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:چكيده

امروزه با توسعه سريع شهرها و افزايش تصاعدي حجم اطالعاتي كه بايد براي مديريت شهري پردازش شود، 
شهري ريزي هاي فضايي در برنامههاي مرتبط با دادههاي اطالعات جغرافيايي و سيستماهميت استفاده از سيستم

مراكز فرهنگي شهر بندرعباس مراحل مختلفي ي مديريت توليد سامانهدر اين مطالعه براي . كندرا آشكار مي
هاي تعريف جامع از مراكز اوقات فراغت و تعيين سن جوانان هدف، شناسايي سازمان: صورت گرفت كه عبارتند از

،و بررسي صحت اطالعاتهاي پايه اعم از ديجيتالي و آنالوگ، مطالعات ميدانيتهيه نقشه،مرتبط با امور جوانان
هاي زمين مرجع شده و تهيه ثبت موقعيت مكاني مراكز بر روي نقشهدر محيط رايانه، ايه شهر هاي پنقشهورود

در بخش نتايج، اطالعات مكاني محدوده و نام مراكز گذران اوقات فراغت . بانك اطالعاتي براي هر نقشه به تفكيك
و به 1:2000اطالعات با دقت اين. ها اعمال گرديدي شهر بر روي نقشهو همچنين، توسعه و تغييرات محدوده

در بخش نتايج اطالعات .مركز گذران اوقات فراغت توليد گرديد450و با حدود A0نقشه قطع 43تعداد 
خانه اطالعاتي 1350هاي نام محل، نوع فعاليت و آدرس محل از توصيفي، جداول اطالعاتي از سه فيلد با عنوان

و يا تپه اهللا اكبر، تعداد و تنوع مراكز 2000از مناطق نظير محله در برخينتايج آناليز نشان داد كه تشكيل شد و 
ي مناطق مركزي شهر نظير محدودهاوقات فراغت به نسبت تراكم جمعيتي جوان كمتر از حد استاندارد است و در

با در نظر . رسدتر ميبرابر مناطق محروم8-4تعداد اين مراكز به . فلكه برق و دارايي تراكم بيش از اندازه است
- ها در كليهضمن اينكه پراكنش اين مراكز با نوع فعاليت. يابدبرابر افزايش مي11گرفتن تنوع مراكز، اين مقدار تا 

از مراكز در مركز شهر صحت نتايج را تاييد برخيكمبود مراجعه كنندگان و تعطيلي. ي مناطق يكنواخت نيست
كنش مراكز فرهنگي شهر در آينده و همچنين تاثير گذاري زياد از جمله اهداف توزيع و پراساماندهي .كندمي

.شوددر توسعه و برنامه ريزي هوشمند شهر بندرعباس پيشنهاد ميمديريت فرهنگي

.شهر بندرعباس-مديريت شهري-مراكز فرهنگي-داده مكاني-هاي اطالعات جغرافيايي سيستم:هاكليدواژه
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مقدمه-1

ضرورت و اهميت موضوع-1-1

امروزه دانش چنان پيشرفتي كرده كه با هماهنگي ايجاد شده بين سخت افزار و نرم افزار، سيستمي را بنا نهاده كه داده 

گر، احتياجات يك منطقه را بررسي و نتيجه را اعالم هاي آن مطابق ميل تحليلدار را پردازش و خروجيهاي رقومي مكان

ترين ها در كوتاهگيرياستفاده از اطالعات صحيح و به هنگام و همچنين تجزيه و تحليل سريع آن، به تصميم. دنمايمي

بنابراين استفاده از . كنداين موضوع در مديريت بحران بيشتر اهميت پيدا مي. ��17كندزمان ممكن كمك مي

توان مياز اين ابزارها. گيري مديران باشدزمان تصميمتواند بازوي كمكي مناسبي در اطمينان و هاي جديد ميآوريفن

���با استفاده از . ��6هاي اطالعات جغرافيايي، سيستم تعيين موقعيت جهاني، و سنجش از دور اشاره نمودبه، سيستم

در مراحل . گردداي است، تهيه و توليد ميي شرايط محيطي و منطقههاي موضوعي مختلف كه نشان دهندهنقشه

يابي موضوعي، استفاده هاي اطالعاتي موجود و مديريت آن براي نيل به اهداف، مخصوصا در مكانتر با تلفيق اليهپيشرفته

برداري از اطالعات مكاني و توصيفي بنابراين عالوه بر توانايي در تهيه نقشه، داراي قابليت آناليز و بهره. ��7شودمي

اما . ماندعي در انجام دقيق امور باشد، باز هم نكات متعددي، ناديده باقي ميها هر چه سگيريدر تصميم. ��10است

اهميت استفاده از . ��16گر انجام شوددهد كه كليه نكات مد نظر تحليلاين فرصت را مي���استفاده از سيستم 

ش سرسام آور حجم اطالعاتي شهري با گسترش بسيار وسيع شهرها و افزايريزينامهدر برهاي اطالعات جغرافياييسيستم

نين حجمي از اطالعات وبهره برداري چراه مواجهه با . ��14كه بايد براي مديريت شهري پردازش شوند آشكار شده است

.��15راهگشاي اين مشكل مي باشد���ست كه در ارتباط با داده هاي فضايي اييهاها استفاده از سيستمصحيح از آن

باشد كه در اين مطالعه به آن يكي از عوامل موثر در بهبود مديريت شهري، نظارت و هدايت مراكز فرهنگي آن مي

.پرداخته شده است

هاي اطالعات جغرافيايي در ايران مدتي است كه مورد توجه قرار گرفته و مديران براي حل معضالت كاربرد سيستم

ها در مقابل سرعت عملي كه فراهم مي آورد، آورياين فن. باشندري از آن ميگياي درصدد بهرهمنطقه اي و يا ناحيه

ها و ها، در هزينهعالوه بر جلوگيري از شكست طرح. هاي سنتي ارزانتر بوده و داراي توجيه اقتصادي استنسبت به روش

ذخيره شده، اعم از نقشه يا آمار، اين توانايي را دارد كه بين اطالعات مختلف ���. ��12جويي خواهد شدوقت نيز صرفه

: فاكتورهاي الزم عبارتند از ���در استفاده از . ��4ارتباط و همبستگي مناسب و سريع برقرار كند

هنگام كردن داده ها با توجه به هزينه و وقتجمع آوري اطالعات و به: الف 

وجود كاربر متخصص و ماهر: ب 

��13هداف مختلفها و اطالعات جهت اآناليز داده: ج 

هاي گسترش سريع شهرها، اكثر كشورها را با مشكالت متعددي مواجه ساخته است به طوري كه نه تنها سياست

هر . انداجتماعي و زيست محيطي مناطق شهري تحت تاثير اين پديده قرار گرفته-سازي بلكه مسائل اقتصاديشهر

شود، ليكن پراكندگي نامعقول آن اثرات محسوب ميي گسترش سريع شهرها چند افزايش جمعيت علت اوليه



رشد هوشمند به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با پراكندگي . گذاردنامطلوبي بر محيط طبيعي و فرهنگي جوامع مي

توان تصميمات توسعه در رشد هوشمند شهر مي. شودتوسعه شهري است كه جايگزيني براي پراكندگي محسوب مي

.��8همچنين توسعه كنوني را هدايت و توانمند ساخت. منصفانه و ثمربخش كردبيني،را پيش

اهداف- 1-2

توان به شناسايي و ثبت مراكز گذران اوقات فراغت جوانان شهر بندرعباس در محيط از اهداف اين مطالعه مي

ونگي شرايط فعلي مراكز ضمن اينكه در اين مطالعه به ابعاد و چگ. هاي اطالعات جغرافيايي اشاره نمودسيستم

توان انتظار داشت كه بتوان با فرهنگي شهر چه از نظر تعداد، تنوع و نوع فعاليت پرداخته شده است كه در آينده مي

تر با لحاظ كميت و كيفيت را استفاده از اين سامانه، توزيع و پراكنش متوازن مراكز و همچنين تاثيرگذاري مطلوب

وان جهت احداث و صدور مجوز براي مراكز فرهنگي با مديريت واحد اعمال نظارت تهمچنين مي. مديريت نمود

.داشت

بررسي منابع- 1-3

نمايد و سازي، اشاره به ساختار مكاني و عوارض شهري مياي با عنوان مديريت محيط شهري و مدلدر مطالعه

توان آن را مديريت اطالعات جغرافيايي ميداند كه با سيستمپويايي و تحرك در شهر را از عالئم كيفيت آن شهر مي

براي مديريت زباله در پايتخت . ��18اين پروژه در شهرهاي وين، برلين، جنوا، ميالن و آتن انجام شده است. نمود

هاي جمع آوري زباله، الئوس با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي اقدام به جمع آوري اطالعات درمورد محل

با تشكيل نقشه و جدول اطالعاتي توانستند به مديريت زباله در پايتخت كمك . و بازيافت زباله شدتركيب زباله 

همچنين براي سيستم كنترل ماليات و سيستم حمل و نقل شهرهاي برزيل از اين سيستم . ��21شاياني بنمايند

ها، ها، خيابانازي ساختماناي با تهيه اطالعات عوارض شهري و سه بعدي سدر مطالعه. ��19استفاده شده است

ها بر اساس شرايط استاندارد تعريف فضاهاي خارجي و مراكز شهري براي توسعه همه جانبه شهر و توسعه ساختمان

رهنما و آقاجاني، توزيع فضايي اطالعات مكاني كتابخانه هاي شهر مشهد را با استفاده از . ��20شده بهره گرفتند

نتايج نشان داد كه . هاي مربوط به حد همبستگي فضايي مورد مطالعه قرار دادكهاي تحليل فضايي و تكنيمدل

اي به لحاظ ها در سطح نواحي و ناهمگني و عدم شباهت و ناپيوستگي واحدهاي ناحيهتوزيع ناعادالنه كتابخانه

توزيع كتابخانه ي منفي بين تراكم جمعيت و الگويهمچنين رابطه. شاخص كتابخانه بر اساس وسعت آنها مي باشد

پيرمرادي و جواديان با استفاده از سامانه اطالعات مكاني و فرآيند تحليل . ��5در سطح نواحي شهر وجود دارد

پرهيزگار اقدام به بررسي ميزان كارايي . ��3ها براي احداث مدارس جديد را تعيين نمودسلسله مراتبي، بهترين مكان

هاي زيادي در ها ظرفيتاين مدل. نتخاب مكان احداث مراكز فرهنگي نمودهاي تصميم گيري چند معياره در امدل

ها ملكي و همكاران با سيستم اطالعات جغرافيايي بهترين مكان. ��2نمايندها ايفا ميبندي آنگيري و اولويتتصميم

ضايي مراكز آموزشي شهر كاظمي توزيع ف. ��11براي احداث كتابخانه عمومي را براي شهر اهواز را به انجام رسانيدند

تواند در مديريت آموزشي ارزيابي وي مي. اردستان در اصفهان را بر اساس روش تحليل شبكه مورد ارزيابي قرار داد

. ��9شهر به كار گرفته شود



ي مورد مطالعهمحدوده- 1-4

قرار گرفتن اين شهر در . باشدمحدوده مورد مطالعه، شهر بندرعباس، مركز استان هرمزگان و در جنوب ايران مي

هاي تجاري در اين شهر بندري، باعث گسترش سريع فضاي كنار خليج فارس و همچنين رشد و توسعه فعاليت

موقعيت ) 1(شكل . باشداز مشخصات اين شهر رشد طولي آن و به موازات ساحل مي. شهري در اين ناحيه شده است

. دهدشان مياين شهر را بر روي نقشه و تصاوير ماهواره اي ن

ايموقعيت شهر بندرعباس بر روي نقشه و تصاوير ماهواره-1شكل 

روش تحقيق - 2

ي امور فرهنگي و اوقات فراغت جوانان سبب ساماندهي ، بطور كلي استفاده از ابزارهاي نوين مديريت شهري و آن هم در حوزه

طراحي و توليد سامانه . شودتر اين مراكز ميگذار و همچنين توزيع و پراكنش مطلوبمديريت آتي، مكانيابي صحيح و تاثير

الزم به ذكر است . در شهر بندرعباس نيز در همين راستا تدوين و تهيه گرديد���ه از مديريت مراكز فرهنگي شهر با استفاد

ها مراكز گذران اوقات فراغت جوانان به عنوان مراكز ي عملكردي مسائل فرهنگي، از بين آنكه با توجه به گستردگي حوزه

اي از جوانان شهر و همچنين اولويت خش عمدهانتخاب اين مراكز به لحاظ مرتبط بودن با ب. فرهنگي، هدف گذاري گرديدند

.اين قشر در مسائل فرهنگي انتخاب گرديد

:براي انجام مطالعه مذكور مراحل مختلفي صورت گرفت كه عبارتند از

تعريف جامع از مراكز اوقات فراغت -1- 2

ها را در توان آنبا داشتن تعريفي مشخص از مراكز اوقات فراغت جوانان، مي

:مراكز اوقات فراغت بدين صورت تعريف گرديد. يك نمودشهر تفك

هاي مختلف كليه مراكزي كه در گذران زمان فراغت جوانان در بخش

كنند به عنوان مراكز اوقات هاي دولتي و غير دولتي فعاليت ميمهارتي، آموزشي، فرهنگي و هنري، ورزشي و مذهبي در بخش



هاي ورزشي، برخي مدارس و ها، مراكز و باشگاهتوان به مساجد و حسينيهمياز جمله اين مراكز. شوندفراغت تلقي مي

ذكر اين نكته ضروري است كه . ها اشاره نمودها و پاركهاي علمي و مهارتي، دانشگاهها در مقاطع مختلف، آموزشگاههنرستان

.باشندي اوقات فراغت نيز فعال ميوزهي آموزش و پرورش در حها عالوه بر وظايف اصلي خود در زمينهمدارس و دانشگاه

تعيين محدوده سني گروههاي هدف-2- 2

تواند تا حدود زيادي، موضوع شناسايي و تفكيك مراكز گذران اوقات فراغت ي سني ميتعيين گروه هدف با تعيين محدوده

اند كه از آن وده سني ارائه نمودههاي مختلفي از اين محدهاي متولي جوانان تعريفسازمان. موجود در شهر را مشخص سازد

در اين . نمايدسال را به عنوان جوان معرفي مي29تا 14توان به سازمان ملي جوانان اشاره نمود كه سنين بين جمله مي

.ي سني به عنوان مخاطبان مراكز اوقات فراغت شهر بندرعباس بهره گرفته شدمطالعه نيز از همين محدوده

ت آماري رهگيري اطالعا-3- 2

هاي متولي امور جوانان از آمار و اطالعات توصيفي و مكاني موجود در خصوص مراكز تحت پوشش هر با مراجعه به سازمان

: اين سازمانها عبارت بودند از. كدام استفاده گرديد

و جهانگردي، ميراث فرهنگي سازمان آمار و ثبت احوال، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، سازمان ايرانگردي 

ي كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان بهزيستي، و صنايع دستي، سازمان آموزش و پرورش، سازمان تبليغات اسالمي، اداره

ي كل ي علميه خواهران و برادران، هالل احمر، سازمان اوقاف و امور خيريه، ادارهاي، حوزهسازمان آموزش فني و حرفه

. مشكلي كه در اين خصوص وجود داشت، فقدان آمار صحيح و به روز شده بود. روي مقاومت بسيج، فرمانداريبدني، نيتربيت

بنابراين مطالعات ميداني در سطح شهر براي جستجو و اطالع از مراكز گذران اوقات فراغت و ثبت اطالعات مكاني و غير مكاني 

. آن مجدداً صورت گرفت

آوري اطالعات مكانيجمع-4-2

هاي موجود نقشه. باشدهاي پايه اعم از ديجيتالي و آنالوگ در شهر بندرعباس مياطالعات مكاني جمع آوري شده شامل نقشه

هاي شهري مذكور نقشه. استفاده گرديدند���عمدتاً بصورت غير رقومي بودند كه اسكن شده و به عنوان ورودي در محيط 

هاي گذشته بودند و مناطق توسعه يافته يا تغيير كاربري داده شده در آنها لحاظ نشده بود كه به روزرساني مربوط به سال

ي شهرداري، استاندار: ها و نهادهايي كه براي تهيه اطالعات مذكور مراجعه گرديد شاملسازمان. ها را ضروري ساختنقشه

.، سازمان مسكن و شهرسازي و فرمانداري بودند)ريزيمعاونت مطالعات و برنامه(

مطالعات ميداني -2- 5

ي مراكز اوقات فراغت به هاي مطالعه كه نياز به زمان و دقت زيادي داشت مربوط به اين قسمت بود بطوريكه كليهيكي از بخش

.يدشرح زير شناسايي و به عنوان ورودي مطالعه ثبت گرد



.اي و كوچه به كوچهي مراكز گذران اوقات فراغت به تفكيك نوع هر يك از آنها بصورت محلهجستجو و شناسايي كليه- الف

هاي موجود و يا احياناً در صورت عدم ثبت توسعه شهر بر روي ثبت دقيق موقعيت مكاني مراكز اوقات فراغت بر روي نقشه-ب

.عابر و مكانهاي معرف، اقدام به ثبت مركز مربوطه بر روي نقشه گرديدنقشه، ضمن ترسيم كروكي محل نظير م

نام مركز، نوع فعاليت و نوع امكانات و همچنين آدرس دقيق به صورت جدولي و به : ثبت اطالعات توصيفي مراكز شامل-ج

.فرمت داده تخت

���هاي پايه در محيط ورود نقشه-6-2

با اسكن . با عوارضي چون شبكه معابر، ميادين و مناطق مسكوني، اداري و تجاري استهاي شهري هاي پايه شامل نقشهنقشه

ها با داشتن سپس كليه نقشه. منتقل يافتند���	��و به فرمت گرافيكي به محيط نرم افزار �0ها در قطع نمودن نقشه

. حداقل چهار نقطه با مختصات مشخص، زمين مرجع شدند

ورود موقعيت مكاني- 7-2

هاي مكاني مراكز هاي شهري زمين مرجع شده، از مرحله قبل، دادهبا ثبت موقعيت مكاني و مختصات مراكز بر روي نقشه

. باشداطالعات ورودي شامل محدوده محل و نام آن مي. وارد شدند���گذران اوقات فراغت در محيط 

توليد بانك اطالعاتي -8-2

فيلد 4گردد كه درشامل اطالعات توصيفي مراكز اوقات فراغت مي) نقشه ها(مكاني هايبانك اطالعاتي متصل شده به داده

.باشداين فيلدها شامل نام محل، نوع فعاليت، حوزه فعاليت و آدرس محل مي. اطالعاتي طراحي و تكميل گرديد

و همينطور اطالعات توصيفي بنابراين با داشتن نقشه هاي رقومي به روزرساني شده از مراكز اوقات فراغت شهر بندرعباس


(ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و در ساختارهاي شرطيمتصل به آن، مي توان آن���هاي آماري تحليل) ��������

.الزم را ارائه نمود

بحث اصلي- 3

ايي، مهمترين نقش را وجود اطالعات مكاني و توصيفي، با دقت و صحت مناسب، به عنوان ابزار اوليه سيستم اطالعات جغرافي

فقدان آمار و اطالعات پايه رقومي از شهر بندرعباس و همچنين به . ��1نمايدگيري صحيح  ايفا ميدر تجزيه ، تحليل و تصميم

هاي متولي و عدم وجود اطالعات جمعيتي ها در دو بخش شهري و مراكز اوقات فراغت به تفكيك سازمانهنگام نبودن آن

صحت آمار موجود نيز در جاي خود قابل . شودحله، از جمله عوامل زمان بر و پرهزينه مطالعه محسوب ميجوانان به تفكيك م

ي هاي مختلف از مراكز گذران اوقات فراغت، سعي در گزينش مفهومي بود كه محدودههمچنين با توجه به تعريف. تامل است

.بندي نمودوان به دو بخش اطالعات مكاني و توصيفي تقسيمتنتايج حاصل طرح را مي. بيشتري از اين مراكز را شامل شود



بخش اطالعات مكاني- 1- 3

همانگونه كه ذكر گرديد در تحقيقات ميداني، محدوده و نام مراكز گذران اوقات فراغت و همچنين، توسعه و تغييرات محدوده 

هاي زمين مرجع اين اطالعات با قلم نرم افزار بر روي  نقشه. ها اعمال گرديدشهر نيز همزمان به صورت دستي بر روي نقشه

ها و مراكز دولتي و تجاري و ها، ساختمانهاي اصلي و فرعي، كوچهها، خيابانرگراهكه با عوارض بز1:2000شهري با دقت 

مركز گذران اوقات 450و با حدود �0نقشه در قطع 43اين قسمت با . منازل مسكوني مشخص شده است، ثبت گرديد

هاي ها، پايگاهجد و حسينيههاي خصوصي، مسااي، آموزشگاهمراكز دانشگاهي، فرهنگي، ورزشي، فني حرفه: فراغت شامل

مراكز اوقات فراغت به صورت . ها و مراكز هنري توليد گرديدها و هنرستانها، دبيرستانها، ويدئو كلوپها، پاركبسيج، كتابخانه

هاي مذكور طبق اندكس زيري قرارگيري نقشهنحوه. ها مشخص شدباشد در آلبوم نقشهي آن ميگون كه بيانگر محدودهپلي

.است

�

21

543

9876

151413121110

2322212019181716

323130292827262524

36353433

40393837

434241

كميت . دهندهايي از مناطق شهري همراه با مراكز اوقات فراغت را نشان ميبخش) 18و27( با اندكسهاي3و2هاي شماره نقشه

هاي اگر نگاهي به نقشه. تواند شاخصي براي مديران فرهنگي شهر محسوب شودو تنوع اين مراكز به نسبت جمعيت جوان مي

اين نسبت بدون در نظر گرفتن تنوع . شودازيم ، تفاوت در تعداد و تنوع مراكز اوقات فراغت در هر دو مشخص ميمذكور بيند

29تا 14است در حاليكه نسبت جمعيت جوان بين محدوده سني ) 3(برابر نقشه شماره 4بيش از ) 2(مراكز در نقشه شماره 

. ه توسعه مراكز مذكور به نسبت رشد جمعيت جوان صورت نگرفته استدهد كاين مساله نشان مي. برابر است5/1سال حدود 

كه داراي بيشترين مراكز اوقات فراغت و جمعيت جوان است، مقايسه نماييم ) 2(هاي موجود را با نقشه شماره ي نقشهاگر كليه

اطق به اين نسبت رشد نكرده است كه جمعيت جوان در هيچكدام از مناين در حالي. برابر افزايش مي يابد8اين نسبت تا 

عدم وجود مخاطب به تعداد مناسب و . متوازن در اعطاي مجوز احداث مراكز اوقات فراغت وجود دارددر حقيقت توزيع نا. است

كمترين و بيشترين نسبت تعداد ) 1(جدول شماره . تواند مؤيد اين موضوع نيز باشددر برخي موارد تعطيلي اين مراكز مي



كه داراي بيشترين تعداد مركز است را نشان ) 2(ي شماره اوقات فراغت شهر بندرعباس را نسبت به نقشهمراكز گذران

.دهدمي

)2(مقادير كمترين و بيشترين نسبت مراكز اوقات فراغت در مقايسه با نقشه شماره-1جدول شماره 

درجه نسبتنقشه مورد نظربه ) 2(نسبت نقشه شمارهتعداد مراكز گذران اوقات فراغتشماره نقشه

188--

كمترين نسبت2212/4

بيشترين نسبت3118

بخش اطالعات توصيفي-2- 3

هاي نام محل، نوع فعاليت و هاي مكاني، از سه فيلد با عنوانبخش اطالعات توصيفي شامل جداول اطالعاتي متصل به داده

هاي الزم به ذكر است كه در بررسي. خانه اطالعاتي است1350بانك اطالعاتي مذكور شامل .  آدرس محل تشكيل شده است

3و2هاي اطالعاتي شماره جدول. لي مورد، بازنگري قرار گرفت و به روزرساني شدهاي متوميداني، اطالعات دريافتي از سازمان

ها نشان داد كه بيشترين تعداد بررسي. دهدرا به ترتيب نشان مي3و2هاي شمارهبانك اطالعاتي مراكز اوقات فراغت نقشه

2000ربوط به مناطق محروم مانند محله كه كمترين آن مباشد در حاليمراكز اوقات فراغت مربوط به مناطق مركزي شهر مي

از . باشدضمن اينكه وضعيت تنوع مراكز گذران اوقات فراغت نيز به همين ترتيب مي. و تپه اهللا اكبر در شهر بندرعباس است

هاي خصوصي شامل مهارتي، ها و آموزشگاهحيث تعداد مراكز گذران اوقات فراغت به تفكيك نوع فعاليت، مساجد و حسينيه

هاي ها، زميندر مرتبه سوم مراكز ورزشي شامل سالن. باشندرهنگي علمي داراي بيشترين تعداد در سطح شهر بندرعباس ميف

نتايج . هاي با فعاليت ورزشي و همينطور مدارس در مقاطع مختلف تحصيلي قرار دارندها و پاركچمن، استخر و باشگاه

ي توزيع و پراكنش مراكز در سطح شهر ناهمگون دهد كه نحوهنشان مي���	��ها در ساختارهاي شرطي نرم افزار بررسي

ي استاندارد بين دو مركز با فعاليت در نرم افزار مربوطه معلوم گرديد كه حداقل فاصله) ������(با استفاده از ابزار بافر . است

متر نسبت به 100پيوتر در شعاع كمتر از هاي كاممثال در بسياري از نقاط مركزي شهر آموزشگاه. مشابه رعايت نشده است

اگر به اين موضوع نسبت جمعيت . اند كه گوياي توزيع نامناسب آن استآموزشگاه همجوار خود و با فعاليت مشابه واقع شده

تعطيلي برخي از مراكز خصوصي و يا در آستانه تعطيلي قرار. سازدجوان را اضافه نماييم توجيه مساله را بهتر مشخص مي

. ي اين نتايج استگرفتن آنها نيز تاييد كننده



دقت انجام طرح 

) 33(و ) 18(،)8(هاي شماره سيستماتيك در سطح شهر بندرعباس و انتخاب نقشه- با انتخاب جامعه آماري بصورت تصادفي

بطور دقيق تعيين و ثبت طبق اندكس، كليه مناطق نمونه مجددا مورد بررسي قرار گرفت و كليه مناطق گذران اوقات فراغت 

.درصد تعيين گرديد90با توجه به ثبت تعداد خطاهاي صورت گرفته، دقت مطالعه در حدود . گرديد

27مراكز گذران اوقات فراغت در يكي از مراكز شهري بندرعباس با اندكس -)2(نقشه شماره



18بندرعباس با اندكس مراكز گذران اوقات فراغت در يكي از مراكز شهري -)3(نقشه شماره



27: شيت شماره ) 1(جدول اطالعات توصيفي نقشه شماره-)1(جدول شماره

آدرس محلنوع فعاليتنام محل

خ -روبروي شهرداري-ميدان انقالببسكتبال واليبال-مراسم -نفري براي انجام مسابقات 3500سالن سر پوشيده سالن فجر-1

ورزش

خ -روبروي شهرداري-ميدان انقالببانوان و آقايان33*160استخر سر پوشيده و روباز استخر تختي-2

ورزش

خ -روبروي شهرداري-ميدان انقالب ...كالسهاي كاراته كونگ فو و )رزمي( سالن ورزش-3

ورزش

خ -هرداريروبروي ش-ميدان انقالبمسابقات-فوتبال- زمين چمن- نفري3500مجموعه استاديوم تختي-4

ورزش

شهرداري-روبروي -ميدان انقالبوزنه برداري-آزاد-كشتي فرنگي-نفري300مجموعه سالن كشتي مجيد شاهي-5

ميدان انقالباسنوكر-باشگاه بيليارد-استخرهتل هرمز-6

3كوچه ورزش-خ ورزش-ميدان انقالبعزاداري-دعا -نمازمسجد محله سر ريگ-7

3كوچه ورزش -خ ورزشتعزيه-عزاداريحسينيه سر ريگ-8

جنب تعاوني -بلوار آيت اهللا غفاريفضاي سبزپارك نونهاالن-9

مصرف فرهنگيان

كوچه شهيد مجيد -بلوار سيد جمالكالسهاي كامپيوترآموزشگاه كامپيوتر آريا-10

شاهي

جنب تعمير گاه -جمالبلوار سيد دوره هاي مختلف نقاشيآموزشگاه آفرينش-11

)سمت پل شهناز (عباسي 

كوچه شهيد مجيد -ميدان انقالبنظاميپايگاه بسيج شهيد باصره-12

جنب شهرداري-ناصري

محوطه ورزشي و -13

تفريحي

پشت -كوچه شهيد ناصري-م انقالبزمين فوتبال

رستوران گمرگ

شهرداريجنب -م انقالبسالن بيلياردباشگاه گمرگ-14

مسجد و پايگاه بسيج -15

)س(فاطميه

ابتداي چهار راه -بلوار سيد جمالورزشي-روخواني-قرآن-كالس كامپيوتر-بسيج خواهران -نماز 

فاطميه

-پاساژ پناهي پور-چهار راه فاطميهآموزش سازهاي مختلفآموزشگاه كليز-16

جنب -كوچه شهيد غالم گلزاري

حسينيه جهرميها



جنب بانك - سه راه پلنگ صورتيجشن-مراسم عزاداريحسينيه جهرميها-17

صادرات و داروخانه دكتر لياقت

كوچه -جنب بانك كشاورزي-م ابوذرآموزش دوره هاي مختلف زبان1آموزشگاه زبان مهرداد -18

3كامياب 

- 9كوچه پويش -چهارراه مراديآموزش آرايش و گريم بانوانآموزشگاه آرايش لعيا-19

ساختمان بانك صنعت و معدن روبروي 

دبستان دانشگاه

داخل هتل قدس-م ابوذراينترنتكافي نت قدس-20

جنب بانك صادرات-م ابوذربازي كامپيوتري-نوار- سي دي-ارائه فيلمدهكده موسيقي-21

آموزشگاه آرايش ماه -22

آفرين

-مسجد آل عباجنب -شهريور17م آموزش گريم بانوان

باالي ساختمان پلي پالستيك

حوزه هنري استان -23

سينما انقالب قديم (هرمزگان

(

ساختمان -جنب هتل هرمز-م انقالبداراي سالن سينما-تك-نقاشي و جشنواره سوره-خطاطي-موسيقي-شعر-داستان-كالسهاي تئاتر

قديمي سينما انقالب

آموزشگاه كامپيوتر عصر -24

1نه رايا

-جنب مسجد آل عبا-شهريور17م دوره هاي كامپيوتر

)آموزشگاه(جنب ماه آفرين 

آموزشگاه كامپيوتر عصر -25

رايانه مركزي

-رو بروي مسجد آل عبا-شهريور17م دوره هاي تكميلي كامپيوتر و حسابداري

7كوچه كامياب 

-عبارو بروي مسجد آل-شهريور17م اينترنت و وبكافي نت-26

7كوچه كامياب 

كوچه -ساختمان مصباح-شهريور17م دوره هاي كامپيوترآموزشگاه كاوش-27

6كمياب 

كوچه -ساختمان مصباح-شهريور17م اينترنتكافي نت-28

6كمياب 

5كوچه كامياب -شهريور17م سي دي-نوار-ارائه فيلمويدئوكلوپ رضا-29

آموزشگاه نقاشي ماهي -30

ماه

-بازار بزرگ سيتي سنتر-شهريور17م هنرهاي تجسمي-طراحي -اي نقاشي هدوره

�96/2-97غرفه 3طبقه 

بازار بزرگ سيتي سنتر-شهريور17م اولين نگارخانه خياباني كشور با ارائه عكس و نقاشي هاي هنرمنداننگارخانه خياباني شهر-31

معرق -هويه كاري-رنگ روغن-خطاطي طراحي-ي اوليه و امداد وماشين نويسيدورهاي آموزشي كمكهاهالل احمر-32

جلد كتاب1000داراي كتابخانه با -كاري

-شهريور17بين ميدان ابوذر و ميدان

طبقه فوقاني داروخانه -جنب هتل قدس

هالل احمر



جنب -خ شهيد نظري-چهار راه مراديآموزش آشپزيآموزشگاه كدبانو-33

كوچه -ساختمان كيانا-مسكن بانك 

2رضوان 

سمت غرب رو بروي -شهريور17م آموزش دوره هاي كامپيوترآموزشگاه دريا رايانه-34

8فردوسي -معبد هندوها

جنب بازار ستاره -شهريور17ميدان آموزش دوره هاي زبانآموزشگاه زبان تهران-35

شهر

جنب بازار ستاره -شهريور17ميدان زبان انگليسيآموزش و ترجمه دارالترجمه رسمي-36

شهر

بازاربزرگ ستاره -شهريور17ميدان افتتاح نشدهسينما و شهربازي-37

شهر

جنب هتل آتيالر-شهريور17م دوره هاي آموزشي-بسيج-داراي كارگاه فنيدانشكده فني امير كبير-38

پايگاه بسيج آموزش و -39

پرورش

آموزش -خ دكتر بهشتي-م برقبسيج اداري

2وپرورش ناحيه 

دانشسراي تربيت معلم -40

)س(حضرت زينب

خ شريعتي-شهريور17م تنيس سالن وزشي-زمين بسكتبال-نمازخانه

كوچه -خ سيد جمال-چهارراه فاطميههنرهاي تجسمي-خطاطينگارين-41

نرسيده به تزيينات شيوا-طيب

7كوچه بينش -چهار راه فاطميهآموزش دوره هاي زبانزبانسراي دانش-42

-خ شريعتي شمالي-چهارراه فاطميهپايگاه بسيج خواهران-دعا كميل-جشن-مولودي-احكام-قرآن-سينه زني-عزاداريحسينيه نجات-43

پشت عكاسي بهرنگ4-كوچه جاودان 

نرسيده به چهار راه -لبلوار سيد جما...طراحي -خطاطي-موسيقينگارستان-44

كوچه بينش -مجتمع سپيدار-فاطميه

2

نرسيده به چهار راه -بلوار سيد جمالدوره كامپيوتركامپيوتر معراج انديشه-45

باالي عكاسي ساسان-فاطميه

كازروني ساختمان ميالد رحيل خ شهيد نگارگري چهره-مجسمه-هنر-گرافيك تاريخ-نقاشي با كامپيوترآموزشگاه آيينه نقاشي-46

4

2كوچه رحيل - خ شهيد كازرونياينترنتكافي نت-47

ساختمان -ابتداي خ شهيد كازرونيآموزشگاه گريمزيباي بندر-48

جنب -2كوچه رحيل -گالري هيش

پاساژطباطبايي



باالي -بهشتيخ دكتر -چهار راه مراديدوره هاي كامپيوتر و حسابداريكامپيوتر ايده آل-49

ساختمان بانك و داروخانه

14كوچه رحيل - خ شهيد كازرونيجشن-سينه زني-روضه-دعا-مراسمحسينيه الريها-50

رو بروي -14رحيل - خ شهيد كازرونيطراحي-دوره هاي خطاطيآموزشگاه چليپا-51

حسينيه الريها

ابتداي كوچه -كازرونيانتهاي خ شهيد كالس بدنسازي و سالنبدنسازي-52

24رحيل 

طبقه فوقاني -خ شريعتي شماليكالس هاي كامپيوترآموزشگاه راژمان-53

بعد از كوچه -شيريني سراي سجودي

13جاودان 

رو بروي 13قبل از جاودان -خ شريعتيبسكتبال- زمين آسفالتهزمين ورزشي-54

فروشگاه پاكدامن

جنب 13كوچه خاطره -ميدان شريعتيروخواني قرآن-عزاداري-تعزيهسه زيارتان-55

مسجد علي ابن ابيطالب

13كوچه خاطره -ميدان شريعتيقرآن- دعا-نمازمسجد علي ابن ابيطالب-56

كوچه -بلوار ايت اهللا غفاري-بلوار ناصركالسهاي بدنسازيباشگاه بدنسازي ميراد-57

8غفاري 

بلوار ناصر-خ آيت اهللا غفارياعتكاف- شوراي محل-عزاداري-جشن-ر مراسم-تفسي-قرآن-جماعتنماز -دعامسجد قدس-58

جنب مسجد قدس و -خ آيت اهللا غفاريفوتبال ومراسم هاي رمضان و محرم-محوطه آسفالتهزمين ورزشي-59

مركز حبيب ابن مظاهر

مدرسه حوزه علميه -60

حضرت زهرا خواهران و پايگاه 

بسيج

روبروي دانشگاه -خ آيت اهللا غفاريمراسم هاي خاص-ندبه-دعاي كميل-فلسفه-دوره هاي تكميلي و آموزشي معارف

هرمزگان

روبروي حوزه علميه -خ آيت اهللا غفاريسالن زيرزميني تئاتر- بازديدهاي دانش آموزي و دانشجويي از مركز اقيانوس شناسي دانشگاه هرمزگان-61

خواهران

- جلد كتاب از تازه ترين انتشارات نشر مي رسد100تازه هاي كتاب كه هر دو هفته يكبار -خانه كتابفرهنگسراي طوبي-62

-نفره350سالن آمفي تئاتر -...نمايش و -هنرهاي تجسمي-خطاطي- عكاسان-انجمنهاي سينماي جوان

...سمينار -جشنواره-حل نمايشگاههام-كالسهاي فرهنگي هنري-هنرهاي تجسمي-نقاشي -نگارخانه

جنب دانشگاه -خ آيت اهللا غفاري

روبروي حوزه علميه خواهران-هرمزگان

جنب دانشگاه -خ آيت اهللا غفاريمخزن كتاب نابينايان-جلد كتاب600+19690دو سالن مطالعه كتابخانه فردوسي-63

حوزه علميه خواهران-هرمزگان رو بروي

پرورشي كودكان و كانون -64

نوجوانان

-ابتداي خ مدرس-بلوار  آيت اهللا غفارينشر آثار-شعر -قصه-كالسهاي داستان

جنب پارك نونهاالن



10كوچه يادگار -بلوار شهيد حقانيدعا-نمازمسجد اصغريه-65

باالي -نرسيده به فلكه قدس-خ برقگلسازيآموزشگاه طوفان-66

خياطي جنگجو

-جنب بانك سپه-چهار راه مراديآموزش سازهاي موسيقيوزشگاه آبنوسآم-67

داروخانه آلفا

ناحيه مقاومت بسيج -68

بندرعباس

خ آيت اهللا غفارينظامي و برنامه ريزي

خ آيت اهللا غفاري-سازمان بهزيستي-69

رضوان -نرسيده به فلكه قدس-خ برقخياطي و گيپور بافيآموزشگاه شايسته-70

16

پاساژ -خ شهيد بهشتي-ميدان برقحسابداري-دوره هاي كامپيوتر و امور اداريكامپيوتر شمس-71

جنب بانك تجارت-شمس

كوچه شهيد -خ بهشتي-ميدان برقگرافيك دختران-خياطي-هنرهاي تجسميهنرستان آيت اهللا صدر-72

2جنب آموزش و پرورش -احمد كاشفي

-جنب بانك سپه-چهار راه مراديره كامپيوتر و حسابداري.دوحجابكامپيوتر-73

داروخانه آلفا-2كوچه مهيار 

-ساختمان اشكان-چهار راه مراديآموزش گريم و آرايشگريآموزشگاه هنگامه-74

جنب طال فروشي

خ بهشتي طبقه فوقاني -چهارراه مراديكامپيوتررايان نيان الكترونيك-75

و بانك مسكنداروخانه

الكترونيك شهيد حسين -76

يزدي

طبقه فوقاني -خ بهشتي-چهارراه مراديدوره هاي برق و الكترونيك پسران

داروخانه و بانك مسكن

پايگاه بسيج مالك اشتر -77

اصناف

2خ خراساني مولود-ميدان شريعتي)نظامي (اردوي برادران -مذهبي-كالس آموزشي

-كوچه نصراهللا شكري-چهارراه مراديتخر مخصوص كاركنان علوم پزشكياساستخر علوي-78

جنب دبستان دانشگاه

كوچه -نرسيده به فلكه قدس-خ برقسي دي-نوار-فيلماستريو رامي-79

12رضوان 

-خ شهدبهشتي-چهاراه مراديدوره هاي زبانزبانسراي دانش پژوه-80

ساختمان اشكان

كوچه هوشنگ -بين شهرباني و اتوتاجتئاتر-آموزش گريمروبيناآموزشگاه -81



جنب كاوش-آرمات

-روبروي خ كازروني-بلوار سيد جمالآموزش گلسازيآموزشگاه دنيز-82

جنب داروخانه لياقت

داخل -جنب ايستگاه هديش-فلكه برقآرايشنرجس خاتون-83

كوچه شهيد -طبقه اول-پاساژ امام رضا 

كاظميعباس 

كنار عكاسي -طبقه فوقاني -ميدان برقكامپيوتر- حسابداري-ساختمان–نقشه كشي انديشه سازان-84

جزيره

مدرسه علوم معارف -85

دختران

جنب شهرداري-ميدان انقالبمذهبي

ميدان ابوذراينترنتكافي نت لبخند-86

جنب بانك ملي-خ شهيد بهشتيفضاي سبزپارك-87

14كوچه رحيل - خ شهيد كازروني-هنرستان دخترانه دانش-88

18شيت شماره ) 2(جدول اطالعات توصيفي نقشه شماره - )2(جدول شماره

آدرس محلنوع فعاليتنام محل

مسجد صاحب الزمان -1

)عج(

- نماز جماعت-كميل-دعاي توسل 

روخواني قرآن

محله شهناز-)جديد الحداث( خيابان-انتهاي12كوچه بعثت -خ آيت اهللا مدرس

پايگاه مقاومت بسيج -2

مسجد

محله شهناز-)جديد الحداث( خيابان–انتهاي 12كوچه بعثت -خ آيت اهللا مدرسفرهنگي به همراه اردوي زيارتي

مسجد ابوالفضل سقا -3

خانه

4كوچه بعثت -خ آيت اله مدرسدعا -نماز

24و  22شهناز تعاون-بلوار جمهوري اسالمي 1338دعا   سال تاسيس–مراسم نماز مسجد پنج تن آل عبا-4

جنب كارگاه فني مجيد-ضلع شرقي-خ حرُ -بلوار جمهوري اسالميعزداراي خواهران-مراسم دعا-نمازحسينه ام البنين-5

-زمين روباز فوتبال-سالن سرپوشيده باشگاه ورزشي كالگ-6

بدنسازي 

جنب كارگاه فني مجيد و حسينه ام البنين -ضلع شرقي-خ حرُ -جمهوري اسالمي بلوار

7كوچه حديث 

بازي -سي دي نوار -ارائه فيلم ويدئوكلوپ آفتاب -7

كامپيوتري

15حديث كوچه-بلوار جمهوري اسالمي

درودگر عباديپشت1گوچه نگارستان -خيابان  حر-بلوار جمهوري اسالميفوتبال  زمين ورزشي-8



متري 20جنب مشاور امالم -ضلع شرقي-خ امام حسين-خ حر-بلوار جمهوري اسالميخياطي  آموزشگاه خياطي مريم-9

كوچه شهيد پرويز سبز غالمي 

45كوچه حديث -خ امام حسين ضلع شرقي- كمربندي قرآن–نماز -دعا )ع(مسجد ابوالفضل-10

حسينه چهارده -11

)ع(معصوم

6-7خ شهيد اهللا پرست كوچه آيندگان -دو راهي ايسيني-كمربنديمراسم عزاداري -دعا

حسينه كوثرالزهرا -15

خواهران

-ختم قرآن-ندبه–كميل -دعاي توسل

...  اهل كسا و

10- 8خ شهيد اهللا پرست كوچه آيندگان - دو راهي ايسيني  - كمربندي 

حسينيه مشهدي -16

سكينه

5خ شهيد اهللا پرست  كوچه -دو راهي ايسيني-كمربنديدعا ومراسم روضه 

آموزشگاه خياطي -17

سماء

4خ شهيد اهللا پرست  كوچه آيندگان - دو راهي ايسيني  - كمربندي آموزش خياطي 

حسينه امام -18

)ره(خميني

1كوچه طلعيه -شرقي-كمربندي خ شاهدمراسم روضه خواني -دعا 

متري  درخت سبز كوچه شهيد عوض پور 20- خ ظفرقرآن -دعا–نماز مسجد ابوالفضل-19

قبل از پل شهناز-خ آيت اهللا مدرسدر دست احداثپارك-20

مسجد رسول -21

)ص(اهللا

12بلوار جمهوري اسالمي كوچه آدينه مراسم هاي مذهبي

گيري نتيجه-4

بندرعباس و به طور خاص مراكز گذران اوقات فراغت جوانان، هر دو بعد اطالعات با شناسايي و ثبت مراكز فرهنگي شهر

بنابراين در مقياس كلي و در زمان آينده با به روزرساني كردن . مكاني و توصيفي مرتبط با يكديگر فراهم گرديدند

براي ارائه . راكز اعمال نمودهاي متري را بر روي كيفيت و كميت فعاليتتوان نظارت واحد و دقيقاطالعات مذكور مي

:توان به موارد زير اشاره نمودگيري هدفمند از اين مطالعه مينتيجه

اين . اي شهر استتعداد مراكز گذران اوقات فراغت در نواحي مركزي شهر بندرعباس بيشتر از مناطق محروم و حاشيه-1


(ابزارهاي شرطياين نتايج از طريق .برابر متغير است8تا 4نسبت بين ���و تعريف در به زبان نرم افزار ) ��������

.حاصل گرديد

سال، پيش بيني نشده 29تا 14تعداد مراكز گذران اوقات فراغت به نسبت تعداد جمعيت جوان بين محدوده سني -2

ز در مناطق پر جمعيت كه نسبت تعداد مراكبرابر در حال تغيير است در حالي2تا 1كه نسبت جمعيتي بين است بطوري



اين نتايج نيز به كمك ساختارهاي شرطي و همچنين تعريف . و به نسبت مناطق كم جمعيت بيشتر از اين مقدار است

.فيلد اطالعاتي كه حاصل عمل ماشين حساب نرم افزار بود بدست آمد

ع در نواحي مركزي شهر به شدت ميزان تنوع مراكز گذران اوقات فراغت در مناطق مختلف متفاوت است و ميزان تنو-3

ساختارهاي شرطي و تعريف . يابدبرابر افزايش مي11بيشتر از نواحي كم جمعيت و محروم است بطوريكه اين نسبت تا 

.فيلدهاي اطالعاتي جديد به كمك ماشين حساب نرم افزار اين نتايج را حاصل نمود

باشد و از سوي ديگر فاصله استاندارد مراكزي يز نامتعادل ميتوزيع مراكز گذران اوقات فراغت در يك منطقه خاص ن-4

در برخي مناطق با تراكم بيش از حد مواجه هستند و برخي . دهند، نيز رعايت نشده استكه فعاليت مشابه انجام مي

.به كمك اين نتيجه گيري آمد) ������(ابزار بافر. مناطق با كمبود نوع فعاليت مربوطه

سپاسگزاري

مرتع و آبخيزداري خانمها طاهره صادقي پورگوربندي، زهرا - همكاري دانشجويان گرامي رشته مهندسي منابع طبيعياز 

پريساي، زهرا سليماني، اميره اميري پورخميري، آمنه و فرزانه ميرزاده بغدادي و سمانه توتونچي به جهت جمع آوري و ثبت 

.اطالعات ميداني كمال تشكر و قدرداني مي گردد

منابع 

: تهران. چاپ اول. سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي). 1382. (تنگستاني، مجيد. هاشمي. فريد. لگ، كريستوفر.اي-1
.  مركز نشر دانشگاهي

همايش اطالعات مكاني و .»كارايي مدلهاي تصميم گير چند معياره در مكان گزيني مراكز فرهنگي«).1387(.پرهيزگار، اكبر-2
.العات جغرافيايي شهر تهرانمركز اط: ، تهرانمديريت يكپارچه شهري

استفاده از سامانه اطالعات مكاني و فرآيند تحليل سلسله مراتبي در ارزيابي «).1387(.جواديان، مرجان.پيرمرادي، عليرضا-3
همايش اطالعات مكاني و مديريت يكپارچه . »س جديدسازگاري كاربردي آموزشي و تعيين بهترين مكان براي احداث مدار

.العات جغرافيايي شهر تهرانشهرداري تهران، مركز اط: ، تهرانشهري
تعيين رويشگاه گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مناطق نيمه خشك مديترانه «).1385(.خواجه الدين، سيدجمال الدين-4

. گزارش طرح تحقيقاتي، شوراي پژوهشهاي علمي كشور.»GIS & RSده از اي، در استان چهار محال و بختياري با استفا
.، دانشگاه صنعتي اصفهاندانشكده مهندسي منابع طبيعي

تحليل توزيع فضايي اطالعات مكاني كتابخانه هاي شهر مشهد گامي در «). 1387(.آقاجاني، حسين.رهنما، محمد رحيم-5
العات جغرافيايي شهر مركز اطمكاني و مديريت يكپارچه شهري تهران،همايش اطالعات.»جهت مديريت يكپارچه شهري

.تهران
.دانشگاه تهران: تهران. )علوم خاك(كاربرد سنجش از دور در علوم زمين).1382(.علوي پناه، كاظم-6
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