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 ونقل كاال در بازار تاريخي تبريز ساماندهي حمل
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  دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران، حميد اهرابي
 farzin_faezi@yahoo.com پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

  05/08/97پذيرش:  -15/04/97دريافت:       
  91-100صفحه                                                               

 

  چكيده
و عدم امكان تعريض مسيرها، به لحاظ ساختار تاريخي موجود،  عرض كمتبريز به لحاظ دارا بودن گذرهاي ساختار بازار تاريخي 

كاال در بازار تاريخي تبريز  ونقل حملبنابراين هدف اصلي از اين تحقيق، ساماندهي  .ستينكاال  ونقل و حملديگر پاسخگوي تردد 

. هستهدف كاربردي  نظر ازطوريكه به ساختار تاريخي بازار نيز آسيب نرساند. روش انجام اين تحقيق از نوع توصيفي و  بهاست 

، دارها مغازهو  كسبهها توسط  نامه پرسش شد. يآور جمعنامه  پرسشمصاحبه با خبرگان و اطالعات الزم براي تحقيق حاضر از 

 توسط ها تكميل شد. داده نظران صاحبو مصاحبه با  به بازار كننده مراجعهنقل در بازار، جمعيت  و افراد فعال در امور حمل

) K- S( رنوفياسم - آزمون كولموگرف شامل آمار توصيفي، آمار استنباطي، آمارياستفاده از آزمون با  SPSS16 افزار نرم

ي ظهر) ها كينزدصبح زود و خاص (كه با اختصاص ساعاتي  هستنتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين مهمترين تجزيه و تحليل شد. 

اطراف بازار، استقرار  هاي وروديبار در  هيتخلبراي بارگيري و  بارها وانتكاال، محدوديت ترافيكي براي  ونقل حملجهت امر 

براي باربرها و تغييرات در فرم  فرم بازار براي كنترل عبور و مرور باربرها، استفاده از لباس هاي وروديدر كيوسك نگهباني 

كنندگان، استقرار ، برخورد با سد معبرها آنكردن  موتوردارو  ها يگاركردن جنس الستيك  دار توپي سنتي، ها ساختاري گاري

در بهبود  تواند ميبارانداز،  عنوان بهو نيز استفاده از كاروانسراها  ي بازار باشدونقل حملامورات  دار عهدهدفتري در بازار كه 

  واقع گردد. مؤثركاال در بازار تاريخي تبريز،  ونقل حملساماندهي 

 

 

  ، باراندازسرا كاروانتبريز،  ،، بازار تاريخيونقل حمل: ي كليديها واژه
 

 

  مقدمه - 1
اجتماعي، فرهنگي و كالبدي بازارهاي سنتي كه شريان اقتصادي، 

 شده ليتشكو اجزاي خدماتي متعددي  ها يكاربرشهر است، از 
ي تجاري و خدماتي، ها يكاربراز معابر،  اند عبارتاست كه 

، 1390پورجعفر،(ي مذهبي، آموزشي، فرهنگي ها يكاربر
ي دسترسي در ها شبكه). از طرفي 1387اسمعيلي و عمراني، 

غيرموتوري بوده و  ونقل حملط شهرهاي كهن، مناسب وساي
، بنابراين پاسخگوي حجم زياد اند گرفته شكلبراي تردد پياده 

ترافيك شهري زمان حال  گريد عبارت بهوسايط نقليه امروزي يا 
ي بازارهامعبرهاي  ).1381، سعيد نيا، 1389سرايي، ( ستندين

بودند و  شدهي طراحسنتي براي عبور و مرور زمان خود 
ي باريك، بدون هيچ مشكلي معبرهاي بازار در ونقل حملامورات 

. بازار تاريخي تبريز، )2003(ليتمان،  گرفت صورت مي
و مسقف آجري دنيا و يكي از  وستهيپ هم بهبازار  ترين بزرگ

. بازار سنتي تبريز هستي سنتي دنيا بازارهازيباترين مجموعه 
عناصر  ينتر مهميكي از  عنوان به لومترمربعيكوسعتي معادل يك 

هسته اصلي و مركزي شهر قرار داشته و  عنوان بهشهري، همواره 
 شكلشعاعي  صورت بهبافت شهر نسبت به اين هسته مركزي 

يي در ها بازارچهاست. توسعه شهر تبريز از طريق ايجاد  گرفته
عمراني و (باشد  ي هشتگانه قديمي ميها دروازهامتداد 

توسط واحدهاي  ها زارچهبا). با پوشش فواصل 1386ي، لياسماع
و اكنون  گرفته شكلمسكوني، سيماي شهر فعلي در قرن گذشته 

مشاهده  كامالًدر محالت قديمي شهر  توان مينيز اين سيما را 
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ي جديد، بافت قديمي و سنتي را از ها يكش ابانيخنمود. اگرچه 
  ).1381تركان، است (بين برده 
ت اساسي جهت كاال در بازارها يكي از ملزوما ونقل حمل

روان در  ونقل حملاين امر جز با  هست؛ وادامه حيات بازار 
نخواهد بود. بافت سنتي بازار  پذير امكانمسيرهاي تردد مناسب، 

و معماري خاص آن جهت گذر و حضور مردم پياده و جهت 
هاي  ). راسته2011خريد است(ليدر،  خصوص بهو  وگذار گشت

رها با معماري خاص آن طوالني و باريك و يا تيمچه و گذ
كاال را در اين بازار با مشكل مواجه نموده و به علت  ونقل حمل

عدم امكان تعريض گذرها به لحاظ ساختار تاريخي بازار و از 
طرفي با افزايش جمعيت و كثرت حضور مردم در بازار يكي از 

است  ونقل حملترين مشكالت بازار مسئله  و اساسي ترين مهم
كاال هر چه بيشتر احساس  ونقل حملدهي براي كه لزوم سامان

هاي اصلي و مركزي آن  در داخل بازار و قسمت چراكه، شود مي
گيرد و با افراد  توسط باربرهاي بازاري صورت مي ونقل حمل

. از اين رو هدف اصلي تحقيق كنند ميتداخل فيزيكي پيدا 
بازار  عرض كمي درگذرهاكاال،  ونقل حملساماندهي امورات 

ي بهينه از ور بهرهتاريخي و فرهنگي، در عين  هاي ارزشا حفظ ب
  باشد. بازار تاريخي تبريز مي

  
  

   قيتحق نهيشيپ -2
ل اقتصادي و قبازار مركزي شهرهاي اسالمي خاورميانه، مركز ث  

نهاد مذكور با خريدوفروش  .وري سرمايه است كانون نظام بهره
رهبري امور  مركز صورت وري گسترده به و توليد و پيشه

در  ،اقتصادي و مالي شهر درآمده است و جايگاهي محوري
معادل محله ، با اين برداشت، بازار نهادي. سياست و دين دارد

بهزاد (شود  مركزي معامالت شهرهاي بزرگ امروز قلمداد مي
بازار عالوه بر  ).2009كو، ينب ، 1388فر، نادري، فروزان گهر، 

اصلي زنجيره توليد و توزيع و اينكه واسطه ضروري و حلقة 
برداري از سرمايه نيز دارد  مصرف است، جايگاهي براي بهره

 يها بستر تاريخي شهرها و مجتمع يشكاف كالبد. )2008(هس، 
 يها هيكه بازار همواره از پا سازد يمسكوني ايران، مشخص م

گذشته بازار عالوه  در. كالبدي و فضايي شهرها بوده است اصلي
 محل دادوستد كاال در شهر بود، مكان تعامالت بر اينكه

ها و  اجتماعي و يادگيري فرهنگي و نيز محل تجمع گروه
). 2004(وينستر، آمد يقشرهاي گوناگون مردم به شمار م

اطالعات گوناگوني در مورد فضاي بازار و چگونگي 
خصوصيات كالبدي و كاركردي آن در تاريخ گذشته شهرهاي 

 يا هيتواند پا آنچه در اين ميان مي وليايران در دست است؛ 
براي تحليل علمي خصوصيات بازار در شهر باشد، نقش تجاري 

در شهر ايراني اسالمي، بازار ت. بازار اس شهر و تبلور آن در
همراه با ارگ و مسجد جامع سه عنصر در كالبد شهرند كه مدام 

. كنند سويه، همديگر را تقويت و حمايت مي در تعامل چند
ها در محل  بازار، عنصري شهري با مكاني ثابت بوده كه قرن

شهر و  كه حيات يا گونه پابرجا مانده است، به اش هياستقرار اول
و در بسياري از موارد شهرها با بازارها  خورده بازار به هم گره
، بوچاني، 1391استادي و رصافي، ( اند افتهي معنا و مفهوم

پايتخت گردشگري  عنوان بهشهر تبريز  2018سال  ).1382
و گردشگران داخلي  ها ستيتوركشورهاي اسالمي ميزبان 

آن بازديد از اماكن تاريخي و فرهنگي و  تبع بهخواهد بود و 
ي رونق خاصي خواهد داشت و بازار دست عيصناخريد از 

جهت اين مهم خواهد  ها نهيگز ترين مهمتاريخي تبريز يكي از 
ي جالب معماري ايراني شاهكارهااز  بود. بازار بزرگ تبريز يكي

هجري شمسي در فهرست  1354است. اين اثر تاريخي در سال 
بازار آجري تاريخي  ترين بزرگآثار ملي به ثبت رسيده و عنوان 

سرپوشيده دنيا، با وسعتي در حدود سي هكتار و طولي معادل 
 1275تا  1255ي ها سالپنج و نيم كيلومتر راسته، در فاصله 

ي سازه ها كيتكناز تمام  رينظ يبي ا مجموعهو  شده ساخته
). بازار تبريز 1388پارسي، است ( شده گرفتهطاقي در آن به كار 

سازمان يونسكو  باارزشميالدي در مجموعه آثار  2010در سال 
و سراهاي مختلفي  ها بازارچهاست. بازار تبريز از  گرفته قرار
و  داالن 11تيمچه،  25سرا،  35راسته،  20و داراي  شده ليتشك

صنف و شغل  40مغازه و حجره و فروشگاه،  5500در حدود 
ها و سراها و كاروانسراهاي متعدد از  . بازار تبريز با تيمچههست

ي دور و نزديك ها گذشته دراقتدار و رونق تجارت اين شهر 
عناصر مهمي است چون  رندهيبازار تبريز دربرگ حكايت دارد.

ها،  هاي تجاري همچون حجره ها و بخش همراكز مذهبي، مدرس
(حسين  ها، انبار كاالها و كاروانسراها و همچنين پل بازار دكان

تنها محلي است كه در آن اين مجموعه  .)1390زاده، آشنا، 
. اند پيوسته هم عوامل اجتماعي به تجارت، مذهب، فرهنگ و
مان ترين بازار اين مجموعه، در ز بازار امير، زيباترين و مهم

تجارت و صادرات فرش و همراه با آن  حاضر از مراكز اصلي
 مظفريه مچهيبهابازار طال و جواهر و منسوجات است. ت
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تبريز از مراكز عمده تجارت فرش  بخش بازار نيتر معروف
آذربايجان و مركز صادرات قالي اين خطه و ايران و داراي 

 افزون. )1385 امير باني، (تهراني، پارسي، شهرت جهاني است
تخليه و توزيع كاال نيز عملكردهاي متنوعي دارد  نهيزم بر آن، در

شدن در  با كشورهاي قفقاز جنوبي، واقع يجوار و به سبب هم
هاي ارتباطي و محورهاي  مسير ترانزيت اروپا و وجود شبكه

نقش ملي  داراي موقعيت ممتازي براي ايفاي يالملل نيملي و ب
در داخل كشور نيز بازار . االهاستتخليه و توزيع ك نهيزم در

بوده  ها نهيزم تبريز همواره از بازارهاي توانمند در بسياري از
است و با بازارهاي خارج از كشور ارتباط مبادالتيِ مستقلي 

يكي از مشكالت اصلي در تحقيقي  ).1382(قرباني، دارد
 طينداشتن وسا دسترسيمعاصر را  بازارهاي سنتي در دوران

 كند يونقل كاال و مراجعة مستقيم قلمداد م اي حملنقليه بر
تحت عنوان برداشت، شيوة ديگر  تحقيقيدر ). 1386(فالمكي، 
 در راستاي ساماندهي بازار ييشنهادهايها و استنتاج پ تحليل داده

مشكالت نظام عبور و مرور و حمل كاال در  ،سنتي شهر قزوين
لت را در تردد، محدودة بازار قزوين را بررسي كرده است و ع

سنگين، كمبود پاركينگ عنوان كرده كه  يها نيها، ماش وانت
 موجب تداخل گردش و عبور كاال، انسان و ماشين و همچنين

و صوتي در محدوده اطراف بازار  يطيمح ستيز يها يآلودگ
 راهكارهاي عملي براي حل مشكالت در اين تحقيقشده است. 

 و مرور پيشنهاد نشده استونقل كاال و نظام عبور  سيستم حمل
   .)1386 ،يمراد( شده است و بيشتر به بيان مشكالت پرداخته

راهبردي، براي  يزير در پژوهشي تحت عنوان برنامه    
 يمطالعة موردي بازار سنت( ايران يسنت ساماندهي بازارهاي

بررسي كلي بازار سنتي تبريز، به تحليل نقاط  هدف با) تبريز
اند، ولي در  تهديدها در بازار پرداخته ا وه ت، ضعف، فرصتقو

موجود بر  يها ونقل كاال و مشكل نظام حمل  اين پژوهش به
اساس اين نظام پرداخته نشده است. در ارتباط با سيستم 

و  شده انيونقل، مشكل ترافيك در محدودة بازار ب حمل
بازار و  راهكارهايي براي حل مشكالت بازار جهت تداوم حيات

(زنگي آبادي و همكاران،  ي آن پيشنهاد نشده استسامانده
شده كه  در خصوص بازار تبريز عالوه بر كتب منتشر .)1391

بيشتر جنبة توصيفي داشته، مطالعات مهندسين مشاور عرصه، در 
محور فرهنگي تاريخي شهر تبريز و تكرار  مطالعات چارچوب

جهان پارس و  همين مطالعات توسط مهندسين مشاور نقش
ميراث فرهنگي استان با تأكيد عمده بر مرمت  العات سازمانمط

و بهسازي ازجمله تحقيقات جزئي در اين خصوص است. 
 يها توان به برنامه طور عمومي مي شده به عالوه بر موارد ذكر

عنوان يكي از  براي ناحيه مركزي شهر كه بازار را نيز به شده هيته
، اشاره نمود كه در نظر گرفته است محالت بخش مركزي شهر

طور  ماحصل مجموع اين مطالعات براي ساماندهي بازار تبريز به
است. در اين تحقيق سعي بر اين  را ارائه ننموده يا نهيمستقل گز

است كه براي تداوم بازار سنتي تبريز در خصوص ساماندهي 
  ارائه شود. يا نهيعملي و گز ونقل كاال راهكارهاي سيستم حمل

  
  

  

  قيم تحقروش انجا -3
نظر هدف  و از يفياز نوع توص قيتحق نيانجام ا روش   

آمده از مطالعات  دست به يآمارها باها  . دادههست يكاربرد
ها  نامه پرسش به دست آمد.نامه  و پرسش يدانيو م يا كتابخانه

نقل در  و دارها، افراد فعال در امور حمل و مغازه ها يبازار توسط
تكميل شد. عالوه بر آن با ده به بازار كنن مراجعه تيبازار، جمع

در اين پژوهش چون شد. نظران مصاحبه  صاحبخبرگان و 
متغيرها داراي توزيع غيرفرمال بوده براي تحليل استنباطي 
پژوهش، از آزمون ناپارامتريك (ضريب همبستگي اسپرمن) 

براي پاسخگويي به براي بررسي ارتباط بين متغيرها و 
افزار  زمون همبستگي اسپرمن در نرماز آهاي پژوهش  فرض

16spss .جامعه آماري شامل سه گروه است استفاده شده است :
 - 3 تعداد باربرها در بازار،- 2، دارها در بازار تعداد مغازه - 1

شده از  آوري بر اساس آمار جمع. كنندگان به بازار تعداد مراجعه
اال ونقل ك مطالعات ميداني تعداد نفرات شاغل در امر حمل

تعداد مراجعين  1نفر هستند. بر اساس جدول  100(باربر) 
  هست. نفر در روز 50760روزانه با بازار برابر 

 

  

  پايايي پرسشنامهو  روايي -1- 3

در اين پژوهش جهت سنجش روايي پرسشنامه، پرسشنامه    
 خبرگان تدوين گرديد.و  نظران تعدادي از صاحبتوسط  اول

آزمون انجام  مه نيز يك مرحله پيشبراي سنجش پايايي پرسشنا
پرسشنامه در جامعه  30صورت كه ابتدا تعداد  گرفت. بدين

ها،  آوري گرديد و پس از واردكردن داده موردنظر توزيع و جمع
ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ)   spssافزار با استفاده از نرم

  محاسبه گرديد.
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  هاي پژوهش يافته -4

  آمار توصيفيهاي حاصل از  يافته 1- 4
تعداد نفر تكميل شد.  838ها توسط  نامه در اين پژوهش پرسش

مطابق نامه  كننده در پرسش نفرات نمونه شركت يو درصد فراوان
  باشد. مي 2جدول 

لحاظ نوع  كننده از تعداد نفرات شركت 3بر اساس جدول 
و افراد عابر  60/42نفر بازاري با درصد فراواني  357حضور، 
و  47/45نفر و با درصد فراواني  381..) به تعداد و. (خريدار

 درصد، 93/11نفر و با درصد فراواني  100باربرها با تعداد 
  .دهند شده در پرسشنامه را تشكيل مينمونه شركت داده  تعداد

 
  . نوع و تعداد واحدهاي تجاري در قلب بازار سنتي تبريز، ميانگين روزانه جذب سفر1جدول 

درصد جذب تعداد مراجعين نوع واحد درصد جذب  تعداد مراجعين نوع واحد

سفر به كل روزانه تجاري سفر به كل روزانه تجاري

0.15 63 5 شيريني 17 4.35 919 147 كفش فروش 1

25.34 10713 857 فرش فروشي 18 5.74 1210 194 پارچه فروش 2

2.96 1250 11 غذاخوري 19 0.12 50 4 لوازم عتيقه 3

13.77 5325 466 پوشاك 20 1.77 325 50 لبنياتي 4

9.59 250 20 جوراب 21 2.13 450 18 بانك 5

0.11 47 37 وسايل عروس 22 3.87 1638 131 ابزار قالي 6

0.53 225 18 ابزار ساختماني 23 1.5 1275 51 نخ و پشم فروش 7

1.77 750 20 لوازم بهداشتي 24 1.12 950 38 لوازم التحرير 8

0.92 338 31 لوازم برقي 25 0.44 375 15 پالستيك 9

1.15 482 39 كيف فروشي 26 16 13825 166 خواروبارفروشي 10

0.018 15 3 تجاري 27 0.47 400 16 نايلون 11

0.86 363 29 گوني 28 1.92 1625 65 طالو جواهر فروشي 12

0.24 100 8 پشم فروشي 29 5.56 4700 188 لوازم خانگي 13

0.3 125 10 ساعت فروشي 30 1.7 1440 8 عطاري 14

0.24 100 10 رنگ فروشي 31 0.53 450 18 ادويه جات  15

0.009 0 8 غيره و نامشخص 32 0.63 540 18 چاي فروشي 16

رديفرديف تعدادتعداد

 

  

  كننده بر اساس جنسيت اواني و درصد فراواني تعداد نفرات شركتفر .2 جدول

 پاسخ درصد فراواني فراواني

 مرد  720  9/85

 زن  118  1/14

 كل  838  100

    
  كنندگان بر اساس نوع حضور در بازار . فراواني و درصد فراواني شركت3جدول 

  درصد فراواني  فراواني  نوع حضور در بازار

  6/42  357  بازاري

  47/45  381  عابر (خريدار و...)
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  93/11  100  باربر

  100  838  جمع كل

  استنباطيهاي حاصل از آمار  يافته 2- 4

آمده از جامعه  دست هاي به بعد از توصيف متغيرها و پاسخ
شده و آزمون آماري  هاي مطرح به بررسي فرضيه ،آماري
بررسي فرض  شده است. استفاده در پژوهش پرداخته مورد
 - ها با استفاده از آزمون كولموگرف بودن دادهنرمال

  .انجام شد) K- S( رنوفياسم
  
  
  
  

0
Hهاي متغير  دادهi داراي توزيع نرمال است   

1
Hهاي متغير  دادهi داراي توزيع نرمال نيست  

 معنيآمده مقدار دست  هاي به ، خروجي4مطابق جدول 
) كه كمتر از خطاي استاندارد sig=0.00( تداري صفر اس

 هست و فرض 05/0 يعني
1

H هاي  مورد قبول هست و داده
هاي ناپارامتريك  متغير داراي توزيع غيرفرمال بوده و از آزمون

 .كنيم ها استفاده مي ضريب اسپرمن براي قبول يا رد فرضيه

  

  اسميرنوف براي بررسي نرمال و غيرفرمال بودن متغيرها -آزمون كولموگروف .4 جدول

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11

838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838

4.752 4.616 4.51 4.643 4.479 4.483 4.556 4.481 4.498 4.533 4.405

0.432 0.626 0.503 0.536 0.53 0.539 0.497 0.526 0.5 1.454 0.593

Kolmogorov-Smirnov Z
13.57 12.26 10.02 12.13 9.595 9.688 10.72 9.622 9.913 10.8 8.741

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Test distribution is Normal.

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838

4.752 4.539 4.755 4.463 4.224 4.752 4.222 4.752 4.218 4.704 4.732

0.432 1.493 0.43 0.551 0.453 0.432 0.462 1.092 0.463 0.511 0.472

Kolmogorov-Smirnov Z
13.57 10.9 13.62 9.421 13.02 13.57 12.8 11.84 12.79 13 13.31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Test distribution is Normal.

Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34

838 838 838 838 838 838 838 838 838 838 838

0.441 0.342 0.285 0.283 0.49 0.277 0.283 0.283 0.28 0.49 0.309

-0.29 -0.34 -0.47 -0.47 -0.37 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.37 -0.33

Kolmogorov-Smirnov Z
12.77 9.913 13.62 13.57 14.18 12.89 13.57 13.57 13.49 14.18 9.421

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Test distribution is Normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test       آزمون كولموگروف-اسميرنوف

Asymp. Sig- مقدار خطا

Negative

Positive

Asymp. Sig- مقدار خطا

Normal Parametersa

N-تعداد

Std. Deviation

Asymp. Sig- مقدار خطا

سوال

سوال

N-تعداد

Normal Parametersa

Std. Deviation

سوال

N-تعداد
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ونقل كاال و مشخص  بين ساماندهي حملفرضيه اول: 

ونقل كاال در بازار  كردن ساعات خاص جهت حمل

  تاريخي تبريز رابطه معنادار وجود دارد.

كاال و  ونقل حملبين ساماندهي  5توجه به جدول  با
ونقل كاال در بازار  عات خاص جهت حملمشخص كردن سا

 787/0 تاريخي تبريز مقدار ضريب همبستگي اسپرمن برابر
دهد همبستگي از نوع مستقيم هست و  هست و نشان مي

هست كه  sig=0.00برابر  مذكورمقدار معناداري در جدول 
 99دهد كه در سطح اطمينان  هست و نشان مي 01/0از كمتر 

و رشده رابطه معنادار وجود دارد هاي ذك درصد بين فرضيه
  .فرض ما موردقبول هست

ونقل كاال و نامناسب  بين ساماندهي حمل فرضيه دوم:

ونقل كاال در بازار  هاي سنتي براي حمل بودن گاري

  .تاريخي تبريز رابطه معناداري وجود دارد
ونقل كاال و  بين ساماندهي حمل 6به جدول  توجهبا 

ونقل كاال در بازار  نتي براي حملهاي س نامناسب بودن گاري
 557/0 تاريخي تبريز مقدار ضريب همبستگي اسپرمن برابر

دهد همبستگي از نوع مستقيم هست و  هست كه نشان مي
هست كه  sig=0.00برابر  مذكورمقدار معناداري در جدول 

 دهد كه در سطح اطمينان هست و نشان مي 01/0 كمتر از
كور رابطه معنادار وجود دارد هاي مذ درصد بين فرضيه 99/0

  .قبول هست و فرض ما مورد
ونقل كاال و سد معبر  فرضيه سوم: بين ساماندهي حمل

  گذرهاي بازار، رابطه معنادار وجود دارد.

ونقل كاال و سد  ، بين ساماندهي حمل7به جدول  توجهبا 
مقدار ضريب همبستگي  (سه عامل)معبر گذرهاي بازار

هست كه نشان  56/0و  552/0 و 529/0 اسپرمن برابر
دهد كه همبستگي از نوع مستقيم هست و مقدار معناداري  مي

 01/0هست كه كمتر از  sig=0.00برابر  مذكوردر جدول 
درصد بين  99/0دهد كه در سطح اطمينان  هست و نشان مي

و فرض ما هاي مذكور رابطه معنادار وجود دارد  فرضيه
  .موردقبول هست

ونقل كاال در بازار  ن ساماندهي حملفرضيه چهارم: بي

تاريخي تبريز و اعمال محدوديت ترافيكي در اطراف بازار 

بارها توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي براي  براي وانت

بارگيري و تخليه بار و مشخص نمودن ساعاتي خاص 

 براي اين امر رابطه معنادار وجود دارد.

ونقل كاال و  ، بين ساماندهي حمل8به جدول  توجهبا 
بارها  اعمال محدوديت ترافيكي در اطراف بازار براي وانت

توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي براي بارگيري و تخليه 
بار و مشخص نمودن ساعات خاص براي اين امر، مقدار 

هست كه نشان  301/0 ضريب همبستگي اسپرمن برابر
اري در دهد همبستگي از نوع مستقيم هست و مقدار معناد مي

هست و  01/0كه كمتر ازهست  sig=0.00 مذكورجدول 
هاي  درصد بين فرضيه 99/0دهد در سطح اطمينان  نشان مي

  .مذكور رابطه برقرار است و فرض ما موردقبول هست
ونقل كاال و نبود متولي  فرضيه پنجم: بين ساماندهي حمل

ونقل در داخل بازار تاريخي تبريز رابطه معنادار  حمل

  دارد.وجود 

ونقل كاال و نبـود   ، بين ساماندهي حمل9با توجه به جدول    
ونقل در داخل بازار تاريخي تبريز مقدار ضـريب   متولي حمل

دهـد   هسـت كـه نشـان مـي     786/0 همبستگي اسپرمن برابـر 
همبستگي از نوع مستقيم هست و مقدار معناداري در جـدول  

 هسـت و نشـان   01/0كـه كمتـر از  هست  sig=0.00 مذكور
هاي مذكور  درصد بين فرضيه 99/0دهد در سطح اطمينان  مي

  .رابطه برقرار است و فرض ما موردقبول هست
 

  

  Q1,Q2هاي  ضريب همبستگي اسپرمن براي سؤال .5جدول 

Q1 Q2     

1 787/0 **
 Correlation Coefficient 

-دار خطامق Sig. (2-tailed) 0 .  ساماندهي حمل و نقل كاال در بازار تاريخي تبريز  

838 838 N تعداد  

787/0 **
 1 Correlation Coefficient 

مشخص كردن ساعات خاص جهت حمل و نقل 

  كاال
0 . Sig. (2-tailed) مقدار خطا-  

838 838 N تعداد  
                   ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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  Q1, Q5هاي  رمن براي سؤالضريب همبستگي اسپ .6جدول 

Q1 Q5     
1 0.557**

 Correlation Coefficient 

-مقدار  Sig. (2-tailed) 0 0  ساماندهي حمل و نقل كاال در بازار تاريخي تبريز  

838 838 N تعداد  
0.557**

 1 Correlation Coefficient 

-مقدار  Sig. (2-tailed) . 0  هاي سنتي براي حمل و نقل نامناسب بودن گاري  

838 838 N تعداد  
                   ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

  

  Q1,Q3,Q6,Q8هاي  ضريب همبستگي اسپرمن براي سؤال .7جدول 

Q1 Q3 Q6 Q8     
1 552/0 ** 559/0 ** 56/0 ** Correlation Coefficient  ساماندهي حمل و

بازار  نقل كاال در
  تاريخي تبريز

0 0 0 0 Sig. (2-tailed) مقدار 
838 838 838 838 N تعداد  
552/0 ** 1 923/0 ** 954/0 ** Correlation Coefficient  هاي  حضور گاري

 بدون بار در بازار
0 0 0 0 Sig. (2-tailed) مقدار 

838 838 838 838 N تعداد  
529/0 ** 923/0 ** 1 929/0 ** Correlation Coefficient  بساط دست

فروش ها در 
 معبرها

0 0 0 0 Sig. (2-tailed) مقدار 
838 838 838 838 N تعداد  
56/0 ** 954/0 ** 929/0 ** 1 Correlation Coefficient  پيشروي مغازه

 دارها به معبرها
0 0 0 0 Sig. (2-tailed) مقدار 

838 838 838 838 N تعداد  
                    ** Correlation is significant at the 0.01 level  (2-tailed) 

 

  

  Q1,Q28هاي  ضريب همبستگي اسپرمن براي سؤال .8جدول 

Q1 Q28     
1 301/0 ** Correlation Coefficient  ساماندهي حمل و نقل كاال در بازار تاريخي

  تبريز
0 0 Sig. (2-tailed)  مقدار-  

838 838 N تعداد  
301/0 ** 1 Correlation Coefficient  اعمال محدوديت ترافيكي در وروديهاي

اطراف بازار توسط مامورين راهنمايي و 
بارها و مشخص نمودن  براي وانت رانندگي

 ساعات خاص براي بارگيري و تخليه بار

0 0 Sig. (2-tailed)  مقدار-  

838 838 N تعداد  

                ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
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  Q1, Q4هاي  ضريب همبستگي اسپرمن براي سؤال .9جدول 

Q1 Q4     

1 0.786**
 Correlation Coefficient 

-مقدار  Sig. (2-tailed) 0 0  ساماندهي حمل و نقل كاال در بازار تاريخي تبريز  

838 838 N تعداد  

0.786**
 1 Correlation Coefficient 

-مقدار  Sig. (2-tailed) 0 0 نبود متولي و مسئول حمل و نقل كاال در بازار  

838 838 N تعداد  
                           **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  

  

  يريگ جهينت -5
تغييرات اقتصادي اجتماعي در زندگي شهري در ايران    
اين  .عاصر، بر وضع كلي بازارها نيز تأثير نهاده استم

افزايش جمعيت، رشد شهر، توسعه   هنتيج تغييرات كه
هاي جديد خياباني در جوار بازار  ها و احداث مغازه خيابان

مثابه يگانه مركز تجارت  سنّتي آن به بوده، بازار را از جايگاه
نق آن گاه مانع از رشد و رو شهري خارج ساخته ولي هيچ

خوبي توانست است در  بازار به طرف ديگر، از. نشده است
اش را با اصناف و قشرهاي  ها، مجدداً همبستگي طي اين سال

ها را به حفظ و  مختلف جامعه برقرار سازد و اعتماد آن
ولي با توجه به  .نهفته در آن، جلب كند هاي حرمت ارزش
بازارهاي نقل كاال در بازار و ضرورت احيا  و اهميت حمل

عنوان قلب تپنده شهر و ميراثي ماندگار از نياكان ما،  سنتي به
قل كاال در بازارهاي سنتي از ن و متأسفانه ساماندهي امر حمل

گرفته و براي سازگاري  توجه قرار سوي كمتر محققي مورد
ونقل كاال باوجود سيل عظيم  وضعيت فعلي بازار در امر حمل

ي مطالعات چنداني ودات كااليعبور و مرور در بازار و مرا
نتايج كلي حاصل از اين تحقيق را  صورت نگرفته است.

 توان نوشت: صورت ذيل مي به توان مي

با توجه به بافت تاريخي و فرهنگي بازارهاي سنتي ازجمله  •
توان تغييرات اساسي داد  بازار تبريز در كالبد اصلي بازار نمي

دهي وضعيت  سامان ترين گزينه براي ولي در حالت كلي مهم
هاي سنتي، مديريت در امر  ونقل كاال و احيا بازار حمل
ونقل  ي در سيستم و وسايل حملنقل و تغييرات جزئ و حمل
 .استفاده در بازار دانست مورد

هاي صبح  نزديكمشخص (ونقل كاال در ساعات  انجام حمل  •
 .تر هست و ظهر) كه شلوغي كم

عنوان بارانداز و نيز  بازار بهاستفاده از كاروانسراها در داخل  •
ونقلي  استقرار دفتري در كاروانسراها كه كليه امورات حمل
ها زير  بازار زير نظر آن دفتر صورت بگيرد و باربرها و گاري

چنانچه در زمان قديم نيز  .ها اقدام به بارگيري نمايند نظر آن
ها  عنوان حمال باشي بود كه كليه باربرها و گاري شخصي به

 .ر نظر آن بودزي
توان  ها در كاروانسراها مي هاي باربري استقرار نماينده تعاوني •

گاه در داخل و  هاي گاه و بي ورد كاالها در زمانم از انتقال بي
خارج بازار كاست و هر كس با اعالم بار به دفتر مربوطه، 

تر  ها و در ساعات خلوت ونقل توسط آن كليه كارهاي حمل
 انجام گردد.

بازار قديم بيشترين مشكل ديد و راسته بازار جراسته  •
ونقل كاال را دارا هست و براي بهتر حركت كردن  حمل
طرفه  صورت يك ا در اين معبرها بهه ها بهتر است گاري گاري

 اقدام به عبور و مرور كنند.

تر و  هاي فعال در داخل بازار نسبتاً كوچك عرض گاري •
نتقال يابند تا فضاي ها به زير شاسي گاري ا هاي گاري چرخ

 عبوري كمتري اشغال نمايند.

تواند در عين حفظ حالت سنتي  ها مي موتوردار كردن گاري •
 فزايد. آنها در داخل بازار بيابر قدرت و توان حركتي 

دار استفاده گردد  ها از الستيك تيوپ تاير اين گاريجنس  •
چون احتمال تداخل گاري با افراد و له شدن پاي نفرات در 

  اخل بازار بيشتر هست.د
هاي اصلي بازار و  استقرار كيوسك نگهباني در ورودي •

ها در ساعات  هاي موتوري و گاري جلوگيري از ورود پيك
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صورت خودجوش اين  خانه به شلوغ (چنانچه در بازار حرم
 نشان داده است).اند و نتايج خوبي  كار را انجام داده

دوده ا در محباره اعمال محدوديت ترافيكي براي وانت •
اطراف بازار براي بارگيري و براندازي و مشخص كردن 

تواند  ساعات خاص (صبح زود و بعدازظهر) براي اين امر مي
تبع آن انتقال  هاي اصلي بازار و به از شلوغي در ورودي

    شلوغي به داخل بازار بكاهد. 
  
  

 راجعم-6

اي ه ارزيابي سياست" ،)1391( .،لفا ،رصافيو  .،، ماستادي-
مـل و نقـل شـهري بـا اسـتفاده از      ح توسعه پايدار در بخش

، "هـاي سيسـتم پويـايي؛ مطالعـه مـوردي: شـهر مشـهد        مدل
 . 31 هشـــمارســـال پـــنجم، مـــديريت شـــهري، ، فصـــلنامه

  .29-22ص. 
  
تـاريخ و معمـاري   " ،)1386( ،.ب و عمراني، .،ح اسمعيلي،-

  .، تبريز انتشارات ستوده"بازار تبريز
 

 ،)1391( ، س.،مشيريا.،  نظريان،ك.،  رمي،جاج ،.آهور، ا-
، فصـلنامه آمـايش محـيط،    "(مگامـال)  از بازار تا بزرگ مال"

  .44-52، ص. 20سال چهارم، شماره 
  
ــر، مبهزاد- ــادري، م ،.ف ــر، ح  ،.و ن ــروزان گه  ،)1388( ،.و ف
فصـلنامه   "نقش و كاركرد بازارهاي سـنتي شـهرهاي ايـران   "

  .29-17ص.  ،64آبادي، سال نوزدهم، شماره 
  
آشنايي بـا كتـاب مـدنيت و جامعـه     " ،)1383(  ،.بوچاني، م-

، تهران، كتـاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا،     "مدني در بستر تاريخ
  .43 - 40ص. 

  
بحران فرسـودگي شـهري و سـاز و    " ،)1388( ،پارسي، ف.-

، شماره معماري و شهرسازي ،"كارهاي امروزي براي حل آن
  .26-33، ص. 57

   

نقش سرمايه اجتماعي در وضـعيت  " ،)1390( ،،م.پورجعفر-
نشريه مديريت شـهري،   "اقتصادي بازارهاي سنتي در ايرانف

  .44-53، ص. 27شماره 
  
. انتشارات شـهرداري  "آشنايي با تبريز"). 1381( ،تركان، ق.-

  تبريز.
  
بازخواني " ،)1385( ،م. امير باني، ،.ف پارسي، ،.تهراني، ف-

تهـران شـركت عمـران و     ."تبريـز هـاي تـاريخي شـهر     نقشه
  بهسازي شهري ايران.

  
ــين زاده، د- ــنا، ل. .حس ــري در  " ،)1390(، و آش ــم بص نظ

، نشـريه  "شهرسازي سنتي ايران (مطالعه موردي : بازار تبريز)
  .1-12، ص. 37، شماره 16ريزي، سال جغرافيا و برنامه

  
ــاچي،- ــان   " ،)1375( ،.ب خام ــذر زم ــز درگ ــازار تبري  ،"ب

  ت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز.انتشارا

  
ــادي پــور و ،.لــف، ارصــافي- بررســي " ،)1388( ،، ش.رزآب

استفاده از تحليـل چنـد    توسعه پايدار حمل و نقل در ايران با
، علـوم و تكنولـوژي محـيط زيسـت، دوره يـازدهم،      "هدفي

  .45-54، ص. 2شماره 

  
زي شـهري  ريـ  جغرافيا و برنامـه " ،)1370( ،.آبادي، ع زنگي-

  دانشگاه اصفهان. .نامه كارشناسي ارشد پايان ،"كرمان

  
  ،)1391(.، ب ،رنجبرنياو  ،.ج ،زاده علي ،ع. ،زنگي آبادي- 
ريزي راهبردي، براي سامان دهي بازارهاي سنتي ايران برنامه"

مطالعات شهر ايراني ، "(مطالعه موردي: بازار سنتي تبريز)
  .13- 26ص.  ، 7شماره   ، 2دوره   ،اسالمي

  
اسـالمي   –تحوالت بازارهاي ايرانـي  " ).1389، (.سرايي، م-

 ،اسـالمي  –. فصلنامه شهر ايراني "(مطالعه موردي: بازار يزد)
  .25-40 .شماره اول. سال دوم. ص
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هاي شهري  تعاريف و مفاهيم بازار" ،)1388. (لفسعيدنيا، ا-
   ،ز. پــايي64. فصــلنامه آبــادي. ســال نــوزدهم. شــماره "ايــران

  .6-9 .ص  
  
نقل شهري با تاكيد  و مباحثي در حمل" ،)1390. (سلطاني، ع-

 .شيراز ، مركز نشر دانشگاه"بر رويكر پايدار

 

ــائزي، س.ف. (- ــيش")، 1397ف ــره پ ــار گ ــي خودك هــاي  بين
پژوهشـنامه   ،"يبا استفاده از مدل سازي شبكه عصـب ترافيكي 

 .52-35 ص.، 2، شماره 15دوره  ،ونقل حمل

  
  
و شــهرهاي  باززنــده ســازي بناهــا" ،)1374( ،فالمكــي، م.-

  ، انتشارات دانشگاه تهران."تاريخي
  
 –احيـا و سـاماندهي بافـت تجـاري     " ،)1382( .قرباني، ك-

نامـه كارشناسـي ارشـد     پايـان  ،"بـازار تبريـز)  (سنتي شـهري  
دانشـگاه   ،ريزي شهري، دانشكده معماري و شهرسازي برنامه

 تهران. ،تربيت مدرس

  
ه تحليـل  برداشـت و شـيو  " ،)1386( لـف. محمد مـرادي، ا -

ها و استنتاج پيشـنهادهايي در راسـتاي سـاماندهي بـازار      داده
المللي علوم مهندسي دانشگاه علـم   نشريه بين ،"سنتي قزوين

 .19-30 .ص ،18 جلد .5و صنعت ايران. شماره 
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