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:چكيده
- با رشد سريع شهرنشيني، گسترش و پيچيده شدن مسائل شهري، يكي از اولين مشكالت شهري كه نزد برنامه

ها كه ترين كاربريباشد، از جمله اين مهمهاي مختلف شهري ميريزان ديده شده است، مكان گزيني براي كاربري
با وجود آن كه هدف كلي يعني . هاي مرزي استبازارچهدر بسياري از شهرها بويژه شهرهاي مرزي تبديل شده؛ 

ها  تا حدي عملي شده است اما احداث آن و الگوهاي ارائه شده معموالً بدون مطالعات صرفه اقتصادي ايجاد بازارچه
. انجام شده است

اي نيازمند پشتوانهكه به ساختمان و فضاي استقرار متكي باشد، هاي مرزي بيش از آنبنابراين ايجاد بازارچه
ي نياز و خواست گردشگران و شهروندان  بوده و از طرف ديگر مطالعاتي را در خود داشته باشد است كه در بردارنده

كه در آن به عنوان يك برنامه، مسائل مربوط را به طور جامع و كامل تحليل كرده و مشتمل بر ابعاد اقتصادي، 
هاي شهر، شهروندان و گردشگران باشد و عالوه بر آن، نقاط احداث بازارچهاجتماعي، كالبدي، سازماني و سيستمي

هاي تواند پايدار باشد، وجود الگو يا الگوهاي مناسب براي فضاي استقرار كه در آن نيازها و خواستهمرزي مي
ازارچه مرزي تأثير خريداران و فروشندگان و نيز اصول مديريت و منافع سازمان در نظر گرفته شده باشد برعملكرد ب

. مثبت خواهد داشت
يابي مناسب در تحليلي و پيمايشي سعي در شناخت اهميت مكان–نوشتار حاضر براساس يك تحقيق توصيفي

هاي بررسي. هاي مرزي و متناسب با آن توسعه مطلوب شهري به طور موردي در شهر پاوه داردي بازارچهتوسعه
:انجام شده نشان دادكه 

و ... ها ويابي از جمله تراكم جمعيت، اصل زيادگي، سازگاري كاربريهاي مطلوب مكانتوجه به شاخصعدم 
ترين عواملي هستند كه باعث همچنين نداشتن الگوي مناسب و متناسب با نياز گردشگران و مردم بومي، از اصلي

ي جذب گردشگر اما هنوز ه در زمينههاي فراوان بويژرغم داشتن پتانسيلشده تا بازارچه مرزي شهر پاوه علي
.جايگاه مطلوبي نداشته باشد 

.شهر پاوه- بازارچه مرزي- بازارچه –يابي هاي مكانشاخص- يابي مكان:هاكليدواژه
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:مقدمه
ممكن اين مكان براي پرندگان و حيوانات. كنندتمام موجودات كره زمين از بدو تولد مكاني را براي زندگي خود انتخاب مي

كنند كه باالترين است بر روي درخت، زمين يا زير زمين باشد و هر كدام از اين موجودات مكاني را براي خود انتخاب مي

ها از آغاز آفرينش، انسان خود را در جنگل. انسان هم جدا از ساير موجودات نيست. ي آسايش در آنجا وجود داشته باشددرجه

نشيني و شكار حيوانات به دامپروري و كشاورزي و طي دوران تكامل از غارنشيني و جنگلكرد و پس ازو غارها پنهان مي

او مكاني را براي زندگي و جايي را براي نگهداري اسباب و . مكان و مأمن او هم تكامل پيدا كرد. زندگي يكجانشيني روي آورد

ابتدا اين انتخاب جا ممكن بود به شدت متأثر از طبيعت در . وسايل زندگي و جايي ديگر را براي كشاورزي و دام انتخاب نمود

با . تر شدگرفت، ولي بعد از طي مراحل رشد بر طبيعت بيشتر غلبه كرد و انتخاب مكان برايش راحتو جبر محيط صورت مي

رش شهرنشيني ها نيز مطرح شد كه اين امر پس از گستيابي براي آنپيشرفت انسان و گسترش صنايع و ارتباطات مسأله مكان

هاي زيادي در اين رابطه ابراز شد ها و نظريهو ازدياد جمعيت به طور جدي مورد توجه قرار گرفت تا جايي كه تئوري

). 1371احمدي،(

ها و نهادهاي عمومي و مردمي، خدماتي به صورت عمومي در اختيار مردم گذاشته شد كه هزينه اين پس از تشكيل دولت

مسأله مهم در تعيين محل خدمات اين بود كه . شدها تأمين و يا از جمعيت استفاده كننده اخذ ميدولتخدمات يا از طريق

حداكثر جمعيت بتوانند از آن استفاده كنند و تا جايي كه ممكن است عدالت اجتماعي رعايت شود و از طرف ديگر بيشترين 

) .15: 1379سعيدنيا ، (سود و بازدهي را نيز داشته باشد 

اي بوده است كه متناسب با آن تجهيز فضاهاي شهري افزايش نداشته در اين راستا در ايران رشد شتابان شهرنشيني به گونه

- ترين اثر رشد سريع شهرها، به هم ريختگي نظام توزيع خدمات و نارسايي سيستم خدمات رساني استعمده. است

بدون . اكز خدمات شهري مردم را با مشكالت عظيمي روبه روكرده استي مرگزيني بهينهامروزه عدم مكان). 1384برآبادي،(

در اين راه . ترين وظايف مديران شهري استهاي اصولي، از مهمريزيشك تأمين رفاه و آسايش شهروندان از طريق برنامه

به منظور . شوديتي ممكن ميحفظ جان و مال شهروندان در درجه اول اهميت قرار دارد و اين امر با ايجاد مراكز ايمني و امن

: 1380پرهيزگار، ( فراهم كردن اين خدمات براي عموم شهروندان، توزيع مكاني مناسب اين مراكز در سطح شهر ضرورت دارد 

).27تـا 22

حكيمي تابع هدف 1964در سال ). ������1929(ي وبر شكل گرفتيابي مدرن با مقالهي مكاناولين نظريه1909در سال 

يابي بر روي شبكه پرداخت به دو صورت كمترين مجموع و مينيماكس طبقه بندي كرده و به مسأله مكانرا 

)��	
�
يابي شكل گرفت و توجه افراد زيادي را به خود جلب كرد، چرا كه انتخاب ي مكاناز آن زمان به بعد نظريه). �1965

يداري براي انجام يك طرح گسترده است كه نيازمند تحقيق مكان مناسب براي يك فعاليت در سطح شهر يكي از تصميمات پا

يابي به اطالعات زيادي نياز دارد، حجم بزرگي از اطالعات جزئي براي از آنجا كه مكان. باشدهاي مختلف ميدر مكان از ديدگاه

لي كه ممكن است در آوري، تركيب، تجزيه و تحليل شوند، تا ارزيابي صحيحي از عوامهاي مختلف بايد جمعمعرفي مكان

هاي يك ها و توانايييابي فعاليتي است كه قابليتبنابراين در مقياس شهر مكان. انتخاب تأثير داشته باشند صورت پذيرد

هاي شهر براي انتخاب مكاني مناسب براي كاربري منطقه را از لحاظ وجود زمين مناسب، كافي و ارتباط آن با ساير كاربري



هنگامي كه درنظر باشد يكسري تجهيزات و تسهيالت در : توان گفتبطور كلي مي. دهدتحليل قرار ميخاص مورد تجزيه و 

يابي براي رسيدن به اهداف ي بهينه از حداقل امكانات عملي شود، از علم مكاناي مستقر شوند كه استفادهيك منطقه به گونه

).1-5: 1388فتحعلي و ميرجاللي،(شود گيري ميبهره

مباحث مطرح شده اين مقاله بر آن است تا با يك نگرش ساختاري به تجزيه و تحليل بازارچه مرزي و مكان استقرار آن اساس 

يابي اين ي ارزيابي كلي چگونگي مكانگيرندهدر واقع بررسي اين بازارچه در بر. در شهر پاوه به عنوان مطالعه موردي بپردازد

.باشدان به عنوان جامعه ميهمان و ساكنان به عنوان جامعه ميزبان ميبازارچه براي پاسخ به تقاضاي گردشگر

چهارچوب تئوريك
كالبدي خاصي از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و ساز و كارهاي خاصي است كه -استقرار هر عنصر شهري در موقعيت فضايي

مشخص بيشتر خواهد شد و در غير اين در صورت رعايت آن اصول، موفقيت و كارائي عملكردي آن عنصر در همان مكان 

-بنابراين دستيابي به تعادل در توزيع فضائي منابع و خدمات رساني، هدف اصلي برنامه. كندصورت مشكالت بسياري بروز مي

آن ريزان بااي است كه اغلب اوقات برنامهمسألهتعيين توزيع مراكز خدماتي و منابع و هزينه). 1380رستمي، (ريزان مي باشد

كنند كه تخصيص منابع و خدمات را هدايت كنند، در برنامه ريزي، توزيع متعادل مستلزم تعيين سر و كار دارند و تالش مي

متكا و همكاران، (ها دسترسي پيدا كنند اي كه همه اقشار جامعه به صورت عادالنه به آنبه گونهمكان منابع و تسهيالت است،

1387 :122-121 .(

هاي مختلف، اهميت مكان يك بازارچه مرزي و تأثير مستقيمي كه ها و پروژهه اهميت مكانيابي و جايگاه آن در طرحبا توجه ب

به طوري كه استقرار يك يا چند بازارچه مرزي در نقاط نامناسب نه . بر الگو و عملكرد آن خواهد داشت، مشخص خواهد شد

.تواند تأثير منفي به سيستم مديريت بازارچه داشته باشداشت، بلكه ميتنها به خودي خود كارآئي مورد نظر را نخواهد د

يابي بهينهعوامل مكان
به عبارت ديگر بايد بر مبناي يك تحليل دقيق و . هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استيابي، مبتني بر تحليلروش مكان

هاي مناطق بر حسب همگن بودن يا و ويژگيو فرهنگي،ي اجتماعي، اقتصاديهاي مطرح شدههمه جانبه و بر اساس ديدگاه

:يابي شودهاي ياد شده از طريق طي كردن مراحل زير اقدام به مكانناهمگني تعريف و سپس بر مبناي ويژگي

.آوري اطالعات درباره يك گروه تعريف شده جغرافيايي يا آماريــ جمع

.سطح محله، مناطق و شهرــ تحليل اطالعات براي شناسايي شرايط موجود در

).موجود(ــ تعيين تأثيرات احتمالي عوامل جديد يا اصالح عوامل تأثيرگذار فعلي 

ها و عوامل مؤثر بر احداث و گسترش مراكز فوق ارائه راهبردهاي اجرايي براي شناخت بهتر فضاهاي شهري از حيث شاخصــ

هاي تحقيقاتي مراحل فوق در نهايت نتايج و پيشنهادها بر اساس يافتهبنابراين با طي). 3: 1386صمدي و همكاران ، ( است 

1توان مطابق شكل شماره يابي بهينه فضايي را ميها، عوامل و معيارهاي مؤثر در مكانترين شاخصمهم. آيدبه دست مي

.نشان داد



يابي بهينهعوامل و شاخص هاي مكان: 1شكل شماره

ريزي موثر بر بازارچه هابرنامهمعيارها و استانداردهاي 
به عبارت . ها به هدف خود نائل شويمي آنكه بر پايهها به دو عامل اصلي نياز داريم تا اينريزي بازارچهبه طور كلي براي برنامه

يين گيري، دوم به الگو براي تعبهتر همانطور كه يك خياط براي دوختن يك دست كت و شلوار نخست به متر براي اندازه

ريز به هدف ها نياز به استانداردها و معيارهايي دارد تا برنامهريزي براي بازارچهبرنامهي شكل بخشيدن به پارچه نياز دارد،شيوه

بر اين اساس، در تعيين مشخصات مكاني هر نوع استفاده از زمين يا هر . خود يعني تعيين مكان استقرار و الگوي بازارچه برسد

بر . گيردري، دو عامل هدايت كننده، يعني عامل رفاه اجتماعي و عامل رفاه اقتصادي مالك سنجش قرار مينوع فعاليت شه

ريزي كاربري ها، مالك برنامهيابي عملكردهاي شهري، از جمله ساخت بازارچهاساس اين دو عامل، شش معيار زير در مكان

):83- 90: 1381فرج زاده ،(گيرد زمين شهري قرار مي

: 1387پورمحمدي،(شود هايي كه با يكديگر تناسب عملكردي ندارند، مربوط ميسازگاري به جداسازي فضايي كاربري: ازگاريس) 1

93.(

سهولت دسترسي به . باشدگيري اين معيار ميي اندازهيابي دو عامل فاصله و زمان وسيلهآسايش در استانداردهاي مكان: آسايش) 2

: 1381زياري ،(شوند هاي پر ازدحام، از عوامل آسايش محسوب ميهاي برخي كاربريدوري ازمزاحمتتسهيالت و خدمات شهري و 

30 .(

ي اقتصادي مكان كارآيي الگوي قيمت زمين شهري و عامل اصلي تعيين مكان كاربري بوده است، چرا كه توجيه كننده: كارآيي) 3

).24: 1378سعيد نيا،(باشد طرح مي



ها، گشودگي فضاهاي باز و سبز، چگونگي شكل گرفتن راهلوبيت يعني كوشش در حفظ عوامل طبيعي، مناظر،مط: مطلوبيت) 4

). 94: 1387پورمحمدي،(ها و فضاهاي شهري است ساختمان

استانداردهاي شهر سالم و مقررات مربوط به اثرات محيطي، هر گونه فعاليت شهري را از نظر حفظ : )شهر سالم(سالمتي ) 5

).همان(دهد حيط زيست، حراست از آسايش اجتماعي و حفاظت از ميراث فرهنگي، مورد ارزيابي قرار ميم

: 1384جعفري و كريمي،( شود مباحث مربوط به حوادث طبيعي نظير زلزله، سيل و غير طبيعي مانند جنگ را شامل مي: ايمني) 6

50-45(

:گردندارچه به دو دسته تقسيم مييابي بازمعيارهاي مكانبا توجه به مباحث فوق،

قيمت،شود كه شامل معيارهايي نظير مالكيت،هاي كالبدي و فيزيكي زمين مربوط ميمعيارها به ويژگي-معيارها؛ مكان-مكان) 1

.است... كاربري وشيب، دسترسي،اندازه و ابعاد،

نزديكي، : نظيرشود،ها تعريف ميد كه در ارتباط با ساير كاربريشومعيارها شامل پارامترهايي مي-معيارها؛ موقعيت-موقعيت) 2

..سازگاري وهمجواري،

.نشان داد2ها را مطابق نمودار شماره يابي در ساخت بازارچهتوان معيارها و استانداردهاي مكانبطور كلي مي

يابيمعيارها و استانداردهاي مكان: 2شكل شماره

معرفي منطقه
اين شهرستان با . استهاي استان كرمانشاه است كه درشمال غرب اين استان واقع شدهپاوه يكي از شهرستانشهرستان 

ميليمتر بارندگي ساليانه، آب و هواي معتدل كوهستاني از شهرهاي زيباي غرب 830متر ارتفاع از سطح دريا و متوسط 1463

ي طول شرقي كيلومترمربع در محدوده803و وسعت ) 1385سرشماري عمومي ، ( نفر 52783كشور است كه با جمعيت 

دقيقه واقع 18درجه و 35ثانيه و حداكثر 55درجه و 34دقيقه و عرض شمال 30درجه و 46درجه و حداكثر 46حداقل 

ق هم مرز كيلومتر با كشور عرا96شده كه از شمال به مريوان و از شرق به سنندج و از جنوب به جوانرود و از غرب به طول 



باشد شهرستان استان كرمانشاه است كه داراي سه بخش، چهار شهر و پنچ دهستان مي13پاوه يكي از ). 1نقشه شماره ( است

)���	���	����� .(

موقعيت شهرستان پاوه در استان كرمانشاه: 1نقشه شماره 

روش تحقيق

باشد،  هاي مرزي مييابي مطلوب در توسعه بازارچهاهميت مكانبا توجه به اينكه هدف اين پژوهش، مشخص شدن ميزان 

آوري اطالعات، شود و از طرف ديگر تحقيق از نظر جمعتوان چنين بيان كرد كه تحقيق حاضر با هدف كاربردي انجام ميمي

به مراكز و نهادهاي بررسي موضوع از طريق مراجعه . گرددتحليلي محسوب مي_استنباط و بررسي آنان، يك تحقيق توصيفي 

از سوي ديگر براي . مرتبط با بازارچه مرزي در سطح شهرستان و استان و با مراجعه به محيط تحقيق صورت گرفته است

هاي غير ساختاري از مراجعه يابي مطلوب در توسعه بازارچه مرزي شهر پاوه از مصاحبه و پرسشبررسي ميزان تأثير مكان

.نيز استفاده شد) بانجامعه مهمان و ميز(كنندگان

يابي بازارچهبررسي وضع موجود و مكان



با توجه به وجود . باشد كه در ورودي شهر پاوه واقع شده استهاي مرزي استان كرمانشاه ميبازارچه مرزي پاوه يكي از بازارچه

گردشگري اين شهر در استان؛ بازارچه هاي فراوان و متنوع گردشگري در اين شهرستان و جايگاه و نقش ها و پتانسيلجاذبه

در اين ميان . اي در جذب و ماندگاري هرچه بيشتر گردشگران در سطح شهرستان داشته باشدتواند نقش برجستهمرزي مي

- اي در رسيدن به اين هدف داشته باشد؛ مكان، الگوي مناسب و رضايتتواند نقش برجستهيكي از پارامترهاي اساسي كه مي

. ه مهمان و ميزبان از آن استمندي جامع

هاي صورت گرفته از گردشگران و شهروندان حاكي از آن است كه هاي غير ساختاري و پرسشهاي ميداني و مصاحبهبررسي

يابي مطابقت نداشته و ادامه اين وضعيت باعث بوجود آمدن ها و استانداردهاي مكانها ، معيارمكان اين بازارچه با شاخص

.  دي در آينده خواهد شدمشكالت زيا

موقعيت بازارچه
زا از جمله پايانه مسافربري، جايگاه پمپ بنزين، جايگاه هاي ترافيكبازارچه مرزي پاوه در ورودي شهر و در مجاورت كاربري

)3شكل شماره ( اند، واقع شده استكه باعث تراكم شديد جمعيتي شده... ، بلوار تفريحي پاوه و���

مكان و موقعيت بازارچه مرزي پاوه: 3شكل شماره

ترين مشكالت بازارچه مرزي شهر پاوهمهم
ها و مطالعات ميداني انجام گرفته از وضعيت بازارچه مرزي در سطح شهر پاوه، نشان داد اين بازارچه با مشكالت زيادي بررسي

ترين و در اين ميان يكي از مهم. قرار ندارداين بازارچه از نظر امكانات رفاهي و خدماتي در وضعيت مناسبي . روبرو است

بارزترين مشكالت حاكم بر بازارچه نبود پاركينگ و ايجاد ازدحام و شلوغي در اين مكان است به طوري كه بر اعتبار و كيفيت 

.دادنشان1توان مطابق جدول شماره ترين مشكالت موجود را ميمهم. بازارچه تأثيرات منفي زياد بر جاي گذاشته است
ترين مشكالت بازارچه مرزي پاوهمهم: 1جدول شماره



نام بازارچه
مشكالت حاد بازارچه مرزي شهر پاوه

معضالت 
ترافيكي

پاركينگ 
اختصاصي

طراحي و الگوي 
ساخت

امكانات و 
تأسيسات

بهداشتي و 
نظافتي

مساحت غرفه 
ها

كيفيت و نوع 
محصوالت

�������بازارچه مرزي پاوه

ها را به ترتيب اولويت ترين آنعالوه بر مشكالت فوق، بازارچه پاوه با مشكالت و تنگناهاي زياد ديگري نيز روبرو بوده كه مهم

:توان به صورت زير بيان كردمي

سرويس بهداشتي مناسب�

تلفن عمومي�

آبخوري�

وسايل بازي كودكان�

تابلوهاي تبليغاتي�

...و�

پيرامون بازارچه) جامعه ميهمان و ميزبان(سنجش نگرش مراجعه كنندگان 
ترين اين هاي مرزي تحت تأثير عوامل مختلف و گوناگوني بوده است در اين بين يكي از مهمگيري و توسعه بازارچهشكل

-يابي مناسب بازارچهيادي فراموش شده است، مقوله مكانتوجهي قرار گرفته و تاحد زعوامل كه در بسياري از شهرها مورد بي
هاي يابي مطلوبي برقرار است كه  شاخصمكان: توان گفتيابي مناسب متأثر از عوامل مختلفي است و زماني ميمكان. ها است

- است كه با توجه به ويژگيهائي شهر پاوه از جمله محيط. يابي مورد توجه قرار گيرديابي ، استانداردها و معيارهاي مكانمكان
، موجبات توجه ويژه به مكان بازارچه را ...هاي گردشگري ، خصوصيات خاص شهري وها و قابليتهاي خاص خود پتانسيل

براي تأييد . يابي در آن رعايت نشده استفراهم كرده است، چرا كه اين بازارچه داراي مكان مناسب نبوده و اصول علمي مكان
:نتايج اين سنجش بصورت زير است. مراجعه كنندگان پيرامون مكان بازارچه  مورد سنجش قرار گرفتاين مطلب نگرش 

دانيد؟موقعيت قرارگيري بازارچه را چگونه مي-

درصد 13درصد معمولي، 7/12، را نامناسب موقعيت بازارچه درصد 3/53ي موقعيت بازارچه ،نظر سنجي از مراجعان درباره
موقعيت بازارچه اين وضعيت بيانگر آن است كه اكثريت مراجعان . انددرصد عالي ارزيابي كرده8/9لي خوب و خي2/11خوب ، 

).1مطابق نمودار شماره (دانندرا در وضعيتي مناسب نمي



چگونگي موقعيت بازارچه مرزي پاوه از ديدگاه مراجعان: 1نمودار شماره 

كنيد؟زيبايي و فضاهاي در بردارنده، بازارچه را چگونه ارزيابي ميي ساخت، به لحاظ طراحي و نحوه-
درصد 8/51ي ساخت، زيبايي و فضاهاي در بردارنده، نتايج حاصله از نظر سنجي به ترتيب در ارتباط با طراحي و نحوه

بيانگر آن است كه اين نتايج . درصد عالي بوده است4درصد خيلي خوب و 12درصد خوب، 14معمولي، 2/18نامناسب، 
مطابق نمودار (دانندي بازارچه را نامناسب ميي ساخت، زيبايي و فضاهاي در بردارندهبيشتر مراجعه كنندگان طراحي و نحوه

).2شماره 

چگونگي طراحي و نحوه ساخت، زيبايي و فضاهاي در بردارنده بازارچه از نظر مراجعين: 2نمودار شماره 

بازارچه از نظر مراجعانترين مشكالتمهم-
. كنندگان از مشكالت و تنگناهاي زيادي برخوردارند هاي انجام شده نشان داد كه بازارچه مرزي پاوه از ديدگاه مراجعهبرداشت

.نشان داد3توان مطابق نمودار شماره ترين اين مشكالت را ميمهم

عانترين مشكالت بازارچه از نظر مراجمهم: 3نمودار شماره

كنندگانفضاها، تأسيسات و تجهيزات ضروري بازارچه از نظر مراجعه



ها، تأسيسات و تجهيزات زير كامالً كنندگان جامعه مهمان و ميزبان در بازارچه مرزي شهر پاوه وجود فضااز منظر مراجعه

):2مطابق جدول شماره (ضرورت دارد

احداث پاركينگ–

)نظافتي(سرويس هاي بهداشتي –

...)مواد زائد جامد و ضايعات ميوه و تره بار و (جمع آوري زباله محل –

هاي باز يا محوطه سبزوجود فضا–

...)مثل چند نيمكت و (فضاي استراحتگاهي –

بويژه جهت افراد ( هاي خريداري شده به محل سكونت يا كار جهت انتقال مشتري و كاال) تاكسي تلفني(آژانس –

.)آيندهمراه كودكانشان به خريد ميسالخورده يا بانواني كه 

)جهت لذت بردن اعضاي خانواده از خريد و سر گرم شدن كودكان(فضاي بازي براي كودكان –

...)ها ، وضعيت بهداشتي و بويژه جهت رسيدگي به شكايات مشتريان ، كنترل قيمت(قسمت اداري و كنترل –

...)و انجام كار فرهنگي ، اطالع رساني (وجود دكه مطبوعات –

فضا ها ، تاسيسات و تجهيزات مورد نياز بازارچه از ديدگاه مراجعه كنندگان: 2جدول شماره

درصد تاييدنوع فضا ها ، تاسيسات و تجهيزات بازارچه مرزيرديف

9/84احداث پاركينگ1
6/63محوطه ميدان با فضاي سبز2
3/49قسمت اداري و كنترل3

7/86)نظافتي(سرويس هاي بهداشتي 4

2/78محل جمع آوري زباله5
1/40دكه مطبوعات6
5/49فضاي بازي كودكان7

3/56)تاكسي تلفني(آژانس 8

8/58فضاي استراحت9

يابيهاي مطلوب مكانيابي بازارچه مرزي شهر پاوه در تناسب با شاخصبررسي وضعيت مكان

كالبدي خاصي از سطح شهر تابع اصول، قواعد، ساز و كارهاي خاصي است كه در -استقرار هر عنصر شهري در موقعيت فضائي

با اين وجـود رعايـت   . صورت رعايت آن اصول، موفقيت و كارآئي عملكردي آن عنصر در همان مكان مشخص بيشتر خواهد بود

ها و نيز رآئي و اثر بخشي آناصول و مباني مكان گزيني و استقرار واحدهاي خدمات عمومي و شهري با هدف حداكثر كردن كا

اين خأل و غفلت به ويژه در شرايط رشد شهرنشيني، . ريزي و طراحي اين واحدها چندان در شهرهاي ايران مرسوم نيستبرنامه

هاي بيشتري براي نهادها و سازمانهاي مربوط و مشكالت و معضالت فراوان براي مراجعان و در نهايـت نقـص خـدمات    به هزينه

هاي مهم در شهرهاي مرزي، ايجاد و ساخت بازارچه هاي در اين بين يكي از كاربري).1387صالحي فرد، (شودجر ميرساني من

هـا از جملـه   اما ساخت اين بازارچه ها در بسياري از اين شـهر . مرزي با هدف جذب گردشگران و رواج گردشگري تجاري است



تـرين  هـا مهـم  يابي نامناسب اين بازارچـه هاي انجام شده نشان داد مكانبررسي. شهر پاوه با مشكالت بسياري همراه بوده است

هـاي  يابي بازارچه مرزي شهر پـاوه را مطـابق بـا شـاخص    چگونگي مكان3جدول شماره . عامل بروز چنين مشكالتي بوده است

.دهديابي نشان ميمكان

مكانيابيتناسب استقرار بازارچه مرزي شهر پاوه با شاخص :  3جدول شماره

هاي مكانيابيشاخص

نام بازار

كاربريهاي مجاورنحوه دسترسي
طراحي و 
معماري

موقعيت 
استقرار

امكان توسعه 
فيزيكي

جامعيتايمني و امنيت
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بازارچه مرزي 
�������شهر پاوه

گيرينتيجه
هاي بدون رشد و گسترش روزافزون شهرها باعث توجه هرچه بيشتر به شهرها شده است كه متناسب با آن از اقدامات و فعاليت

از شهرها مورد توجه قرار نگرفته و با اما اين روند در بسياري . ها جلوگيري خواهد شدريزي و مديريت قوي در اين محيطبرنامه

هـا و مشـكالت را   ي آينده پژوهشي، موجبات بروز بسـياري از چـالش  هاي صوري و مقطعي و بدون توجه به مقولهانجام فعاليت

رغـم دارا بـودن از   هـا و مشـكالتي روبـرو اسـت و علـي     شهر پاوه يكي از شهرهائي است كه با چنين چـالش . فراهم آورده است

ايـن  . هاي فراوان در زمينه گردشگري اما هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده و با آن فاصـله فـراوان دارد  ها و فرصتسيلپتان

وضعيت منتج از آن است كه بسياري از اقدامات انجام شده بدون آينده پژوهشي و با تأكيد بر جلب رضايت مقطعي شـهروندان  

ي و گردشگري نه تنها در راستاي هم بلكه در بسـياري از مواقـع در تضـاد بـاهم انجـام      هاي شهرانجام خواهند گرفت و فعاليت

.خواهند شد

-ايجاد بازارچه مرزي شهر پاوه از جمله اقدامات انجام گرفته در اين شهر است كه انتخاب مكان آن متناسب با اصول و شاخص

بر اساس مطالعـات و  . اما نتوانسته جايگاه واقعي خود را پيدا كندهاي فراوانرغم دارا بودن پتانسيليابي نبوده و عليهاي مكان

هـاي  هاي ميداني انجام گرفته و شناسائي مشكالت و معضالت اين بازارچـه و مقايسـه وضـعيت موجـود آن بـا شـاخص      بررسي

:مكانيابي، نقاط ضعف اين بازارچه در يك ديد كلي به صورت زير شناسائي شدند

.از لحاظ موقعيت استقرارنامطلوب بودن بازارچه–

.مواجه بودن بازارچه با معضالت ترافيكي و ازدحام و شلوغي در اين مكان–

. هاي عمومي موجود در بازارچهنبود پاركينگ اختصاصي و نامناسب بودن پاركينگ–

.هاي مجاورناسازگاري بازارچه با كاربري–

.نامطلوبيت بازارچه از لحاظ طراحي و معماري–

.برخورداري بازارچه از شاخص زيادگي و در نتيجه عدم امكان توسعه فيزيكي اين بازارچهعدم –



.مواجه بودن بازارچه با مشكالت و معضالت تأسيساتي و فضاهاي موجود در آنها–

.دارا نبودن و ناسازگاري با شاخص جامعيت–

.ناسازگاري بازارچه به لحاظ ايمني و امنيت–

تـوان در جهـت بهبـود وضـعيت بازارچـه      جود نقاط ضعف فوق، نقاط قوت زيادي وجود دارد كه ميرغم وتوان گفت علياما مي

.ترين اين نقاط قوت شامل موارد زير استمهم. مورد استفاده قرار گيرد

.وجود اراضي شهري با قابليت تبديل به بازارچه در سطح شهر و شهرستان–

. دسترسي هاي مطلوب–

. متنوع و فراوان گردشگريبرخورداري از پتانسيل هاي –

ترين راهكار در خصوص ترين و اصليتوان گفت مهمبا توجه به وضعيت موجود و نقاط ضعف و قوت بازارچه شهر پاوه مي

تأكيد بر مكان موجود و اصالح وضع موجود . يابي استهاي اصولي و علمي مكانيابي مجدد و متناسب با شاخصبازارچه، مكان

. تواند مثمرثمر واقع شودها در ورودي شهر نميمات انجام شده در پيرامون بازارچه و تراكم اين فعاليتبا توجه به اقدا

هاي بوجود آمده در ورودي شهر، مي تواند باعث پخش رغم كاهش مشكالت بازارچه و چالشيابي مجدد عليبنابراين مكان

در اين راستا و در خصوص داشتن بازارچه . ردشگران شودهاي ديگر شهر و شهرستان به گشدن گردشگران و معرفي بخش

:موفق، بايد مطابق شكل زير عمل كرد

منابع

، فصلنامه روش. »مكانيابي نقاط استقرار ايستگاههاي آتش نشاني و خدمات ايمني در تهران بزرگ«.)1371(.احمدي، اردشير.1

.9، شماره 2سال 

.سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور: تهران. الفباي شهر). 1384. (برآبادي، محمود.2



.ريزي شهري دانشگاه پيام نورجغرافيا و برنامهجزوه درس مكان گزيني و ساخت شهر، دوره دكتري ). 1387. (پرهيزگار، اكبر.3
.سمت: تهران. برنامه ريزي كاربري اراضي شهري). 1387. (پور محمدي، محمد رضا.4

هايازسيستماستفادهباقماستاندرصنعتاحداثمناسبهايعرصهمكانيابي«). 1384. (كريمي، سعيد. جعفري،حميدرضا.5
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