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تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری -کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران
مطالعه موردی :سراهای بازار تاریخی شهر زنجان
محمدتقی حیدری -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
یعقوب حقی  -کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
کبری خوند  -کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی گردشگری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
سعید محرمی  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت1399/10/18 :

تاریخ پذیرش1400/03/20 :

چکیده
یکی از مبادی هویتی و تاریخی -فرهنگی شهرهای ایرانی بازار و عناصر تشکیلدهندة آن است .این در حالی
است که امروزه بازارهای سنتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد و شکلگیری فضاهای تجاری جدید
بهواسطة الزامات شرایط زندگی مدرن به افول ساختاری-کارکردی بازار و عناصر وابسته به آن از جمله سراها
منجر شده است .لذا بخشهایی از فضاهای بازار از جمله سراها ،که با نیازهای امروز مردم انطباق نداشت ،از
رونق افتاده و به حاشیه رانده شده است .مقالة حاضر با روش توصیفی -تحلیلی به دنبال بررسی و تطبیق
راهبردی ساختار و کارکرد سراهای بازار تاریخی زنجان بر اساس نیازهای فعلی جامعة شهری است .گردآوری
دادهها با مطالعات میدانی و کتابخانهای انجام شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تکنمونهای  Tو رویکرد تحلیل
اثرات متقابل تعاملی با کمک نرمافزارهای  SPSSو  Scenario Wizardاستفاده شد .یافتههای تحقیق نشان
داد در بین سراهای بازار ،سرای ملک نسبت به دیگر سراها وضعیت بهتری برای احیا و بازآفرینی دارد .همچنین،
مهمترین راهبرد برای بازآفرینی و احیای ساختاری -کارکردی سراهای بازار زنجان بهمنظور مرمت و بازآفرینی
معماری و طراحی سراها باید مبتنی بر مؤلفههای «نمای بیرونی (طراحی و معماری نمای بیرونی سرا) ،تناسب
(تناسب کاربری حجرههای سرا با کارکرد بازار و سرا) ،کیفیت روشنایی سرا ،و حس تعلق مکانی باشد .بنابراین،
بهمنظور بازآفرینی سراها ،افزایش و توسعة کاربریهای مختلط ،ایجاد تنوع و گوناگونی ،و تقویت و گسترش
لبههای فعال ضروری است.
واژگان كليدی :بازآفرینی ،بازار سنتی ،سرا ،شهر زنجان ،شهرسازی تاکتیکال.

 .1نویسندة مسئول

Email: Mt.heydari@znu.ac.ir
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مقدمه
مدیریت شهرهای امروزین نمایانگر بینش مدیران در نحوة ادارة شهر و بهویژه شهروندان در نوع استفاده از فضاهای شهری است.
به همین جهت فضا و منظر شهری باید در انطباق با نیازها و الگوهای رفتاری شهروندان ارزیابی و طراحی شود .بنابراین ،نمیتوان
بدون بررسی نحوه و چگونگی رفتارهای شهروندی انتظار ایجاد فضاهای شهری منعطف ،همهشمول ،و در عین حال پاسخگو
برای شهروندان را داشت (حاتمینژاد و همکاران .)100 :1399 ،در این میان یکی از موضوعات قابل توجه در کشورهای در حال
توسعه مانند ایران کاهش امکان اجرای پروژههای مکانسازی است .در توسعة شهری به دلیل اینکه بیشتر پروژههای طراحی
شهری از باال به پایین با هزینة زیاد و بلندمدت انجام میشوند ،در نتیجه سالها طول میکشد تا اجرا شوند .این پروژهها حتی
وقتی بعد از مدتها اجرا میشوند خواستههای کاربران از فضای شهری در نتیجة گذشت زمان را برآورده نمیکنند .در این
چارچوب شهرسازی تاکتیکی اخیراً بهعنوان یک راه حل ممکن برای تسهیل مکانسازی و ارتقای حق بر شهر1در شهرها پیشنهاد
شده است (لک و خیبری .)54 :2020 ،یکی از بارزترین نمودهای عینی معماری و شهرسازی سنتی ایران مجموعههای بازار
شهری است که بهعنوان ستون فقرات و قلب تپندة شهر نقش ایفا میکنند (بیگلری .)23 :1378 ،بازار برجستهترین نماد بازشناسی
شهرهای کهن ایرانی است که پیوسته نقشی مهم در سازمان فضایی شهرها و جایگاهی پراهمیت در حیات اقتصادی آنها ایفا
کرده و امروز به بخشی مهم از حافظة تاریخی و فرهنگی شهرهای ایران بدل شده است .از این رو ،در ادوار مختلف تاریخی،
شهرهای اسالمی بهواسطة عنصر محوری بازار و کارکردهای آن از دیگر شهرها باز شناخته میشوند (سرایی .)26 :1389 ،بازار
یکی از تأثیرگذارترین ارکان شهر بر تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی در کل ادوار بوده و بهعنوان عنصری زمینهساز
جهت تغییرات اساسی در جامعه مطرح بوده و با سابقة دیرین از گذشته تا به امروز نظام حیات شهری را تداوم بخشیده است
(مهدینژاد و همکاران .)145 :1398 ،به عالوه ،بازارهای ایران مرکز کلیة فعالیتهای اقتصادی بوده و از طریق داد و ستد موجب
ارتباط بین مناطق مختلف میشدهاند (رتبالت.)66 :2015 ،
بازار ،بهعنوان یک مجموعة اقتصادی و کالبدی شهر ،از فضاها و عناصر مختلف تشکیل میشده است که بازگوکنندة هنر
معماری ،اقتصاد ،و شرایط طبیعی و ترانزیتی شهر بوده است (وفایی و فربود .)82 :1390 ،یکی از این عناصر و اجزا سراهای بازار
بوده است .داد و ستد و تجارت در سراها نیز بهعنوان فضاهایی مهم از مجموعه فضاهای تشکیلدهندة بازار وجود داشته است .با
توجه به وابستگی غیرقابل انکار سرا به کالبد بازار و رونق کم و بیش بازارهای ایرانی بهویژه در دورههای متأخر انتظار مستمر این
عنصر تجاری در معماری بازار ،باالخص از دوران صفویه به بعد ،طبیعی بهنظر میرسد (امیرخانی و همکاران .)41 :1388 ،بهطور
کلی ،بازار که خود بهتنهایی نمیتوانست احتیاجات روزافزون مردم را رفع کند بهناچار در خود سراها و کاروانسراها ،قیصریهها ،و
تیمچهها را بهوجود آورد که هر یک کارکرد خاص خود را دارد و در کنار هم قرار دارند .اما با تغییراتی که در دوران مدرن بهوقوع
میپیوندد بازارهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندان نبوده و شکلگیری فضاهای تجاری جدید از الزامات شرایط زندگی
مدرن میشود .در این شرایط نوع و مصرف و شیوة زندگی مردم نیز دچار دگرگونی وسیعی میشود و نظام عمدهفروشی و
خردهفروشی را دچار تحول میسازد .بنابراین ،بخشهایی از فضاهای بازار از جمله سراها ،که با نیازهای امروز مردم انطباق نداشت،
از رونق میافتد و به حاشیه رانده میشود .در صورتی که این اماکن نهتنها بهعنوان گلوگاه تجاری شهر و سیر اقتصاد و دادوستد
مردم بوده ،بلکه زمینهای برای خودنمایی عناصر فرهنگی و هویتی گذشتة شهر نیز بهشمار میآید .از این رو ،مراکز تاریخی شهری
باید بهعنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر مورد توجه قرار گیرند (حبیبی و مقصودی.)5 :1392 ،
با توجه به اهمیت سراها در بازارهای سنتی شهری ،راهبرد بازآفرینی مبتنی بر تحوالت ساختاری -کارکردی سعی دارد با بررسی
موقعیت ،شرایط محیطی ،اجتماعی -فرهنگی ،و اقتصادی به تجدید حیات مکانهایی بپردازد که به مرور زمان فرسوده شده و
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کارایی الزم را ندارند .همچنین ،به نحوی که احیای کالبدی و عملکردی توأمان بهوقوع بپیوندد ،باعث افزایش کیفیتهای محیطی
گردد (عندلیب و همکاران .)41 :1392 ،این رویکرد ،برای توصیف مجموعهای از تغییرات موقت و کمهزینه در محیط ساختهشده
استفاده میشود که هدف آن بهبود وضعیت محالت و مکانهای عمومی مانند سراهای بازار سنتی است .از این رو ،چنین
رویکردی در تبیین نقش سراها در بازآفرینی و تجدید حیات بازار سنتی اهمیت فراوانی دارد .از طرفی ،با توجه به اینکه امروزه
بخشهایی از بازارهای قدیمی مانند بازار زنجان ،به لحاظ از دست دادن کارکرد قبلی ،با شکلگیری پدیدههای اقتصادی جدیدی
در قالب پاساژ و مجتمعهای تجاری تقریباً بالاستفاده ماندهاند ،از طرفی بازار بهعنوان هویت اقتصادی -اجتماعی و کالبدی شهر
با سیر تاریخی -فرهنگی شهرهای اسالمی عجین شده است ،ضروری است مطالعات گستردهای در زمینة آسیبشناسی
کارکردهای بازار بهویژه سراهای بازار بهعنوان محدودههای به حاشیه رانده شده با بهرهگیری از راهبرد بازآفرینی مبتنی بر بهبود
وضعیت سراهای بازار سنتی و ارائة راهکارهای اجرایی و تجربی انجام پذیرد و این مطالعات باید در قالب طرحهای بازآفرینی
صورت گیرد تا ،عالوه بر حفظ کالبد و هویت سراها و بازار ،نقشهای تازهای بر اساس نیازهای امروزی شهروندان درنظر گرفته
شود .با توجه به مباحث پیشین شکاف ذهنی نوشتار حاضر به شرح ذیل بوده است:
 .1تشخیص و ارزیابی عوامل رکودی فعالیت در سراهای بازار سنتی زنجان؛
 .2ارائة راهبردهای مؤثر بر بازآفرینی و احیای سراهای بازار شهر زنجان با رویکرد تاکتیکال.
در ارتباط با موضوع «بازآفرینی ساختاری -کارکردی بازارهای سنتی و اماکن تاریخی» تحقیقات خارجی و داخلی متعددی با
نگرشهای مختلف مکانی -فضایی انجام و تأثیر آن بر جنبههای هویتبخش مختلف زندگی شهروندان و رونق فعالیتهای فرهنگی-
اقتصادی بازار بررسی شده است که مجالی برای ذکر نتایج همة آنها نیست و فقط بهعنوان نمونه میتوان به مطالعات زیر اشاره
کرد.
جدول شماره  .1خالصة تحقیقات داخلی و خارجی در بازآفرینی ساختاری -کارکردی بازارهای سنتی
محقق
گیبسون و
هاردمن،
2018
ریو و اوتسوکا،
2018
مگالهاس،
2014
جباری1399 ،

لک و
حکیمیان،
1396
فریدونی و
همکاران،
1396

عنوان
بازآفرینی میراث فرهنگی شهری
برای گردشگری

شاخسها
اقتصادی -فرهنگی

مدیریت مرکز شهر و بازآفرینی:
تجربه در چهار شهر انگلیسی

کارکردی-
سیاستگذاری-
اقتصادی
نوآوری -مدیریت-
اقتصاد
فرهنگی -کالبدی-
کارکردی

نتیجه
مناطق جدید و مشوق تولید درآمد نسبت به مناطقی
که تکیة بیشتر بر حفظ اصالت و گردشگری و تفریح
دارند با آیندة امنتری مواجهاند
بازآفرینی در قالب سرمایهگذاری در اماکن تاریخی-
فرهنگی و کسب و کار آنها به توسعه و احیای آنها
منجر میگردد
ربودن ابتکار عمل توسط برنامههای خرد به
محدودکردن فرصت برای نوآوری منجر میشود
با تغییر ساختارهای فرهنگی و معیشتی مردم،
تیمچهها ارزش اقتصادی و هویتی خود را از دست
دادهاند
طراحی و برنامهریزی عرصههای جدید در محور
بازار و پیرامون براساس هویت و کارکرد بازار نیست

کالبدی -اجتماعی-
اقتصادی

تغییر و تحوالت شهرنشینی و نیازهای جدید و
تجملگرایانة بشر امروز دلیل اصلی تحوالت
کارکردی و کالبدی بازار است

مراکز مزیت برای بازآفرینی شهری:
ارتقای ظرفیت نهادی و نوآوری
تبیین ارزشهای تیمچههای بازار
تبریز و راهکارهای ارتقای کیفی و
کالبدی ...
کنکاشی در ریختشناسی بازار
ایرانی با رویکرد نظریههای فضایی
شهر
مقایسة بازارهای قدیم و جدید با
رویکرد ارتقای کیفیت فضای شهری
در شهر تبریز

گونهبندی ،کارکرد،
سرزندگی
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مبانی نظری
بازآفرینی اماکن تاریخی (بازار)

هدف اصلی بازآفرینی شهری از قرن نوزدهم به بعد فعالسازی مجدد مناطق و ساختارهای شهری بیمصرف بود .بازآفرینی
شهری معاصر ،بهعنوان یک فرایند جامع ،به دنبال راهحلهای طوالنیمدت برای مناطق شهری بسیار نزدیک است و ابتکارات
پایداری با هدف جلب رضایت اقتصادی ،زیستمحیطی ،و مطالبات اجتماعی یک شهر برای ساکنان به همراه دارد (مارتینویگ
و ایفکو .)259 :2019 ،از نظر لوکاتو ،مکان معنیدار به یک باره ساخته و ایجاد نمیشود (بنر .)99 :2016 ،لذا ،در ساخت
شهرها حفظ هویت ،حفظ محیط زیست و محیط طبیعی ،و اشکال قدیمی کالبدی که به شهر هویتی منحصربهفرد میبخشند
و نیز مالحظات روانی و اجتماعی و فرهنگی باید در هر نوسازی شهری مردمی مورد نظر و دقت قرار گیرند (برگر:2015 ،
 .)50-59در این رابطه ،بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهری منطقه هدف عملیات
است که درنهایت به یک پیشرفت پایداری اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی ،و محیطی خواهد انجامید (رابرتز.)59 :1393 ،
ماهیت بازآفرینی شهری را در شش مقولة مجزا میتوان بهطور خالصه مطرح کرد:
 نخست :بازآفرینی شهری مداخلهگراست؛
 دوم :عملیات بازآفرینی شهری با فعالیت مشترك بخشهای مختلف اجتماعی ،عمومی ،و خصوصی صورت میگیرد؛
 سوم :بازآفرینی شهری فعالیتی است که در طول زمان همراه با تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،و سیاسی تغییرات
قابل مالحظهای در ساختارهای اداری بهوجود میآورد؛
 چهارم :بازآفرینی شهری به بسیج تالش جمعی میپردازد و پایهای برای مذاکرات جهت اتخاذ راهحلهای مناسب ارائه
میدهد؛
 پنجم :فرایند بازآفرینی شهر مبتنی بر عملکرد عناصر مختلف سیستم شهری (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،و محیطی)
است؛
 ششم :بازآفرینی شهری مستلزم یکپارچگی در مدیریت تغییر در نواحی شهری است (گروه ویژة شهری.)179 :1389 ،
بر اساس ماهیت بازآفرینی شهری ،اهداف آن را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 اهداف اقتصادی :جذب سرمایهگذاری ،ایجاد اشتغال ،نوشدن اقتصاد شهر ،بهبود توزیع ثروت (نون و همکاران)62 :2000 ،؛
 اهداف اجتماعی :جذب نهادها و سازمانهای آموزشی و پژوهشی ،رسیدن به ارزشها و برتریهای جامعه و گروههای مختلف
اجتماعی و سازماندهی مجدد سازوکارهای انطباق تصمیم با مردمساالری ،افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت ،توجه
به تعامالت میان سازمانها و نهادها و روابط درونی آنها (النگ)12 :2005 ،؛
 اهداف محیطی :ارتقای محیط زیست ،مبارزه با آلودگیها؛
 اهداف کالبدی :اکنون بهطور گستردهای توافق شده است که بعد فیزیکی ساختهشده تأثیر مهمی بر روحیة اماکن عمومی،
قدرت انگیزش شهروندان ،و کیفیت زندگی شهری دارد (لک و خیبری)55 :2020 ،؛ من جمله حل مشکل فرسودگی کالبدی،
گسترش امکانات سکونت در شهر ،و توسعة زیرساختهای محلی ،ارتقای میراث معماری (در هستههای تاریخی) ،و گردشگری
شهر.
رویکردهای بازآفرینی اماکن تاریخی شهر

بازآفرینی حفاظت -مبنا :در این رویکرد ،محیط تاریخی به منبعی مهم در فرایند بازآفرینی شهری تبدیل میشود (صحیزاده
و ایزدی )17 :1394 ،که در آن سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای متمرکز سازمانی از یک سو و افزایش توجه به نقش
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حفاظت از سوی دیگر چارچوبهای سیاستگذاری و نظام برنامهریزی را در ارتباط با امر حفاظت تقویت نمودهاند و افزایش
ظرفیت بازآفرینی حفاظت شهری را بهویژه از طریق استفادههای مؤثر از بناهای تاریخی مورد تشویق قرار دادهاند (دیاریان،
.)33 :1391
بازآفرینی طراحی -مبنا :در این رویکرد «طراحی» شرط الزم برای موفقیت برنامههای بازآفرینی شهری است .در نتیجه،
ترویج سبک زندگی پایدار و شامل نمودن همة گروههای اجتماعی در شهر و فعالیتهای آن با طراحی محیط فیزیکی در
ارتباط است (دیاریان .)34 :1391 ،مطابق نظریههای این رویکرد ،طراحی باید با سرمایهگذاری بر روی بهداشت ،آموزش،
خدمات اجتماعی ،امنیت جامعه ،و اشتغال همراه باشد تا به شرط کافی برای موفقیت برنامههای بازآفرینی بدل شود
(صحیزاده و ایزدی.)19 :1394 ،
بازآفرینی فرهنگ -مبنا :توجه به نقش فرهنگ ،استفاده از ارزشهای تاریخی و فرهنگی بهعنوان منابعی برای توسعه ،و همچنین
توجه به گذران اوقات فراغت مردم مهمترین وجوه این گرایشاند (گروه ویژة شهری .)179 :1389 ،در این رویکرد ،ضمن
توجه به منافع مالی و اقتصادی در پروژههای شهری ،مسیر این سرمایهگذاری در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و
گذران اوقات فراغت تعیین میشود ،که هدف آن هویتبخشی به شهر و حفظ اصالت اماکن تاریخی است (صحیزاده و ایزدی،
.)19 :1394
بازآفرینی با رویکرد شهرسازی تاکتیکی

اصطالح شهرنشینی تاکتیکی 1اولین بار توسط لیدون و گارسیا ( )2015برای مراجعه به اقدامات شهرسازی تاکتیکی در
شهرهای پس از رکود اقتصادی که در آن قرار دارد انجام پروژههای برنامهریزی در مقیاس بزرگ امکانپذیر نبود (لک و
خیبری .)55 :2020 ،دیکشنری کمبریج3تاکتیک را اقداماتی هوشمندانه برای بهدستآوردن اهداف تعریف میکند.

وبستر4

آن را اقدامات در مقیاس کوچک برای یک هدف بزرگتر تعریف میکند .در زمینة شهرها ،شهرنشینی تاکتیکی توسط
مایک لیدون و آنتونی گارسیا 5در جلد دوم کتاب خودتاکتیکی شهرنشینی تعریف شده است :اقدام کوتاهمدت برای تغییر
طوالنیمدت ،بهعنوان رویکردی برای ساخت و فعالسازی محله با استفاده از مداخالت کوتاهمدت و سیاستهای کمهزینه
و مقیاسپذیر (یاسین .)254 :2019 ،به عبارت دیگر ،شهرسازی تاکتیکی میتواند توسط بازیگران یا تاکتیکهای مختلف
از دولت و نهاد گرفته تا فرد یا گروهی از شهروندان ،پایین -باال و هر آنچه در این بین است بهمنظور بهبود وضعیت موجود
استفاده شود .بنابراین ،شهرسازی تاکتیکی ابزاری است که میتواند شکاف بین پایین و باال و پایین را برطرف کند با ایجاد
یک موقعیت مثبت برای هر دو بازیگر (یاسین.)254 :2019 ،

)1. Tactical Urbanism (TU
3. Cambridge
4. Vebester
5. Mike Lydon and Anthony Garcia
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شکل شماره  .1اصول و ابعاد شهرسازی تاکتیکال ،منبع( :لیدون و گارسیا)2 :2015 ،

شهرسازی مبتنی بر تحوالت ساختاری -کارکردی یک مفهوم کلی است که برای توصیف مجموعهای از تغییرات موقت و
کمهزینه در محیط ساختهشده استفاده میشود .این تغییرات عموماً در شهرها انجام میشود و هدف آن بهبود وضعیت
محالت و مکانهای عمومی است .از شهرسازی تاکتیکال با عناوین دیگری نظیر شهرسازی پاپ آپ ،شهرسازی چریکی
(نامنظم و آموزشندیده) ،تعمیر شهری ،یا شهرسازی «خودت انجامش بده»1یاد میشود (دیزجی .)42 :1390 ،به عبارتی
دیگر ،رویکرد تاکتیکال شامل انواع شیوههای ابتکاری است و استراتژیها و پتانسیل طراحی شهری با استفاده از تأسیسات
و امکانات موقت را بررسی میکند .برخی از این شیوهها چند ساعت طول میکشد .در حالی که برخی از آنها میتوانند
برای مطالعات گستردهای که ممکن است تا یک سال ادامه یابند استفاده شوند .بهطور کلی شهرسازی تاکتیکال را میتوان
رهیافت نوینی تعریف کرد که پایه و اساس آن مشارکت مردم است و استفاده از پروژههای کوتاهمدت و زودبازده از
ویژگیهای مهم آن است .شهرسازی تاکتیکی نیاز به درنظرگرفتن بعضی از اصول طراحی دارد تا بتواند فضاهای عمومی
پرجنبوجوش و پویا را ایجاد کند (اسمیت و همکاران 1394 ،به نقل از زارع و همکاران.)138 :1398 ،

شکل شماره  .2چارچوب مفهومی تحقیق

(1. DIY (Do It by Yourself
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی -تحلیلی است .پژوهش حاضر به لحاظ قلمرو زمانی مقطعی
(1)1398بوده است که تیم پژوهش طی انجام کار میدانی اقدام به اخذ دادههای مورد نیاز کردهاند .دادههای تحقیق در قالب
مطالعات کتابخانهای و میدانی گردآوری شده است و مطالعات میدانی نیز به صورت مشاهدة وضع موجود2و توزیع پرسشنامه و
مصاحبه با نمونههای آماری بوده است .جامعة آماری تحقیق شامل سراهای بازار زنجان است .در بازار شهر زنجان  15سرا وجود
دارد .مجموع حجرههای سراهای یادشده  985حجره است .با احتمال اینکه هر حجره متعلق به یک نفر است ،جامعة آماری شامل
 985نفر است .با توجه به باالبودن تعداد جامعة آماری ،از روش نمونهگیری کوکران استفاده شد .بنابراین ،با استفاده از این فرمول
و با احتمال خطای  5درصد 273 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و با تقسیم ( 273تعداد نمونه) بر (15تعداد سرا) ،برای هر سرا
 18پرسشنامه در بین کسبه توزیع شد.
شاخصهای تحقیق در ارتباط با عوامل مؤثر بر عملکرد و احیای سراهای بازار زنجان در قالب چهار بعد ساختاری (چهار
شاخص) ،کارکردی (پنج شاخص) ،کیفیت محیطی (چهار شاخص) ،و هویتبخشی (چهار شاخص) به صورت محققساخته از
تحقیقات پیشین و مطالعات میدانی استخراج شده است .درمجموع ،پرسشنامة نهایی به صورت جدول متقاطع با  17سؤال تدوین
شد (جدول .)2
جدول شماره  .2ابعاد و شاخصهای تحقیق

ابعاد
ساختاری
کارکردی

کیفیت محیطی
هویتبخشی

شاخص
نحوة طراحی و چیدمان حجرهها و اتصال به ایوان؛ تناسب سرا با کاربریهای مجوار؛ طراحی و
معماری نمای بیرونی سرا؛ فشردگی فضا.
تناسب کاربری حجرهای سرا با کارکرد بازار و سرا؛ مقیاس انسانی در گشت و گذار در سرا؛ ارتباط
سرا با بازار و معابر اصلی؛ میزان فعالبودن حجرههای سرا؛ کنش رفتاری (نحوة ارتباط حجرهداران با
مردم)
بهداشت و نظافت محیط؛ کیفیت روشنایی سرا؛ سرزندگی؛ امنیت
حس تعلق مکانی؛ عناصر هویتبخش؛ خوانایی؛ جذابیت (بهویژه برای نسل جوان)

منبع( :حبیبی و مقصودی1392 ،؛ رجبی1397 ،؛ پوراحمد و همکاران1394 ،؛ بیات1391 ،؛ امیرخانی و همکاران1388 ،؛ موالیی،
.)1398

روایی پرسشنامه با کمک ده نفر از استادان شهرسازی و طراحی شهری تأیید و پرسشنامة نهایی تنظیم شد .پایایی پرسشنامه
نیز براساس فرمول آلفای کرونباخ  0.803برآورد شد که مورد قبول است.
برای تحلیل دادهها از جداول آمار توصیفی ،آزمون تکنمونهای  ،Tو رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعاملی استفاده شد .نخست
با استفاده از آزمون تکنمونهای  Tوضعیت شاخصهای تحقیق در رابطه با شرایط ساختاری -کارکردی سراها تحلیل و میزان
تعمیمدهی شاخصها مشخص شد .سپس ،با استفاده از رویکرد اثرات متقابل تعاملی و با کمک نرمافزار سناریو ویزارد3راهبردهای
بازآفرینی سراها بررسی شد .گفتنی است تجزیه و تحلیل داده به کمک نرمافزارهای  ،SPSS ،Excelو Scenario Wizard

انجام شده است.

1. Cross sectional
 . 2وضع موجود بازار سنتی شهر زنجان توسط نگارندگان طی چهار ماه پالك به پالك ( )1398جمعآوری شده است.
3. Scenario Wizard
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محدودۀ مورد مطالعه
بازار زنجان در محدودة جنوبی شهر زنجان با جهت شرقی -غربی به طول بیش از  1کیلومتر قرار دارد .ساخت بازار زنجان
در سال  1205هجری قمری در دوران حکومت آغامحمدخان قاجار آغاز و به سال  1213هجری قمری مقارن با حکومت
فتحعلیشاه قاجار پایان گرفته است (طغرانگار .)63 :1394 ،در بازار زنجان  15سرا وجود دارد :سرای حاجرحمان قربانی،
سرای بهجت ،سرای حاجشعبان ،سرای مشهدیعلی ،سرای حاجشامی باال ،سرای حاجشامی پایین ،سرای ناصریه ،سرای
حاجابراهیم ،سرای حاجیکلبعلی ،سرای دخان ،سرای حاجعلیقلی ،سرای ملک ،سرای گلشن ،سرای نهالی ،سرای
حاجفتحاهلل (حیدری و کالنتری.)42 :1393 ،

شکل شماره  .3موقعیت سراهای بازار زنجان

بازار قدیمی شهر زنجان از گذشته گرانیگاه استخوانبندی شهر و هستة اصلی گسترش شهری بوده است .روندهای نوسازی
و نیازهای جدید شهرنشینی بازار را تحت تأثیر خود قرار داده و بیش از این نیز متأثر خواهد ساخت .در حال حاضر ،مجموعة
تجاری بازار  11هکتار مساحت را به خود اختصاص داده است که  7هکتار آن به مرکز تجاری و اقتصادی و  1/4هکتار به
مراکز خدمات عمومی و  2/6هکتار به گذرها و معابر اختصاص دارد .در حال حاضر فعالیت خردهفروشی بهتدریج از بازار به
خیابانهای اطراف کشیده میشود و عمدة شهروندان خریدهای اولیه و ثانویة خود نظیر خواربار و پوشاك را از خیابانهای
مجاور تهیه میکنند و بازار نقش سرویسدهی به حوزة نفوذ را با شدت و حدت ادامه میدهد .از لحاظ مالکیت دو گونه
مالکیت عمدة وقفی و خصوصی در بازار بهچشم میخورد .مالکیت عمدة وقفی در بازار شامل موقوفات عبداهللمیرزا،
حجتاالسالم ،نجفی میرزایی ،ابوالمعالی است (مشکینی و همکاران.)23 :1386 ،

بحث و یافتهها
یافتههای این بخش از تحقیق نشان میدهد که کدام سرای بازار وضعیت عملکردی بهتری دارد و نسبت به احیای کدام یک از
سراها میتوان امیدوار بود .در این رابطه نتایج یافتههای مطالعات میدانی در قالب پرسشنامه نشان داد که سرای ملک با میانگین
 3/55بیشترین امتیاز را بهدست آورده است .در نتیجه ،این سرا نسبت به دیگر سراها وضعیت بهتری برای احیا و بازآفرینی دارد.
سرای ملک با توجه به موقعیت دسترسی مناسب به خیابان فردوسی و همچنین ،مشارکت صاحبان حجرهها نسبت به مرمت و
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احیای سرا قابل توجه است .در مقابل سرای شامی پایین با میانگین  2/42و سرای نهالی با میانگین  2/98و سرای دخان با
میانگین  3/08شرایط مناسبی برای احیا ندارند و کاربریهای این سرا و وجود حجرههای متروك و با کاربری انبار و همچنین
وضعیت نامناسب مرمت و معماری سرا به پایینبودن رتبة آنها منجر شده است .در این زمینه سرای شامی پایین به کل متروك
و به پارکینگ تبدیل شده است.
جدول شماره  .3رتبهبندی سراهای بازار زنجان بر اساس شاخصهای تحقیق
ملک

بهجت

گلشن

علیقلی

شعبانی

ابراهیم

کلبعلی

مشهدیع
لی
شامی باال

ناصری

قربانی

فتحاهلل

دخان

شامی
پایین
نهالی

شاخص
مقیاس انسانی در گشت و
گذار در سرا
ارتباط سرا با بازار و معابر
اصلی
تناسب سرا با کاربریهای
مجوار
کنش رفتاری
میزان فعالبودن حجرههای
سرا
تناسب کاربری حجرهای
سرا با کارکرد بازار و سرا
نحوة طراحی و چیدمان
حجرهها و اتصال به ایوان
عناصر هویتبخش
حس تعلق مکانی
جذابیت
فشردگی فضا
بهداشت محیط

مجموع

سرا

4/41 4/45

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

4/14 4/17

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

4/31 4/36

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

4/20 4/24
3/76 3/79

3/69 2/47 3/63 3/18 2/67 3/70 3/73 3/75 3/81 3/89 3/92 3/97 4/07 4/13
3/33 1/34 3/25 3/26 3/29 3/31 3/34 3/36 3/41 3/48 3/51 3/55 3/65 3/70

3/90 3/93

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

3/69 3/72

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

3/70
3/41
3/50
2/61
3/31

3/23
3/13
3/12
3/08
3/07

3/43
3/44
3/53
2/69
3/44

3/51
3/35
3/44
2/49
3/15

3/34
3/31
3/40
2/40
3/00

3/29
3/22
3/31
3/30
2/94

1/34
3/18
3/28
2/32
3/12

3/83
3/15
3/25
3/64
3/04

3/62
3/09
3/17
3/40
2/90

3/46
3/04
3/13
3/19
2/72

3/21
3/02
3/10
3/06
3/2

3/08
2/98
3/07
3/48

3/02
2/95
2/67
3/41

3/29
2/94
3/02
3/34
3/07

3/25
2/93
1/85
3/27
1/85

3/13
3/00
3/08
3/63
3/17 3/31 3/44
2/98 2/81 2/82 2/84 2/40 2/89

طراحی و معماری نمای
بیرونی سرا
خوانایی
امنیت
کیفیت روشنایی

3/28 3/31

2/91 2/93 2/97 3/04 3/06 3/10 3/17 3/23

3/16 3/18
3/09 3/12
2/88 2/90

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

سرزندگی

2/69 2/71

مجموع

3/53 3/55

2/52 1/03 2/32 3/33 3.30 2/36 2/38 2/40 2/43 2/49 2/52 2/54 2/61 2/64
3/22 2/42 2/98 3/08 3/13 3/21 3/21 3/20 3/27 3/36 3/17 3/36 3/39 3/45

بررسی وضعیت ساختاری -کارکردی سراهای بازار شهر زنجان نشان میدهد که وضعیت شاخص بازآفرینی سراهای بازار
بر اساس شرایط ساختاری -کارکردی برابر  2/96بوده است .این مقدار کمتر از حد متوسط است .مقدار آمارة  tنیز با امتیاز
 t=-0/074است .با توجه به سطح معناداری ،که برابر  0.000است ،میتوان گفت وضعیت ساختاری -کارکردی سراها در
حد مطلوب نیست و نیازمند بازنگری جدی است .بنابراین ،بررسی جزئیتر شاخصها از طریق آزمون تکنمونهای  tمیتواند
نتیجة مطلوبتری را نمایان سازد .در این رابطه نکتة مهم در بررسی و تحلیل شاخصها بهطور جداگانه این است که در
همة شاخصها سطح معنیداری کمتر از  P<0/05است و فرضیة صفر ) (H0: µ≤ 3مبنی بر عدم معنادارنبودن روابط و
آمارهها رد میشود .همچنین ،با توجه به سطح معناداری کمتر از  0/05شاخصهای بررسی وضعیت سراها ،نتیجة
بهدستآمده را میتوان به کل بازار تعمیم داد.
بررسی شاخصها نشان داد که در بین عوامل مختلف شاخص «سهولت تردد (مقیاس انسانی در گشت و گذار در سرا)» با
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میانگین  3/96و امتیاز « ،t= 15/9پیوند کالبدی (تناسب سرا با کاربریهای مجوار)» با میانگین  3/88و امتیاز ،t= 11/99
و «کنش رفتاری (نحوة ارتباط حجرهداران با مردم)» با میانگین  3/78و امتیاز  t= 11/99بیشترین امتیاز را کسب کردهاند.
بنابراین ،باید گفت که از نظر جامعة آماری ،در سراهای بازار زنجان ،وضعیت تردد و عرض معابر و داالنها و گذرها ،که
یادگاری از معماری گذشتهاند ،بهخوبی طراحی شدهاند و میتوانند نیازهای فعلی بازار را تأمین کنند .همچنین ،سراها به
لحاظ مکانیابی صحیح گذشته پیوند قابل قبولی با راستههای بازار دارند و دسترسی سراها به سایر بخشهای بازار بهراحتی
انجام میگیرد .از طرفی ،شیوههای رفتاری صاحبان حجرهها با مشتریان و سایر حجرهداران بازار نیز قابل قبول است .عالوه
بر این ،شاخصهای «بهداشت محیط» با میانگین  2/11و امتیاز « ،t=12/84-سرزندگی» با میانگین  2/16و امتیاز ،t=12-
«عناصر هویتبخش» با میانگین  2/19و امتیاز « ،t= 11/59-کیفیت روشنایی» با میانگین  2/27و امتیاز t= 12/25-
امتیازی بسیار کمتر از حد انتظار دریافت کردهاند و باید در برنامهریزیها و طرحهای بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد .نکتة
مهم اینکه شاخص مربوط به سرزندگی و بهداشت محیط در سراها امتیاز بسیار کمی دریافت کرده است و بهنظر میرسد
برای بازآفرینی سراها باید به مؤلفههای اجتماعی و ایجاد نشاط در سراها بیشتر توجه شود و با افزایش روشنایی محیط
بهویژه داالنهای منتهی به خروجی سرا امنیت محیط سراها تقویت شود.
جدول شماره  .4وضعیت شاخصهای مؤثر بر سراهای بازار شهر زنجان با استفاده از آزمون تکنمونهای T
Mean

t

df

Sig

بهداشت محیط

2/11

12/84

272

0/000

Mean
Difference
0/89

سرزندگی

2/16

12/00

272

0/000

0/84

عناصر هویتبخش

2/19

11/59

272

0/000

0/81

کیفیت روشنایی

2/27

12/25

272

0/000

0/73

امنیت

2/43

9/26

272

0/000

0/57

خوانایی

2/64

5/55

272

0/000

0/36

طراحی و معماری نمای بیرونی سرا

2/73

4/49

272

0/000

0/27

حس تعلق مکانی

2/84

1/61

272

0/000

0/12

جذابیت

2/93

0/89

272

0/000

0/07

فشردگی فضا

2/95

0/68

272

0/000

0/05

نحوة طراحی و چیدمان حجرهها و اتصال به ایوان

3/01

0/19

272

0/000

0/01

میزان فعالبودن حجرههای سرا

3/18

2/25

272

0/025

0/18

تناسب کاربری حجرهای سرا با کارکرد بازار و سرا

3/51

7/41

272

0/000

0/51

ارتباط سرا با بازار و معابر اصلی

3/72

10/59

272

0/000

0/73

کنش رفتاری

3/78

11/99

272

0/000

تناسب سرا با کاربریهای مجوار

3/88

11/99

272

0/000

0/78
0/88

مقیاس انسانی در گشت و گذار در سرا

3/96

15/90

مجموع

3/22

0/74

272
282

0/000

0/96
0/310

شاخصها

0/000

بعد از مشخصشدن وضعیت ساختاری -کارکردی سراهای بازار زنجان ،بهمنظور تبیین و تحلیل راهبردهای مناسب جهت
بازآفرینی در قالب تحوالت ساختاری -کارکردی از تکنیک ماتریس تحلیل اثرات متقابل تعادلی ا ستفاده شده ا ست .این
شود .تکنیک ماتریس
شتری شخخود
شاخصها تأکید بیبیشخختری
خخص خواهد کرد که در راهبردهای بازآفرینی باید بر کدام شخخا
تکنیک ممشخشخص
تحلیل اثرات متقابل تعادلی بر اسخخخاس روابط احتمالی مؤلفهها و ارزشگذاری متخصخخخصخخخان از روندهای احتمالی آینده
سناریوهای احتمالی را گزارش میکند .بنابراین ،برر سی ساختار و عملکرد آینده یک شاخص بهمنظور بازآفرینی بهتنهایی
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پیشبینی نمی شود .بنابراین ،این روش از بینش کیفی دربارة روابط بین عوامل یک شبکة اثرگذاری ا ستفاده میکند تا به
تصویری سازگار دربارة رفتار شبکه دست یابد .تحلیل سناریویی یکی از کاربردهای معمول  CIBاست .سؤال محوری در
این رویکرد این است که اگر وضعیت ( A1مثال شاخص حس تعلق) از عامل کلیدی (مثال بعد هویت)  Aدر آیندة سرای
بازار اتفاق بیفتد ،چه تأثیری بر وقوع یا نبود وقوع وضخخعیت (مثال شخخاخص نمای بیرونی)  B2از عامل کلیدی ( Bمثال
شاخص تناسب کاربری) خواهد داشت و به همین ترتیب تا آخرین وضعیت احتمالی در آخرین عامل کلیدی ادامه مییابد.
بعد از م شخصکردن ارزش وزنی شاخصهای اثرگذار ن سبت به شاخصهای اثرپذیر بر ا ساس نحوة ارتباط شاخصها با
یکدیگر ،چهار سناریوی پایه برای تبیین و ضعیت نحوة بازآفرینی سراهای بازار طبق ابعاد چهارگانه در شکل  3ارائه شده
است .هر کدام از این سناریوها بر بعد خاصی و شاخص خاصی تأکید دارند .طبق شکل  ،3سناریوی اول با مجموع ضریب
تأثیر کلی 121و ارزش ثبات2برابر  1ا ست .با توجه به اینکه مجموع امتیازات دیگر سناریوها کمتر از  12ا ست ،سناریوی
شخخمارة  1توسخخط نرمافزار بر اسخخاس نحوة اثرگذاری ماتریس مقایسخخات زوجی بهعنوان سخخناریوی اصخخلی تحلیل روابط
شاخصهای پیشران انتخاب شده است.

شکل شماره  .3سناریوهای احتمالی بازآفرینی سراهای بازار شهر زنجان

با توجه به موارد ذکرشده و ناپایداربودن سیستم ،مشخص شد که سناریوی شمارة  1با الگوبرداری از نحوة روابط بین
مؤلفهها و پیشبینهای تأثیرگذار ،توانایی بازآفرینی و احیای ساختاری -کارکردی سراهای بازار زنجان و ایجاد شرایط
الگوی مطلوب در آینده را دارد .طبق این سناریو ،مهمترین راهبرد برای بازآفرینی و احیای ساختاری -کارکردی سراهای
بازار زنجان ایجاد سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین مرمت و بازآفرینی معماری و طراحی سراها با محوریت

1. total impact acore
2. Consistency value
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ابعاد چهارگانه در قالب نمای بیرونی (طراحی و معماری نمای بیرونی سرا) ،تناسب (تناسب کاربری حجرهای سرا با کارکرد
بازار و سرا) ،کیفیت روشنایی سرا ،و حس تعلق مکانی است .با توجه به ضریب  ،2+شاخص تناسب (تناسب کاربری حجرهای
سرا با کارکرد بازار و سرا) ،میتوان گفت که این شاخص باید در اولویت برنامهریزی کالبدی و طراحی شهری با هدف
بازآفرینی سراها قرار گیرد .در این رابطه ،شاخصهای پشتیبان و مکمل توسعه و بازآفرینی سراها عبارتاند از« :نمای
بیرونی (طراحی و معماری نمای بیرونی سرا) ،کیفیت روشنایی سرا ،و حس تعلق مکانی» .این مؤلفهها با ضریب تأثیر مثبت
و سازنده ( )1+به دنبال ارتقای ساختاری ،کارکردی ،و هویتبخشی سراها هستند و باید در برنامهریزیهای آتی تقویت
شوند .در این میان ،اهمیت شاخص نمای بیرونی (طراحی و معماری نمای بیرونی سرا) با امتیاز  2+بیشتر از دو شاخص
دیگر است .در نتیجه ،بعد از مؤلفههای کیفیت محیطی باید مورد تأکید بازآفرینی قرار گیرد .بعد از آن ،ضریب دو مؤلفة
کیفیت روشنایی سرا و حس تعلق مکانی برابر  1+است .در نتیجه ،هر دو مؤلفه درجة اهمیت یکسانی برای توسعه و
بازآفرینی سراهای بازار زنجان دارند.

شکل شماره  .4سناریوی بازآفرینی سراهای بازار سنتی شهر زنجان براساس مدل سناریو ویزارد

نتیجهگیری
بررسیها نشان داد که بازار یکی از عناصر اصلی شهر در تولید فضا و حفظ اسکلت و ساختار کالبدی و اقتصادی شهر است .با
این حال ،با تغییر سبک زندگی شهری ،برخی کارکردهای آن نیز تغییر کرده است .این در حالی است که برخی عناصر بازار
نتوانسته است خود را با تغییر سبک زندگی و معیشتی جامعه انطباق دهد .بنابراین ،بازارهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای
شهروندان نبوده و با شکلگیری فضاهای تجاری جدید بهواسطة الزامات شرایط زندگی مدرن توان رقابتی بازار کمتر شده است.
این امر هویت و اصالت بافت قدیم شهر را تحت تأثیر قرار داده است .با این حال ،بررسیها نشان میدهد که بهواسطة اجرای
طرحهای مرمتی و اعطای کاربریهای خدماتی و تجاری مبتنی بر حفظ هویت اماکن تاریخی میتوان به بازآفرینی و رونق
اقتصادی این محدودهها امیدوار بود .طبق یافتههای تحقیقات پیشین ،این برنامهها میتواند مبتنی بر حفظ اصالت بازار و
سرمایهگذاری برای توسعه و کسب و کار در این فضاها ،توسعة نوآوری ،و احیای ارزش اقتصادی و هویتی بازار و عناصر وابسته
به آن از طریق برنامهریزی و طراحی مبتنی بر نیاز شهروندان باشد.
یافتههای تحلیلی نیز نشان داد که بازآفرینی سراهای بازار شهر زنجان مطلوب نبوده است و برنامههای مناسبی برای احیا و تقویت
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کارکرد سراها و شرایط ساختاری و کالبدی آن انجام نشده است .و اغلب سراها کارکردی غیرمرتبط دارند .این سراها با مشکالت
ضعف مقیاس انسانی در گشت و گذار در سرا و محدودیت تردد و همچنین ضعف بهداشت محیط مواجهاند .بنابراین ،محیط سرا
هنوز بسترهای الزم جهت جذب گردشگران را ندارد .در این میان برخی سراها از جمله سرای شامی و دخان ،به علت ضعف
برنامهریزی و عدم تعریف کارکرد جدید مرتبط با هویت بازار ،شرایط مناسبی برای احیا ندارند و کاربریهای این سرا و وجود
حجرههای متروك با وضعیت نامناسب مرمت و معماری سرا منجر شده که سرای یادشده به پارکینگ غیررسمی تبدیل شود .در
این میان ،فقط سرای ملک ،با اجرای طرح مرمت و بهسازی ،شرایط کالبدی و ظاهری مناسبی داشته است .اما هنوز کارکرد
مناسبی برای آن تعریف نشده است .بدین ترتیب ،بهمنظور پاسخ به سؤال اول تحقیق باید گفت که عدم تعریف وظایف و
کارکردهای مناسب براساس نیاز امروزی شهروندان برای سراهای بازار زنجان مهمترین عامل در رکود فعالیت این اماکن است.
در پاسخ به سؤال دوم تحقیق نیز باید گفت که بازآفرینی کالبدی و فرهنگی -کارکردی با تأکید شاخص تناسب کاربری حجرههای
سرا با کارکرد بازار و سراهای مجاور مهمترین راهبردهای بازآفرینی و احیای سراهای بازار شهر زنجان است.
در کل ،طبق بررسیهای نظری و تحلیلی تحقیق ،بهمنظور بازآفرینی سراهای بازار زنجان در راستای تحقق رویکرد تاکتیکال
منطبق بر راهبرد منتج از مدل تحلیل اثرات متقابل تعادلی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 تقسیم فعالیتهای سنتی بین سراها و واگذاری یک فعالیت بومی خاص به هر سرا (بهطور مثال چاقوسازی در سرای ملک،
ملیلهکاری در سرای بهجت ،چارقدوزی در سرای شامی ،زرگری در سرای حاجقربان)؛
 ایجاد تنوع در کاربری سراها با مشارکت صاحبان حجرهها ،بهطور مثال اغذیهفروشی (جغوربغور (غذای سنتی زنجان) ،دیزیسرا
و  ،)...تولید و فروش صنایع دستی ،حجرههای فروش محصوالت و خوراکیهای صنتی شهر زنجان؛
 ایجاد فضاهایی برای اقامت گردشگران در سراها براساس سنت گذشته و کارکرد اصلی سرا (کاروانسرا) در حجرههای مخصوص
مسافران و گردشگران؛
 فضاسازی و طراحی مناسب محوطة عمومی سراها بهمنظور ایجاد فضایی برای گردهمایی و پاتوق گروههای مختلف در بازار؛
 استفاده از سمبلها و آبجکتهای مناسب معماری منظر و محیط بهمنظور ایجاد تنوع و گوناگونی طراحی فضا و نماسازی و
بدنهسازی؛
 ایجاد و گسترش پیادهراهها بهویژه فضاسازی داالنها و ایوانها و گذرها با کاشیکاری و بدنهسازی منطبق با هویت و معماری
بومی بازار؛
 فعالکردن ساها با برگزاری جشنوارههای محلی و ملی و ارائة محصوالت فرهنگی و نامگذاری سرا بر اساس مشاهیر شهر
زنجان بهمنظور ایجاد و تقویت حس امنیت؛
 خلق تصاویر یادمانی و مثبت از سرا و بازار در ذهن شهروندان (تصویرسازی و خاطرهسازی).

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از کسبة بازار سنتی شهر زنجان به دلیل همکاری صمیمانه و دلسوزانه در فرایند اجرای این پژوهش با نگارندگان
قدردانی میکنند.
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