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 اهواز شهر کالندر  یفراغت فضاهای سفر تولیداحتمال  تحلیل
 ن اهوازچمرا یددانشگاه شه یشهر یزیر برنامهو  یاجغراف یاراستاد -*چشمهده محمدی مصطفی

 چمران اهواز یددانشگاه شه یشهر یزیر برنامهو  یاجغراف یاردانش -سجادیان ناهید

 چمران اهواز یددانشگاه شه یشهر یزیر و برنامه یاجغراف یمرب -شجاعیان علی

 ن اهوازچمرا یددانشگاه شه یشهر یزیر برنامهو  یاارشد جغراف یکارشناس -یصرینرگس ق

 

 16/30/6031 :پذیرش تاریخ  61/30/6031: دریافت تاریخ

    

 چکیده
 یچگونگ ،کار مفهوم در یو دگرگون ینیدر شهرنش یادیبن تغییرات ،یراخ ۀده چند طول در

 یا گونه به. است شده لیدتب یجوامع بشر یاتیح یها ضرورتاز  یکیگذران اوقات فراغت به 

 یصلا های یکاربراز  یکی عنوان به یفراغت یفضاها یجادا ،جدید بندیکه در ضوابط منطقه

 -یفیو از نظر روش توص یکاربرد ،هدف اساسپژوهش حاضر بر. شده است یرفتهشهر پذ

 از استفاده با است شده سعی مطالعه این در. است نظری-یکاربرد ،ماهیت اساسبر و تحلیلی

فراغت  یفضاهاسفر به  یداحتمال تول Arc GISافزار نرم یطمح در Huff احتماالتی مدل

 بینی یشپاهواز محاسبه و  شهر کالندر سطح  فضاها ینا یعدر ارتباط با جاذبه و توز ،یشهر

موضوع  ینا .است شهر در فراغتی امکانات توزیع در تعادل ننبود ،بیانگرپژوهش  نتایج. شود

در شهروندان  یرفتار فراغت ،منظر این از و دهش منجر در سطح شهر ییتعادل فضا نبود به

 های یکاربر که دهد یمنشان  ها یافته. است کاربری هر توزیع چگونگی از یتابع ،مناطق سطح

سفر و  یداحتمال تول ینبا باالتر ترتیببه ورزشی فراغتی، -یسبز، اجتماع یفضا یفراغت

 ینکمتر ،یتدرنها .دارد یکمتر ۀجاذب ترتیببه یفراغت -یو آموزش یحیتفر های یکاربر

 گرفتننظردر بدون حتی شهر این. دارداختصاص  یخیتار های یکاربرسفر به  یداحتمال تول

 .است ههمواجشهر  در یفراغت یبا کمبود فضاهاهمواره  ،و آلوده یصنعت یشهرها ةویژ شرایط

در  ،یزیر برنامهو  گذاری یاستس برای ییمبنا یو کاربرد یعلم یها پژوهش گونهاین ،رو ینا از

 .خواهد بود فضاها ینآگاهانه ا یریتموجود و مد یتجهت بهبود وضع

 

 .Huffمدل  ،شهر اهواز کالن ،فراغتی فضاهای فراغت، ی،مکان یعتوز: یدیکل یها واژه
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 مقدمه

 یو کاربرد یلیتحل یها پژوهشموضوعات و  یسو به یفیتوص یایاز جغراف یاعمده ییراتشاهد تغ ،نوین جغرافیای اساس

: 6031 ،استعالجی) است یادراک رفتار یایو جغراف یکم های یکتکنبر  یدتأکبا  کاربردی، جغرافیای موجود رویکرد .است

 یاسی،س یخی،رابعاد تا با یدهپد ینا .است داشته خود هرا به همرا یادیز انبیج و بنیادی مسائل یشههم ،ینیشهرنش (.611

از  یکیبه  امروزه ؛است طمرتب محیط در انسان حضور فیزیکی تبلورو  ییکه تجسم فضا یو اقتصاد یاجتماع ی،فرهنگ

ر ارتباط با علت وجود و را د یا تازه یها پژوهشو  مسائل هرروزو  شده  یلتبد یو عملکرد یکالبد یفضاها ترین یچیدهپ

فراغت  یرا برا یزمان ،کار یمتقسو  یتهحاصل از مدرن رفشا(. 13: 6036 اوت، سی)سازد  یمخود مطرح  یاتح سازوکارهای

 یراز ؛کند یرونرا از تن خود بکار  یکه خستگ دهد یمفرصت  یمدرن به آدم ۀجامع در فراغت اوقات. سازد یم یضرور

ارتباط  ،گذران اوقات فراغت یبرا یزیر برنامه. (10: 6001 ی،رضوان) شود یم یلبر وجود انسان مدرن تحم یخستگ ینا

 ینتأمو  ییفضا یسامانده زیرا ؛(1: 6031 ،ها ینیام آقا)کند  یم یداپ ینزم یکاربر یژهو به یشهر یزیر برنامهبا  یکینزد

: 6031 مهدیزاده،)است وابسته  ها آن یزاتو تجه یشهر یفضاها یفیتو ک یتبه کم یادیتا حدود ز یامکانات فراغت

: 6003 میکائیلی،)است  فرهنگی-یحیتفر یفضاها یزیر برنامه زمین، کاربری یزیر برنامهمهم  یفاز وظا یکی(. 130

و  یگرفتگ .دهد یرو ها آندر  یشهر یها حرکت ینتر زندههستند تا  یهمگان ییفضاها یازمندن ،امروزی شهرهای(. 01

 جمعیت افزایش با. (parker, 6301: 10)است در شهر  فضاها گونه نیا یتاهم بیانگر یزامروز ن یشهر یاندوه در زندگ

و  یآرامش فکر ینتأممقر و بستر  عنوان به یعیطب یها خاستگاهاز  یشترب ۀفاصل و زندگی ،کار الگوی تغییر ،شهرنشین

 یازهاین ینتر مهماز  یکیو به  یافته  یشافزا ینانشهرنش یانفراغت در مو  یحبه تفر یازن ،مدرن یانسان در زندگ یروح

 یشهر برا یفراغت یفضاها ۀتوسع که دکر توجه یدبا نکته ینبه ا .(maslow, 6311: 10)  شده است یلتبد ها آن

 یوندپ یعموم ۀتوسع یطبا شرا فضاها ینا ۀبلکه توسع ،کنند نظر رفصکه بتوانند از آن  یستتجمل ن یکشهروندان، 

آن با  بودنمنطبق یلبه دل بلکه ،به خاطر عدالت تنها نه ی،فراغت یاز فضاها یحق برخوردار ،یجهدرنت .خورده است

که امروزه  ییاز انتقادها یبخش یرانا در. (Marsh, 6331: 10)است  یافته خود را یجا سرکوب نوع بشر، یرقابلغ یازهاین

شتاب  ،وساز ساخت. است شهری فضاهای و شهر در زندگی بودنبار کسالتو  یکنواختیمتوجه  ،آید یماز شهرها به عمل 

: 6033 پورمحمدی،)دارد شهرها  یزیکیو ف یرشد و گسترش ماد از تیحکا ،و شواهد آمارهاگرفته است و  یریچشمگ

از  یکیبه  یفراغت یموضوع گذران اوقات فراغت و فضاها ینیو مشکالت شهرنش یطتوجه به شرا با ،رو ینا از (.13

 ،عوامل این گرفتننظردر با(. 631: 6033 ،بادیآ یزنگ)شود  یم یلتبد یشهر یریتو مد یزیر برنامهدر  یاساس یمحورها

است و تراکم  ینفت ی،اقتصاد یاسی،س یتمرکز یدارا یرانا یغرب جنوب راهبردی یتدر موقع گرفتنشهر اهواز با قرار

 یشهرها کالن یگرکه همانند د است یرانا شهر کالناز هشت  کییشهر  ینا .است یشدر حال افزا روز روزبهآن  یتیجمع

آن،  شدننقشی چند و شهری یکارکردهاگسترش  یت،جمع روزافزونرشد  مانند یشهر مسائل و مشکالتکشور با 

 یاز زندگ یناش یسروصداو  یآلودگ یشافزا ی،منازل مسکون یخصوص یاز فضاها دنشو کاسته ینینش آپارتمانگسترش 

 روروبه ها یژگیو ینو مضاف بر ا یکمعضل تراف یجادو ا یدر معابر شهر یهنقل یلوسا یتاز ظرف یشحضور ب ینی،شهرنش

با  یآن بر شهر و بافت شهر یرتأث و (6010-6013)و عراق  یرانشهر به علت گذراندن هشت سال جنگ ا ینا .است

 کردهدر شهر اهواز فراهم  ار ینانکاهش آرامش و رفاه شهرنش ،لمسائ  ینا ؛است روهروب یگرد یفراتر از شهرها یمسائل

 شهر یریتو مد یزیر برنامه شدنمنطقی به فراغتی فضاهای از یکر به هرسف یداحتمال تول ،یعلم یینشناخت و تب .است

 مصادیق از یکهر یتو اهم یلپتانس ،حاضر پژوهش. دکن یممسئوالن کمک  یاز سو شهر هر ۀیژو یطبا توجه به شرا و

 پژوهش ،رو ینا از. دهد یم نشان را هافضا ینا درو حضور شهروندان  یدسترس ۀجاذب بررسی نظر از را شهری فراغت



  33 اهواز شهر کالن در فراغتی هایفضا سفر تولید احتمال تحلیل

 و یعتوز با ارتباط در شهری فراغت فضاهای به سفر تولید احتمالپرسش است که  ینبه ا پاسخگویی دنبالبه حاضر

 ؟است یزانم چه بهاهواز  شهر کالندر سطح  فضاها این ۀجاذب

 

 نظری مبانی

Lewis) یرندگ یممورد توجه قرار  هستند که یباورنکردن یلیپتانس یدارا ی،اجتماع ۀرشد و توسع یموتورها عنوان به شهرها
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and mioch, 1331: 13.) ۀهدچند  یدر ط یشهر از رشد یدجد های یاسمق یریگ شماره شکلو  ینیابعاد شهرنش ۀفزایند رشد 

ابعاد  یگستردگ دلیلبه .((Robinson, 1331: 01د شومواجه  ینینو یها چالشبا  صرمعا یشهرسازو  شهرموجب شده که  ،یراخ

حل  منظور به رامسئله  ،مختلف یها جنبهو توجه به ابعاد و  ینگر جامعمسائل،  ینا یچیدگیو پ یمسائل شهر یتدر ماه ییرو تغ

شهرها،  یریتو مد یزیر برنامه یدتوجه و تأک یانم ینا در (.Mallinis et al, 1366: 061)است ساخته  یرناپذ اجتناب ها آن یدارپا

 ینا ۀجمل از (.03: 6031 پور،حاجی)است متوجه شده  یشهر یلموس زندگو ابعاد م تر یینپابه سطوح  یگریاز هر زمان د یشب

از  یا مجموعه ،فراغت(. 1: 6031 کلی،)است  یاسیو س یشخص ،پیوسته و گذرا ،اجتماعی و وجودی امری که است فراغت ،ابعاد

 به افزودن و تفریح ،استراحت یخود برا یاربه اخت یو اجتماع یخانوادگ ی،کار یفانجام وظاکه افراد آن را پس از  هاست یتفعال

 یایی،نظر جغراف از (.Torkildsen, 1336: 616)است  فرد یو خشنود یتو متضمن رضا برند یم کارخود به یها مهارت یا دانش

 تواند یمو  هشدروزمره فارغ  یاجتماع یفاشتغال و وظا ر،که انسان در طول آن از کا است دارییزمان ب شاملاوقات فراغت 

افراد را در قالب  یفراغت های یتفعال ،فراغت جغرافیای (.10: 6001 رضوانی،)کند مختلف صرف  یآن را در نواح دلخواه طور به

 ،یراخ ۀده چند طول در(. 01: 6031 مرادی،) کندمی بررسی یانسان و یعیاعم از طب یطیعوامل مح یگربا دمکان و در ارتباط 

 یها ضرورتاز  یکیبه  ،گذران اوقات فراغت یچگونگ ،سکونت ودر مفهوم کار  یو دگرگون ینیدر شهرنش یادیبن ییراتتغ

که در  یا گونه به(. 611 :6030 توسلی،)است بدل شده  شهری یرانو مد ریزانمهم برنامه یها مشغلهو  یشرجوامع ب یاتیح

 ،اه ینیام آقا)است شده  یرفتهپذ یشهر یاصل های یکاربراز  یکی عنوان به یفراغت یفضاها یجادا ،جدید بندیضوابط منطقه

و  یطدر حفاظت مح یمؤثرنقش  ،شهروندان یشترب یشرفاه و آسا ینتأم برعالوه فراغتی فضاهای ایجاد و توسعه(. 1: 6031

در  مؤثر اییروهو مشارکت ن یو امکانات واقع یازهان گرفتننظرمختلف و در یها طرح مراتب سلسله یقاز طر .دارد یدارپا ۀتوسع

 نحویبه شهر عملکردی سازمان و فضایی-کالبدی ساختار ،سنتی شهرهای در(. 11: 6033 ،یپورمحمد) دکن یم یفاتحقق آن ا

 یانم ،عدرواق. کند یمباز فراهم  یرا در فضا یجمع یتگردش و تفرج و فعال طبیعت، به دسترسی برای کافی امکان که است

گذران اوقات  یبرا یریتو مد یزیر برنامه ،نظر یناز ا. اردد وجود یکپارچگی نوعی ،فراغت فضای و کار فضای ،سکونت یفضا

در  یژهو بهصر، معا یدر شهرها اما ،(30: 6030 ،فالحت) یدرس ینمبه نظر  یضرور یامر ،یگردشگر یازهاین ینتأمفراغت و 

کار از فراغت،  ییمحل سکونت و کار، جدا ۀفاصل افزایش طبیعت، از جدایی کالبدی، ابعاد سریع رشد دلیلبزرگ، به یشهرها

 یازهاین ینتأم ،ها ینا دحرکت سواره و مانن ۀسلط ،اجتماعی همبستگی و فضایی هویت کاهش ،یو ناامن یآلودگ یشافزا

ضرورت در  یکبه  یپرداختن به موضوع فراغت و گردشگر ،یلدل ینبه هم .است دشوار (اجتماعی فرهنگی، روانی،) یفراغت

 یو اجتماع یتیمعج های یژگیوکار،  یالگوها تغییر(. 611: 6030 ،زاده مهدی)است شده  یلتبد ،یشهر یریتو مد یزیر برنامه

 یامروز یرا در ساکنان شهرها یو سرگرم یحروزمره و تفر یبه خروج از زندگ یازاحساس ن ی،زندگ ۀیوش ییرتغ یطورکل بهو 

 یشترب چهحضور هر مندیازشهرها ن یاییحفظ و پو ،یشهر های یطمح یسرزندگو  یااح یاز طرف. دهد یم یشافزا روز روزبه

 به نیاز ،یطورکل به(. 03: 6030 ی،رضوان سعیدی)است  یکدیگربا  ها آن یو تعامالت اجتماع یو مراکز شهر فضاهاساکنان در 

شهرها  ۀاولی الگوهای در کهاست  یاییاتوپ ،و جنبش یخواست عموم ی،حاصل اصالحات اجتماع شهرها در فراغتی فضاهای
                                                                                                                                                                          
6. Lewis 
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 فضاهای(. 631: 6033 ،آبادی یزنگ)است شده  مطرح( یناشتا یآفتاب ۀدهکد یا گارنیه صنعتی شهر ،هارواردباغ شهر  یرنظ)

در هر  ناو مالقات ساکن ییگردهما موجبداشته و  یشهر نقش اساس یتهو یینهستند که در تع یا عمدهاز عوامل  یفراغت

اطراف خود  یطبا خود و مح مردمو  رود یم ینب از یو اصالت اجتماع یفضاها روح زندگ ینا بدون .شوندمی یشهر ۀمحدود

 (.13: 6036 ،یمندیم) شوند یم یگانهب

 

 پژوهش روش

. است ینظر-یکاربرد ،ماهیت اساسو بر یلیحلت-یفیتوص ،و از نظر روش یکاربرد ،هدف اساسبر حاضر پژوهش

 ییو فضا یآمار یها داده ۀپژوهش به دو دست ۀاستفادمورد  یها داده. است مکانی تحلیل پژوهش بر حاکم رویکرد

 ،اثر یزانبه م دهیوزن یبرا آنجاکه از. است درآمد وتراکم  ،مساحت ،یتشامل جمع یآمار یها داده. هستند یمتقس قابل

واحد سنجش چهار پارامتر  ای یگذار ارزش یمبنا ،شهر سطح در یفراغت یسفر به فضاها ۀجاذب یجادموارد در ا ینا

 شهری کارشناسان از ینظرسنج ۀپای بر و AHP Fuzzyمدل  زابا استفاده  ها داده نیا ن،یبنابرا ؛متفاوت است ،ذکرشده

 یفراغت های یکاربرعنوان  با 6 جدولدر  یزپژوهش ن ییفضا یها داده. کنند دایپ لیو تحل هیتجز تیتا قابل شده استاندارد

 عملکرد شعاعو  دهش نییتع شهردر  فراغتمراکز  ینسب ۀجاذب  AHP Fuzzy مدل قیاز طر نخست. است شده معرفی

 یقاز طر ذکرشده یها داده مجموع. دیآ دستبه Huff تا اوزان است شده محاسبه ،GIS افزار نرم طیدر مح یکاربر هر

 .کندیم ینیبشیپرا  یفراغت شهر یسفر به فضاها دیتول احتمال ،Huff یمدل احتماالت

 

 منتخب یفراغت های یکاربر .6 جدول

 موارد کاربری نام ردیف
 ...و مصلی ،زاده امام ،ها حسینیه مساجد، فرهنگی-اجتماعی کاربری 6
 تفریحی مجتمع و خرید راکزم رستوران، تفریحی کاربری 1
 . ...و سواری اسب پیست ،ورزشی  تفریحی مجتمع ،ورزشی سالن ورزشی، باشگاه ورزشی کاربری 0
 ...و محله پارک ،ای منطقه پارک سبز فضای کاربری 1
 ...و تئاتر سینما، فرهنگی، مجتمع ،نمایشگاه کتابخانه، بسیج، کانون فرهنگسرا، فراغتی -آموزشی کاربری 1
 . ...و جمعی ۀخاطر با نقاطی تاریخی، ۀابنی و آثار تاریخی کاربری 1

 نگارندگان :منبع

 

در مناطق مورد مطالعه در چند  یفراغت یفضاها یعشهروندان در ارتباط با توز یرفتار احتمال یبررس ،حاضر پژوهش در

 :است شدهخالصه  ها گام ینپژوهش در ا یخط یندفرا. است گرفتهه صورت مرحل

. GIS افزار نرمدر  یازمورد ن یها داده یدو تول یمکان یها دادهبانک  یساز آمادهو  ها شاخص شناسایی :اول گام

 ی،فراغت-آموزشی فراغتی،-یاجتماع های یکاربردر شش عامل شامل  یفراغت های یکاربرتخب من یها شاخص براساس

 .اند شده بندیدستهمطالعات نگارندگان  اساسبر یخیو تار یسبز، ورزش یفضا یحی،تفر

 ها پهنهاست و  شده استفاده Euclidean distance ز ابزارا ،ها یکاربراز  یکهر معبر از فاصله تعیین برای :دوم گام

 .اند هشد یفتعر یقرارداد صورت بهعملکرد  ۀآستان و مقیاس اساسبر ،ها یکاربر یناز ا یکهر. اند شده یفتعر کالس 1در 

 ۀدر جاذبه و دافع ها شاخصاز  یکاثر هر یو پرسشنامه و بررس آماری یها داده ،یاستانداردساز برای :سوم گام

 .6اند هشد دهیوزن کارشناساننفر از  63نظر  مطابق FAHPمدل  یقطر ازشهر  ۀانداز یها شاخص ،یمراکز فراغت

                                                                                                                                                                          
 .تمرتبط گزارش شده اس یها شاخصو صرفاً  کرده نظرصرفمربوطه  یهاولجد ۀاز ارائ ،مطالب شدنیاز طوالن یزپره منظور به. 6
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 یفراغت های یکاربراز  یکهر عملکردی فواصل و FAHPاز مدل  ،حاصلر شه ۀانداز اوزان یقطر از :چهارم گام

سفر به وسعت فاصله در سطح شهر  یحاوزان ترج یخروج ،یتدرنها .آمد دستبه Huffوزن  ARC GIS افزار نرمدر 

در سطح شهر تابع الگو و  یفراغت یفضاها یعتوز که است نای توجه شایان ۀنکت. است شده گرفته خروجی درصد اساسبر

بتدا در سطح ا  Huffمدل و عمل دارند یآزاد فضاها ینحضور در ا یبرا یا منطقهنبوده و شهروندان هر  ینیاستاندارد مع

 .شده است شهر محاسبه

 های یکاربراز  یکهر یمنتخب، به ازا مناطق سطح در تفکیک به شهروندان فرس احتمال بینی یشپ :پنجم گام

 .محاسبه شده است GIS افزار نرمدر  Data Management toolابزار  یقاز طر یفراغت

سفر  ۀجاذبپهنه  ،FAHPاز مدل  آمده دست به یها وزنمدل هاف با  یخروج یها نقشه یقتلف طریق از :ششم گام

 Rasterابزار با استفاده از  یدشدهتول یها نقشه ،یتدرنها. در سطح شهر مشخص شده است یفراغت های یکاربر

calculate استخراج شده است ،ها آنسفر به  ۀو جاذب یفراغت یفضاها یعتوز یمدل مکان یینها ۀو نقش شده  محاسبه. 

 

 پژوهش در رفتهکارهب مدل ریاضی ساختار

 ینیبشیپ دیخر تلفکاال را از مراکز مخ دیاحتمال خر ،کرد یسع خود یتمدل احتماال قیاز طر (6310) ،6هاف. آل. ید

در  یدسترس یبرا دیکه با یا فاصلهو  هیناح کیدر  دیمراکز متفاوت خر ینسب ۀجاذب ،مدل نیا در .(Huff, 6310: 01) کند

 :شده است انیب ریموضوع در قالب فرمول ز نیا(. 636 :6001 نژاد،یحاتم) است شده محاسبه د،شو یهر مورد ط

    

  
   

 
  
   

  

        ؛در شهر کننده مصرف کیاحتمال سفر ( احتمال بیرض):      

  ؛شهر ۀدازان:     

 .قهیدو نقطه به دق ۀفاصل مودنیالزم جهت پ زمان:      

خود  رامونیپ طیبا مح را یروابط ناچار بهداشته و  یا گسترده ۀجاذب یروین عملکردشاناندازه و  برحسب یشهر نقاط

 زیرا ن یفراغت یها یکاربر ،جاذبه برعالوه ،کنندگان مراجعهکه  کند یمهاف فرض (. Huff, 3002: 23)کنند  یم جادیا

 مراجعه هاآن به یتر یطوالن یزمان ۀفاصل کیدر  دورترندکه  ییها آنو  تر جاذبهنقاط کم ،بیترت نیبد. رندیگ یم نظردر

 کنندیم مراجعه یتر کوتاه یندر فواصل زما تر کینزد ینواح ای تر پرجاذبه نقاطبه  شهروندان که یدرحال ؛شودیم

(Tianshun Liu, 3003: 3). به هر  ای ها مغازهتعداد  ،تیجمع ۀانداز برحسب توان یمرا  یفراغت یها یکاربر ۀجاذب

 ،مساحت ،جمعیتچهار شاخص  قیشهر از طر ۀانداز ،پژوهش نیا در(. Huff, 6313)کرد  لیتبد یگریشاخص مناسب د

 ایجاد در ،شده ذکرواحد سنجش چهار پارامتر  ای یگذار ارزش یمبنا که ییآنجا از .است شده گرفته نظردر درآمد و تراکم

 شده استانداردFAHP  مدل ازبا استفاده  ها داده نیا ن،یبنابرا ؛متفاوت است در سطح شهر یفراغت یسفر به فضاها ۀجاذب

 نیا ،نیابرابن ؛استگوناگون در شهرها  یها تیفعال یابی مکانو  یمکان یزیر برنامه ،مدل نیا یکاربردهااز  یکی .است

 (.631: 6001 ،نژادیحاتم) شودیم گرفته کاربه انرفتار شهروند ینیب شیپمدل در 

                                                                                                                                                                          
6. D. L. Huff 



 6331پاییز ، 3 شمارة، 4 دورة ،یشهر یگردشگر  34

 
 هاف مدل فرمول .6 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 ازمندی، نیریگ میتصمو  یزیر برنامه یها طیمح در یطورکل به ،یحاکم بر علوم انسان یذات 1تیقطع نبودو  6ابهام

منطق  ،رو نیا از. دکنعلوم را فراهم  فیتعر قیدقریغ میمفاه ،یاضیر یبند صورتو  یاست که امکان بررس ییها روش

 ,Yerach) اسـت شده شنـاخته یاطالعاتـ یها ستمیدر س یریگ میتصم ندیافر یبرا یقو ۀبرنام کی عنوان به یفاز

Doytssher and Arie, Croitora, 1330: 6). 

 

 مطالعه مورد ةمحدود

درجه  13و  یعرض شمال ۀقیدق 13 و درجه 06 ییایجغراف تیموقع در اهواز، شهرستان و خوزستان استان مرکز اهواز شهر

 در ،لومترمربعیک 111 یقانون ۀمحدود در اهواز شهر وسعت(. 11: 6033 ،جوکار)است قرار گرفته  یطول شرق ۀقیدق 13و 

 ،و توسعه یزیر برنامه معاونت) است لومترمربعیک 331 یاستحفاظ ۀو در محدود لومترمربعیک 033 یخدمات ۀمحدود

: 6033 ،یشهرسازمسکن و  سازمان) هستند هیناح 1 ای 1 ،0 یدارا کیکه هر دارد یشهردار ۀمنطق 0اهواز  شهر (.6036

 631101 ،با 1 ۀمنطق ،پژوهش حاضر ۀمورد مطالع ۀمحدود .است بوده 6633033 ،6031سال شهر اهواز در  تیجمع(. 1

نفر  0/10برابر با  یتیو تراکم جمع نفر 133633 ،با 1 ۀمنطقو  استدر هکتار  نفر 13منطقه  نیدر ا یتیو تراکم جمع نفر

 ۀو توسع یزیر برنامهمعاونت )نفر در هکتار است  31/10برابر با  یتیتراکم جمع و نفر 613033با،  0 ۀمنطقدر هکتار و 

 (.6031 ،اهواز یشهردار

 

 مناطق تفکیک به فراغتی فضاهای از برخورداری مکانی تحلیل

 ها منطقه نکردنادهفاست ای استفادهابتدا  ،منتخب ۀمنطق سه در یفراغت التیتسه و امکانات ییفضا پراکنش یبررس یبرا

 شدهآورده  کیتفک به خدمات نیا از کیهر وجود عدم و وجود 1شکل در . است دهش یبررس ها شاخصاز  کیهر از

 .تاس

 

 

                                                                                                                                                                          
6. Vagueness 

1. Uncertainty 
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 موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه .2شکل 

 نگارندگان: منبع

 
 مطالعه مورد مناطق فراغتی های کاربری سرانۀ و مساحت. 2 جدول

 

 یمکان بیضر سرانه درصد (هکتار) مساحت تعداد

طق
من

 2 ۀ

طق
من

 4 ۀ

طق
من

 3 ۀ

طق
من

 2 ۀ

طق
من

 4 ۀ

طق
من

 3 ۀ

طق
من

 2 ۀ

طق
من

 4 ۀ

طق
من

 3 ۀ

طق
من

 2 ۀ

طق
من

 4 ۀ

طق
من

 3 ۀ

طق
من

 2 ۀ

طق
من

 4 ۀ

طق
من

 3 ۀ

-یاجتماع
 یفراغت

63 11 11 61/6 03/0 33/1 31/3 33/3 13/3 61/3 16/3 01/3 13/3 11/3 6 

-یآموزش
 یفراغت

6 1 0 03/6 13/0 03/3 31/3 33/3 31/3 63/3 13/3 31/3 11/3 13/3 31/3 

 331/3 01/3 31/6 31/3 10/3 11/3 36/3 13/3 61/3 11/3 31/0 11/1 1 1 1 یحیتفر
 31/6 33/6 13/3 10/1 11/1 11/3 61/1 31/1 60/3 00/01 31/01 31/1 61 61 63 یرزشو
 03/3 13/3 11/3 3/0 1/1 3/11 1 03/6 31/6 613 31 010 61 01 16 سبز یفضا
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 یخیتار

 6331 شهرداری: منبع

 

 های فراغتی یکاربرتعیین شعاع عملکرد 

یی بر روی نقشه، سطح تحت پوشش هریک از این خدمات به نسبت کل جانمای هر منطقه و ها دادهی آور جمعپس از 

اهای فض آنجاکه از. محاسبه شده است Arc Gisدر محیط  ،روی نقشه بر Euclidean Distance شهر از طریق تابع

 ها یکاربری مشخصی برای توزیع این نوع از مرزبندو استانداری نیستند و  شده مشخصفراغتی دارای شعاع عملکرد 

، کاربری فراغتی که رو نیا از. انتخابی آزاد خواهند داشت ها آن، شهروندان برای حضور در جهیدرنت. شود ینمدرنظر گرفته 

، شعاع عملکرد رو نیا از. است نخواهد شد ساکن 0 ۀمنطقشهروندی که در واقع شده است، مانع از حضور  1 ۀمنطقدر 
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شعاع عملکرد برای هریک . ابتدا در پهنۀ شهر و سپس به تفکیک هریک از مناطق بررسی شده است ها یکاربرهریک از 

به  مربوط Class6 بیشترین ارزش یعنی. قراردادی تعیین شده است صورت به Reclassify در کالس 1در  ها یکاربراز 

ی کمترین ارزش، از نظر ضریب احتمال سفر فضاهای ها پهنه Class1و  استکمترین فاصله از شاخص مورد نظر 

 .شودفراغتی را شامل می
 

 
 مطالعه مورد مناطق در یفراغت یفضاها عیتوز. 3 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 یفراغت یها یکاربر یهاعملکرد شعاع از کیهر در Huff از مدل افتهی اختصاص وزن .3 جدول

 6هاف وزن عملکرد شعاع فراغتی های کاربری

6 133 31301/3 
2 6133 36166/3 
3 0333 33331/3 

4 1133 33101/3 
3 0333+ 33011/3 

 نگارندگان :منبع

 

 FAHP مدل طریق ازشهر  ةانداز یها شاخصبه  دهیوزن

 ها داده لیتحل یمثلث یکارشناسان در قالب اعداد فاز از رنف 63توسط  ،پژوهش یها دادهبه  یگذاروزن از عدب مدل نیا در

 عناصر ,یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا در. است دهیرس انجامبه ها دادهو حداکثر وزن  نیانگیحداقل وزن، م ۀدر سه نوع داد

 ،ییعطا)شود  یممحاسبه  ها آن وزن و شده سهیمقا یزوج صورت بهعنصر مربوط خود در سطح باالتر  هر سطح نسبت به

 ،سهیمقا نیدر ا و ردیگ یمانجام  یزوج صورت به یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا در ،ها سهیمقا ۀهم(. 11: 6030

 (.60: 6030 ،پوریقدس)استفاده خواهند کرد  یشفاه یها قضاوتاز  انرندگیگ میتصم

                                                                                                                                                                          
 .است یکسان فراغتی های کاربری تمام برای آمده دست به مقادیر 0 جدول تحلیل در .6
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 AHP یفاز مراتب سلسلهمدل  یزوج ۀسیمقا سیدر ماتر ارهایمع ةنشدنرمال و شدهنرمال وزن .4 جدول

 ها شاخص نشدهنرمال وزن شدهنرمال وزن

 جمعیت 1 26/1

 درآمد 10/3 34/1

 تراکم 13/1 63/1
 سفر ترجیح 10/0 63/1
 مساحت 11/6 13/1
 مجموع 60/11 6

 نگارندگان: منبع

 

احتمال سفر شهروندان  بیضر یبه بررس ،شهر با استفاده از فرمول هاف ۀوزن و انداز ۀجینت آمدندستبهاز  بعد

 .است شده پرداخته مناطق کیتفک به یفراغت یفضاها از کینسبت به هر

 

 فراغتی های یکاربراحتمال سفر به  ضریب یلتحل و تعیین

-سنتی ۀفاصل مفهومدو  تواند یممدل  این. دارد فاصله به زیادی یبستگ در محاسبه هاف مدل مدل جاذبه، یک عنوان به

 به شهروندان سفر احتمال ضریب ،ادامه در .بسنجد یابانیخ ۀشبک یکزمان سفر را در طول  ینو همچن یدسیاقل ۀفاصل

 .شده است یبررس یکبه تفک 1 جدولدر سطح مناطق مورد مطالعه در  یفراغت های یکاربراز  یکهر

 

 هاف مدل از استفاده با یفراغت یفضاها با ارتباط در مطالعه مورد مناطق شهروندان یاحتمال رفتار .3 جدول

 سبز فضای فراغتی کاربری تاریخی فراغتی فضاهای
 منطقه در سفر ترجیح درصد منطقه در سفر ترجیح درصد

 3 طقهمن 4 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 2 منطقه
4213/3 1016/1 1133/0 0131/13 1130/01 1113/31 
3111/23 1330/63 1311/11 0333/11 6313/16 1003/0 
3644/23 6061/60 0336/13 1111/61 1113/6  -
3312/63 1611/16 0030/11 0311/1 1106/3  -
3131/23  -1136/3 311111/3 3163/3  -

 فراغتی-اجتماعی کاربری فراغتی-آموزشی های کاربری
 منطقه در سفر ترجیح درصد منطقه در سفر ترجیح درصد

 3 منطقه 4 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 2 منطقه
114/23 311/10 113/03 103/10 113/11 061/36 
143/23 636/13 016/13 311/03 131/11 131/0 
333/22 113/11  -333/61 310/61  -
443/63 311/0  -130/1 063/3  -

231/3 113/1  -116/3 613/3  -
 تفریحی فراغتی کاربری ورزشی فراغتی کاربری

 منطقه در سفر ترجیح درصد منطقه در سفر ترجیح درصد

 3 منطقه 4 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 2 منطقه

414/41 113/13 161/01 111/00 101/16 300/13 
113/33 161/10 030/11 110/06 311/33 066/11 
413/63 110/1  -001/61 131/03 311/0 

333/3 301/6  -330/3 101/61 - 

123/1 163/3  -063/1 003/1 - 

 نگارندگان :منبع
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 یلقب این ۀوسعت و سران ی،از تعداد، پراکندگ یتابع یفراغت یاحتمال سفر به فضاها یبضر 1 لجدو یجنتا مطابق

مطالعه  مورد فراغتی های یکاربر بهاحتمال سفر  یبضر یبررس ۀیجنت ،یتدرنها. است در سطح هر منطقه ها یکاربر

 :است تفسیرقابل یرز صورت به

 یبضر یشترینب آنجاکه از ،اندک تصور کرد توان یم یخیتار یفراغت یاحتمال سفر شهروندان را به فضاها ضریب

 به 103/6سفر با  یحترج ینزده شده است و کمتر ینتخم درصد 311/10با  متر 0333از  یشسفر را در شعاع عملکرد ب

در مناطق مورد مطالعه  شد انبیکه  یطیاحتمال سفر شهروندان با توجه به شرا یبضر. است یافته  اختصاصفواصل کمتر 

 یها جاذبه نداشتنوجود ۀدهند نشانامر  ینا .را به خود اختصاص داده است یشتریدرصد ب ،باال یها مسافتدر 

 .استدر شهر اهواز  یمراکز فراغت یناندک جذب ا یتظرف ،یتدرنهادر مناطق نامبرده و  یگردشگر

 ۀرودخان به یکینزد)مناسب  یوجود فضا لیدلبه ،تیجمع نیبا کمتر 1 ۀمنطقسبز  یفضا یارتباط با کاربر در

 ۀمنطقه باالتر از سران نیسبز در ا یفضا ۀسران .سبز را به خود اختصاص داده است یاز فضا ییباال ۀسران ،(کارون

منطقه به دو  نیا تر نییپااحتمال سفر  بیضر علت. است اول ۀپهندر  01/13با احتمال  زیسفر ن حیو ترج استاستاندارد 

 ها آن انیدر سطح منطقه است که احتمال سفر م یفراغت یها یکاربر رینسبت به سا یکاربر نیکمتر ا عیتوز گرید ۀمنطق

 یکاز  تر یینپا یمکان یبکه درصد ضر است 16/3کل شهر با سرانه  در سبز یفضا یکاربر 1 ۀمنطقدر  .دشو یم میتقس

در . فاصله دارد یاراستاندارد بس ۀمنطقه با سران ینو مساحت ا یتدرصد با توجه به جمع ینا. را به خود اختصاص داده است

 وجود با 0 ۀمنطقاما  ،است دهشمشخص  ها پهنه یراز سا یادیبا اختالف ز درصد 11/01احتمال سفر با  یزمنطقه ن ینا

 ۀتا سران یادیز ۀفاصل ،درصد 3/0 ۀسران با هکتار در نفر 13و تراکم  یتجمع و 1و  1 ۀمنطقمساحت اندک آن نسبت به 

 .دارد زسب فضای استاندارد

 1 ۀمنطق. برآورد شده است متر 0333-6133 ۀفاصل در ،درصد 13/10با  یسفر به اماکن فرهنگ اولویت 1 ۀمنطق در

 با زانیم نیا ،قرارگرفتهدر سطح شهر  یفرهنگ یاز نظر کاربر و باال یمکان بیضر از مناطق شهر یاندر م ینکها وجود با

 ۀپهندر  یقو ۀجاذب با یفرهنگ یکاربر 1 ۀمنطقمنطقه همانند  نیا در .دارد فاصله اریبس یفرهنگ یفضاها استاندارد

مساحت اندک  لیدلبه ،شد انیب کهطور همان زین 0 ۀمنطق .دارداحتمال سفر را  نیشتریب 63/13با  متر 6133-0333

 ۀپهندر  درصد 01/13سفر احتمال  ،نیبنابرا ؛است شده لیتحل تر نییپا یها پهنهمناطق مورد مطالعه در  رینسبت به سا

 .ه خود اختصاص داده استرا ب زانیم نیشتریب متر 6133

 نیکمتر درصد 10/10 با 1 ۀمنطقاحتمال سفر در  بیضر .است باال ۀجاذب یدارا یمذهب یکاربر ،منطقه سه هر در

در  فراغت شهروندان حیمراکز در سطح منطقه و ترج نیتعداد کمتر ا ۀدهند نشاندرصد را به خود اختصاص داده است که 

 درصد 11/11سفر احتمال  ،منطقه مساحت از درصد 33/3هکتار و  03/0 با یمذهب یکاربر 1 ۀدر منطق .است منطقه نیا

 در درصد 06/36 بیمناطق با ضر ریتراکم باال و مساحت اندک آن نسبت به سا ریتأث تحت 0 ۀدر منطق ،تیدرنهاو 

مراکز  ریو با توجه به تعداد اندک سا اند هشد عیتوز ییدر سطح باال یمراکز مذهب ،منطقه نیا در. است گرفته قرار تیاولو

آن  یاقتصاد-یاجتماع گاهیپا و منطقه یتیقوم بافت. کنندیم توجه آن به شهروندان ،مقصد سفر عنوان به شتریب یفراغت

 بیضر نیباالتر 0 ۀمنطق. داردمناطق  ریرا نسبت به سا یمذهب یتعداد فضا نیکمتر 1 ۀمنطق. است میسه امر نیا در زین

 .است داده اختصاص خود به را یمکان

جاذبه را  یشترینمسافت و ب ترین یکنزددر  درصد 13/11با  یورزش یفراغت های یکاربراحتمال سفر به  ضریب

 ۀمنطق درو  درصد 11/13 با 1 ۀمنطقسفر در  احتمال .هستندباال  ۀجاذب یدارا یورزش یکاربر ،منطقه سه هر در. ستدارا

سهم  نیشتریب. است درصد 11/13سفر احتمال  درصد از مساحت منطقه و 11/1 ،هکتار 31/01با  یورزش یکاربر 1

 ۀسران. است درصد 01 ۀسران با شهر کل در یرزشو یبا کاربر سهیداشته که در مقا وجود 1 ۀدر منطق یورزش یکاربر
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 یبه کاربر افتهی اختصاصمساحت  زانیم. دارد ییباال اریرقم بس با آن سهیکه در مقا است مترمربع 01/1در شهر  موجود

در  ،تیدرنها .واقع شده است 1 ۀدر منطق یکاربر نیسطح ا نیشتریکه ب دهد یمدر سطح مناطق اهواز نشان  یورزش

قرار گرفته  تیدر اولو درصد 11/01 بیضر با وطق منا ریتراکم باال و مساحت اندک آن نسبت به سا ریتأث تحت 0 ۀمنطق

 .هستندهمراه  یاحتمال کمتر بیبا ضر یفراغت یها یکاربر ریاما نسبت به سا ،است

. شده است واقع 0333تا  متر 6133 ۀپهندر  درصد 01/11با  یحیتفر یفراغت های یکاربراحتمال سفر به  ضریب

مراکز کمتر  نیاحتمال سفر به ا بیضردرصد،  11/00 با ها رستوراناز جمله  یحیمراکز تفر شتریتعداد ب وجود با 1 ۀمنطق

 مسافت نیکمتر در جاذبه نیشتریب با یحیتفر-یفراغت یاحتمال سفر کاربر ،بیضر دو هر. است 101/16 با 1 ۀاز منطق

منطقه  نیرا در ا یحیمراکز تفر عیتوز نیشتریب رایز ؛برابر است ها کالس ۀبه نسبت در هم 1 ۀمنطقاحتمال سفر در . است

مناطق  ریشهروندان سا یگورستوران بوده که جواب یکاربر ،منطقه نیا در یحیتفر یکاربر عیتوز نیشتریب. میهستشاهد 

 بیاحتمال سفر در کالس دوم با ضر ،منطقه سطح در فضا نیا کمتر عیتوزبا توجه به  0 ۀمنطقدر  اما ،است زیشهر ن

 Huffحاصل از مدل  جیتانبا توجه به  ،یفراغت یها یکاربرسفر به  دیتول احتمال یبند پهنه ۀنقش. شده است واقع 06/11

 .است شده میترس Gis افزار نرمدر 

 

 
 یفراغت یها یکاربرسفر  دیتول بیضر یبند پهنه ۀنقش. 4 شکل

 نگارندگان :منبع
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 یفراغت یها یکاربر به سفر دیتول یمکان مدل

جاذبه  عیتوز ۀنقش ،ها نقشه نیاز ا کیهر قیاز تلف توان یم ،ها یکاربراز  کیهر یبرا شدهیبند هپهن یها نقشه ۀیته با

 کاربردشانو  تیتوجه به اهم با یهر شش کاربر یها نقشه ،کار نیا انجام یبرا. دکر میاهواز را ترس شهر کالنسفر در 

 کارشناسانبا توجه به نظر  ژهیو یها یکاربر ،مرحله نیدر ا. کنند یم افتیدر یمتفاوت یها ارزششهروندان  یبرا

 ارابز با و Arc Gis طیاوزان در مح اعمال از پس. اند شده یدهوزن FAHPمدل  قیطر از ،ها آنبا لحاظ اثر  ومتخصص 

Map Algebra،  قیطراز Raster Calculator در سطح شهر  یفراغت یسفر به فضاها ۀجاذب عیتوز ۀو نقش شده  قیتلف

 ای تیمطلوب انگریدر آن نما ها کسلیپکه ارزش  است یترقیدق ۀنقش ق،یتلف نیا ۀجینت. آمده است دستبهاهواز 

 .است یفراغت یها یزیر برنامه یمکان برا نداشتنتیمطلوب

 

 
 FAHPو  Huff یبیدر مدل ترک یفراغت یسفر فضاها یدتول ۀنقش .3 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 شده یبررسموضوع با توجه به موارد  ینکه ا شده  واقعشهر  یکمتر در مرزها ۀبا جاذب نقاط ،1شکل در  نتایج مطابق

رفع  منظور به یتجمع ازحد یشبتراکم  بهموضوع  این. است در شهر یامکانات فراغت یعدر توز نداشتنتعادلنشان از 

 در یفراغت های یکاربرمتعادل  یعتوز نبود یامدپ یانگرب که شده منجراز شهر  مخصوصیخود در نقاط  یفراغت یازهاین

 .استسطح شهر 

 

 گیری نتیجه

 یشترینب. دهستن یتموقع یکاز  هکار و فراغت دو جنب. عصر حاضر است یاساس مسائلاز  یکیو  یازن یک فراغت

با  است شده سعی مطالعه این در. دو مکمل هم باشند ینمستلزم آن است که ا ،ینهدر هر دو زم یریگ بهرهو  یشرفتپ

 شهری فراغت فضاهای به سفر تولید احتمال بینی یشپ به Arc GIS افزار نرم محیط در Huff احتماالتی مدل از استفاده
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 سه ،نمونه برای منظور همین به. شود ارزیابی و محاسبه اهواز هرش کالن سطح در فضاها این توزیع و جاذبه با ارتباط در

 رفتار بر GIS یمکان مدل و Huff یاحتماالت مدل از استفاده با یمتعدد قاتیتحق .است شده انتخاب 0 و 1 ،1 ۀمنطق

 کی فروش و انیمشتر انیم نفوذ احتمال نییتع جمله از (.Huff, 3003) است گرفته انجام کنندگان مصرف ییفضا

 بازار، لیپتانس برآورد ان،یمشتر یدسترس نظر از سوپرمارکت احداث یبرا محل نیبهتر ینیب شیپ ،سیتأس تازه فروشگاه

 است ینیمضام از یفراغت یفضاها در سفر احتمال یمکان لیتحل حال، نیا با ... .و یتجار مناطق لیتحل و هیتجز ،فیتعر

 ،دارد اجتماعی ماهیت هک فراغت اوقات موضوع به فضایی بعد بخشیدن با ،حاضر پژوهش. است شده توجه بدان کمتر که

 .است داشته شهر سطح در فراغتی های کاربری با ارتباط در شهروندان فضایی رفتار بررسی در سعی

 را اهواز یبنا خیتار م،یقد نامورخ از یبرخ که داد نشان فراغتی های کاربری از یکهر تفکیک به تحقیق نتایج 

 ادوار لطو در تاریخی های جاذبه خصوص در غنی پتانسیل وجود با شهر این. دانند می انیساسان ۀدور یابتدا به مربوط

 تاریخی مراکز ۀعمد. دکن می عمل ضعیف بسیار گفت توان می ،فراغتی فضاهای از بخش این تأمین نظر از زمانی،

 نزدیکی لحاظ از 1 ۀمنطق اما ،است معاصر ۀدور بناهای از تعدادی به محدود و شهرداری 6 ۀمنطق در واقع شده شناسایی

 نسبت باالتری توزیع با سوم و دوم های پهنه در سفر تولید احتمال ضریب ،دارد 6 ۀمنطق گردشگری مراکز با که مکانی

 .هستند همراه مناطق سایر به
 شرایط و اقلیم به توجه با اهواز شهر در مهم موضوع این. هستند ها پارک و سبز فضاهای دیگر فراغتی فضای 

 گروه در گرفتنقرار دلیلبه ها پارک شد، بیان کهطور همان. است آن شرایط با سازگار و ویژه ریزی برنامه نیازمند ،بحرانی

 ضریب ،رو این از و داشته شهرها در بیشتری فضایی توزیع ،جامعه مختلف اقشار بودندسترس در و هزینه کم های فراغت

 با و اول ۀدرج در پارک فراغتی فضاهای به شهروندان سفر احتمال. دهند می اختصاص خود به را بیشتری سفر احتمال

 میزان و شهر ،نفر 6،633،033 جمعیت به توجه با سبز فضای ۀسران. است داده اختصاص خود به را جاذبه باالترین 00/01

 نشان را توجهی قابل کمبود ،مترمربع 11 جهانی استاندارد با مقایسه در ،است کرده اشغال سبز فضای کاربری که مساحتی

 ای ویژه جایگاه ،صنعتی و بزرگ شهر کالن یک عنوان به اهواز شهر بدانیم که شود می بحرانی زمانی مسئله این. دهد می

 به توجه با و مختلف های آلودگی از اعم یمسائل علتبه اهواز شهر سبز فضای ۀسران ،است ذکرشایان. دارد ملی سطح در

 .برسد متر 11 حداقل به باید ،استاندارد حداکثر

 در شهروندان سفر احتمال ضریب و است محروم بسیار فرهنگی فراغت امکانات نظر از کلی صورت به اهواز شهر

 ...و محله ۀخان فرهنگسرا، قبیل از فرهنگی مرسوم فضاهای بدون هرش .شودمی زده تخمین متر 0333-6133 ،پهنه

 که است وابسته. ..و ها کتابخانه سینما، ،احمر هالل کودکان، فکری پرورش کانون به که شهر فرهنگی مراکز ۀعمد. است

 تعامالت به که فضاهایی چنین نبود. داشت نخواهد را سنی های گروه و جامعه اقشار تمام برای استفاده قابلیت البته

 .دکنن می محسوس شهر در ،دشو می منجر شهروندان میان در بهنجار و سازنده

 در آن ۀگسترد توزیع به توجه با و (مذهبی) فراغتی-اجتماعی های کاربری سوی به شهروندان سفر احتمال ضریب 

 ۀپهن به درصد 06/13 با ها حسینیه و مساجد احداث و وقف برای تمایل و شهروندان بودنمعتقد دلیلبه ،اهواز شهر سطح

 زیرا دارد؛ بیشتری جاذبه مذهبی کاربری که گرفت نتیجه توان می هاف مدل براساس .است یافته اختصاص متر 133

 .شودمی توجه هاآن به کمتری فاصله در دارند یبیشتر ۀجاذب که ینقاط

 در درصد 13/11با  یورزش یفراغت یها یکاربراحتمال سفر  بیضر ،از مدل هاف آمده دست به جینتا مطابق

 .دجاذبه را دار نیشتریب ،مسافت نیتر کینزد

. شده است واقع 0333تا  متر 6133 ۀپهندر  درصد 01/11با  یحیتفر یفراغت های یکاربراحتمال سفر به  ضریب

 با 1 ۀمنطقمراکز کمتر از  نیاحتمال سفر به ا بیضر ،11/00با  یحیاالتر مراکز تفرب ۀسران وتعداد  وجود با 1 ۀمنطق
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 .برابر است ها کالس ۀهم در نسبت به یحیمراکز تفر شتریب عیتوز لیدلبه 1 ۀمنطقدر  سفر دیتولاحتمال . است 101/16

 :دشو می ارائه زیر شرح به نتایج ترین مهم ،درنهایت 

. است داشته وجود یناکاف نسبت به منطقه سه هر سطح در یخیتار و یفراغت-یآموزش یها یکاربر جینتا مطابق .6

 اما ،داشته قرار گرید ۀمنطق دو به نسبت یمناسب تیوضع در یورزش یها یکاربر یبرخوردار نظر از 1 ۀمنطق

 درصد با یفراغت-یاجتماع یها یکاربر. است شده عیتوز مناطق سطح در نسبت کی به باًیتقر یحیتفر یکاربر

. است داده اختصاص خود به را یکاربر نیا از یکمتر درصد 1 ۀمنطق اما ،دهش پراکنده شهر در یباالتر یفراوان

 کهیزمان اما ،است مناطق سطح در یفراغت یها یکاربر ریسا به نسبت یباالتر عیتوز یدارا ،سبز یافض یکاربر

-یمیاقل طیشرا و( نفر هر یازا به مترمربع 11) سبز یفضا ۀسران یالملل نیب استاندارد به توجه با یکاربر نیا

 نیباالتر یدارا 1 ۀمنطق مورد نیا در .دهد یم نشان را یادیز ۀسران کمبود ،دشو یم یابیارز اهواز شهر یطیمح

 ؛اند گرفته قرار یبعد یها رتبه در 0 و 1 ۀمنطق بیترت به و است پارک یها یکاربر نظر از یمکان بیضر

 احتمال نیباالتر بیترتبه یورزش ،یفراغت-یاجتماع سبز، یفضا یفراغت یها یکاربر که است نیا انگریب ها افتهی .1

 و دارد یکمتر ۀجاذب بیترتبه یفراغت یآموزش و یحیتفر یها یکاربر .است داشته را جاذبه نیباالتر و سفر دیتول

 ؛است افتهی اختصاص یخیتار یها یکاربر به سفر دیتول احتمال نیکمتر ،تیدرنها

 ت،یجمع شیافزا جمله از متعدد لیدالبه شهر ناهماهنگ و نامتعادل رشد انگریب ،توسعه روند و ساختار یبررس .0

 یساختار جادیا به امر نیا که است یشهر مناسب یطراح و یزیر برنامه نبود و شهرها به انییروستا مهاجرت

 مشکالت نیا جمله از که است شده یاجتماع مشکالت بروز موجب ،رشد نیا. است شده منجر شهر در ناهمگون

 لحاظ به فضاها نیا که یورط به ؛کرد اشاره یشهر باز یفضاها و یاجتماع مراکز یفیک و یکم کمبود به توان یم

 بروز یبرا الزم طیشرا بدون موارد رشتیب در و نبوده مردم یازهاین یپاسخگو ،تیفیک و عملکرد ،تیموقع ،تعداد

 ؛هستند یرفتار قرارگاه کی عنوان به مناسب یرفتارها

 یکاربر نوع آن بزرگ یها لکه به مربوط ،یفراغت یفضاها یبرخ با ارتباط در مناطق از یخبر یباال یمکان بیضر .1

 مناطق ازین مورد خدمات و ها یکاربر اختصاص لزوم ،نیبنابرا ؛ندارند یارتباط ها آن شتریب تعداد با و هستند فراغت

 مناطق سطح در یفراغت یفضاها لیقب نیا تیکم و تیفیک یارتقا یبرا ،تیرجمعپ و برخوردارمک مناطق ژهیو به

 ؛است یاتیح یامر ،دارند ییسزاب ریتأث جامعه سالمت یارتقا در که

 یفضاها و اردد وجود یادیز ینابرابر و تفاوت ،یفراغت امکانات از یمندهرهب لحاظ از اهواز شهر مناطق نیب .1

. ستندین شهر یمیاقل طیشرا و تیجمع ازین یگوپاسخ ،یفراغت یفضاها. اند دهش عیتوز نامتعادل صورت به یفراغت

 یبرا ییمبنا ،یدکاربر و یعلم یها پژوهش گونهنیا ،است ههمواج یفراغت یفضاها کمبود با همواره که شهر نیا

 .است فضاها نیا ۀآگاهان تیریمد و موجود تیوضع بهبود جهت در یزیر برنامه و یگذار استیس
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