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 GISاستفاده از  يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با مكان

  )مرودشت شهر :مطالعه موردي(
  1اذاني مهري

 آباد  نجف اسالمي واحد دانشگاه آزاد استاديار

  مصطفي احمدزاده
  آباد  اسالمي واحد نجف دانشگاه آزاد، ريزي شهري جغرافيا و برنامه دانشجوي كارشناسي ارشد

 قاسمي احمد

  آباد ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفريزي شهري ارشد جغرافيا و برنامه  جوي كارشناسيدانش
  10/03/1391تاريخ پذيرش مقاله:   12/12/1390تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
گيرنده مجموعه اين عملكرد در بر .ي در شهر استهاي عملكرد ترين حوزه يكي از مهم، فضاي گذران اوقات فراغت    
نه در زمان فراغت يا مشاركت آزاداگسترش اطالعات و آموزش  ،تفريح ،هايي است كه شخص به ميل خود براي استراحت ليتفعا

شهرمرودشت ازجمله شهرهايي است كه به دليل عدم مديريت مطلوب شهري  .دهد ميو اجتماعي انجام  ،از تعهدات شخصي
اين پژوهش ارائه الگوي مناسب جهت توزيع بهينه  روهدف از ازاين .باشد ميازتوزيع مناسب گذران اوقات فراغت برخوردارن
هاي مناسب براي احداث فضاهاي گذران اوقات  وبه منظورتعيين مكان باشد ميفضاي گذران اوقات فراغت درهريك ازمناطق 

 و باشد ميتحليلي  دي وبراساس ماهيت توصيفي،روش اين پژوهش براساس هدف كاربر .استفاده شده است GISازالگوي  اغتفر
توزيع  دهدكه نتايج حاصل ازاين پژوهش نشان مي .باشد مي، اسنادي وميداني اي آوري اين اطالعات براساس مطالعات كتابخانه جمع

   .انجام نگرفته است صورت مناسبيه ب سطح شهر وپراكنش آن در
  

   .مرودشت، GIS يابي، اوقات فراغت، مكانها:  كليد واژه
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  1391، بهار2دوم، شمارهسال 
 71 - 88صص

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391، سال دوم، شماره دوم، بهار )اي برنامه ريزي منطقه( جغرافيا پژوهشي –علمي فصلنامه    72

  مقدمه
رسد كه فراغت و چگونگي  به نظر مي .اي طوالني دارد يده اجتماعي اوقات فراغت و نحوه گذران آن تاريخچهپد
جاي مانده از يونان درآثار مكتوب بر .از اقشار اجتماع ظهور كرده باشد گيري از آن با پيدايش رفاه در بين برخي بهره

 .سته است در اين اوقات انجام شود سخن رفته استهايي كه شاي باستان از اهميت اوقات فراغت ونوع فعاليت
نتيجه و  دهد وي فراغت را فراغت را در مقابل كار قرار مي(اخالق نيكو ماك)رويژه د ارسطو نيز در آثار خود به
هايي است  حال آنكه فراغت متضمن اسايش و فعاليت كار مستلزم تالش و زحمت است غايت كار تلقي كرده است.

   لوب هستند.كه في نفسه مط
اي  صنعتي در قرن نوزدهم و ظهور ساعات طوالني كار هفتگي اوقات فراغت از اهميت ويژه با پيدايش انقالب

توفيق  ،يابي به اوقات فراغت مبارزاتي را آغاز كرده برخوردار رشد در حقيقت در قرن نوزدهم كارگران براي دست
ل دهند تا به اين ترتيب بتوانند عالوه بر استراحت اوقاتي را يافتند كه ساعات كار روزانه را به هشت ساعت تقلي

امروزه در خصوص  .هايي كه نفسا مطلوبيت دارند تحميل كنند براي فراغت به عبارت ديگر پرداختن به فعاليت
اوقات فراغت به عنوان يك الگوي منظم . گيري بهينه از آن ترديدي وجود ندارد ضرورت اوقات فراغت و بهره

كردهاي متفاوتي دارد بر اين اساس كار كند و در مقياس يك نهاد اجتماعي ي خود را به افراد جامعه تحميل ميرفتار
اي  كند و گذران (مناسب) اوقات فراغت وسيله به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازهاي اجتماعي افراد جامعه را تامين مي

هاي اجتماعي و  روي و عاملي براي جلوگيري از كج جسمي و اخالقي افراد بوده–موثر براي پرورش توان فكري 
يابي نادرست فضاهاي گذران اوقات فراغت در نهايت منجر به ايجاد  مكان. )110-94 :1378،اخالقي است(تندنويس

 –مشكالت مديريت و نگهداري–هايي از جمله : استفاده كم كاربران از فضاهاي گذران اوقات فراغت  نا هنجاري
امروزه بر عموم متخصصان و مديران شهري )1380:17اعي و غيره شده است(رحماني،اني و اجتمكاهش امنيت رو
فاده از سيستم اهميت است. ها با ابزارهاي سنتي غير ممكن استكه مديريت واداره امور مختلف شهرمشخص گرديده 

آور اطالعات كه بايد  مها و افزايش سرساريزي شهري با گسترش سريع شهر در برنامه)GIS(اطالعات جغرافيايي
  .)18:1384،زاده شده است(فرج براي مديريت شهري پردازش شوند روشن

يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت در سطح شهر  در اين پژوهش سعي بر آن است كه با مطالعه روي مكان
با استفاده از تم اطالعات جغرافيايي در امر كاربري زمين شهري مشخص شود و سمرودشت اهميت استفاده از سي

ها  نقشهآوري شده و  اطالعات مورد نياز جمع ،في وتحليلي و نيز مشاهدات ميدانيتوصي ،اسنادي ،هاي تحقيق روش
هاي سيستم  سپس با استفاده از قابليت. ه و در پايگاه اطالعاتي ذخيره گرددشد ميقوهاي مكاني موجود ر و داده

سبز جديد در پنج گروه بسيار  ها براي احداث فضاي ترين زمين وباطالعات جغرافيايي اقدام به مشخص كردن مطل
نشان دهنده اهميت و قدرت سيستم  ،. نتيجه حاصلهضعيف و خيلي ضعيف شده است متوسط، خوب، ،خوب

  .باشد ميگزيني كاربري زمين با توجه به اطالعات وسيع  اطالعات جغرافيايي در مكان
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 73   ...يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت مكان

  مسئله بيان
گيرنده . اين عملكرد در برهاي عملكردي در شهر است ترين حوزه يكي از مهم، تفضاي گذران اوقات فراغ

گسترش اطالعات و آموزش شخصي يا  ،تفريح ،كه شخص به ميل خود براي استراحت هايي است مجموعه فعاليت
ي هستند اين فضاها ابزار. دهد ميخانوادگي و اجتماعي انجام  ،عهدات شخصيمشاركت آزادانه در زمان فراغت از ت

كه در كسب تعادل روحي شهروندان بسيار مهم هستند عواملي كه به كارآمدي و مطلوبيت اين فضاها تاثير 
هاي اخير چنان بوده كه منجر به  توسعه شهري در دهه .دسترسي و شعاع عملكردي مناسب است ،گذارند مكان مي

ه است اين مساله دسترسي شهروندان به هاي شهري شد هايي در چگونگي استفاده از زمين ايجاد ناهماهنگي
   .هاي درون شهري را باعث گرديده است تسهيالت و خدمات عمومي شهري را مشكل ساخته و افزايش مسافرت

ها  ازبين خدمات و تسهيالت مختلف شهري فضاهاي گذران اوقات فراغت نه تنها به دليل اهميت تفريحي آن
در منطقه  .اند بوده شود مورد توجه دل روحي و جسمي شهروندان ميبلكه به علت نقش مهمي كه در حفظ و تعا

 ،ن در مقايسه با استانداردهاي شهرسازيشا سرانهفضاهاي گذران اوقات فراغت عالوه بر پايين بودن –مورد مطالعه 
ها  آن بااجتماعي معين با خصوصيات مكاني گوناگون  هاي كنند و در واقع گروه از اصل توزيع عادالنه تبعيت نمي

دسترسي ندارند مشكل دسترسي اكثر شهروندان به تسهيالت و خدمات عمومي شهري از جمله فضاهاي گذران 
 هاي گويي به اين معضالت و پيچيدگي براي پاسخ .اوقات فراغت انگيزه اصلي براي انجام اين تحقيق بوده است

تر با شرايط مكان و زمان تهيه كنند يكي از  و مناسب تر دقيق هاي شهري برنامه ريزان و مديران شهري مجبورند برنامه
امروزه سامانه اطالعات ها وابزارهاي قوي و كارآمد است  ها استفاده از تكنيك گويي به اين عدم تعادل پاسخ هاي راه

)با انيش و تجزيه و تحليل اطالعات فضايي(مكپرداز ،واني در زمينه ذخيره بازيابيفرا هاي )با قابليتGIS(جغرافيايي
   .سازند ها را به شكلي مناسب بر طرف اند اين مشكالت و پيچيدگي اطالعات اسنادي توانسته

  اهميت و ضرورت تحقيق
فضاهاي فراغتي ، سكونت و فراغت، گون در مفاهيم كارو دگر در طول چند دهه اخير با تغيير بنيادهاي شهر نشين

ريزان و مديران بدل شده است به  مهم برنامه هاي مشغلهحياتي جوامع بشري و يكي از  هاي به يكي از ضرورت
نقش ، عالوه بر تامين رفاه وآسايش بيشتر شهروندان ،بندي جديد ايجاد فضاهاي فراغتي اي كه در ضوابط منطقه گونه

 مختلف و در نظر گرفتن نيازها و امكانات هاي موثري در حفاظت محيط وتوسعه پايدار از طريق سلسله مراتب طرح
يري و ذپ انعطاف، نگري نمايد اين فرايند مستلزم رعايت جامع اقعي و مشاركت نيروهاي موثر در تحقق آن ايفا ميو

 هاي ميان كاربريها  آن و نحوه توزيع و تركيب بيني اراضي مورد نظر كيفي در پيشكمي و  هاي به كار گرفتن شاخص
   .مختلف است

يت و ضروري بودن پركردن كيفي و كمي اوقات فراغت براي پذيري مناطق و شهرها و درك عميق اهم آسيب
اين مهم  .ي مناسب براي جامعه بزنندهاي دهد دست به طراحي برنامه ريزي اجتماعي امكان مي سالمت جامعه به برنامه

   .پژوهش و اثر سنجي است–مستلزم مطالعه 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391، سال دوم، شماره دوم، بهار )اي برنامه ريزي منطقه( جغرافيا پژوهشي –علمي فصلنامه    74

  تحقيق روش
ريزي  دي دانست زيرا از آن جا كه اهداف اصلي برنامهكاربر، در زمره تحقيقات بنيادي توان ميتحقيق حاضر را 

يابي صحيح فضاهاي گذران اوقات فراغت نيز به عنوان يكي از  مكان باشد ميآسايش و زيبايي ، سالمت، شهري
با  در اين پژوهش .ترين عناصر محيط شهري سهم زيادي در مطلوبيت و مطبوعيت فضا از نظر شهروندان دارد مهم

 ،آوري شده تحليلي و نيز مشاهدات ميدان اطالعات مورد نياز جمع، توصيفي ،هاي تحقيق اسنادي شاستفاده از رو
 هاي اطالعاتي ذخيره گرديده و سپس داده ه و در پايگاهشد ميمكاني موجود رقو هاي ها و داده دين معني كه نقشهب

   .است وارد پايگاه اطالعاتي شده و به عوارض نسبت داده شدهغير مكاني(توصيفي)
مديريت  –ها  دسترسي را تلفيق نموده و پس از طي مراحل ورود داده هاي نقشه map calculateبا تكنيك 

آن به صورت اطالعات جغرافيايي خواهد بود كه مراحل  ها خروجي سازي دادهتحليل و الگو، ها پردازش داده، ها داده
تجزيه –بندي  طبقه–با استفاده از اين روش امكان بازيابي .ايم انجام داده بعدي كار پژوهش را بر اساس اين اطالعات

ها  خروجي داده، نهايتا ضمن بررسي وضع موجود –به وجود آمده است ها  آن ها و حذف و اضافه و تحليل داده
   .دهند مناسب براي ايجاد فضاي گذران اوقات فراغت را نمايش مي هاي ي بوده كه مكانهاي توليد نقشه

  پيشينه تحقيق
يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از سيستم اطالعات چغرافيايي  مستقل مرتبط با مكان هاي پژوهش

GIS ما بر خالف كشورهاي پيشرفته تحقيقات روي آن انجام نشده است كه نشان دهنده  مبحثي است كه در كشور
  ها اشاره كرد: دي ازآنبه تعدا توان مي و باشد مينياز فراوان به تحقيق در زمينه مذكور 

 ونتايج حاصل ازمكاني شهر مرودشت با تاكيد بر فضاهاي گذران اوقات فراغت ، مطالعه فضايي)1386،(احمدي
 مرودشت ازشرايط نامناسب برخورداراست، اوقات فراغت درشهر هاي دادپراكنش مكان اين پژوهش نشان مي

گيري شخصيت فرهنگي با تأكيد بر  اغت و نقش آن بر شكلي گذران اوقات فر بررسي نحوه)1379،(انصاري مهابادي
نامه با رويكرد نظري مكتب فرهنگ و شخصيت به تفاوت  شهر تهران، اين پايان  دو دبيرستان دخترانه ارشاد و رضوان

). 1386(طالبي،پردازد ي طبقاتي و اقتصادي زياد مي آموزان دختر با فاصله گذران اوقات فراغت ميان دو گروه از دانش
 اين پژوهش آباد ساري كهن مطالعه موردي مجموعه ي اقامتي و تفريحي قريه فرح هاي اوقات فراغت در جوار نشان

   .پردازد با رويكرد معماري به بررسي گذران فراغت با تأكيد بر مفهوم فضا مي
 توصيف شهرمرودشت

درجه  30دقيقه تا15درجه و29دقيقه طول شرقي و30درجه و53دقيقه تا44درجه و 51شهرستان مرودشت بين
مساحت اين شهرستان برطبق  .در جنوب ايران و در شمال شرقي شهرستان شيراز قرار دارد يدقيقه عرض شمال 59و

اين شهرستان از طرف  .باشد ميكيلومتر مربع  7125از سوي وزارت كشور برابر 75آخرين تقسيمات كشوري سال
ب به شهرستان اقليد، از غرب به شهرستان اردكان، از طرف جنوب شرق شمال شرق به شهرستان آباده، از شمال غر

   .شود ريز و از جنوب به شهرستان شيراز محدود مييبه شهرستان ن
هاي صنعتي و  از لحاظ عملكردي فاصله نزديك شهر مرودشت با شهر شيراز و همجواري آن با مجموعه فعاليت
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 75   ...يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت مكان

ين قرارگيري در حاصلخيزترين دشت استان كه در برگيرنده مرودشت و همچن ،خدماتي موجود در محور شيراز
شهري استان فارس  ،باشد باعث گرديده اين شهر بعد از شيراز دومين مركز خدماتي حوزه متراكم روستايي نيز مي

اي است كه به  بالقوه هاي توانمنديل شهر مرودشت ار نظر موقعيت قرارگيري داراي يبا تمام اين تفاص قلمداد گردد
كه اين شهر از نظر سلسله مراتبي شهرها در رتبه پاييني قرار  د به بالفعل تبديل شود زيرا با وجود اينتوان ميراحتي 

يكي ار رسيدن به از طرف ديگر  .شود گرفته با اين حال دومين مركز توسعه استان بعد از شهر شيراز محسوب مي
  .عبور از اين شهر امكان پذير است تنها باال است(پرسپوليس)فرا ملي فع حترين آثار باستاني ايران كه در سط مهم

  مباني نظري
  تعاريف

آسايش، استراحت، آسودگي،  .2پرداختن به فراغت، .1گونه معني شده است ؛ در فرهنگ معين فراغت اين
  .مجال، فرصت .4وارستگي،، بي اعتنايي .3آرامش،

و استراحت، ضد گرفتاري از كار و مشغله، فراموش آسايش  :ات فراغت را چنين معرفي كرده استدهخدا اوق
  .كردن

 »آسايش و آسودگي از كار و شغل، بي تاب شدن و بي آرامي و ناشكيبايي و اضطراب«فرهنگ عميد فراغت را 
  .كند ميتعريف 

 داند كه به هنگام آسودگي از كار عادي، با شوق ي ميهاي فرهنگ الروس فراغت را سرگرمي، تفريحات و فعاليت
  .شود ميو رغبت انجام 
در طرفداري از فراغت  »حق تنبل بودن«مي پل الفارگ به نا ي فراغت با رساله علمي به مقوله هاي نخستين نگاه

منتشر نمود و 1899را به سال »ي فارغ از كار ي طبقه نظريه«در امريكا تورشتاين وبلن كتاب .كارگران اروپايي آغاز شد
ي فراغت در اروپا و امريكا  تجربي درباره هاي پژوهش1930و1920هاي در سال .هادجامعه شناسي فراغت را بنا ن

داند كه براي نيازهاي ضروري به كار گرفته  ت فراغت را بخشي از وقت روزانه مياپل وايز اوق .صورت گرفت
   .)7شود( گزارش ملي جوان : نمي

اي  ي است كه تا اندازههاي تجربهوها  رشته فعاليتاوقات فراغت د: كن گونه تعريف مي كاپالن اوقات فراغت را اين
و شركت كنندگان  گيرد ميي وقت آزاد شخص قرار  گرفته و در محدودهها  آن خود شخص تصميم به انجام يا كسب

ي فردي و اجتماعي  كاپالن بر اين نظر بود كه فراغت بايد از دو زاويه .كنند فراغت تلقي ميدر اين امور آن را اوقات 
 ي،نصارجامعه باشد(ا هاي يعني رضايت دروني فرد همراه با رضايت ديگري يعني ارزش .د بررسي قرار گيردمور

   .)22و21: 1382
  تاريخچه اوقات فراغت

انسان به چه دليل و از چه زماني دريافت كه بخشي از وقت خود را به فراغت بپردازد؟ پاسخ به اين دو سئوال از 
در ادبيات اوقات فراغت بيشتر به چگونگي گذران اوقات فراغت و  .فراغت استمباحث مبهم مطالعات اوقات 

   .عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است
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 دانيم مين هنوز .انساني پيشين بسيار محدود است هاي ي زندگي گونه ي شيوه اطالعات انسان شناسان درباره
آيا همزمان با  .اند كرده مي ا و سرپناه را چگونه سپريشكارگر وگردآورنده زمان باقيمانده از جستجوي غذ هاي انسان

ها به  آزاد انسان هاي ي براي زمانهاي رشد فرهنگ مادي و ابزار سازي، فرهنگ غير مادي نيز رشد نموده و فعاليت
سد تا ر اند؟ به نظر مي زماني را به عنوان وقت آزاد براي خود تعريف نموده بودهها  آن وجود آمده است؟ آيا اساساً

ي زمان  يم دربارهتوان ميدست نيايد، ن هب ...زماني كه اطالعات متقني از زمان پيدايش زبان، بازي، هنر و مذهب و
اي از ابهام باقي خواهد  به ديگر سخن زمان پيدايش فراغت در هاله .پيدايش اوقات فراغت سخني به ميان آوريم

تفريحي آن از دوران ماقبل تاريخ  هاي اوقات فراغت و فعاليتي  ) هرچند اطالعات درباره23: 1382،انصاري(ماند
   .رد پاي اوقات فراغت را تعقيب كرد توان ميناچيز است، اما در دوران تاريخي زندگي انسان 

، المپيك هاي بازي، پهلواني هاي انواع ورزش، ساالنه و ماهانه هاي جشن، خيالي هاي فرنگيس اردالن داستان
در  .شمارد اوقات فراغت در يونان باستان مي هاي را مصاديق فعاليت ...موسيقي و شعر و، ترتئا، ها نمايشنامه

عمومي  هاي آور و گرمابه كمدي وخنده هاي امپراطوري روم نيز مسابقات ورزشي، نبرد گالدياتورها، نمايش
   .كند مياوقات فراغت معرفي  هاي اليتعمخصوص روم را صور جديدي از ف

ژيمناستيك  .ترين فعاليت اوقات فراغت ورزش بوده است در مصر مهم .باستان مصر است هاي مدنيكي ديگر از ت
 هاي درمصر قديم زنان نيز در فعاليت .ي تفريحي داشت ي ديني و هم جنبه شد هم جنبه كه براي خدايان انجام مي

ي اقشار و طبقات  كه همه ترف ميمذهبي تفريحي به شمار  هاي رقص نيز يكي از فعاليت .ورزشي شركت داشتند
از تمدن ايران )24گزارش ملي جوان:(شد اي شغل و حرفه محسوب مي همچنين رقص براي عده .كردند را اجرا مي آن

 هاي دهد ايرانيان نيز ماند ديگر جوامع زمان آزاد خود را با فعاليت پيش از اسالم شواهدي در دست است كه نشان مي
ها و مراسم مذهبي آن در تمام  كه جشن رفت ميدين زرتشتي آئين پرتكلفي به شمار  .اند نموده متنوعي سپري مي
تولد و مرگ در ، وفور مناسك ازدواج .ي تفريحي نيز داشت ي ديني جنبه اين مراسم به جز جنبه .فصول سال برپا بود

ران وقت به تفريح و مراحل گذار هم به شكل آئيني و نمادين و هم با گذ هاي ايران حاكي از آن است كه جشن
 . . .رواج هنر، ورزش، صنايع دستي، شعر، قصه پردازي و قصه گويي، ديد و بازديد و .ه استشد ميسرگرمي انجام 

كه فرهنگ اسالمي نيز تأثيراتي بر  ضمن اين . .باشد ميغير منفعالنه  هاي بيانگر گذران فراغت مستمر با فعاليت
اي دارد و مدعي است كه براي هر لحظه از عمر آدمي  سالم به انسان توجه ويژها .ي گذران وقت ايرانيان داشت نحوه
 هاي در اين ميان تفريح و فراغت نيز فراموش نشده و مخصوصاً به فعاليت .اي به سوي تعالي ارائه داده است برنامه

ضمون نقل شده در اهميت اوقات فراغت، حديثي از امام صادق(ع) بدين م .اجتماعي و ورزش توصيه شده است
برداري كن و  ها بهره نيازي خود را فراموش منما، در دنيا از آن سالمت، نيرومندي، فراغت، جواني، نشاط و بي :است

   .هاي عظيم به نفع معنويات و آخرت خود استفاده نمايي متوجه باش كه از آن سرمايه
در  .مختلف با هم متفاوت بوده است اوقات فراغت طبقات هاي آيد كه فعاليت از متون ايراني چنين برمي

ه اما در عمل رفت ميهرچند از تفريحات مطلوب به شمار  قلمداد شده »بزرگان«قابوسنامه اسب سواري و شكار كار
ترين شكل گذران  در شهرهاي ايراني عمومي )32گزارش ملي جوان:(اند پرداخته بزرگان و بزرگ زادگان بدان مي
 .ي شهر بوده استها ها و خيابان مساجد، ميدان، فضاهاي عمومي شهر مانند بازارها اوقات فراغت گشت و گذار در
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ميدان در شهر اسالمي محل تجمع مردم، فروشندگان دوره گرد، گدايان، اعالم احكام حكومتي، مجازات محكومان 
  )42:1385هي،فكو(كرد متفاوت از جمله اوقات فراغت ايجاد مي هاي بود و بستري مناسب براي كاركرد ...و

  انواع اوقات فراغت
بندي نمود اگر مكان گذراندن اوقات فراغت را مبناي  بر اساس مباني گوناگوني تقسيم توان مياوقات فراغت را 

  :الت كلي را از يكديگر تفكيك كنيميم دو حتوان ميبگيريم  بندي تقسيم
 ،تماشاي تلويزيون ،مطالعه ،تگو با خانوادهي نظير گفهاي شود و به فعاليت زمان فراغتي كه در منزل سپري مي-1

   .شود مياختصاص داده  ...گوش دادن به راديو و
ورزشي و جسمي گرفته تا ، ها ها از فعاليت و طيف وسيعي از فعاليت شود ميزماني كه در خارج از منزل سپري -2

   .گيرد يرا در بر م، تئاتر و سينما، ديدار از اماكن ديدني و تاريخي و رفتن به موزه
  ارائه كرد:  توان ميبندي ديگري را نيز  از نظر زماني تقسيم

اوقات فراغت ساعتي: گاهي -2.: مانند وقتي كه فرد پشت چراغ قرمز متوقف شده استاي اوقات فراغت لحظه -1
ال در مدارس اي است كه ما بين دو زمان انجام كار ساعتي فراغت دارند به عنوان مث اوقات شرايط كار افراد به گونه

ها مختلف  يا فاصله بين سكانس شود ميدو نوبتي بخشي از زمان به دو نوبت درس جزء اوقات فراغت محسوب 
   .جزء اوقات فراغت كاركنان سينما محسوب كرد توان مينمايش فيلم را 

ترين  ه معمولييد كآ ايف روزمره زمان فراغتي حاصل مي: بعد از كار روزانه و انجام وظاوقات فراغت روزانه-3
اوقات فراغت هفتگي: در پايان هر هفته يك يا يك و نيم يا دو روز كامل  -4.شود مينوع اوقات فراغت محسوب 

   .شود ميتعطيلي وجود دارد كه بخش قابل توجهي از آن به اوقات فراغت اختصاص داده 
ان آن ايامي وجود دارد كه به تعطيالت : معموال در فصل خاصي از سال و يا ابتدا يا پاياوقات فراغت ساليانه -5

البته همه تعطيالت به اوقات  .كردي داردكشور ما ايام عيد نوروز چنين كارساليانه اختصاص دارد به عنوان مثال در 
اما به هر حال بخش اعظمي از آن  گردد ميفراغت اختصاص ندارد و بخشي از آن صرف انجام وظايف خاصي 

  .)12:1373،سعيدي رضواني(دده اوقات فراغت تشكيل مي
  اهميت اوقات فراغت

اشتغال مستمر و بدون وقفه فكري و عملي  .اوقات فراغت تضمين كننده سالمت و بهداشت رواني انسان است
و در  دهد مي به گونه اي كه فرد نشاط و سر زندگي خود را از دست .گردد ميموجب خستگي جسمي و ذهني 

در اين شرايط برخورداري از يك برنامه  .شود ميياري از اختالالت رواني موجب مواقعي زمينه را براي بروز بس
ذهني و حفظ  هاي ترين گام در پيشگيري از آسيب بيني فرصتي آزاد و فارغ از كار موظف اولين و مهم جامع و پيش

اني كه به عللي در آموز ريزي شده از اوقات فراغت حتي براي دانش استفاده مطلوب و برنامه .بهداشت رواني است
و قدرت  گردد ميبهداشت رواني  هاي اند باعث نشاط و سر زندگي كه يكي از شاخص از دروس تجديد شده بعضي

بستر مناسبي  كه اوقات فراغت همواره دهد ميمطالعات نشان  .يابد مي ها افزايش يادگيري و نگاهداري ذهني در آن
د فارغ از توان ميهن انسان به فعاليت موظفي مشغول نيست لذا چون ذ .هاست ها و نوآوري براي بروز خالقيت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391، سال دوم، شماره دوم، بهار )اي برنامه ريزي منطقه( جغرافيا پژوهشي –علمي فصلنامه    78

انديشد و در  از پيش طراحي شده به مسائل مورد عالقه خود بپردازد انسان در اوقات فراغت آزادانه مي هاي قالب
تراعات ها و اخ و همين خمير مايه نوآوري گيرد ميند از تفكر خالق بهره ا حل مسائلي كه در حوزه شناختي او مطرح

  .)32:1383فكوهي،(بشري است
  وامل تاثيرگذار بر اوقات فراغت ع

مستقل و جداي از ساير نهادهاي اجتماعي  توان ميدر حيات اجتماعي اوقات فراغت و نحوه گذران آن را ن
را بتواند راه و مسير خود  ها يك سلسله روابط و مناسبات متقابلي وجود دارد تا اين پديده دانست بلكه بين آن

گذار توانند بر اين موضوع تاثير مياز جمله نهادهايي كه  .بازكرده و ادامه دهد و خود را به عنوان نهادي استوار سازد
   .باشد ميحكومت و از بعد اقتصادي كار ، مذهب ،و پرورش آموزش، باشند خانواده

سايل ارتباط جمعي تغيير و آوري علوم ارتباطات موجب شده تا به مرور زمان و توسعه و پيشرفت دانش و فن
ميل و اشتياق شهروندان در اوقات فراغت براي ، با پيدايش هنر هفتم يعني سينما .تكامل قابل توجهي پيدا كنند

استفاده از آن فوق العاده افزايش يافت و با گذار از مكاتب كالسيك به سوي رئاليسم روز به روز به دامنه تماشاگران 
–اما ديري نپاييد كه با ظهور تلويزيون و پذيرش آن از سوي خانواده  .را قرباني خود ساخت خود افزوده و هنر تئاتر

سينما هم روز به روز قرباني آن شد و مخاطبان و تماشاگران خود را به اجبار به تلويزيون واگذار كرد چون 
گذاري اين وسيله ارتباطي ن تاثيرميزا .ستند به راحتي اوقات فراغت خود را پر نمايندتوان ميشهروندان از اين پس 

هايي مانند قدرت تلويزيون به رشته تحرير در آمد و نظرياتي همچون دهكده جهاني مطرح  آنچنان زياد شد كه كتاب
مختلف متعدد پخش كه متكي به بخش خصوصي است  هاي امروزه در كشورهاي پيشرفته وجود شبكه .گرديد

   .ها و طبقات و يا اقشار گوناگون را با اهداف متفاوت مخاطب خود سازند گروه –توانسته با ايجاد فضاي رقابت 
هاي مختلف سني و جنسي را به سوي خود فرا خوانند و  ) گروهها مطبوعات قادرند از بين باسوادان (تحصيل كرده

است بخشي از هاي گوناگون توانسته  ها و تبيين ديدگاه ها با توجه به حضور بخش خصوصي در آن تنوع و تعداد آن
   .اوقات فراغت را به خود اختصاص دهد

رشد جمعيت جوان  .در جامعه ما تحوالت دو سه ساله اخير باعث شور واشتياق خوانندگان مطبوعات شده است
كشور ما از يك طرف و توجه به جوانان پس از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري از طرف ديگر و به تبع 

يفي مطبوعات در سه سال اخير جايگاه مطبوعات را در پر كردن اوقات فراغت جوانان رشد و گسترش كمي و ك
كنند و حتي در برخي از  ارتقاء بخشيده است به طوري كه شاهديم امروزه جوانان از مطبوعات استقبال زيادي مي

   .زنند مطبوعات قلم مي
  شناسي اوقات فراغت آسيب

هاي مختلف  خود گروه هاي ريزان بايد در برنامه برنامه .سن ندارد اوقات فراغت بخشي است كه اختصاص به يك
سني از كودكي تا كهنسالي را مد نظر قرار دهند ولي آنچه بيش از پيش در جامعه ما بويژه در فصل تابستان عامل 

يت پركردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است كه گاهي بدون هر گونه فعال گردد ميدغدغه خاطر بسياري 
 –راديو  هاي جذابيت كم برنامه .ها را از دست دهند ها و زمان مفيدي اين فصل را بايد طي نمايند و بهترين فرصت
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اي بودن و يا بيان ضعيف و ناقص واقعيات جامعه و همچنين كمتر  تلويزيون و سينما به علت بعضا تكراري و كليشه
   .فراهم ساخته است اي اين گروه سنيبيشتر را بر موجبات بيكاري . . .به مسافرت رفتن و

تحقيقات درباره انحرافات و بزهكاري حاكي از آن است كه وجود بيكاري و ازدياد ساعات فراغت از كار از 
جمله عوامل تاثير گذار بر اين موضوع است اگر چه تا كنون كوشش شده است كه يك نظريه جامع در خصوص 

لذا  .كي از آن است كه تا كنون در اين خصوص موفقيتي حاصل نشده استبزهكاري ارائه شود ولي واقعيت امر حا
ميزان ارتكاب جرم متاثر از دو نوع  . .اند اي از واقعيت امر بزهكاري را تبيين نموده كليه نظريات ارائه شده فقط گوشه

يكاري يا از دست يكي از عوامل خارجي ب .يا خارجي باشد اول عوامل ذهني و دروني دوم عوامل عيني عوامل مي
دادن شغل مورد نظر و نيز كاهش شانس به دست آوردن شغل مناسب است شايد بتوان از مقايسه ميزان ارتكاب 
جرم با فصول مختلف سال به خصوص در اين گروه سني اين نتيجه را گرفت كه بيكار شدن جوانان و نوجوانان در 

ارتكاب به جرم و  هاي د زمينهتوان ميآنان  هاي مناسب از توانايي تابستان و نداشتن برنامه مدون و دقيق جهت استفاده
  )38:1383فكوهي،(يا بزهكاري را فراهم سازد

  اوقات فراغت در شهرفضاهاي ضرورت مكانيابي 
، از در دور تسلسل، فعاليت روزمره انسان امروزي .زندگي شتابان امروز فرصت تفكر را از انسان سلب كرده است

صرف تجديد قوا براي شروع مجدد اين دور باطل هاي باقيمانده نيز  ار و بالعكس گرفتار آمده و زمانمنزل به محل ك
   .گردد مي

از طرف ديگر هدف وجودي فضاهاي شهري نيز تكميل كننده اين بحث بوده و هيچ گونه گشايشي بوجود 
   .صي طرح شده استهر فضا نيز به منظور خدمت خا، آورند زيرا با غلبه تفكر عملكردگرايي نمي

منظور  .هاي انسان امري ضروري است خواني مفهوم اوقات فراغت و اضافه كردن آن به اجزاي فعاليتامروزه باز
 .باشد ها نمي ها و امثال اين نوع فعاليت تماشاي ويترين مغازه، ما از اوقات فراغت تماشاي تلويزبون در منزل

هايي است كه از روي نياز  بلكه منظور فعاليت، فراغت نام ندارد شود مي هايي كه از روي عادت روزمره انجام فعاليت
جامعه و نظام ، كرد ورده ميآها را بر كه خانواده نيازهاي انسان، امروزه بر خالف گذشته .گيرد دروني انسان انجام مي

 .ش كمرنگ تر شده استها را تكفل كرده و نقش خانواده در هدايت و پرور اجتماعي آن بسياري از وظايف خانواده
امروز  .هاي نسل كنوني اهميت دو چنداني پيدا كرده است لذا نقش نهادهاي اجتماعي جهت پربار كردن فعاليت

ترين ضربه  بزرگ .تلويزيون اشاره كرد، پارك، توان به سينما كند كه مي ها را تعيين مي جامعه نوع اوقات فراغت انسان
وظيفه  .باشد ترين شكل آن مي ها به بيهوده فراغت و هدر دادن زمان انسانكشتن اوقات ، تمدن جديدبه انسان

هاي  براي انسان، ريزان شهري ارائه تعريفي جديد از اوقات فراغت و طرح و خلق فضاهاي آن و برنامهدانان  جغرافي
اسايي اوقات فراغت ترتيب با در اختيار گذاردن فرصت به نسل كنوني جهت بازشن بدين .خسته از كار روزمره هستند

  .)41:1386احمدي،( ايم برداري قدمي كوچك در جامعه برداشته و ترغيب به بهره
نمي گذرند و تمايل ها  آن ي كه مردم از كنارهاي ي هستند كه در مكانهاي اصوال بدترين فضاهاي داراي مشكل آن

   .)87:1389،سعيد نيا(به چنين كاري ندارند قرار دارند
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  يابي فضاهاي عمومي بايد رعايت شوند به شرح زير است : ر مكانمعيارهايي كه د
طق شهري مراكز ناحيه و منا –: كاربري فضاي عمومي بايد در مراكز شهري اعم از مراكز محالت مركزيت -1
   .يابي شوند مكان
، محله، همسايگي هاي كردي خود بر حسب واحدعمومي بايد متناسب با موقعيت كارسلسله مراتب : فضاهاي  -2

   يابي شوند. ناحيه و منطقه مكان
دسترسي :هر يك از فضاهاي عمومي بايد از چهار سو به شبكه ارتباطي دسترسي داشته باشد تا بدين طريق هم -3

امكان جذب جمعيت بيشتر فراهم شود و هم امكان نظارت اجتماعي و امنيت افزايش يابد در عين حال امكان 
(سعيد ت براي رهگذران از چهار سو فراهم باشدزيباي فضاهاي گذران اوقات فراغ هاي هبرداري ديداري از جلو بهره
  .)88:1389،نيا

  ها توصيف وتبين يافته
  مراحل انجام كار 

آوري شده شامل  جمع هاي داده .شوند آوري و براي ورود به كامپيوتر آماده مي در مرحله اول اطالعات جمع
در مرحله دوم  .دهند هستند كه منابع داده را تشكيل ميغير فضايي(توصيفي) هاي و دادهفضايي(مكاني) هاي داده

مرحله  .باشد دهي اطالعات مي در مرحله سوم مديريت و سامان .شوند آوري شده وارد كامپيوتر مي اطالعات جمع
كه اين ، غرافيايياطالعات ج هاي چهارم شامل تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از توابع تحليلي موجود در سيستم

   .فرآيند به تفضيل شرح داده خواهد شد
  و توصيفي فضايي(مكاني) هاي آوري اطالعات و داده جمع

 .و غير مكاني X,YدرمحيطGIS مكاني هاي باشد كه عبارتند از داده پايگاه داده متشكل از دو نوع داده مي
  ي هستند كه داراي مختصات:هاي مكاني يا فضايي داده هاي داده

  :مكاني عبارتند از  هاي در اين تحقيق داده باشند ميبر روي زمين 
نقشه رقومي كاربري اراضي شهر مرودشت  -1

5000

1  
  ها  نقشه رقومي شبكه بندي معابر و خيابان-2
  نقشه موقعيت مكاني مراكز آموزشي -3
  نقشه موقعيت مكاني مراكز بهداشتي -4
  اكز مسكوني نقشه موقعيت مكاني مر-5
  نقشه موقعيت مكاني مراكز گذران اوقات فراغت -6

شوند ولي  اي وارد مي مكاني كه در پايگاه داده هاي توصيفي و يا غير فضايي مشخصات مربوط به داده هاي و داده
  توصيفي عبارتند از : هاي در اين تحقيق داده باشند ميخود از نوع مكاني ن

   .ها سرانه، ل اطالعاتي در مورد تراكم جمعيت، وسعتطرح تفضيلي شهر مرودشت شام -1
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 81   ...يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت مكان

هاي  همجواريو ها و تناسبات  ويژگي، يابي استانداردهاي مربوط به مراكز گذران اوقات فراغت (ضوابط مكان -2
  )اين كاربري

  وارد كردن اطالعات به كامپيوتر
 Auto desk mapمكاني در محيط اطالعات .شوند آوري شده وارد كامپيوتر مي در مرحله دوم اطالعات جمع

ها به كامپيوتر را رقوم كردن  روش وارد كردن نقشه گيرد ميالزم در آن صورت  هاي وارد و تغييرات و ويرايش
ها روش رقوم كردن بر روي صفحه  مختلفي وجود دارد كه يكي از آن هاي ها روش گويند براي رقومي كردن نقشه مي

شهري به صورت رقومي موجود بود نياز به انجام چنين كاري به  هاي حاضر نقشه نمايش است از آنجا كه در تحقيق
   .وارد و ويرايش گرديدندArc GIS9.2وجود نيامد و اطالعات توصيفي نيز در محيط نرم افزار 

 مديريت و ساماندهي اطالعات

اين مرحله شامل ساخت  .دشون ها براي تجزيه و تحليل آماده مي اي است كه درآن داده ها مرحله مديريت داده
ها مجددا  بعد از خطا گيري كامل نقشه .باشد ها مي تعيين مختصات زميني براي نقشه، ها ويرايش داده، توپولوژي

ها براي تجزيه و تحليل آماده  تعريف گرديد و با انجام اين كار دادهArc info9.2ها در محيط  توپولوژي براي داده
   .گرديد

  عاتياطال هاي تهيه اليه
گوناگوني هستند از اين  هاي مورد نياز بر اساس اهداف اين پروژه داراي ساختارهاي متفاوت با قابليت هاي داده 

عات به جهت تجزيه و تحليل اطال)GRID FILESو رستري(برداري(خط و سطح) با ساختار هاي حيث داده
بديهي  .شود ميتحليلي خوانده  هاي بعد دادهكه از اين به  شوند كار گرفته مي هام بصورت جداگانه و همچنين تو

 ANALAYSIS INDEX OVERLAY MODEL(مكاني در اين رساله هاي است كه در ساخت مدل

&spatial(ها بستگي دارد  ميزان كيفيت و به روز بودن آن، ها و دقت آن به اين داده  
 يابي اطالعاتي مورد نياز براي تجزيه و تحليل مكان هاي تهيه اليه

يابي و توزيع فضايي مراكز خدمات گذران اوقات  توجه به مطالب ذكر شده بر اساس هدف رساله كه مكانبا 
كاربري اراضي  هاي ها با توجه به يكسري معيارها و شاخصكه اين فضافراغت در شهر مرودشت است الزم گرديد 
اطالعات مكاني ، تعداد خانوار، معيتاطالعات توصيفي نظير تعداد ج، مورد بررسي قرار گيرند براي چنين ارزيابي

هاي  گذار در اين مراكز نظير كاربريهاي تاثير شامل موقعيت فضاهاي گذران اوقات فراغت مطالعه و تمام كاربري
اطالعاتي  هاي به اليه)GIS(هاي تكنيك  مندي تهيه گرديده و با استفاده از توان . . .بهداشتي وآموزشي و مسكوني و

يابي كاربري مراكز گذران اوقات فراغت  تبديل شده و تاثيرات متقابل هر كدام از پارامترها در مكان مورد نياز تحليل
  يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت گرفته شده است عبارتند از : پارامترهايي كه براي مكان گرفتمورد سنجش قرار 

نزديكي با فضاهاي  -3فراغت موجودگذران اوقات  هاي فاصله از مكان-2ارتباطي هاي دسترسي به شبكه -1
  نزديكي به مراكز آموزشي -5نزديكي با مراكز بهداشتي -4مسكوني
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  اطالعاتي بر اساس فاصله از معيارها : هاي گذاري اليه ارزش
ها با فاصله و زمان سنجيده  ها هستند نوع دسترسي يابي كاربري ها در مكان ترين مولفه دو مولفه فاصله و زمان مهم

شوند چگونگي دسترسي به خدمات شهري مورد نياز  گيري آسايش محسوب مي اين دو عامل واحد اندازه ودش مي
بر همين )30:1381،(زياري شود ميمهم آسايش تلقي  هاي ي مزاحم و ناسازگار از مولفهها ساكنان و دوري از كاربري

بندي بر اساس  ه و طبقهذار صورت گرفتگتي بر اساس فاصله از عوامل تاثيراطالعا هاي گذاري اليه اساس ارزش
ي متناسب با فضاهاي گذران اوقات فراغت هر چه ها متر در نظر گرفته شده و كاربري50رها بر حسببفاصله مع

اين  .گيرند فاصله كمتري داشته باشند امتياز بيشتري و هرچه فاصله بيشتري داشته باشند امتياز كمتري مي
ها  بنديذكر است امتياز به شده است الزم در نظر گرفته)10-1جا( عمومي كه دراينساس يك مقياس گذاري بر ا ارزش

   .گرفته است ان اوقات فراغت صورتبر اساس نظر كارشناسان فضاهاي گذر
  حسب فاصله بر هاگذاري اليهارزش :1شماره جدول

فضاهاي گذران   فاصله(متر)
  اوقات فراغت

  شبكه ارتباطي  فاصله(متر)  مراكزآموزشي  مراكزبهداشتي  مراكزمسكوني

0 -50  10  1  1  1  0 -10  1  
50 -100  9  2  2  2  10 -20  2  
100 -150  8  3  3  3  20 -30  3  
150 -200  7  4  4  4  30 -40  4  
200 -250  6  5  5  5  40 -50  5  
250 -300  5  6  6  6  50 -60  6  
300 -350  4  7  7  7  60 -70  7  
350 -400  3  8  8  8  70 -80  8  
400 -450  2  9  9  9  80 -90  9  
450 -500  1  10  10  10  90 -100  10  

  يافته هاي پژوهش :منبع        

  ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت برايها  آن ها و ميزان تناسب گذاري كاربريارزش
ها الزم است  دادن به كاربري براي تهيه نقشه مناسب زمين به منظور تبديل به فضاي گذران اوقات فراغت اهميت

اين الزم است كه به اين ز تناسب بيشتري برخوردارند بنابري ها تاثير گذارتر و اولي در اين ميان بعضي از كاربر
بهاي بيشتري داده شود به عنوان مثال و بر اساس نظر كارشناسان فضاهاي شهري زمين ها در  ها ارزش و كاربري

و بر عكس فضاهاي  باشند ميارتباطي از ارزش بيشتري برخوردار  هاي آموزشي و شبكه، بهداشتي، فضاهاي مسكوني
   .باشند مينزديك به مراكز فضاهاي گذران اوقات فراغت موجود از اهميت و امتياز كمتري برخوردار 

  ارتباطي هاي اليه دسترسي به شبكه
چرا كه دسترسي  .آيد دسترسي سريع و به موقع از نيازهاي جايابي فضاهاي گذران اوقات فراغت به حساب مي

   .يابد ميتي داشته و احتمال باال رفتن استفاده كنندگان از اين مراكز افزايش به اين مراكز اهميت حيا
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 83   ...يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت مكان

  اليه مراكز مسكوني
باشد چرا كه عدالت  يابي مراكز گذران اوقات فراغت پوشش قرار دادن اكثريت جمعيت مي يكي از اهداف مكان

اقل اكثريت جمعيت از مزاياي  كه نه فقط طبقه خاصي از جمعيت بلكه تمامي يا حد كند مياجتماعي ايجاب 
ز بهتر و كزايش تراكم جمعيت موقعيت اين مرابنابراين با اف .مند شوند حياتي بهره هاي خدمات رساني چنين كاربري

مراكز  ها در نزديكي به منظور استفاده بيشتر جميعت هر چه اين مكان .شود ميبا كاهش تراكم از اهميت آن كاسته 
   .ر استمسكوني تاسيس گردد بهت

  مراكز آموزشي
د در پرورش جسمي و توان ميگذران اوقات فراغت در همجواري با فضاهاي آموزشي  هاي قرار گيري مكان

  .روحي دانش آموزان كمك كند
 حريم فضاهاي گذران اوقات فراغت يهل

اين عدم رعايت ، هاست يكي از مشكالت شهرهاي امروزي در كشور ما عدم رعايت شعاع عملكردي كاربري
گيرند و بالعكس مناطقي داراي پوشش  ي از شهر تحت پوشش اين عملكرد قرار نميهاي معيار باعث شده كه بخش

ها سرويس  ند به نحو احسن از خدمات كاربريتوان ميي فاقد پوشش نهاي شوند به همين دليل بخش مشترك مي
ري از چنين معضلي رعايت شعاع عملكردي جهت جلوگي .مند گردند دهنده همانند مراكز گذران اوقات فراغت بهره

ريزي  شعاع عملكرد مراكز گذران اوقات فراغت بر اساس معيارهاي موجود در كتب برنامه .ها ضروري است آن
   .متر در نظر گرفته شده است كه در اين پژوهش اعمال شده است500كاربري اراضي شهري حدود

  SPATIAL ANALYSTاطالعاتي با استفاده از  هاي همپوشاني اليه
ها بايستي با  دهي به آن ها و همچنين وزن يكسان و تعريف كالس cell sizeاطالعاتي با هاي پس از تهيه اليه

هاي مناسب براي ايجاد فضاي  وزن دار با هم تركيب شوند تا نقشه نهايي مكان هاي استفاده از يك روش مناسب اليه
   .) استفاده شده استها ظور(همپوشاني كردن نقشهدست آيد براي اين من هگذران اوقات فراغت ب

ها و وارد كردن وزن هر اليه و وزن هر كالس كه در مجموع وزن همه  سپس بعد از مشخص كردن تعداد كالس
خواهيم تجزيه و تحليل با توجه به آن انجام شود انتخاب كرده و بعد  اي را كه مي درصد شود محدوده100ها بايد اليه

و نقشه مناسبت  شود ميو بعد از آن مدل اجرا  شود مياليه نهايي يك دياگرام از روند مدل ترسيم  گذاري از اسم
  .)105-104،ص:7، 6نقشه شماره(زمين براي ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت بدست آمد

  براي ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت:ها  آن شهري بر اساس ميزان تناسب هاي بندي زمين طبقه
بهداشتي و  –آموزشي–ها در نزديكي با مراكز مسكوني اين نوع مكان با درجه تناسب خيلي خوب : هاي ينزم -1

فضاهاي گذران اوقات فراغت  چنين از شعاع عملكردها ناسازگار و هم شبكه ارتباطي هستند و از كاربري
ها  اين زمين .) فاصله دارند . . .مراكز جهانگردي و –فضاهاي ورزشي  –مساجد  –فضاهاي سبز –ها  موجود(پارك

  به خود اختصاص داده است 5و4بيشترين درصد را در ناحيه
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ها نيز در داخل محدوده شهر قرار دارند و نزديك  ها و زمين با درجه تناسب خوب :اين نوع مكان هاي زمين -2
هاي گذران اوقات بهداشتي هستند هم چنين از شعاع عملكرد فضا –آموزشي –مراكز مسكوني  –به شبكه ارتباطي 

كه شامل  دهد ميدرصد كمتري ار فضا را به خود اختصاص 5و4اين محدوده نسبت به ناحيه .باشند ميفراغت دور 
  .مي باشد1و3نواحي

با درجه تناسب متوسط: به داليل زير اين نوع زمين ها براي ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت  هاي زمين-3
 -4عدم دسترسي به شبكه ارتباطي -ري با فضاهاي گذران اوقات فراغت موجود بهم جوا -:الف شود ميپيشنهاد ن

با درجه تناسب ضعيف و بسيار ضعيف: اين نوع فضاها نيز به دليل فاصله و شعاع عملكردي زيادي با  هاي زمين
   .شود مياوقات فراغت پيشنهاد ن هاي سازگار با مكان هاي كاربري

  ا واقعيت زمين :تطبيق نتايج الگوي مكان يابي ب
ترين مسائلي كه پس از انتخاب و مكان يابي به وسيله سيستم اطالعات جغرافيايي بايد مورد توجه قرار  از مهم

؟ براي بررسي واقعيت و شرايط منطقه تطابق داردگيرد بررسي اين موضوع است كه مناطق تعيين شده تا چه حد با 
يابي شده را نشان دهد و در  د درستي و نادرستي مناطق مكانتوان ميي اين موضوع انجام بازديدها و مطالعات ميدان

به منظور تطبيق نتايج به دست  .صورت عدم امكان مطالعات ميداني نظر خواهي از كارشناسان بومي مفيد خواهد بود
د مطالعه نقشه يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با واقعيت موجود در منطقه مور آمده از الگوي ارائه شده در مكان

نعكس ممذكور در نقشه ارزش گذاري فضايي كاربري اراضي موجود آن تعبيه شده و نتايج به دست آمده الگوي 
ضعيف و خيلي ضعيف ، متوسط، خوب، منطقه را به پنج طبقه خيلي خوب هاي شده است اين نقشه تناسب زمين

 يابي تاثير داده ليه پارامترهايي كه در فرآيند مكانتقسيم كرده است كه طبقات خيلي خوب وخوب با در نظر گرفتن ك
   .شوند اند براي ايجاد فضاي گذران اوقات فراغت انتخاب مي شده
  گيرينتيجه

، موجود در سطح شهر براي ايجاد فضاي گذران اوقات فراغت به صورت خيلي خوب هاي بندي مكان طبقه
ها خيلي  ي كه درجه تناسب آنهاي بندي زمين اين طبقهضعيف و خيلي ضعيف انجام گرفته است در ، متوسط، خوب

انتخاب شده را با  هاي اند را براي ايجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت انتخاب و سپس مكان خوب و خوب بوده
انتخاب شده با  هاي پس از مقايسه مكان .ايم نقشه كاربري اراضي شهري موجود در شهر مرودشت مقايسه نموده

مناسب براي ايجاد فضاي گذران اوقات فراغت تناسب زيادي با  هاي شهري مشخص شد كه زمينكاربري اراضي 
آموزشي و از ، بهداشتي، نزديكي به مراكز مسكوني ارتباطي هاي كاربري اراضي دارند اين مكان ها در نزديكي شبكه

ها و  پارك، فضاهاي سبز، يمراكز فرهنگ، (مساجدفضاهاي گذران اوقات فراغتي موجودپارامترهاي ديگري مانند 
  ) .مراكز جهانگردي فاصله مناسبي دارند

گذاري هر كدام از اين پارامترها بر  از آن جا كه در اين پژوهش با پارامترهاي متفاوتي رو به رو هستيم و ارزش
ت ها موجود در سطح شهر براي ايجاد فضاي گذران اوقا حسب فاصله و هم چنين تعيين ميزان تناسب كاربري

فراغت نياز به زمان طوالني و دقت فراوان دارد و با توجه به اين كه خاصيت اصلي سيستم اطالعات جغرافيايي در 
ترين شكل با پردازش  ترين زمان و دقيق جامع نگر اين است كه در كم هاي ارزشيابي چند منظوره و تحليل
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گزيني  د در مكانتوان ميستم ن استفاده از اين سيسازد بنابراي گيري قطعي را ممكن مي شمار تصميم پارامترهاي بي
   .دقيق و جامع نگر فضاهاي فراغت شهري به ما كمك فراواني نمايد

مناسبي را براي ايجاد فضاي  هاي در منطقه مورد مطالعه با تجزيه و تحليل پارامترهاي ذكر شده توانستيم مكان
   .گذران اوقات فراغت انتخاب كنيم

  پيشنهادات
  ات خردپيشنهاد

  :شت قابل اجرا مي باشد عبارتند ازدر سطح شهر مرودكه اين بخش از پيشنهادات 

(با توجه به در نظر گرفتن ث فضاهاي گذران اوغات فراغت جديدبا توجه به نياز شهر مرودشت به احدا -1
به دليل عدم شرق  هاي به ترتيب اولويت مناطق و قسمتها) ي آينده براي احداث اين مكانجمعيت هاي سرانه

رو هستند اين مناطق در  هبتوسعه رو هاي توسعه در آينده نسبت به ساير مناطق شهر كه با محدوديت هاي محدوديت
   .گيرند براي احداث فضاهاي گذران اوقات فراغت درجه اولويت قرار مي

 كنيك العاده ت فوق هاي استفاده از قابليت - GIS2يابي  ريزي مكان و تحليل فضايي در برنامه

گزيني مراكز گذران اوقات فراغت در افزايش دقت تعيين  در نظر گرفتن كليه پارامترهاي مختلف موثر در مكان -3
بنابراين در نظر ، باالخص آنكه هر پارامتري به نسبت اهميتي خاص در اين مقوله دارد، مكان بهينه بسيار مهم است

   .دهد ميتري به دست  طميناناي قابل ا گرفتن اين اهميت نسبي در نهايت نتيجه
   .ايجاد يك پايگاه داده مكاني و آماري در شهر مرودشت تحت مديريت و نظارت شهرداري مرودشت -4
همه شهروندان بتوانند اي كه  ه توزيع عادالنه فضاي گذران اوقات فراغت در سطح شهر به گونهاهميت دادن ب -5

   .ه استفاده نماينداقل هزينترين زمان و حد ها در كماز اين فضا
   .فضاهاي شهري هاي ها و محدوديت مندي توانلحاظ نمودن  -6
   .فرهنگ، مسائل اجتماعي و اقتصادي منطقه مورد مطالعه، توجه به جمعيت -7

  پيشنهادات كالن
تيك اي سيستما گذاري براي تهيه برنامه (توجه به سياستريزي شاخص برنامه هاي ها با توجه به ويژگياين پيشنهاد

نظارت ، اجرا، يابي مكان، )ها عيني و ملموس و پديده هاي (توجه به جنبهطرح ريزي، و منظم براي رسيدن به اهداف
  و مديريت ارائه شده كه عبارتند از :

سالمتي ، مطلوبيت، كارايي، آسايش، (سازگاريريزي كاربري اراضي يابي در برنامه توجه به معيارهاي مكان-1
   .)نيواستانداردهاي ايم

يابي فضاي گذران اوقات فراغت مانند  بروز در تجزيه و تحليل اطالعات و مكان هاي استفاده از ابزار و روش-2
   .سيستم اطالعات جغرافيايي

 هاي بررسي اثرات اجتماعي و رواني فضاهاي گذران اوقات فراغت و توجيه و تبيين آن براي كارشناسان طرح-3
   .شهري
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بود  پژوهشيابي مراكز گذران اوقات فراغت از مشكالت اين   بط مدون دقيق جهت مكاننبود معيارها و ضوا-4
و ، ارائه يك شرح مدون از استانداردها، ها نيز مصداق دارد لذا با توجه به اين معضل كه در رابطه با ساير كاربري

  .گردد ميشهري پيشنهاد  هاي گزيني كاربري معيارهاو ضوابط مكان
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