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Developing a Conceptual Model for Planning and Designing of 
Customs and Marketplace: The Border Areas of Iran

[1] Informal economies in European and American cross-border ... [2] The basic theory and 
principles of spatial planning in border areas of the Islamic Republic of ... [3] Cross-border 
entrepreneurship and economic development in Europe’s border … [4] Tourism and 
political ... [5] Evaluate the role of border markets in the development and welfare of 
frontier regions ... [6] Shopping tourism, retailing and ... [7] An overview of European 
geographical research on borders and border ... [8] Border markets: An introduction … [9] 
Tourism development in the borderlands of ... [10] The impact of border markets to promote 
socio-economic indicators frontier rural areas; Case study: Bashmaq border market ... [11] 
I.R.I customs’ strategic and operational program in … [12] Export-import regulation and the 
executive ordinance of law on export-import regulation and customs tariff tables based on 
the harmonized commodity description and coding ... [13] Feasibility of creating border 
marketplaces and their impact on regional development, case study: North Khorasan … 
[14] Political ... [15] The concept of border and frontier and its transformation ... [16] 
Belonging and identity in the European border towns: Self-centered borders, hetero-
centered … [17] Border people: Life and society in the US-Mexico ... [18] The role of border 
cities in the process of globalization and regional development of Iran, case study: The 
border cities of Khorasan Razavi ... [19] The objectives and duties of I.R.I … [20] The impact 
of economic exchanges on the development of border cities ... [21] The vulnerability zoning 
of city of Kerman based on passive defense ... [22] Urban passive defense ... [23] Crisis 
management and planning in urban spaces with passive defense approach and SWOT 
model; Case study: Marching paths of the city of … [24] Designing a process model of city 
branding for ... [25] Companion to urban ... [26] Creating sustainable place: Reflections on 
urban design  ... [27] The Delphi method as a research tool: An example, design considerations 
and ... 

Aims The border areas are the most deprived ones due to their remoteness from the capital 
and marginality. Therefore, border development is essential. This development can be realized 
through establishment of custom and border marketplaces, which will provide convenient 
shopping and leisure facilities, along with other infrastructures for importing and exporting 
goods, as well as entrance and departure of passengers. The goal of the present study was to 
develop a conceptual model for designing customs and border marketplaces.
Participants & Methods This qualitative study has been conducted in two steps. In the first 
step, the design qualities of border marketplaces were extracted based on theoretical literature 
and were evaluated by a semi-structured interview with 10 participants by using snowball 
methods. In the next step, the theoretical model was developed by a questionnaire, based on 
the principles of the Delphi method with the help of 10 experts in the field of design sciences.
Findings The results indicate that some approaches such as urban tourism, passive defense, 
city branding, and urban design are effective in developing the border areas.
Conclusion A conceptual model including economic, social, legal and physical dimensions with 
an emphasize on some principles such as passive defense, accessibility, variety, inclusiveness, 
vitality, infrastructures, legibility, identity and local architecture, context-museum, 
sustainability, visual character, continuity and coherence, compatibility with nature and 
environmental cleanliness, can be used by urban planners and designers in the development 
of border areas.
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  چکيده
ترین وسعت فراوان به سبب دوری از مرکز، از محروم وجود بامناطق مرزی  اهداف:

روند و نیازمند توسعه زیربنایی هستند. احداث شمار میمناطق ایران به 
تواند به توسعه و تامین الزم از جمله گمرک و بازارچه مرزی می هایزیرساخت

تسهیالت مطلوب خرید و تفریح در کنار سایر تسهیالت زیربنایی برای ورود و 
روج کاال و مسافر منجر شود. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدلی مفهومی برای خ

  بود. های گمرک و بازارچه مرزیطراحی مجموعه
شد. این پژوهش به روش کیفی و در دو گام انجام  ها:کنندگان و روشمشارکت

 های مرزی از مطالعاتریزی بازارچههای ناظر بر طراحی و برنامهدر گام اول کیفیت
نفعان نفر از ذی ۱۰ساختاریافته با نیمه و سپس با مصاحبه استخراجی اکتابخانه

با  در گام بعد، ی شد.سنجییرواکه به روش گلوله برفی انتخاب شدند، 
نفر از متخصصین علوم  ۱۰با  آمده به روش دلفی،دستاصول به اعتبارسنجی

  .شد نیتدودل نظری نامه، مریزی و با استفاده از پرسشطراحی و برنامه
های این پژوهش بیانگر آن است که رویکردهایی همچون یافته ها:یافته

 ریریزی شهگردشگری شهری، پدافند غیرعامل، برندسازی شهری و طراحی و برنامه
  در توسعه نواحی مرزی موثر هستند.

 متشکل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و کالبدی مدل مفهومی گیری:نتیجه
 امنیت و و ایمنی( غیرعامل تواند با تاکید بر اصولی همچون پدافندمی

ها، خوانایی، شمولی، سرزندگی، زیرساختپذیری)، دسترسی، تنوع، همهانعطاف
 و بصری، انسجام موزه، پایداری، شخصیت -بومی، بافت معماری و هویت

ریزان و برنامهمحیطی در خدمت  طبیعت و پاکیزگی با پیوستگی، همسازی
  در توسعه مناطق مرزی قرار گیرد. طراحان شهری

ریزی گمرک و بازارچه مرزی، مناطق مرزی، مدل مفهومی، طراحی و برنامهها: کلیدواژه
  شهری، روش دلفی
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  مقدمه

قرارگیری در محیطی ویژه دارای خصوصیاتی  مفهوم مرز به واسطه
ی نیافتگبودن، گسست فضایی و درنتیجه توسعهایچون حاشیه

	,2]است . مرزها دارای کارکردهای مختلفی از جمله کارکردهای [1
 ندامنیتی هست -قانونی، اقتصادی، ارتباطی، ایدئولوژیکی و نظامی
ی واند نقشی اساستکه از بین آنها کارکرد اقتصادی مناطق مرزی می

. در ایران کارکرد اقتصادی مرز در [3	,4]در توسعه این مناطق ایفا کند
قالب دو مفهوم گمرک و بازارچه مرزی تبلور یافته است. ایجاد 

همواره مورد توجه  ۱۳۷۰های مرزی و توسعه گمرکات از دهه بازارچه

ود ها به دالیل مختلف از جمله عدم وجبوده است، اما این توسعه
های پایین محیطی، طراحی و اجرای های مناسب، کیفیتزیرساخت

طور کامل در راستای تحقق اهداف اند بهنامناسب و غیره نتوانسته
  .[5]گام بردارند

بررسی تجارب نظری و عملی داخلی و خارجی در رابطه با مرز و 
توسعه مرزی بیانگر این است که در این زمینه تاکنون پژوهشی در 

ریزی شهری انجام نشده علوم طراحی از جمله طراحی و برنامهحیطه 
ای شده بیشتر بعد اقتصادی و توسعه منطقهاست و مطالعات انجام

اند و معطوف به ارایه تعاریف پایه در زمینه مرز، گمرک و داشته
ای آنها بر نواحی پیرامون و ارزیابی اثرات توسعه بازارچه مرزی

و  والتر، ون هوتوم، تیموتیطالعات شود. در سطح جهانی ممی
ای به بررسی مرز از دو بعد اقتصادی و توسعه منطقه ویکووسکی
  .6	,4]‐[9پرداخته اند

های منتشرشده ، اسناد و گزارشعلیرضا عندلیبدر ایران مطالعات 
از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی در زمینه گمرکات 

با عنوان  باستانیو  رازینیمله گزارش های مرزی، از جو بازارچه
 -های مرزی" و برنامه راهبردی"تحلیلی بر نقش و عملکرد بازارچه

که زیر نظر  ۱۳۹۶عملیاتی گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال 
وزارت اقتصاد و دارایی منتشر شدند و همچنین کتاب مقررات 

به انتشار  که زیر نظر وزارت بازرگانی ۱۳۹۰صادرات و واردات سال 
ترین اسناد در خصوص مطالعات مرزی رسیده است، از مهم

با موضوع  هدی اسفندیاری. عالوه بر این پژوهش 10	,2]‐[12هستند
های مرزی و بررسی اثرات اقتصادی، سنجی ایجاد بازارچه"امکان

ای دیگر از ای" نمونهاجتماعی و فرهنگی آنها بر توسعه منطقه
تر در مورد مناطق مرزی استان طور خاصبهمطالعات مرزی است که 

  .[13]خراسان شمالی صورت گرفته است
های گویی به دو سئوال شامل "مولفهپژوهش حاضر درصدد پاسخ
های گمرک و بازارچه ریزی مجموعهتاثیرگذار در طراحی و برنامه

تواند در ریزی شهری چگونه میاند؟" و "طراحی و برنامهمرزی کدم
های گمرک و بازارچه مرزی نقش و توسعه مجموعه دهیسامان

داشته باشد؟" است. در همین راستا هدف اصلی پژوهش تدوین 
های الزم برای طراحی و یک مدل مفهومی از اصول و مولفه

های گمرک و بازارچه مرزی است. این مدل ریزی مجموعهبرنامه
ری ن نظحاصل از چارچوبی مفهومی است که برگرفته از مطالعه متو

است و طی دو مرحله، به روش دلفی و از متخصصین امر 
اعتبارسنجی شده است و در نهایت نتایج حاصل، در قالب مدل 

شده است.  ریزی گمرک و بازارچه مرزی ارایهمفهومی طراحی و برنامه
ای تواند مبنایی برای تهیه سایر اسناد توسعهاین مدل مفهومی می

	راحی شهری قرار گیرد.مرزی مانند سند چارچوب ط
  و بازارچه مرزی ادبیات موضوعی: مرز، گمرک

می نظا -گاه خطی فرضی است که در نتیجه فشار سیاسیمرز جلوه
دو قدرت بر هم و یا توافق دوجانبه دو دولت با یکدیگر به وجود 

های جغرافیایی یا ساختارهای . مناطق مرزی محدوده[15	,14]آیدمی
تند که الگوهای متفاوتی از زندگی، در مرز اجتماعی در نقاطی هس
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	,16]کندتوسعه پیدا می های مختلفتمدن در  هانسنزعم . به[17
 ونح به و مستقیم طوربه اجتماعی و اقتصادی حیات نواحی مرزی

  .[4]پذیردمی تاثیر المللیبین مرز یک با مجاورت از موثری
المللی تعریف بیننظران پنج کارکرد اصلی را برای مرزهای صاحب
کنند که شامل کارکرد قانونی (تعریف حدود قلمرو یک سرزمین)، می

کارکرد اقتصادی (محدودکردن جریان کاالها و وضع عوارض و 
های گمرکی)، کارکرد ارتباطی (کنترل و نظارت بر حرکت مردم)، تعرفه

ها منظور کنترل ورود ایدهکارکرد ایدئولوژیکی (وضع قوانین خاص به
و اطالعات مانند جلوگیری از ورود نشریات مذهبی به اروپای شرقی 

عنوان یک مانع امنیتی (مرز به -در دوره جنگ سرد) و کارکرد نظامی
امنیتی و  -از میان این کارکردها، دو کارکرد نظامی .دفاعی) است

شوند. باید ترین کارکردهای مرز محسوب میتجاری، مهم -ارتباطی
ن کارکردها ایستا نیستند، بلکه در طول زمان در توجه داشت که ای
  .[4]حال تغییر هستند

برداری های مناطق مرزی و بهرهبا توجه به لزوم شناخت ویژگی
مطلوب از منابع و ذخایر آنها، آمایش مناطق مرزی یکی از ملزومات 

آمایش مناطق مرزی  عندلیبرود. توسعه در این مناطق به شمار می
 مرزی مناطق فضایی دهیکند: "سازمانریف میگونه تعرا این
 در مناطق این هایمزیت از متناسب و مطلوب وریبهره منظوربه

 که تحت کشور" امنیت و توسعه چارچوب در و ملی منافع راستای
ها، تقویت خدمات پشتیبان بانکی، تاثیر سه عامل تامین زیرساخت

عنوان امکانات مرزی، بهاداری و ارتباطی و اصالح و بهبود قوانین 
. در ایران توسعه کالبدی مناطق مرزی [18	,2]مورد نیاز توسعه است

گیرد. این اشکال در قالب دو شکل گمرک و بازارچه مرزی صورت می
گر مبادالت مرزی هستند و به بهبود اقتصاد مرزی توسعه، تسهیل

  ).۱شوند (شکل منجر می
  

	
  [18]امکانات مورد نیاز توسعه در مناطق مرزی )۱شکل 

  
شوند. در کنار مرز، مفاهیمی چون گمرک و بازارچه مرزی تعریف می

 گونه تعریف کرده است:شورای همکاری گمرکی، گمرک را این
که مسئول اجرای قانون گمرک و  "گمرک سازمانی است دولتی

، وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات
در ایران وظایف و اختیارات  .[19]ترانزیت و صادرات کاال است" 

 شده است که گمرک نیز توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف
های دولت در زمینه توان به اعمال سیاستترین آنها میاز مهم

صادرات، واردات و عبور کاال، کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از 

های مرزی، ی قوانین و مقررات مرتبط با بازارچهقلمرو کشور، اجرا
وران، اتخاذ تمهیدات الزم برای تسهیل امور مرزنشینان و پیله

تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کاال و تسهیل فرآیندهای 
	.[19]گمرکی با هدف توسعه گردشگری اشاره کرد

 اتهی در شدهمرزی تصویب هایبازارچه تشکیل نامهآیین با مطابق
 هایخانهوزارت پیشنهاد به بنا ،۱۳۷۱٫۵٫۱۱ مورخ جلسه در وزیران،
 اساسی قانون ۱۳۸ اصل استناد به و دارایی و اقتصادی امور و کشور

 "بازارچه چنین است:اسالمی، تعریف بازارچه مرزی این جمهوری
 جوار در و مرزی صفر نقطه در واقع محصور، است ایمحوطه مرزی،
 طبق هک هاییمکان یا کاال ترخیص تشریفات انجام به مجاز گمرکات
 کشورهای و ایران اسالمی جمهوری بین منعقدشده هاینامهتفاهم
 و کاالها توانندمی مرز طرف دو اهالی. شودمی تعیین جوارهم

داد  واردات، برای و صادرات مقررات رعایت با را مورد نیاز محصوالت
	.[5]کنند"  عرضه هابازارچه این در و ستد

های مرزی، توسعه روابط تجاری با هدف از تاسیس بازارچه
. با تاسیس [5]است شدهکشورهای همسایه و ایجاد اشتغال عنوان 

توان شاهد افزایش اشتغال، کاهش فقر و بازارچه مرزی می
محرومیت، کاهش مهاجرت، افزایش امنیت و غیره در مناطق مرزی 

های مرزی را نشان کیل بازارچهکارکردهای تش ۲. شکل [20]بود
  دهد.می

  

  

	[20]های مرزیکارکردهای تشکیل بازارچه) ۲شکل 

  
های های مرزی بر حسب نحوه فعالیت به دو دسته بازارچهبازارچه
شوند. ایجاد اقتصادی و امنیتی یا ویژه تقسیم می -تجاری
های اقتصادی و قانونی های مرزی ضمن رعایت چارچوببازارچه
شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بازرگانی، نیازمند وضع

امنیتی، سیاسی و فرهنگی است. از  توجه به مالحظات اقتصادی،
توان به های مرزی میهای تاثیرگذار در ایجاد بازارچهشاخص

سوی موافقت کشور همسایه، مسافت بازارچه از شهرهای بزرگ آن 
ی، امکانات بالقوه و شرایط جغرافیایی های اصلمرز، نزدیکی به راه

برای ایجاد واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی، نزدیکی به مراکز 
تولید استان، فاصله مناسب از بازارچه مجاور و فاصله آن با مناطق 

	.[5]آزاد و ویژه اشاره کرد
تاسیس بازارچه مرزی منافع گوناگونی برای نواحی مرزی به همراه 

توان در قالب چهار دسته منافع مستقیم یا ع را میدارد. این مناف
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   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                            شهری                     طراحی گفتمان

کنندگان و تولیدکنندگان، منافع اولیه مانند افزایش رفاه مصرف
غیرمستقیم یا ثانویه مانند رشد منافع و ایجاد اشتغال، منافع 

  .[13]بندی کردناملموس و منافع ملی تقسیم
شند ار باتوانند در توسعه نواحی مرزی اثرگذرویکردهای مختلفی می

ترین آنها گردشگری شهری، پدافند غیرعامل، برندسازی که مهم
ریزی شهری هستند. رویکرد گردشگری شهری و طراحی و برنامه

به آن اشاره شده  تیموتیطور خاص در نظریات شهری در مرز که به
همتای عنوان یکی از اشکال بیاست، به مفهوم خرید مرزی به

ای از گردشگری شهری است، اشاره ه گونهگردشگری بر مبنای خرید ک
ها و شرایط اثرگذار بر آن، الگویی فضایی و پس از بیان محرکه کندمی

. رویکرد پدافند غیرعامل نیز از بعد [6	,4]دهددر این زمینه ارایه می
عنوان یکی از عوامل بنیادین و اساسی توسعه ایمنی و امنیت به
های مدیریت یکرد که یکی از شاخه. این رو[21]یابدمرزی اهمیت می

پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم بحران است با هدف کاهش آسیب
های ضروری و ارتقای پایداری، راهکارها و اقداماتی در این فعالیت

عنوان یکی از برندسازی شهری نیز به .[23	,22]دهدزمینه ارایه می
 از مکان بر پایه رویکردهای توسعه شهری سعی در بارزکردن هویتی

دلیل نقش این رویکرد در جذب گردشگر، . به[24]های آن داردارزش
 و کارهای موجود و ایجاد کسب گذاری، رونق کسبافزایش سرمایه

اقتصادی ساکنین،  -و کارهای جدید و ارتقای شخصیت اجتماعی
. در نهایت نقش [25]بهتر است در توسعه مرزی مورد توجه قرار گیرد

عنوان یکی از ابزارهای واسط در تحقق ریزی شهری بهو برنامه طراحی
  یابد.شده در رویکردهای قبل اهمیت میهای مطرحاهداف و کیفیت
بندی مطالعات نظری شامل مجموعه اهداف و در انتها جمع

شده در رویکردهای باال با توجه به پایه علوم های مطرحکیفیت
ای) مل ابعاد ماهوی و رویهشا( خصوص طراحی شهریطراحی و به
پژوهش قرار  یابی به معیارهایمبنایی برای دست شود وانجام می

ریزی مجموعه توانند در طراحی و برنامهگیرد. این معیارها میمی
های مرزی تاثیرگذار باشند. این اهداف از دو بخش گمرکات و بازارچه
بخش  ای و بعد ماهوی طراحی شهری) و هفتاصلی (بعد رویه

های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تاریخی، فرعی، شامل مولفه
  اند.محیطی تشکیل شدهزیباشناختی و زیست -عملکردی، تجربی

مولفه اجتماعی در این چارچوب اشاره به اهدافی از جمله 
های پذیری، تقویت پیوندهای فرهنگی، کاهش آسیبمشارکت

ولفه اقتصادی به اجتماعی و تقویت حس غرور جمعی دارد. در م
ای، حضور فعال در بازارهای مواردی از جمله توسعه اقتصاد مبادله

ذیری پالمللی، تسهیل و توسعه صادرات و تجارت مرزی و رقابتبین
ریزی و توسعه شده است. در مولفه حقوقی مواردی چون برنامه اشاره

بر مبنای منابع و حقوق محلی در پیوند با حقوق ملی، اصالح و 
المللی در مسایل مرتبط با مرز، بهبود قوانین مرزی، همکاری بین

 ای و تسهیلواگذاری تسهیالت قانونی به مدیریت محلی و منطقه
مولفه تاریخی نیز اشاره به  مدیریت بحران در نظر گرفته شده است.
های فرهنگی و میراثی، توجه مواردی از جمله حفظ و ارتقای ارزش

و آموزش تاریخ، فرهنگ و جغرافیای بومی دارد. ها تاریخی به المان

در مولفه عملکردی به مواردی چون نفوذپذیری و دسترسی آسان، 
های همگانی، تنوع و اختالط ایمنی و امنیت، کیفیت باالی عرصه

شمولی، سرزندگی و یابی بهینه عملکردها، همهکاربری، مکان
زیباشناختی نیز  -. مولفه تجربی[26]شده استپذیری اشاره انعطاف

هایی از جمله ایجاد تصویر ذهنی مطلوب، ارتقای شامل کیفیت
خوانایی، هویت و شخصیت بصری، طراحی پایدار، معماری شاخص 

 ها است. در نهایتبا احترام به زمینه، آموزندگی و پیوستگی عرصه
ها برداری پایدار از آنحفاظت از طبیعت، تقویت منابع طبیعی و بهره

یطی محهای زیرمجموعه مولفه زیستزگی محیطی، از کیفیتو پاکی
  هستند.

  

  هاکنندگان و روشمشارکت

کارگیری دو روش مصاحبه در پژوهش حاضر، از رویکرد کیفی با به
و دلفی و در دو گام برای تدوین چارچوب مفهومی استفاده شده 
است تا در نهایت معیارهای تاثیرگذار در توسعه و طراحی مرزی 

خص شود. بنابراین معیارهای اولیه (مستخرج از مطالعات مش
نظری) با تاکید بر چارچوب مفهومی پژوهش ابتدا از طریق 

نفع شامل مدیران نفوذ و ذیهای تحت های عمیق با گروهمصاحبه
ارایه  سپس به روش دلفی با شهری و شاغلین در محدوده مرزی و

ریزان، ل برنامهنامه به متخصصین داخلی و خارجی شامپرسش
تا اصول مهم و اثرگذار  طراحان شهری، معماران و غیره سنجیده شد

  در طراحی مجموعه گمرکات و بازارچه مرزی مشخص شود.
های ای از مصاحبهمرحله اول پژوهش شامل مجموعه

ان و گیرندگسازان، تصمیمساختاریافته با سه گروه تصمیمنیمه
که به روش گلوله برفی  بود) نفر ۱۰( نفعان توسعه شهریذی

(Snowball	Sampling) که در  هاانتخاب شدند. در این مصاحبه
انجام شدند، از افراد خواسته شد که به مشکالت  ۱۳۹۵آذرماه سال 

شده، های انجامموجود در توسعه مرزی، نقاط قوت توسعه
کارهای پیشنهادی خود برای توسعه مرزی، های مرز و راهپتانسیل

در  های گمرک و بازارچه مرزی اشاره کنند.ژه توسعه مجموعهویبه
 آباد،گیرندگان، چهار نفر از مسئولین شهر مرزی لطفشاخه تصمیم

در استان خراسان رضوی و در مرز میان ایران و ترکمنستان انتخاب 
عنوان نمونه پژوهش در آباد بهشدند. دلیل انتخاب شهر مرزی لطف

ی نویسندگان با این شهر بود. این چهار نفر فاز اول مطالعه، آشنای
آباد، بخشدار سابق این شامل رییس سرویس ارزیابی گمرک لطف

شهر، مسئول اداره جهاد کشاورزی آن و مسئول بخش عمرانی 
شده با مسئولین محلی آباد بودند. در مصاحبه انجامشهرداری لطف

تند حقوقی داشبه مواردی اشاره شد که بیشتر آنها جنبه اقتصادی و 
توان پیشنهاد تبدیل شهر به یک منطقه ویژه که از آن جمله می
اه و پیشنهاد ایجاد فروشگ شده توسط بخشدار سابقاقتصادی، مطرح

شده توسط رییس سرویس ارزیابی آباد، مطرحمرزی در مرز لطف
نفعان، با دو نفر از شاغلین در بازارچه را نام برد. در گروه ذی گمرک
شده توسط آنها شامل ترین مسایل مطرحصاحبه شد که مهممرزی م

 در مرحله بعدی .های محیطی بودابعاد اقتصادی، حقوقی و کیفیت
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شده توسط این نتایج حاصل از مطالعات نظری و پیشنهادهای ارایه
نفر)،  ۴( ریزی و طراحی شهریدو گروه با کمک اساتید برنامه

ر توسعه مرزی ارزیابی شد. سازان و متخصصین دعنوان تصمیمبه
کنندگان از مشارکت هاها تا زمان اشباع نظری دادهانجام مصاحبه

تا  ۲۰شده که عمدتًا بین های انجامپژوهش ادامه یافت. مصاحبه
کنندگان ضبط و دقیقه به طول انجامید با اجازه مشارکت ۳۰
ها محتوای متن مصاحبه سازی شد و سپس با تحلیلپیاده

  ی حاصل از مطالعه فاز اول میدانی استخراج شد معیارها
  ).۱(جدول 

با توجه به کاربرد روش دلفی در بسط و تدوین یک ایده و یا یک 
چارچوب، در فاز دوم پژوهش از این روش استفاده شد. این روش 

شود، در گام اول با شناخت و بسط که عمومًا در دو مرحله انجام می
بندی و شود و در گام بعدی با دستهیای از مفاهیم آغاز ممجموعه

هایی از کاربرد روش دلفی شود. نمونهبندی این مفاهیم دنبال میرده
توان در مطالعات در بسط و تدوین یک ایده و یا چارچوب را می

و محققین دیگر مشاهده کرد.   اشمیت، مولیگان، فیتجرالدو  بیکن
نامه بر پایه مجموعه مفاهیم در روش دلفی پس از طراحی پرسش

نامه مورد نظر، گروه متخصصین مناسب برای پاسخ به این پرسش
نامه برای این گروه ارسال و شود. در گام بعدی پرسششناسایی می

نامه دیگری ها تجزیه و تحلیل می شوند. سپس پرسشپاسخ
نتایج مرحله اول و بازخورد گروه متخصص تدوین و دوباره  براساس

یابی به یک اتفاق نظر در شود. این مراحل تا زمان دستارسال می
	.[27]کندمجموعه اصول و مفاهیم پیشنهادی ادامه پیدا می

بنابراین در مرحله دوم معیارهای مستخرج از مرحله اول پژوهش و 
بندی و به روش ظری جمعچارچوب مفهومی ناشی از مطالعات ن

دلفی و با همکاری تعدادی از متخصصین داخلی و خارجی که دارای 
دانش نظری و یا عملی در رابطه با موضوع هستند، امتیازدهی شدند. 

 متخصص داخلی ۱۴نامه به پرسش ۲۱در همین راستا تعداد 
ارسال ( متخصص خارجی ۷صورت حضوری و ارسال ایمیل) و به(

ارسال شد که از این  ۱۳۹۶اصله اردیبهشت تا شهریور ایمیل) در ف
نامه پاسخ داده شد. بنابراین جامعه آماری نهایی پرسش ۱۰تعداد، به 

نفر معمار  ۲نفر طراح شهری،  ۲ریز شهری، نفر برنامه ۴نفر ( ۱۰شامل 
 ۲عنوان متخصصین داخلی و در گرایش بازسازی پس از سانحه به

 (حضوری نامهها) بود. در پرسشرشته نفر متخصص خارجی از سایر
 ۱ نظران خواسته شد ابتدا به معیارهای جدولارسالی) از صاحب و

ای بود که گونه و به ۵تا  ۱امتیاز دهند. امتیازدهی به معیارها از 
دارای بیشترین میزان  ۵کمترین میزان اهمیت و شماره  ۱شماره 

اگر به نظر آنها اهداف اهمیت بود. همچنین از آنها خواسته شد که 
نامه به آن اشاره و یا اصول طراحی مهمی وجود داشت که در پرسش

نشده بود به جدول اضافه کنند. در انتها مجموع امتیازات هر معیار 
امتیاز)  ٪۵۰شد و معیارهایی با مجموع امتیازات کمتر (از  محاسبه

  ).۲جدول ( حذف شدند
  

  شدههای انجاممصاحبهمعیارها و اصول پیشنهادی حاصل از ) ۱جدول 
  معیارها و اصول  هامولفه  ابعاد  کنندگانمشارکت

گیرندگان تصمیم
  (مسئولین محلی)

  ایبعد رویه

  اجتماعی
تعامل بین مردم و مسئولین؛ ارتقای کیفیت زندگی؛ افزایش آگاهی مردم از مسایل مرتبط با مرز و 

  توسعه مرزی

  اقتصادی
بخش کشاورزی؛ ایجاد بازار مصرف و فروش کاال در خارج از کشور؛ ویژه در توسعه صادرات محلی به

خش های گردشگری؛ مشارکت بافزایش تولید و اشتغال و بهبود وضعیت معیشت؛ استفاده از پتانسیل
  گذاری (مانند مشارکت شرکت تعاونی گمرک ایران در خدمات بارگیری و توزین)خصوصی در سرمایه

  حقوقی
های مرتبط با ترانزیت، های مرتبط با گمرک مانند سازمان استاندارد ایران و سازمانسازماناستقرار 

های های دولت در مرز؛ توجه به نقش روابط سیاسی در توسعهصادرات و واردات کاال؛ بهبود سیاست
  مرزی

  عملکردی  بعد ماهوی
ها و صنایع؛ ارتقای یجاد کارخانههای ارتباطی؛ اتوسعه و ارتقای وضعیت تاسیسات زیربنایی و راه

خدمات شهری و خدمات مرتبط با مرز، مانند ایجاد جایگاه سوخت، واحدهای اقامتی و غیره؛ ایجاد 
  ویژه خدمات تخلیه و بارگیری کاالتاسیسات مرتبط با خدمات گمرکی، به

نفعان (شاغلین در ذی
  آباد)بازارچه لطف

ایبعد رویه  
  ترانزیت، صادرات و واردات کاالتوسعه   اقتصادی
  ویژه قوانین مرتبط با ورود و خروج کاالاصالح قوانین مرزی، به  حقوقی

  آرایی و غیرههای محیطی مانند نورپردازی، محوطهارتقای کیفیت  عملکردی بعد ماهوی

سازان تصمیم
  (متخصصین)

  ایبعد رویه

  میان ساکنین در دو سوی مرز؛ تقویت مشارکت ساکنان محلیتوجه به پیوندهای فرهنگی و اجتماعی   اجتماعی
  ایتوسعه اقتصاد مبادله  اقتصادی

  حقوقی
پیوند حقوق ملی و حقوق محلی مرزی در توسعه؛ واگذاری تسهیالت قانونی به مدیریت محلی و 

  ایمنطقه
  ها تاریخی مرتبط با مرزتداعی و تقویت مفاهیم و المان  تاریخی

  ماهویبعد 
  عملکردی

های همگانی؛ وجود تنوع در نفوذپذیری مرز و تسهیل حرکت و دسترسی؛ امنیت؛ کیفیت باالی عرصه
  بودن فضاهاشمولها؛ همهکاربری

  فرد کنندگان؛ هویت و شخصیت منحصر بهخوانایی محیط برای مراجعه  زیباشناختی -تجربی
  پایدار از منابعحفاظت از طبیعت؛ استفاده   محیطیزیست
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  امتیازدهی به معیارها و اصول پیشنهادی در مرحله سوم دلفی) ۲جدول 

  درصد
مجموع 
	امتیازات

١٠ ٩	 ٨	 ٧	 ٦	 ٥	 ٤	 ٣	 ٢	 ١	
  کنندگانمشارکت

	شهری (معیار) اهداف طراحی
٨٢	 ٤١	 ١	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٥	 ٥	 ٥	 ٣	 ٤	 	نفوذاننفعان و ذیمشارکت هدفمند ذی

٦٨	 ٣٤	 ٥	 ٣	 ١	 ٤	 ٤	 ١	 ٤	 ٥	 ٤	 ٣	
ویژه میان ساکنین دو سوی اجتماعی به -حفظ و تقویت پیوندهای فرهنگی

	مرز
٧٠	 ٣٥	 ٠	 ٤	 ٣	 ٥	 ٤	 ٣	 ٤	 ٢	 ٥	 ٥	 	های اجتماعیکاهش آسیب
٤٢	 ٢١	 ٣	 ١	 ٣	 ٣	 ١	 ٢	 ٣	 ٢	 ٣	 ٠	 	تقویت حس غرور جمعی
٨٨	 ٤٤	 ٥	 ٥	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٤	 ٣	 ٥	 ٤	 	به منابع محلیای با اتکا توسعه اقتصاد مبادله
٧٤	 ٣٧	 ٥	 ٤	 ٥	 ٤	 ٢	 ٥	 ٤	 ٢	 ٤	 ٢	 	المللیای و بینحضور فعال در بازارهای منطقه
٨٨	 ٤٤	 ٥	 ٥	 ٥	 ٤	 ٥	 ٥	 ٥	 ٢	 ٥	 ٣	 	تسهیل و توسعه صادرات و تجارت مرزی

٧٨	 ٣٩	 ٥	 ٤	 ٢	 ٥	 ١	 ٥	 ٥	 ٣	 ٥	 ٤	
گذاری، اشتغال، گردشگری و برگزاری های سرمایهپذیری مرزها در زمینهرقابت

	رویدادها
٧٢	 ٣٦	 ٤	 ٣	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٣	 ٢	 ٥	 ٤	 	ریزی و توسعه بر مبنای منابع و حقوق محلی در پیوند با حقوق ملیبرنامه
٤٨	 ٢٤	 ٣	 ٢	 ٢	 ٣	 ١	 ٣	 ٤	 ١	 ٣	 ٢	 	ویژه قوانین صادرات و وارداتاصالح و بهبود قوانین مرزی به
٦٨	 ٣٤	 ٥	 ٤	 ٤	 ٤	 ١	 ٥	 ٣	 ١	 ٥	 ٤	 	ل مرتبط با مرزیدر مسا یالمللنیبهمکاری 
٦٨	 ٣٤	 ٣	 ٤	 ٤	 ٤	 ٠	 ٤	 ٤	 ١	 ٥	 ٥	 	ایواگذاری تسهیالت قانونی به مدیریت محلی و منطقه
٧٦	 ٣٨	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٣	 ٣	 ٥	 ٣	 ٣	 ٣	 	ها، در شرایط وقوع تهدیدها و حوزهتسهیل مدیریت بحران در عرصه
٧٠	 ٣٥	 ٥	 ٣	 ١	 ٥	 ٥	 ١	 ٥	 ٣	 ٥	 ٢	 	های گردشگریعنوان جاذبههای فرهنگی و میراثی بهارزش یحفظ و ارتقا
٧٢	 ٣٦	 ٤	 ٢	 ١	 ٤	 ٤	 ٣	 ٥	 ٤	 ٥	 ٤	 	های تاریخی مرتبط با مرزها و المانتوجه ویژه به سابقه
٤٨	 ٢٤	 ٤	 ١	 ١	 ٣	 ٠	 ٣	 ١	 ٤	 ٤	 ٣	 	آموزش تاریخ، فرهنگ و جغرافیای بومی
٧٨	 ٣٩	 ٣	 ٥	 ٣	 ٣	 ٥	 ٥	 ٥	 ٣	 ٣	 ٤	 	نفوذپذیری و دسترسی و حمل و نقل آسان برای مسافران و خودروها

٨٦	 ٤٣	 ٥	 ٣	 ٥	 ٥	 ٥	 ٤	 ٥	 ٤	 ٣	 ٤	
و  غیره های طبیعی مانند سیل، زلزله ومحیط در برابر بحران امنیت و ایمنی

	رعاملیغتهدیدهای داخلی و خارجی با اتکا به اصول پدافند 
٧٦	 ٣٨	 ٥	 ٤	 ٤	 ٤	 ٤	 ٣	 ٤	 ٥	 ٣	 ٢	 	های همگانیکیفیت باالی عرصه

٧٦	 ٣٨	 ٤	 ٥	 ٥	 ٤	 ٣	 ٢	 ٤	 ٤	 ٣	 ٤	
 -فعالیتی -های چندمنظوره زیستیتنوع و اختالط کاربری و طراحی مجتمع

	دفاعی
٧٢	 ٣٦	 ٤	 ٥	 ٤	 ٣	 ٥	 ٣	 ٤	 ٤	 ٤	 ٠	 	های گمرکییابی بهینه استقرار عملکردها در تعریف فعالیتمکان
٦٢	 ٣١	 ٣	 ٣	 ٠	 ٥	 ٤	 ٢	 ٤	 ٣	 ٣	 ٤	 	شمولتوسعه همه
٦٦	 ٣٣	 ٣	 ٣	 ٣	 ٤	 ٥	 ١	 ٤	 ٤	 ٣	 ٣	 	های رفتاریسرزندگی و سازگاری قرارگاه

٧٢	 ٣٦	 ٤	 ٤	 ٥	 ٤	 ٤	 ٢	 ٥	 ٣	 ٣	 ٢	
ها و خدمات حیاتی در بقا، ترمیم و استمرار فعالیتپذیری، قابلیت انعطاف

	برابر تهدید و حوادث غیرمترقبه آینده
٧٦	 ٣٨	 ٥	 ٣	 ٣	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٥	 ٤	 ٣	 	ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای گردشگران و ساکنین
٨٠	 ٤٠	 ٥	 ٤	 ٣	 ٤	 ٥	 ٣	 ٤	 ٤	 ٣	 ٥	 	یابی و مسیریابیخوانایی و تسهیالت جهت یارتقا
٧٨	 ٣٩	 ٥	 ٤	 ٣	 ٣	 ٤	 ٣	 ٤	 ٥	 ٣	 ٥	 	هویت و شخصیت بصری
٨٨	 ٤٤	 ٣	 ٥	 ٥	 ٥	 ٥	 ٥	 ٥	 ٣	 ٤	 ٤	 	پذیریطراحی پایدار و مناسب با هدف کاهش آسیب
٧٢	 ٣٦	 ٥	 ٤	 ٠	 ٤	 ٥	 ٤	 ٥	 ٣	 ٣	 ٣	 	معماری شاخص با احترام به هویت زمینه

٤٤	 ٢٢	 ٢	 ١	 ٣	 ٢	 ١	 ٣	 ٣	 ١	 ٤	 ٢	
رسانی (از نوع کاالها، نرخ ارز، پول رایج،مسائل موزندگی محیط و اطالعآ

	)غیره محیطی وزیست 
٦٨	 ٣٤	 ١	 ٣	 ٣	 ٤	 ٣	 ٥	 ٤	 ٤	 ٤	 ٣	 	ی همگانی و فعالیتیهاانسجام و پیوستگی عرصه
٨٦	 ٤٣	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٥	 ٤	 ٥	 ٣	 ٥	 ٣	 	حفاظت از طبیعت و همسازی توسعه با طبیعت مناطق مرزی
٧٢	 ٣٦	 ١	 ٣	 ٤	 ٥	 ٥	 ٤	 ٤	 ١	 ٥	 ٤	 	برداری پایدار از آنهاتقویت منابع طبیعی و بهره
٦٨	 ٣٤	 ١	 ٤	 ٠	 ٤	 ٤	 ٥	 ٥	 ٢	 ٥	 ٤	 	پاکیزگی محیط مرزی

  

  هایافته
اصول مورد توجه در توسعه مرزی که تحت عنوان معیارهای محتمل 

های ریزی مجموعه گمرکات و بازارچهاثرگذار در طراحی و برنامه
مبنایی برای تدوین چارچوب مفهومی  مرزی شناسایی شدند،

قرار گرفتند. سنجش این چارچوب در مرحله بعد، پیشنهادی اولیه 
گیری از نظرات متخصصین امر نشان داد که به روش دلفی و با بهره

  برخی از معیارهای پیشنهادی در مرحله قبل اهمیت چندانی ندارند.

  الف) مرحله اول: مصاحبه
  

و اصول مرتبط با آن را در  صلیشده پنج بعد اهای انجاممصاحبه
دانند. بیشتر ریزی توسعه مرزی تاثیرگذار میطراحی و برنامه

کنندگان توسعه مرزی را یک مفهوم حقوقی با جایگاه مشارکت
مطرح کردند که معیارهایی مانند توسعه اقتصادی، رونق  اقتصادی

بازار مرزی، توسعه ترانزیت، صادرات و واردات و تمایل به 
گری و اصالح و تسهیل مرزی در ابعاد اقتصادیهای برونرتمساف
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ریزی و توسعه بر قوانین، سرعت و دقت نظر مدیران مرزی، برنامه
همکاری  مبنای منابع و حقوق محلی در پیوند با حقوق ملی،

المللی در مسایل مرتبط با مرزها و واگذاری تسهیالت قانونی به بین
عالوه بعد کالبدی با کند. بهمی ایجابای را مدیریت محلی و منطقه

استعانت از معیارهایی چون ایمنی و امنیت، نفوذپذیری و تسهیل 
های شمولی، کیفیت باالی عرصهحرکت و دسترسی، تنوع، همه

فرد، حفاظت از  همگانی، خوانایی، هویت و شخصیت منحصر به
ار در کن یابد.ای میطبیعت و استفاده پایدار از منابع اهمیت ویژه

های ابعاد ذکرشده، در بعد تاریخی، نمایش تاریخ، مفاهیم و ویژگی
 فرهنگی مرزی و در بعد اجتماعی، تقویت مشارکت ساکنان محلی،

پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان تقویت تعامالت اجتماعی و 
، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش آگاهی ساکنین در دو سوی مرز

از مسایل مرتبط با مرز از مواردی بود که به آن رسانی مردم و اطالع

شده در جدول های انجاماشاره شد. حاصل معیارها و اصول مصاحبه
  نشان داده شده است. ۱

  ب) مرحله دوم: روش دلفی
در دو مرحله به  )نفر ۱۰( کنندهدر فاز دوم پژوهش خبرگان مشارکت

نامه بازحاصل از مرحله اول پاسخ دادند. در مرحله اول، پرسش
ها و کنندگان، اصولی را به معیارهای برآمده از مصاحبهمشارکت

 ۲چارچوب مفهومی حاصل از مطالعات متون نظری افزودند. جدول 
کنندگان در روش دلفی را با توجه به معیارهای مورد توجه مشارکت

که در این مرحله  دهدشده در مرحله سوم نشان میی کسبامتیازها
را کسب  ٪۵۰معیارهایی که در مجموع این دو مرحله امتیاز زیر 

ده در ششوند. بنابراین در نهایت معیارهای تثبیتاند، حذف میکرده
های پژوهش فاز اول پژوهش و روش دلفی امتیازدهی شدند و یافته

حقوقی و کالبدی  دی، اجتماعی،اقتصا در چهار بعد ۳در جدول 
  شدند. معرفی

  
  اهداف و اصول طراحی گمرک و بازارچه مرزی) ۳جدول 

  اهداف و اصول طراحی شهری  هامولفه

  اجتماعی
ساکنین دو سوی مرز؛ کاهش  ویژه میاناجتماعی به -نفوذان؛ حفظ و تقویت پیوندهای فرهنگینفعان و ذیمشارکت هدفمند ذی

  های اجتماعیآسیب

  اقتصادی
المللی؛ تسهیل و توسعه صادرات و تجارت ای و بینای با اتکا به منابع محلی؛ حضور فعال در بازارهای منطقهتوسعه اقتصاد مبادله

  گذاری، اشتغال، گردشگری و برگزاری رویدادهاهای سرمایهپذیری مرزها در زمینهمرزی؛ رقابت

  حقوقی
المللی در مسایل مرتبط با مرز؛ واگذاری ریزی و توسعه بر مبنای منابع و حقوق محلی در پیوند با حقوق ملی؛ همکاری بینبرنامه

  ها، در شرایط وقوع تهدیدها و حوزهای؛ تسهیل مدیریت بحران در عرصهتسهیالت قانونی به مدیریت محلی و منطقه

  کالبدی

  عملکردی

های طبیعی (مانند سیل، ونقل آسان برای مسافران و خودروها؛ امنیت و ایمنی محیط در برابر بحراندسترسی و حمل نفوذپذیری و
های همگانی؛ تنوع و اختالط کاربری زلزله و غیره) و تهدیدهای داخلی و خارجی با اتکا به اصول پدافند غیرعامل؛ کیفیت باالی عرصه

حی های گمرکی؛ طرایابی بهینه استقرار عملکردها در تعریف فعالیتدفاعی؛ مکان -فعالیتی -تیهای چندمنظوره زیسو طراحی مجتمع
 ها و خدمات حیاتی در برابرپذیری، قابلیت بقا، ترمیم و استمرار فعالیتهای رفتاری؛ انعطافشمول؛ سرزندگی و سازگاری قرارگاههمه

  تهدید و حوادث غیرمترقبه آینده

 -تجربی
  زیباشناختی

یابی و مسیریابی؛ هویت و شخصیت بصری؛ ایجاد تصویر ذهنی مطلوب برای گردشگران و ساکنین؛ ارتقای خوانایی و تسهیالت جهت
های پذیری؛ معماری شاخص با احترام به هویت زمینه؛ انسجام و پیوستگی عرصهطراحی پایدار و مناسب باهدف کاهش آسیب

  های محلیومی و حفظ نشانههمگانی و فعالیتی؛ معماری ب
  برداری پایدار از آنها؛ پاکیزگی محیط مرزیحفاظت از طبیعت و همسازی توسعه با طبیعت مناطق مرزی؛ تقویت منابع طبیعی و بهره  محیطیزیست

  

  بحث

نتیجه حاصل از این پژوهش ارایه یک چارچوب مدون و جامع برای 
های مرزی است ریزی مجموعه گمرکات و بازارچهطراحی و برنامه

های نظری و عنوان مبنایی برای پژوهشتواند بهپس میکه از این 
عملی آتی در نواحی مرزی مالک عمل قرار گیرد. مدل حاصل از این 
پژوهش از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و در نهایت بعد 

 خصوص طراحیرات را از علوم طراحی بهکالبدی که بیشترین تاثی
در بعد اقتصادی، اصولی چون  شده است.پذیرد، ساخته شهری می

پذیری میان مناطق مرزی، برندسازی شهری توسعه اقتصادی، رقابت
گیرند. در بعد اجتماعی و گردشگری خرید در سرلوحه طراحی قرار می

انمندی پذیری، تعامالت اجتماعی، تواصولی مانند مشارکت
های مناطق محرومیت(های اجتماعی اجتماعی با کاهش آسیب

اقتصادی و در نهایت کیفیت زندگی معرفی  -عدالت اجتماعی مرزی)،
دادن به اصولی چون مدیریت بحران شود. بعد حقوقی با پوششمی

گر توسعه، امر طراحی را در سطح کالن متاثر های تسهیلو جریان
ن عنواکالبدی که بیشترین تاثیر را بهسازد. در نهایت بعد می

های طراحی شهری در توسعه مرزی دارد، با اصولی چون کیفیت
یری، پذ، دسترسی)پذیریانعطاف و (ایمنی و امنیتپدافند غیرعامل 
ها، خوانایی، هویت و شمولی، سرزندگی، زیرساختتنوع، همه

ی، ر موزه، پایداری، شخصیت بص -گیری بافتمعماری بومی، شکل
انسجام و پیوستگی، همسازی با طبیعت و پاکیزگی محیطی در 

های یابد. این ابعاد و اصول اثرگذار در ارتقای کیفیتطراحی نمود می
عنوان معیارهای طراحی و محیطی مجموعه گمرکات و بازارچه، به

  ).۳ شکل( اندشده ها مشخصبه تفکیک هر یک از این مولفه
  

 ۲۰۰۱در سال  تیموتیمقایسه مدل برآمده از این پژوهش با مطالعات 
دهد که هر دو مدل بر وجود ابعاد اقتصادی، نشان می ۲۰۰۵و 

اجتماعی و کالبدی در طراحی، در راستای توسعه مرزی تاکید دارند. 
در بعد اجتماعی به وجود تسهیالت فرهنگی برای ارتباطات  تیموتی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی برزوع سایپرو  آزاده لک ۸

   ۱۳۹۸، زمستان ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                            شهری                     طراحی گفتمان

که در این پژوهش ارتقای کیفیت میان کشورها تاکید دارد، در حالی 
زندگی با توجه به محرومیت مناطق مرزی در ایران در اولویت قرار 

به ایجاد تسهیالت  تیموتیدارد. از سوی دیگر در بعد اقتصادی 
ها و غیره) در کنار کز ورزشی، غذاخوریها، مراتفریحی (رستوران

دستی محلی و کیفیت باالی خدمات تسهیالت خرید، عرضه صنایع
کند که بر هویت محلی دهی (محلی و فرامحلی) اشاره میو سرویس

 ورزد. در این راستا پژوهش حاضرو اقتصادی مرزها اهتمام می
ی گر توسعه اقتصادی، برندسازی شهری و توسعه گردش منظوربه

های مورد نظر داند تا زیرساختشهری را برای مناطق مرزی الزم می
 وتیتیمبرای توسعه این مناطق در همه ابعاد شکل گیرند. در نهایت 

تنوع در نوع و کیفیت در بعد کالبدی پرداختن به اصولی مانند 
کاالها، سرزندگی، امنیت، نفوذپذیری و حرکت، اختالط کاربری، 

پذیری پذیری مرزها و انعطافمحیطی، انعطاف هایارتقای کیفیت
 یابیتامین خدمات تفریحی، گردشگری و فراغت، با مکان، فردی

منظور افزایش های زیباشناختی بهمناسب، ارتقای کیفیت
 های موضوعیهای مکان برای بازدیدکنندگان، ایجاد محیطجذابیت

از نوع ( نیرساگیری رویدادها)، آموزش و اطالعمناسب برای شکل(
کاالها، نرخ ارز، پول رایج و غیره)، خوانایی، شخصیت بصری، تقویت 
مناظر طبیعی و ارتقای تسهیالت طبیعی را در امر طراحی الزم 

که در بعد طراحی در این پژوهش توجه به  در حالی. [6	,4]داندمی
دلیل ناآرامی سیاسی در ها، پدافند غیرعامل بهتامین زیرساخت

شمولی برای حضور همه اقشار همسایه و تامین همهکشورهای 
  های مرزی حایز اهمیت است.ویژه زنان در فضای بازارچهاجتماع به

های مرزی نظران که معیارهای موثر در طراحی بازارچهاز دیگر صاحب
در ارایه معیارهای  عندلیب. مدل [2]است عندلیباند را مطرح کرده

اجتماعی، حقوقی و  اقتصادی، موثر در توسعه مرزی شامل بعد
کالبدی است که از این نظر با مدل پیشنهادی این پژوهش شباهت 
دارد. وی در این مدل در بعد اجتماعی، مباحثی چون جلب مشارکت 

های اجتماعی ، استفاده از سرمایهمردمی) هایتعاونی( اجتماعی
رفتن های نیروهای اجتماعی)، ازبینها و قابلیت(توانمندی

غیره، آموزش  محرومیت، تبعیض و هایی از جمله فقر،سامانینابه
، حفظ و تقویت هویت فرهنگی، توسعه نیروهای بومی و محلی برای

های فرهنگی محلی، ها، تشویق فعالیتفرهنگتقویت ارتباط خرده
تقویت روابط فرهنگی از طریق گسترش گردشگری و توسعه بر پایه 

 داند که بیشتر بره را حایز اهمیت میمنابع انسانی، طبیعی و غیر 
که این پژوهش درصدد  ای طراحی تاکید دارند، در حالیبعد رویه

است تا بعد اجتماعی را از طریق دخل و تصرفات کالبدی در امر 
بر اصولی  [2]عندلیبتوسعه هدایت کند. در بعد اقتصادی نیز مدل 

و ذخایر محلی و چون احیای مناطق مرزی، توسعه با اتکا بر منابع 
ن که ای گذاری در مناطق مرزی استوار است، در حالیتسهیل سرمایه

پژوهش براساس رویکردهای متاخر گردشگری شهری و برندسازی 
ر د های توسعه اقتصادی است.شهری به دنبال مهیاکردن زیرساخت

بعد حقوقی نیز مدل عندلیب، اعطای تسهیالت قانونی برای تسهیل 
داند. را در جهت بهبود شرایط توسعه مرزی الزم میمشارکت مردم 

در نهایت در بعد کالبدی نیز اصولی مانند امنیت، اختالط کاربری و 
 دفاعی، نفوذپذیری -فعالیتی -منظوره زیستیهای سهطراحی مجتمع

های الزم برای توسعه، وآمد، تامین زیرساختو تسهیل در رفت
های رفتاری، گاری قرارگاههمگانی، سرزندگی و ساز  کیفیت عرصه

دهنده، عنوان فضاهای واسط و ارتباططراحی مناطق مرزی به
پیوندی فضاها (کالبدی و غیرکالبدی) و تعامل مثبت بین آنها، هم

رشد ساختار فضایی از طریق ارتقای خوانایی، آموزندگی (گسترش 
دانش تخصصی و آموزش عمومی و فرهنگی بین مردم)، استفاده از 

طراحی محیطی و  ار فضایی و عوارض جغرافیایی برای دفاع،ساخت
. به عالوه این پژوهش [2]داندتوجه به زمینه را در طراحی الزم می

 پذیریپدافند غیرعامل را از طریق تامین ایمنی و امنیت، انعطاف
ن دانستشمولی را همراه با تاکید بر حس مکان، با دخیلفضا و همه

ری و هویت مکانی را در امر طراحی معماری بومی، شخصیت بص
  داند.الزم می

  

  
	مدل مفهومی طراحی گمرک و بازارچه مرزی) ۳شکل 

  

  گیرینتیجه
این پژوهش در پاسخ به پرسش عوامل تاثیرگذار در طراحی گمرک 
و بازارچه مرزی، چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و کالبدی را 

توانند در کالبدی که می های تاثیرگذارداند و کیفیتدخیل می
 نیایم( غیرعامل طراحی شهری به کار گرفته شوند را شامل پدافند

شمولی، سرزندگی، پذیری)، دسترسی، تنوع، همهانعطاف امنیت و و
موزه، پایداری،  -بومی، بافت معماری و ها، خوانایی، هویتزیرساخت
طبیعت و  با پیوستگی، همسازی و بصری، انسجام شخصیت
که این نیز پاسخ به سئوال دوم پژوهش  داندمحیطی می پاکیزگی
با موضوع  های نظری و اسناد موجودعالوه بررسی دیدگاه است. به

دهد که در توسعه مرزی بیشتر مرزها و توسعه مرزی نشان می
 هایها بر حوزهشوند و این توسعهاقتصادی لحاظ می هایجنبه
طور معدود، علوم ی اقتصادی و بههاای، طرحریزی منطقهبرنامه

های معماری گمرک و بازارچه مرزی تمرکز دارند. طراحی و طرح
 ریزی شهری، پژوهش حاضرعلوم طراحی و برنامه بنابراین در حیطه

اه نقش و جایگ کردنسزایی در شناسایی و روشنتواند تاثیر بهمی
زی، با نواحی مر ریزی شهری در توسعه و طراحیطراحی و برنامه
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های طراحی مستخرج از این اصول داشته تدوین راهبردها و سیاست
باشد. اهمیت پژوهش حاضر از نظر خالقیت و نوآوری و ارایه مدلی 

گیری از رویکردهای مختلف و زیر نظر جامع است که با بهره
آمده است. این  دست متخصصین داخلی و خارجی مربوطه به

تواند مبنایی برای بر این که میچارچوب و مدل مفهومی عالوه 
ویژه به تفکیک نوع آنها قرار گیرد، مطالعات بعدی در زمینه مرزها، به

عنوان یکی از اسناد راهنما در زمینه توسعه مرزها، بهتر است به
  های مرزی مورد توجه قرار گیرد.ویژه گمرکات و بازارچهبه

  

ف، ر گلکار، دکتر شریف مطووسیله از همکاری دکت به اینتشکر و قدردانی: 
مهندس شعیبی، دکتر فالحی، دکتر صرافی، دکتر ندایی طوسی، دکتر 
رفیعیان، دکتر تیموتی، استاد دانشگاه آریزونای آمریکا و دکتر کانالی استاد 
دانشگاه واترلوی کانادا که ما را در تدوین پژوهش حاضر یاری نمودند، 

  شود.سپاسگزاری می
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