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چکیده
در طول چند دهۀ اخیر ،تغییرات بنیادی در شهرنشینی و دگرگونی در مفهوم کار ،چگونگی
گذران اوقات فراغت به یکی از ضرورتهای حیاتی جوامع بشری تبدیل شده است .بهگونهای
که در ضوابط منطقهبندی جدید ،ایجاد فضاهای فراغتی بهعنوان یکی از کاربریهای اصلی
شهر پذیرفته شده است .پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی-
تحلیلی و براساس ماهیت ،کاربردی-نظری است .در این مطالعه سعی شده است با استفاده از
مدل احتماالتی  Huffدر محیط نرمافزار Arc GISاحتمال تولید سفر به فضاهای فراغت
شهری ،در ارتباط با جاذبه و توزیع این فضاها در سطح کالنشهر اهواز محاسبه و پیشبینی
شود .نتایج پژوهش بیانگر ،نبودن تعادل در توزیع امکانات فراغتی در شهر است .این موضوع
به نبود تعادل فضایی در سطح شهر منجر شده و از این منظر ،رفتار فراغتی شهروندان در
سطح مناطق ،تابعی از چگونگی توزیع هر کاربری است .یافتهها نشان میدهد که کاربریهای
فراغتی فضای سبز ،اجتماعی -فراغتی ،ورزشی بهترتیب با باالترین احتمال تولید سفر و
کاربریهای تفریحی و آموزشی -فراغتی بهترتیب جاذبۀ کمتری دارد .درنهایت ،کمترین
احتمال تولید سفر به کاربریهای تاریخی اختصاص دارد .این شهر حتی بدون درنظرگرفتن
شرایط ویژة شهرهای صنعتی و آلوده ،همواره با کمبود فضاهای فراغتی در شهر مواجهه است.
از اینرو ،اینگونه پژوهشهای علمی و کاربردی مبنایی برای سیاستگذاری و برنامهریزی ،در
جهت بهبود وضعیت موجود و مدیریت آگاهانه این فضاها خواهد بود.
واژههای کلیدی :توزیع مکانی ،فراغت ،فضاهای فراغتی ،کالنشهر اهواز ،مدل .Huff
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مقدمه
اساس جغرافیای نوین ،شاهد تغییرات عمدهای از جغرافیای توصیفی بهسوی موضوعات و پژوهشهای تحلیلی و کاربردی
است .رویکرد موجود جغرافیای کاربردی ،با تأکید بر تکنیکهای کمی و جغرافیای ادراک رفتاری است (استعالجی:6031 ،

 .)611شهرنشینی ،همیشه مسائل بنیادی و جانبی زیادی را به همراه خود داشته است .این پدیده با ابعاد تاریخی ،سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی که تجسم فضایی و تبلور فیزیکی حضور انسان در محیط مرتبط است؛ امروزه به یکی از
پیچیدهترین فضاهای کالبدی و عملکردی تبدیل شده و هرروز مسائل و پژوهشهای تازهای را در ارتباط با علت وجود و
سازوکارهای حیات خود مطرح میسازد (سی اوت .)13 :6036 ،فشار حاصل از مدرنیته و تقسیمکار ،زمانی را برای فراغت
ضروری میسازد .اوقات فراغت در جامعۀ مدرن به آدمی فرصت میدهد که خستگی کار را از تن خود بیرون کند؛ زیرا
این خستگی بر وجود انسان مدرن تحمیل میشود (رضوانی .)10 :6001 ،برنامهریزی برای گذران اوقات فراغت ،ارتباط
نزدیکی با برنامهریزی شهری بهویژه کاربری زمین پیدا میکند (آقا امینیها)1 :6031 ،؛ زیرا ساماندهی فضایی و تأمین
امکانات فراغتی تا حدود زیادی به کمیت و کیفیت فضاهای شهری و تجهیزات آنها وابسته است (مهدیزاده:6031 ،
 .)130یکی از وظایف مهم برنامهریزی کاربری زمین ،برنامهریزی فضاهای تفریحی-فرهنگی است (میکائیلی:6003 ،
 .)01شهرهای امروزی ،نیازمند فضاهایی همگانی هستند تا زندهترین حرکتهای شهری در آنها روی دهد .گرفتگی و
اندوه در زندگی شهری امروز نیز بیانگر اهمیت اینگونه فضاها در شهر است ( .)parker, 6301: 10با افزایش جمعیت
شهرنشین ،تغییر الگوی کار ،زندگی و فاصلۀ بیشتر از خاستگاههای طبیعی بهعنوان مقر و بستر تأمین آرامش فکری و
روحی انسان در زندگی مدرن ،نیاز به تفریح و فراغت در میان شهرنشینان افزایش یافته و به یکی از مهمترین نیازهای
آنها تبدیل شده است

)6311: 10

 . (maslow,به این نکته باید توجه کرد که توسعۀ فضاهای فراغتی شهر برای

شهروندان ،یک تجمل نیست که بتوانند از آن صرفنظر کنند ،بلکه توسعۀ این فضاها با شرایط توسعۀ عمومی پیوند
خورده است .درنتیجه ،حق برخورداری از فضاهای فراغتی ،نهتنها به خاطر عدالت ،بلکه به دلیل منطبقبودن آن با
نیازهای غیرقابل سرکوب نوع بشر ،جای خود را یافته است ( .)Marsh, 6331: 10در ایران بخشی از انتقادهایی که امروزه
از شهرها به عمل میآید ،متوجه یکنواختی و کسالتباربودن زندگی در شهر و فضاهای شهری است .ساختوساز ،شتاب
چشمگیری گرفته است و آمارها و شواهد ،حکایت از رشد و گسترش مادی و فیزیکی شهرها دارد (پورمحمدی:6033 ،
 .)13از اینرو ،با توجه به شرایط و مشکالت شهرنشینی موضوع گذران اوقات فراغت و فضاهای فراغتی به یکی از
محورهای اساسی در برنامهریزی و مدیریت شهری تبدیل میشود (زنگیآبادی .)631 :6033 ،با درنظرگرفتن این عوامل،
شهر اهواز با قرارگرفتن در موقعیت راهبردی جنوب غربی ایران دارای مرکزیت سیاسی ،اقتصادی ،نفتی است و تراکم
جمعیتی آن روزبهروز در حال افزایش است .این شهر یکی از هشت کالنشهر ایران است که همانند دیگر کالنشهرهای
کشور با مشکالت و مسائل شهری مانند رشد روزافزون جمعیت ،گسترش کارکردهای شهری و چند نقشیشدن آن،
گسترش آپارتماننشینی و کاستهشدن از فضاهای خصوصی منازل مسکونی ،افزایش آلودگی و سروصدای ناشی از زندگی
شهرنشینی ،حضور بیش از ظرفیت وسایل نقلیه در معابر شهری و ایجاد معضل ترافیک و مضاف بر این ویژگیها روبهرو
است .این شهر به علت گذراندن هشت سال جنگ ایران و عراق ( )6010-6013و تأثیر آن بر شهر و بافت شهری با
مسائلی فراتر از شهرهای دیگر روبهرو است؛ این مسائل ،کاهش آرامش و رفاه شهرنشینان را در شهر اهواز فراهم کرده
است .شناخت و تبیین علمی ،احتمال تولید سفر به هریک از فضاهای فراغتی به منطقیشدن برنامهریزی و مدیریت شهر
و با توجه به شرایط ویژۀ هر شهر از سوی مسئوالن کمک میکند .پژوهش حاضر ،پتانسیل و اهمیت هریک از مصادیق
فراغت شهری را از نظر بررسی جاذبۀ دسترسی و حضور شهروندان در این فضاها را نشان میدهد .از اینرو ،پژوهش
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حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که احتمال تولید سفر به فضاهای فراغت شهری در ارتباط با توزیع و
جاذبۀ این فضاها در سطح کالنشهر اهواز به چه میزان است؟
مبانی نظری
6

شهرها بهعنوان موتورهای رشد و توسعۀ اجتماعی ،دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که مورد توجه قرار میگیرند ( Lewis

 .)and mioch, 1331: 13رشد فزایندۀ ابعاد شهرنشینی و شکل شمارهگیری مقیاسهای جدید از رشد شهری در طی چند دهۀ
اخیر ،موجب شده که شهر و شهرسازی معاصر با چالشهای نوینی مواجه شود ) .)Robinson, 1331: 01بهدلیل گستردگی ابعاد
و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل ،جامعنگری و توجه به ابعاد و جنبههای مختلف ،مسئله را بهمنظور حل
پایدار آنها اجتنابناپذیر ساخته است ( .)Mallinis et al, 1366: 061در این میان توجه و تأکید برنامهریزی و مدیریت شهرها،
بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری متوجه شده است (حاجیپور .)03 :6031 ،از جملۀ این
ابعاد ،فراغت است که امری وجودی و اجتماعی ،گذرا و پیوسته ،شخصی و سیاسی است (کلی .)1 :6031 ،فراغت ،مجموعهای از
فعالیتهاست که افراد آن را پس از انجام وظایف کاری ،خانوادگی و اجتماعی به اختیار خود برای استراحت ،تفریح و افزودن به
دانش یا مهارتهای خود بهکار میبرند و متضمن رضایت و خشنودی فرد است ( .)Torkildsen, 1336: 616از نظر جغرافیایی،
اوقات فراغت شامل زمان بیداری است که انسان در طول آن از کار ،اشتغال و وظایف اجتماعی روزمره فارغ شده و میتواند
بهطور دلخواه آن را در نواحی مختلف صرف کند (رضوانی .)10 :6001 ،جغرافیای فراغت ،فعالیتهای فراغتی افراد را در قالب
مکان و در ارتباط با دیگر عوامل محیطی اعم از طبیعی و انسانی بررسی میکند (مرادی .)01 :6031 ،در طول چند دهۀ اخیر،
تغییرات بنیادی در شهرنشینی و دگرگونی در مفهوم کار و سکونت ،چگونگی گذران اوقات فراغت ،به یکی از ضرورتهای
حیاتی جوامع بشری و مشغلههای مهم برنامهریزان و مدیران شهری بدل شده است (توسلی .)611 :6030 ،بهگونهای که در
ضوابط منطقهبندی جدید ،ایجاد فضاهای فراغتی بهعنوان یکی از کاربریهای اصلی شهری پذیرفته شده است (آقا امینیها،
 .)1 :6031توسعه و ایجاد فضاهای فراغتی عالوهبر تأمین رفاه و آسایش بیشتر شهروندان ،نقش مؤثری در حفاظت محیط و
توسعۀ پایدار دارد .از طریق سلسلهمراتب طرحهای مختلف و درنظرگرفتن نیازها و امکانات واقعی و مشارکت نیروهای مؤثر در
تحقق آن ایفا میکند (پورمحمدی .)11 :6033 ،در شهرهای سنتی ،ساختار کالبدی-فضایی و سازمان عملکردی شهر بهنحوی
است که امکان کافی برای دسترسی به طبیعت ،گردش و تفرج و فعالیت جمعی را در فضای باز فراهم میکند .درواقع ،میان
فضای سکونت ،فضای کار و فضای فراغت ،نوعی یکپارچگی وجود دارد .از این نظر ،برنامهریزی و مدیریت برای گذران اوقات
فراغت و تأمین نیازهای گردشگری ،امری ضروری به نظر نمیرسید (فالحت ،)30 :6030 ،اما در شهرهای معاصر ،بهویژه در
شهرهای بزرگ ،بهدلیل رشد سریع ابعاد کالبدی ،جدایی از طبیعت ،افزایش فاصلۀ محل سکونت و کار ،جدایی کار از فراغت،
افزایش آلودگی و ناامنی ،کاهش هویت فضایی و همبستگی اجتماعی ،سلطۀ حرکت سواره و مانند اینها ،تأمین نیازهای
فراغتی (روانی ،فرهنگی ،اجتماعی) دشوار است .به همین دلیل ،پرداختن به موضوع فراغت و گردشگری به یک ضرورت در
برنامهریزی و مدیریت شهری ،تبدیل شده است (مهدی زاده .)611 :6030 ،تغییر الگوهای کار ،ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی
و بهطورکلی تغییر شیوۀ زندگی ،احساس نیاز به خروج از زندگی روزمره و تفریح و سرگرمی را در ساکنان شهرهای امروزی
روزبهروز افزایش میدهد .از طرفی احیا و سرزندگی محیطهای شهری ،حفظ و پویایی شهرها نیازمند حضور هرچه بیشتر
ساکنان در فضاها و مراکز شهری و تعامالت اجتماعی آنها با یکدیگر است (سعیدی رضوانی .)03 :6030 ،بهطورکلی ،نیاز به
فضاهای فراغتی در شهرها حاصل اصالحات اجتماعی ،خواست عمومی و جنبش ،اتوپیایی است که در الگوهای اولیۀ شهرها
6. Lewis
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(نظیر باغ شهر هاروارد ،شهر صنعتی گارنیه یا دهکدۀ آفتابی اشتاین) مطرح شده است (زنگیآبادی .)631 :6033 ،فضاهای
فراغتی از عوامل عمدهای هستند که در تعیین هویت شهر نقش اساسی داشته و موجب گردهمایی و مالقات ساکنان در هر
محدودۀ شهری میشوند .بدون این فضاها روح زندگی و اصالت اجتماعی از بین میرود و مردم با خود و محیط اطراف خود
بیگانه میشوند (میمندی.)13 :6036 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-تحلیلی و براساس ماهیت ،کاربردی-نظری است.
رویکرد حاکم بر پژوهش تحلیل مکانی است .دادههای مورد استفادۀ پژوهش به دو دستۀ دادههای آماری و فضایی
قابلتقسیم هستند .دادههای آماری شامل جمعیت ،مساحت ،تراکم و درآمد است .از آنجاکه برای وزندهی به میزان اثر،
این موارد در ایجاد جاذبۀ سفر به فضاهای فراغتی در سطح شهر ،مبنای ارزشگذاری یا واحد سنجش چهار پارامتر
ذکرشده ،متفاوت است؛ بنابراین ،این دادهها با استفاده از مدل  AHP Fuzzyو بر پایۀ نظرسنجی از کارشناسان شهری
استاندارد شده تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند .دادههای فضایی پژوهش نیز در جدول  6با عنوان کاربریهای فراغتی
معرفی شده است .نخست از طریق مدل  AHP Fuzzyجاذبۀ نسبی مراکز فراغت در شهر تعیین شده و شعاع عملکرد
هر کاربری در محیط نرمافزار  ،GISمحاسبه شده است تا اوزان  Huffبهدست آید .مجموع دادههای ذکرشده از طریق
مدل احتماالتی  ،Huffاحتمال تولید سفر به فضاهای فراغت شهری را پیشبینی میکند.
جدول  .6کاربریهای فراغتی منتخب
ردیف
6
1
0
1
1
1

نام کاربری
کاربری اجتماعی-فرهنگی
کاربری تفریحی
کاربری ورزشی
کاربری فضای سبز
کاربری آموزشی -فراغتی
کاربری تاریخی

موارد
مساجد ،حسینیهها ،امامزاده ،مصلی و...
رستوران ،مراکز خرید و مجتمع تفریحی
باشگاه ورزشی ،سالن ورزشی ،مجتمع تفریحی ورزشی ،پیست اسبسواری و. ...
پارک منطقهای ،پارک محله و...
فرهنگسرا ،کانون بسیج ،کتابخانه ،نمایشگاه ،مجتمع فرهنگی ،سینما ،تئاتر و...
آثار و ابنیۀ تاریخی ،نقاطی با خاطرۀ جمعی و. ...
منبع :نگارندگان

در پژوهش حاضر ،بررسی رفتار احتمالی شهروندان در ارتباط با توزیع فضاهای فراغتی در مناطق مورد مطالعه در چند
مرحله صورت گرفته است .فرایند خطی پژوهش در این گامها خالصه شده است:
گام اول :شناسایی شاخصها و آمادهسازی بانک دادههای مکانی و تولید دادههای مورد نیاز در نرمافزار .GIS
براساس شاخصهای منتخب کاربریهای فراغتی در شش عامل شامل کاربریهای اجتماعی-فراغتی ،آموزشی-فراغتی،
تفریحی ،فضای سبز ،ورزشی و تاریخی براساس مطالعات نگارندگان دستهبندی شدهاند.
گام دوم :برای تعیین فاصله از معبر هریک از کاربریها ،از ابزار  Euclidean distanceاستفاده شده است و پهنهها
در  1کالس تعریف شدهاند .هریک از این کاربریها ،براساس مقیاس و آستانۀ عملکرد بهصورت قراردادی تعریف شدهاند.
گام سوم :برای استانداردسازی ،دادههای آماری و پرسشنامه و بررسی اثر هریک از شاخصها در جاذبه و دافعۀ
مراکز فراغتی ،شاخصهای اندازۀ شهر از طریق مدل  FAHPمطابق نظر  63نفر از کارشناسان وزندهی شدهاند.6

 .6بهمنظور پرهیز از طوالنیشدن مطالب ،از ارائۀ جدولهای مربوطه صرفنظر کرده و صرفاً شاخصهای مرتبط گزارش شده است.
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گام چهارم :از طریق اوزان اندازۀ شهر حاصل ،از مدل  FAHPو فواصل عملکردی هریک از کاربریهای فراغتی
در نرمافزار  ARC GISوزن  Huffبهدست آمد .درنهایت ،خروجی اوزان ترجیح سفر به وسعت فاصله در سطح شهر
براساس درصد خروجی گرفته شده است .نکتۀ شایانتوجه این است که توزیع فضاهای فراغتی در سطح شهر تابع الگو و
استاندارد معینی نبوده و شهروندان هر منطقهای برای حضور در این فضاها آزادی عمل دارند و مدل  Huffابتدا در سطح
شهر محاسبه شده است.
گام پنجم :پیشبینی احتمال سفر شهروندان به تفکیک در سطح مناطق منتخب ،به ازای هریک از کاربریهای
فراغتی از طریق ابزار  Data Management toolدر نرمافزار  GISمحاسبه شده است.
گام ششم :از طریق تلفیق نقشههای خروجی مدل هاف با وزنهای بهدستآمده از مدل  ،FAHPپهنه جاذبۀ سفر
کاربریهای فراغتی در سطح شهر مشخص شده است .درنهایت ،نقشههای تولیدشده با استفاده از ابزار Raster

 calculateمحاسبه شده و نقشۀ نهایی مدل مکانی توزیع فضاهای فراغتی و جاذبۀ سفر به آنها ،استخراج شده است.
ساختار ریاضی مدل بهکاررفته در پژوهش

دی .آل .هاف )6310( ،6از طریق مدل احتماالتی خود سعی کرد ،احتمال خرید کاال را از مراکز مختلف خرید پیشبینی
کند ( .)Huff, 6310: 01در این مدل ،جاذبۀ نسبی مراکز متفاوت خرید در یک ناحیه و فاصلهای که باید برای دسترسی در
هر مورد طی شود ،محاسبه شده است (حاتمینژاد .)636 :6001 ،این موضوع در قالب فرمول زیر بیان شده است:

( :ضریب احتمال) احتمال سفر یک مصرفکننده در شهر؛
 :اندازۀ شهر؛
 :زمان الزم جهت پیمودن فاصلۀ دو نقطه به دقیقه.
نقاط شهری برحسب اندازه و عملکردشان نیروی جاذبۀ گستردهای داشته و بهناچار روابطی را با محیط پیرامون خود
ایجاد میکنند ( .)Huff, 3002: 23هاف فرض میکند که مراجعهکنندگان ،عالوهبر جاذبه ،کاربریهای فراغتی را نیز
درنظر میگیرند .بدینترتیب ،نقاط کمجاذبهتر و آنهایی که دورترند در یک فاصلۀ زمانی طوالنیتری به آنها مراجعه
میشود؛ درحالیکه شهروندان به نقاط پرجاذبهتر یا نواحی نزدیکتر در فواصل زمانی کوتاهتری مراجعه میکنند
(3003: 3

 .)Tianshun Liu,جاذبۀ کاربریهای فراغتی را میتوان برحسب اندازۀ جمعیت ،تعداد مغازهها یا به هر

شاخص مناسب دیگری تبدیل کرد ( .)Huff, 6313در این پژوهش ،اندازۀ شهر از طریق چهار شاخص جمعیت ،مساحت،
تراکم و درآمد درنظر گرفته شده است .از آنجاییکه مبنای ارزشگذاری یا واحد سنجش چهار پارامتر ذکر شده ،در ایجاد
جاذبۀ سفر به فضاهای فراغتی در سطح شهر متفاوت است؛ بنابراین ،این دادهها با استفاده از مدل  FAHPاستاندارد شده
است .یکی از کاربردهای این مدل ،برنامهریزی مکانی و مکانیابی فعالیتهای گوناگون در شهرها است؛ بنابراین ،این
مدل در پیشبینی رفتار شهروندان بهکار گرفته میشود (حاتمینژاد.)631 :6001 ،

6. D. L. Huff
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شکل  .6فرمول مدل هاف
منبع :نگارندگان

ابهام 6و نبود قطعیت 1ذاتی حاکم بر علوم انسانی ،بهطورکلی در محیطهای برنامهریزی و تصمیمگیری ،نیازمند
روشهایی است که امکان بررسی و صورتبندی ریاضی ،مفاهیم غیردقیق تعریف علوم را فراهم کند .از اینرو ،منطق
فازی بهعنوان یک برنامۀ قوی برای فرایند تصمیمگیری در سیستمهای اطالعاتـی شنـاخته شده اسـت ( Yerach,
.)Doytssher and Arie, Croitora, 1330: 6

محدودة مورد مطالعه
شهر اهواز مرکز استان خوزستان و شهرستان اهواز ،در موقعیت جغرافیایی  06درجه و  13دقیقۀ عرض شمالی و  13درجه
و  13دقیقۀ طول شرقی قرار گرفته است (جوکار .)11 :6033 ،وسعت شهر اهواز در محدودۀ قانونی  111کیلومترمربع ،در
محدودۀ خدماتی  033کیلومترمربع و در محدودۀ استحفاظی  331کیلومترمربع است (معاونت برنامهریزی و توسعه،
 .)6036شهر اهواز  0منطقۀ شهرداری دارد که هریک دارای  1 ،0یا  1ناحیه هستند (سازمان مسکن و شهرسازی:6033 ،
 .)1جمعیت شهر اهواز در سال  6633033 ،6031بوده است .محدودۀ مورد مطالعۀ پژوهش حاضر ،منطقۀ  1با631101 ،
نفر و تراکم جمعیتی در این منطقه  13نفر در هکتار است و منطقۀ  1با 133633 ،نفر و تراکم جمعیتی برابر با  10/0نفر
در هکتار و منطقۀ  0با 613033 ،نفر و تراکم جمعیتی برابر با  10/31نفر در هکتار است (معاونت برنامهریزی و توسعۀ
شهرداری اهواز.)6031 ،
تحلیل مکانی برخورداری از فضاهای فراغتی به تفکیک مناطق
برای بررسی پراکنش فضایی امکانات و تسهیالت فراغتی در سه منطقۀ منتخب ،ابتدا استفاده یا استفادهنکردن منطقهها
از هریک از شاخصها بررسی شده است .در شکل  1وجود و عدم وجود هریک از این خدمات به تفکیک آورده شده
است.

6. Vagueness
1. Uncertainty
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه
منبع :نگارندگان
جدول  .2مساحت و سرانۀ کاربریهای فراغتی مناطق مورد مطالعه
تعداد
منطقۀ 2

منطقۀ 4

منطقۀ 3

منطقۀ 2

منطقۀ 4

منطقۀ 3

منطقۀ 2

منطقۀ 4

منطقۀ 3

منطقۀ 2

منطقۀ 4

منطقۀ 3

منطقۀ 2

منطقۀ 4

تفریحی
ورزشی
فضای سبز
تاریخی

مساحت (هکتار)

سرانه

منطقۀ 3

اجتماعی-
فراغتی
آموزشی-
فراغتی

درصد

ضریب مکانی

63

11

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

6

1

0

1
63
16
3

1
61
01
3

3/331 3/01 6/31 3/31 3/10 3/11 3/36 3/13 3/61 3/11 0/31 1/11 1
6/31 6/33 3/13 1/10 1/11 3/11 1/61 1/31 3/60 01/00 01/31 1/31 61
3/03 3/13 3/11 0/3 1/1 11/3 1 6/03 6/31 613 31 010 61
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6

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

منبع :شهرداری 6331

تعیین شعاع عملکرد کاربریهای فراغتی
پس از جمعآوری دادههای هر منطقه و جانمایی بر روی نقشه ،سطح تحت پوشش هریک از این خدمات به نسبت کل
شهر از طریق تابع  Euclidean Distanceبر روی نقشه ،در محیط  Arc Gisمحاسبه شده است .از آنجاکه فضاهای
فراغتی دارای شعاع عملکرد مشخصشده و استانداری نیستند و مرزبندی مشخصی برای توزیع این نوع از کاربریها
درنظر گرفته نمیشود .درنتیجه ،شهروندان برای حضور در آنها انتخابی آزاد خواهند داشت .از اینرو ،کاربری فراغتی که
در منطقۀ  1واقع شده است ،مانع از حضور شهروندی که در منطقۀ  0ساکن است نخواهد شد .از اینرو ،شعاع عملکرد
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هریک از کاربریها ابتدا در پهنۀ شهر و سپس به تفکیک هریک از مناطق بررسی شده است .شعاع عملکرد برای هریک
از کاربریها در  1کالس در  Reclassifyبهصورت قراردادی تعیین شده است .بیشترین ارزش یعنی Class6مربوط به
کمترین فاصله از شاخص مورد نظر است و  Class1پهنههای کمترین ارزش ،از نظر ضریب احتمال سفر فضاهای
فراغتی را شامل میشود.

شکل  .3توزیع فضاهای فراغتی در مناطق مورد مطالعه
منبع :نگارندگان
جدول  .3وزن اختصاصیافته از مدل  Huffدر هریک از شعاع عملکردهای کاربریهای فراغتی
6

کاربریهای فراغتی

شعاع عملکرد

وزن هاف

6
2
3
4
3

133
6133
0333
1133
+0333

3/31301
3/36166
3/33331
3/33101
3/33011

منبع :نگارندگان

وزندهی به شاخصهای اندازة شهر از طریق مدل FAHP

در این مدل بعد از وزنگذاری به دادههای پژوهش ،توسط  63نفر از کارشناسان در قالب اعداد فازی مثلثی تحلیل دادهها
در سه نوع دادۀ حداقل وزن ،میانگین و حداکثر وزن دادهها بهانجام رسیده است .در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ,عناصر
هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح باالتر بهصورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه میشود (عطایی،

 .)11 :6030همۀ مقایسهها ،در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بهصورت زوجی انجام میگیرد و در این مقایسه،
تصمیمگیرندگان از قضاوتهای شفاهی استفاده خواهند کرد (قدسیپور.)60 :6030 ،
 .6در تحلیل جدول  0مقادیر بهدستآمده برای تمام کاربریهای فراغتی یکسان است.
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جدول  .4وزن نرمالشده و نرمالنشدة معیارها در ماتریس مقایسۀ زوجی مدل سلسلهمراتب فازی AHP
شاخصها

وزن نرمالنشده

وزن نرمالشده

جمعیت
درآمد
تراکم
ترجیح سفر
مساحت
مجموع

1
3/10
1/13
0/10
6/11
11/60

1/26
1/34
1/63
1/63
1/13
6

منبع :نگارندگان

بعد از بهدستآمدن نتیجۀ وزن و اندازۀ شهر با استفاده از فرمول هاف ،به بررسی ضریب احتمال سفر شهروندان
نسبت به هریک از فضاهای فراغتی به تفکیک مناطق پرداخته شده است.
تعیین و تحلیل ضریب احتمال سفر به کاربریهای فراغتی
بهعنوان یک مدل جاذبه ،مدل هاف در محاسبه بستگی زیادی به فاصله دارد .این مدل میتواند دو مفهوم فاصلۀ سنتی-
فاصلۀ اقلیدسی و همچنین زمان سفر را در طول یک شبکۀ خیابانی بسنجد .در ادامه ،ضریب احتمال سفر شهروندان به
هریک از کاربریهای فراغتی در سطح مناطق مورد مطالعه در جدول  1به تفکیک بررسی شده است.
جدول  .3رفتار احتمالی شهروندان مناطق مورد مطالعه در ارتباط با فضاهای فراغتی با استفاده از مدل هاف
فضاهای فراغتی تاریخی
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 4
منطقه 2

3/4213
23/3111
23/3644
63/3312
23/3131

1/1016
63/1330
60/6061
16/1611
-

کاربریهای آموزشی-فراغتی
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 4
منطقه 2

23/114
23/143
22/333
63/443
3/231

10/311
13/636
11/113
0/311
1/113

کاربری فراغتی ورزشی
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 4
منطقه 2

41/414
33/113
63/413
3/333
1/123

13/113
10/161
1/110
6/301
3/163

منطقه 3

کاربری فراغتی فضای سبز
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 2

0/1133
11/1311
13/0336
11/0030
3/1136

31/1113
0/1003
-

13/0131
11/0333
61/1111
1/0311
3/311111

01/1130
16/6313
6/1113
3/1106
3/3163

منطقه 3

کاربری اجتماعی-فراغتی
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 2

03/113
13/016
-

36/061
0/131
-

10/103
03/311
61/333
1/130
3/116

11/113
11/131
61/310
3/063
3/613

منطقه 3

کاربری فراغتی تفریحی
درصد ترجیح سفر در منطقه
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 2

01/161
11/030
-

13/300
11/066
0/311
-

منبع :نگارندگان

00/111
06/110
61/001
3/330
1/063

16/101
33/311
03/131
61/101
1/003
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مطابق نتایج جدول  1ضریب احتمال سفر به فضاهای فراغتی تابعی از تعداد ،پراکندگی ،وسعت و سرانۀ این قبیل
کاربریها در سطح هر منطقه است .درنهایت ،نتیجۀ بررسی ضریب احتمال سفر به کاربریهای فراغتی مورد مطالعه
بهصورت زیر قابلتفسیر است:
ضریب احتمال سفر شهروندان را به فضاهای فراغتی تاریخی میتوان اندک تصور کرد ،از آنجاکه بیشترین ضریب
سفر را در شعاع عملکرد بیش از  0333متر با  10/311درصد تخمین زده شده است و کمترین ترجیح سفر با  6/103به
فواصل کمتر اختصاص یافته است .ضریب احتمال سفر شهروندان با توجه به شرایطی که بیان شد در مناطق مورد مطالعه
در مسافتهای باال ،درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است .این امر نشاندهندۀ وجودنداشتن جاذبههای
گردشگری در مناطق نامبرده و درنهایت ،ظرفیت اندک جذب این مراکز فراغتی در شهر اهواز است.
در ارتباط با کاربری فضای سبز منطقۀ  1با کمترین جمعیت ،بهدلیل وجود فضای مناسب (نزدیکی به رودخانۀ
کارون) ،سرانۀ باالیی از فضای سبز را به خود اختصاص داده است .سرانۀ فضای سبز در این منطقه باالتر از سرانۀ
استاندارد است و ترجیح سفر نیز با احتمال  13/01در پهنۀ اول است .علت ضریب احتمال سفر پایینتر این منطقه به دو
منطقۀ دیگر توزیع کمتر این کاربری نسبت به سایر کاربریهای فراغتی در سطح منطقه است که احتمال سفر میان آنها
تقسیم میشود .در منطقۀ  1کاربری فضای سبز در کل شهر با سرانه  3/16است که درصد ضریب مکانی پایینتر از یک
را به خود اختصاص داده است .این درصد با توجه به جمعیت و مساحت این منطقه با سرانۀ استاندارد بسیار فاصله دارد .در
این منطقه نیز احتمال سفر با  01/11درصد با اختالف زیادی از سایر پهنهها مشخص شده است ،اما منطقۀ  0با وجود
مساحت اندک آن نسبت به منطقۀ  1و  1و جمعیت و تراکم  13نفر در هکتار با سرانۀ  0/3درصد ،فاصلۀ زیادی تا سرانۀ
استاندارد فضای سبز دارد.
در منطقۀ  1اولویت سفر به اماکن فرهنگی با  10/13درصد ،در فاصلۀ  0333-6133متر برآورد شده است .منطقۀ 1
با وجود اینکه در میان مناطق شهر از ضریب مکانی باال و از نظر کاربری فرهنگی در سطح شهر قرارگرفته ،این میزان با
استاندارد فضاهای فرهنگی بسیار فاصله دارد .در این منطقه همانند منطقۀ  1کاربری فرهنگی با جاذبۀ قوی در پهنۀ
 0333-6133متر با  13/63بیشترین احتمال سفر را دارد .منطقۀ  0نیز همانطورکه بیان شد ،بهدلیل مساحت اندک
نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه در پهنههای پایینتر تحلیل شده است؛ بنابراین ،احتمال سفر  13/01درصد در پهنۀ
 6133متر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.
در هر سه منطقه ،کاربری مذهبی دارای جاذبۀ باال است .ضریب احتمال سفر در منطقۀ  1با  10/10درصد کمترین
درصد را به خود اختصاص داده است که نشاندهندۀ تعداد کمتر این مراکز در سطح منطقه و ترجیح فراغت شهروندان در
این منطقه است .در منطقۀ  1کاربری مذهبی با  0/03هکتار و  3/33درصد از مساحت منطقه ،احتمال سفر  11/11درصد
و درنهایت ،در منطقۀ  0تحت تأثیر تراکم باال و مساحت اندک آن نسبت به سایر مناطق با ضریب  36/06درصد در
اولویت قرار گرفته است .در این منطقه ،مراکز مذهبی در سطح باالیی توزیع شدهاند و با توجه به تعداد اندک سایر مراکز
فراغتی بیشتر بهعنوان مقصد سفر ،شهروندان به آن توجه میکنند .بافت قومیتی منطقه و پایگاه اجتماعی-اقتصادی آن
نیز در این امر سهیم است .منطقۀ  1کمترین تعداد فضای مذهبی را نسبت به سایر مناطق دارد .منطقۀ  0باالترین ضریب
مکانی را به خود اختصاص داده است.
ضریب احتمال سفر به کاربریهای فراغتی ورزشی با  11/13درصد در نزدیکترین مسافت و بیشترین جاذبه را
داراست .در هر سه منطقه ،کاربری ورزشی دارای جاذبۀ باال هستند .احتمال سفر در منطقۀ  1با  13/11درصد و در منطقۀ
 1کاربری ورزشی با  01/31هکتار 1/11 ،درصد از مساحت منطقه و احتمال سفر  13/11درصد است .بیشترین سهم
کاربری ورزشی در منطقۀ  1وجود داشته که در مقایسه با کاربری ورزشی در کل شهر با سرانۀ  01درصد است .سرانۀ
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موجود در شهر  1/01مترمربع است که در مقایسه با آن رقم بسیار باالیی دارد .میزان مساحت اختصاصیافته به کاربری
ورزشی در سطح مناطق اهواز نشان میدهد که بیشترین سطح این کاربری در منطقۀ  1واقع شده است .درنهایت ،در
منطقۀ  0تحت تأثیر تراکم باال و مساحت اندک آن نسبت به سایر مناطق و با ضریب  01/11درصد در اولویت قرار گرفته
است ،اما نسبت به سایر کاربریهای فراغتی با ضریب احتمال کمتری همراه هستند.
ضریب احتمال سفر به کاربریهای فراغتی تفریحی با  11/01درصد در پهنۀ  6133متر تا  0333واقع شده است.
منطقۀ  1با وجود تعداد بیشتر مراکز تفریحی از جمله رستورانها با  00/11درصد ،ضریب احتمال سفر به این مراکز کمتر
از منطقۀ  1با  16/101است .هر دو ضریب ،احتمال سفر کاربری فراغتی-تفریحی با بیشترین جاذبه در کمترین مسافت
است .احتمال سفر در منطقۀ  1به نسبت در همۀ کالسها برابر است؛ زیرا بیشترین توزیع مراکز تفریحی را در این منطقه
شاهد هستیم .بیشترین توزیع کاربری تفریحی در این منطقه ،کاربری رستوران بوده که جوابگوی شهروندان سایر مناطق
شهر نیز است ،اما در منطقۀ  0با توجه به توزیع کمتر این فضا در سطح منطقه ،احتمال سفر در کالس دوم با ضریب
 11/06واقع شده است .نقشۀ پهنهبندی احتمال تولید سفر به کاربریهای فراغتی ،با توجه به نتایج حاصل از مدل Huff

در نرمافزار  Gisترسیم شده است.

شکل  .4نقشۀ پهنهبندی ضریب تولید سفر کاربریهای فراغتی
منبع :نگارندگان
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مدل مکانی تولید سفر به کاربریهای فراغتی
با تهیۀ نقشههای پهنهبندیشده برای هریک از کاربریها ،میتوان از تلفیق هریک از این نقشهها ،نقشۀ توزیع جاذبه
سفر در کالنشهر اهواز را ترسیم کرد .برای انجام این کار ،نقشههای هر شش کاربری با توجه به اهمیت و کاربردشان
برای شهروندان ارزشهای متفاوتی دریافت میکنند .در این مرحله ،کاربریهای ویژه با توجه به نظر کارشناسان
متخصص و با لحاظ اثر آنها ،از طریق مدل  FAHPوزندهی شدهاند .پس از اعمال اوزان در محیط  Arc Gisو با ابزار
 ،Map Algebraاز طریق  Raster Calculatorتلفیق شده و نقشۀ توزیع جاذبۀ سفر به فضاهای فراغتی در سطح شهر
اهواز بهدست آمده است .نتیجۀ این تلفیق ،نقشۀ دقیقتری است که ارزش پیکسلها در آن نمایانگر مطلوبیت یا
مطلوبیتنداشتن مکان برای برنامهریزیهای فراغتی است.

شکل  .3نقشۀ تولید سفر فضاهای فراغتی در مدل ترکیبی  Huffو FAHP
منبع :نگارندگان

مطابق نتایج در شکل  ،1نقاط با جاذبۀ کمتر در مرزهای شهر واقع شده که این موضوع با توجه به موارد بررسیشده
نشان از تعادلنداشتن در توزیع امکانات فراغتی در شهر است .این موضوع به تراکم بیشازحد جمعیت بهمنظور رفع
نیازهای فراغتی خود در نقاط مخصوصی از شهر منجر شده که بیانگر پیامد نبود توزیع متعادل کاربریهای فراغتی در
سطح شهر است.
نتیجهگیری
فراغت یک نیاز و یکی از مسائل اساسی عصر حاضر است .کار و فراغت دو جنبه از یک موقعیت هستند .بیشترین
پیشرفت و بهرهگیری در هر دو زمینه ،مستلزم آن است که این دو مکمل هم باشند .در این مطالعه سعی شده است با
استفاده از مدل احتماالتی  Huffدر محیط نرمافزار  Arc GISبه پیشبینی احتمال تولید سفر به فضاهای فراغت شهری
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در ارتباط با جاذبه و توزیع این فضاها در سطح کالنشهر اهواز محاسبه و ارزیابی شود .به همین منظور برای نمونه ،سه
منطقۀ  1 ،1و  0انتخاب شده است .تحقیقات متعددی با استفاده از مدل احتماالتی  Huffو مدل مکانی  GISبر رفتار
فضایی مصرفکنندگان انجام گرفته است ( .)Huff, 3003از جمله تعیین احتمال نفوذ میان مشتریان و فروش یک
فروشگاه تازه تأسیس ،پیشبینی بهترین محل برای احداث سوپرمارکت از نظر دسترسی مشتریان ،برآورد پتانسیل بازار،
تعریف ،تجزیه و تحلیل مناطق تجاری و . ...با اینحال ،تحلیل مکانی احتمال سفر در فضاهای فراغتی از مضامینی است
که کمتر بدان توجه شده است .پژوهش حاضر ،با بخشیدن بعد فضایی به موضوع اوقات فراغت که ماهیت اجتماعی دارد،
سعی در بررسی رفتار فضایی شهروندان در ارتباط با کاربریهای فراغتی در سطح شهر داشته است.
نتایج تحقیق به تفکیک هریک از کاربریهای فراغتی نشان داد که برخی از مورخان قدیم ،تاریخ بنای اهواز را
مربوط به ابتدای دورۀ ساسانیان میدانند .این شهر با وجود پتانسیل غنی در خصوص جاذبههای تاریخی در طول ادوار
زمانی ،از نظر تأمین این بخش از فضاهای فراغتی ،میتوان گفت بسیار ضعیف عمل میکند .عمدۀ مراکز تاریخی
شناساییشده واقع در منطقۀ  6شهرداری و محدود به تعدادی از بناهای دورۀ معاصر است ،اما منطقۀ  1از لحاظ نزدیکی
مکانی که با مراکز گردشگری منطقۀ  6دارد ،ضریب احتمال تولید سفر در پهنههای دوم و سوم با توزیع باالتری نسبت
به سایر مناطق همراه هستند.
فضای فراغتی دیگر فضاهای سبز و پارکها هستند .این موضوع مهم در شهر اهواز با توجه به اقلیم و شرایط
بحرانی ،نیازمند برنامهریزی ویژه و سازگار با شرایط آن است .همانطورکه بیان شد ،پارکها بهدلیل قرارگرفتن در گروه
فراغتهای کمهزینه و در دسترسبودن اقشار مختلف جامعه ،توزیع فضایی بیشتری در شهرها داشته و از اینرو ،ضریب
احتمال سفر بیشتری را به خود اختصاص میدهند .احتمال سفر شهروندان به فضاهای فراغتی پارک در درجۀ اول و با
 01/00باالترین جاذبه را به خود اختصاص داده است .سرانۀ فضای سبز با توجه به جمعیت  6،633،033نفر ،شهر و میزان
مساحتی که کاربری فضای سبز اشغال کرده است ،در مقایسه با استاندارد جهانی  11مترمربع ،کمبود قابلتوجهی را نشان
میدهد .این مسئله زمانی بحرانی میشود که بدانیم شهر اهواز بهعنوان یک کالنشهر بزرگ و صنعتی ،جایگاه ویژهای
در سطح ملی دارد .شایانذکر است ،سرانۀ فضای سبز شهر اهواز بهعلت مسائلی اعم از آلودگیهای مختلف و با توجه به
حداکثر استاندارد ،باید به حداقل  11متر برسد.
شهر اهواز بهصورت کلی از نظر امکانات فراغت فرهنگی بسیار محروم است و ضریب احتمال سفر شهروندان در
پهنه 0333-6133 ،متر تخمین زده میشود .شهر بدون فضاهای مرسوم فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ،خانۀ محله و...
است .عمدۀ مراکز فرهنگی شهر که به کانون پرورش فکری کودکان ،هاللاحمر ،سینما ،کتابخانهها و ...وابسته است که
البته قابلیت استفاده برای تمام اقشار جامعه و گروههای سنی را نخواهد داشت .نبود چنین فضاهایی که به تعامالت
سازنده و بهنجار در میان شهروندان منجر میشود ،در شهر محسوس میکنند.
ضریب احتمال سفر شهروندان بهسوی کاربریهای اجتماعی-فراغتی (مذهبی) و با توجه به توزیع گستردۀ آن در
سطح شهر اهواز ،بهدلیل معتقدبودن شهروندان و تمایل برای وقف و احداث مساجد و حسینیهها با  13/06درصد به پهنۀ
 133متر اختصاص یافته است .براساس مدل هاف میتوان نتیجه گرفت که کاربری مذهبی جاذبه بیشتری دارد؛ زیرا
نقاطی که جاذبۀ بیشتری دارند در فاصله کمتری به آنها توجه میشود.
مطابق نتایج بهدستآمده از مدل هاف ،ضریب احتمال سفر کاربریهای فراغتی ورزشی با  11/13درصد در
نزدیکترین مسافت ،بیشترین جاذبه را دارد.
ضریب احتمال سفر به کاربریهای فراغتی تفریحی با  11/01درصد در پهنۀ  6133متر تا  0333واقع شده است.
منطقۀ  1با وجود تعداد و سرانۀ باالتر مراکز تفریحی با  ،00/11ضریب احتمال سفر به این مراکز کمتر از منطقۀ  1با
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 16/101است .احتمال تولید سفر در منطقۀ  1بهدلیل توزیع بیشتر مراکز تفریحی به نسبت در همۀ کالسها برابر است.
درنهایت ،مهمترین نتایج به شرح زیر ارائه میشود:
 .6مطابق نتایج کاربریهای آموزشی-فراغتی و تاریخی در سطح هر سه منطقه به نسبت ناکافی وجود داشته است.
منطقۀ  1از نظر برخورداری کاربریهای ورزشی در وضعیت مناسبی نسبت به دو منطقۀ دیگر قرار داشته ،اما
کاربری تفریحی تقریباً به یک نسبت در سطح مناطق توزیع شده است .کاربریهای اجتماعی-فراغتی با درصد
فراوانی باالتری در شهر پراکنده شده ،اما منطقۀ  1درصد کمتری از این کاربری را به خود اختصاص داده است.
کاربری فضای سبز ،دارای توزیع باالتری نسبت به سایر کاربریهای فراغتی در سطح مناطق است ،اما زمانیکه
این کاربری با توجه به استاندارد بینالمللی سرانۀ فضای سبز ( 11مترمربع به ازای هر نفر) و شرایط اقلیمی-
محیطی شهر اهواز ارزیابی میشود ،کمبود سرانۀ زیادی را نشان میدهد .در این مورد منطقۀ  1دارای باالترین
ضریب مکانی از نظر کاربریهای پارک است و به ترتیب منطقۀ  1و  0در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند؛
 .1یافتهها بیانگر این است که کاربریهای فراغتی فضای سبز ،اجتماعی-فراغتی ،ورزشی بهترتیب باالترین احتمال
تولید سفر و باالترین جاذبه را داشته است .کاربریهای تفریحی و آموزشی فراغتی بهترتیب جاذبۀ کمتری دارد و
درنهایت ،کمترین احتمال تولید سفر به کاربریهای تاریخی اختصاص یافته است؛
 .0بررسی ساختار و روند توسعه ،بیانگر رشد نامتعادل و ناهماهنگ شهر بهدالیل متعدد از جمله افزایش جمعیت،
مهاجرت روستاییان به شهرها و نبود برنامهریزی و طراحی مناسب شهری است که این امر به ایجاد ساختاری
ناهمگون در شهر منجر شده است .این رشد ،موجب بروز مشکالت اجتماعی شده است که از جمله این مشکالت
میتوان به کمبود کمی و کیفی مراکز اجتماعی و فضاهای باز شهری اشاره کرد؛ بهطوریکه این فضاها به لحاظ
تعداد ،موقعیت ،عملکرد و کیفیت ،پاسخگوی نیازهای مردم نبوده و در بیشتر موارد بدون شرایط الزم برای بروز
رفتارهای مناسب بهعنوان یک قرارگاه رفتاری هستند؛
 .1ضریب مکانی باالی برخی از مناطق در ارتباط با برخی فضاهای فراغتی ،مربوط به لکههای بزرگ آن نوع کاربری
فراغت هستند و با تعداد بیشتر آنها ارتباطی ندارند؛ بنابراین ،لزوم اختصاص کاربریها و خدمات مورد نیاز مناطق
بهویژه مناطق کمبرخوردار و پرجمعیت ،برای ارتقای کیفیت و کمیت این قبیل فضاهای فراغتی در سطح مناطق
که در ارتقای سالمت جامعه تأثیر بسزایی دارند ،امری حیاتی است؛
 .1بین مناطق شهر اهواز از لحاظ بهرهمندی از امکانات فراغتی ،تفاوت و نابرابری زیادی وجود دارد و فضاهای
فراغتی بهصورت نامتعادل توزیع شدهاند .فضاهای فراغتی ،پاسخگوی نیاز جمعیت و شرایط اقلیمی شهر نیستند.
این شهر که همواره با کمبود فضاهای فراغتی مواجهه است ،اینگونه پژوهشهای علمی و کاربردی ،مبنایی برای
سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت بهبود وضعیت موجود و مدیریت آگاهانۀ این فضاها است.
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