختلف با توجه به  ةتوسع −
در جهـت تقويـت    و غيرهژه و متنوع محلي، آييني  ي ويها اجراي برنامه ،نيزفروشندگان و خريداران از شهرهاي مختلف و 

  .بنيادهاي فرهنگي و اجتماعي بازار
  . بازار پاركجمعه  ةكسبمنظور افزايش حس تعلق به بازار در ميان  سازوكارهاي مناسب به كردن فراهم −
ـ  پتانسيل بالقوه جوانان و قشر تحصيلبهينه از  ةاستفاد − با توجـه بـه درصـد بـاالي فروشـندگان جـوان و        كرده 
  .براي بهبود شرايط فرهنگي و اقتصادي مجموعه ـ بازار جمعه پاركدر  كرده تحصيل
همـاهنگي   ،چـون كه داراي منـافع و مزايـاي زيـادي     بازار پاركجمعه ي تخصصي تجاري در ها تفكيك راسته −

پايين آمدن قيمت، افزايش  ،آنپيروي از  وجودآمدن رقابت بيشتر در ميان فروشندگان و به هصنف، ب بيشتر فروشندگان هم
  .استكيفيت بهتر كاالها  و كنندگان، تنوع بيشتر كاالها و اجناس و مراجعه ها رضايت مشتري

  .بازار پاركجمعه  كنندگان به مراجعه امنيت و آسايش هرچه بيشتر براي تأمينهاي اساسي  اتخاذ سياست −
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  شوند مي داير بازار پاركشهر لنگرود كه در مجاورت ) هفتگي(تصاويري از فعاليت بازارهاي سنتي . 7شكل 
  
  

   

  ...)وگذارهاي خانوادگي، سرگرمي كودكان و  گشت( بازار پاركتصاويري از فضاهاي تفريحي اطراف . 8شكل 
  
  

   

  ) در رونق مجموعه بازار پاركثير جمعه أت(در روزهاي عادي و در روز جمعه  بازار پاركتصاويري از فعاليت . 9شكل 
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  )در رونق مجموعه ها بساطيثير أت( بازار پاركي بزرگ و كوچك در جمعه ها بساطيهاي  تصاويري از فعاليت .10شكل 
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