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 انسان 1.4
تبريز يک شهر تاريخي است و هر ساله گردشگرران بسگياري را بگه خگود     : مسافران، توريست ها، ميهمانان

جذب مي كند. تعداد مسافران ايراني بازديد كننده از تبريز در ايام نوروز و فصل تابستان افزايش پيدا ميکند. 

به عنوان مثال با توجه به آماري كه از قول رئيس سازمان ميراث فرهنرگي اسگتان در اسگکانيوز منتشگر شگده      

 )   .نفر از اين شهر بازديد نموده اند 3182331تعداد  62فروردين  8تا  68اسفند  72است، تنها در فاصله ي 

iscanews.ir) 
مسافران قطعاً از اين مکان بازديد مي نمايند. مجموعه ائگل  از نمادهاي شهر است و  ائل گؤلي به عنوان يکي

شمار مي رود. هتل ائل گؤلي در تمام ايگام سگال پگذيراي    گؤلي براي عده اي از مسافران محل اسکان نيز به 

، در اين مجموعه چادرهاي شهرداري و اداره ي ميراث فرهنري مسافران است. از سوي ديرر طي هماهنري

ت را براي ميهمانان فراهم مي كنگد.  اقامتي براي مسافران برپا شده است. اين چادرها امکان اسکان ارزان قيم

هران يا استان هاي همجوار مانند آذربايجان غربگي، كردسگتان، زنجگان و اردبيگل هسگتند      مسافران اغلب از ت

هم ديده مي شوند. مسافران اغلب هتل و مسافرخانه هاي داخل دورتر ضمن اين كه مسافراني از استان هاي 

اقامترگاه   و يگا از  در محوطه ي ائل گؤلي چگادر زده شهر را براي اقامت ترجيح مي دهند. مسافراني كه خود 

 افرادي هستند كه پيش از اين نيز به تبريز مسافرت نموده اند. غالباً استفاده مي كنند  موقت

ل و به خصوص فصل دسته ي ديرري كه در همين گروه جاي مي گيرند ميهمانان هستند كه در طول سا

ه شهرها لب مهاجران سابق باغميهمانان ، براي ديدار اقوام خود به تبريز مسافرت مي كنند. تابستان و نوروز

ميزبانان معموالً خود را مؤظف مي دانند تفريحاتي براي ميهمانان ران هستند. ته و استان هاي ديرر به ويژه

خود در نظر بريرند. يکي از فعاليت هايي كه براي خوشامد ميهمانان توسط ميزبان انجام مي شود تدارک 

 پيک نيک شبانه در ائل گؤلي است. 

عداد توريست ها به نسبت گروه هاي ديرر بسيار كمتر است اما به دليل تفاوت هاي آن ها با سگاير  هرچند ت

مسافران، در يک گروه مجزا قرار گرفته اند. شهرت تبريز به عنوان يک شهر تاريخي، در كنگار جاذبگه هگاي    

توريست به منطقه مي  طبيعي استان آذربايجان شرقي مانند روستاي كندوان و درياچه ي اروميه، باعث جذب

شود. شهرت جهاني فرش دستباف تبريز نيز يکي ديرر از علل ورود توريست هاي خارجي به شگهر اسگت.   

تبريز در مسير گذرگاه مرزي بازرگان قرار دارد. توريست هايي كه پس از ديدار از ايران قصد عبگور از مگرز   

تبريز سپري مي كنند. در كنار بگازار سگنتي، مسگجد    زميني بازرگان و ورود به تركيه دارند، چند روزي را در 



كبود، ارک عليشاه و موزه، ائل گؤلي يکي ديرر از مکان هاي بازديد توريست ها در داخل شگهر مگي باشگد.    

 همچنين هتل ائل گؤلي محل اقامت اكثر توريست هايي است كه به شهر وارد مي شوند. 

به خصوص ايتاليا و اسپانيا هسگتند كگه پگس از ديگدار از      توريست ها معموالً شهروندان كشورهاي اروپايي

اصفهان و شيراز و تهران، وارد تبريز مي شوند. مناسبات رو به رشد تجاري و فرهنري با تركيه رفت و آمگد  

ميان دو كشور را افزايش داده است. قرابت فرهنري و زباني باعث تقويت روابط شده اسگت. مخصوصگاً بگا    

بينندگان ايراني كانال هاي ترک بيشتر شده و بگه همگين نسگبت تعگداد شگهروندان       ،هوارهرواج استفاده از ما

تبريزي كه تركيه را براي سفر انتخاب مي كنند افزايش يافته است. پرواز مستقيم از فرودگاه تبريز به مقصگد  

افرت بين تبريز و استانبول و نيز دو قطار اكسپرس به مقصد وان و استانبول در نتيجه ي افزايش تقاضاي مس

 تركيه راه اندازي شده است.

توريست هايي از جمهوري آذربايجان نيز در تبريز به وفور ديده مي شوند. توريست هاي ارمني نيگز بيشگتر   

مذهبي خود در جلفا ) كليساي سنت استپانوس( و ديدار از اقوام ارمني خگود در   مقدس براي زيارت اماكن

هزار نفر از كليساي سنت اسگتپانوس در جلفگا را    26بازديد  3161ند. آمار سال تبريز به اين شهر سفر مي كن

 (sci.org.ir)نشان مي دهد. بخشي از بازديدكنندگان گردشرران خارجي و عمدتاً ارمنيان هستند. 

صرفنظر از مسافران و گردشرران داخلي و خارجي، بخش عمده ي بازديدكنندگان از مجموعه را شهروندان 

کيل مي دهند. براي سهولت مطالعه اين دسته را به چهار گروه سالمندان، سگران جگوان، زوج هگا و    بومي تش

 خانواده ها تفکيک نموده ايم.

سال هستند در اين گروه قرار گرفته اند. سگالمندان مگردان و    86افرادي كه در رده ي سني باالي : سالمندان

به دو صگورت انفگرادي و همگراه     گؤلي زندگي مي كنند.زنان اغلب بازنشسته اي هستند كه در نزديکي ائل 

خانواده ها در مجموعه ديده مي شوند. سالمندان پيش از ظهر به صورت انفرادي ويا با گروه دوستان اوقات 

فراغت خود را در اين محل سپري مي كنند. قدم زدن در اطراف درياچه، خاطره گگويي در جمگد دوسگتان ،    

 رار يا پيپ ، اشکال مختلف تفريح سالمندان است.بازي شطرنج، دود كردن سي

تعداد مردان سالمند نسبت به زنان بيشتر است. زنان سالمندي كه روزها در مجموعه حضور دارنگد معمگوالً   

وقت در اطراف اسگتخر قگدم مگي زننگد.     بازنشستراني هستند كه همراه دوستان خود براي صحبت و گذران 

  يا نوه هاي خود در پارک حضور دارند. انفرزند زنان سالمند خانه دار همراه با

حضور سالمندان در جمد خانواده ها، سالمندان در پيک نيک هاي شبانه به همراه خانواده ها ديده مي شوند. 

در  را نيز مشخص مي كند. از آن جا كه حتيو فعاليت هاي جانبي طول مدت پيک نيک مکان اتراق، تغذيه، 

، با توجه به وضد جسمي سالمندان طول مدت پيک نيگک كوتگاهتر مگي    نک استشب هاي تابستاني هوا خ

شود. در پيک نيک هاي شبانه گروه هاي بزرگ خويشاوندي پس از صگرف شگام بگه گگروه هگاي كگوچکتر       



تقسيم مي شوند و به گردش در مجموعه مي پردازند. سالمندان در اين گردش ها شگركت نمگي كننگد و در    

 وفور سالمندان تنهايي را ديد كه به تماشاي رفت و آمد مردم مشغولند.  محل اتراق مي توان به

 ، سالمندان4عکس شماره 
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پسران جوان دسگته  هاي گروه پسران جوان است. گروه  ،يکي از مهمترين گروه هاي گردشررپسران جوان: 

سال است و اغلب گروه هاي هم سن  16تا  38ن اعضاي گروه از هايي با اعضاي بيش از سه نفر هستند. س

تشکيل مي دهند. اعضاي گروه با هم دوست و در مواردي خويشاوند هستند. در همگه ي سگاعات روز مگي    

توان به اين گروه ها برخورد. اما تعداد آنها در ساعات شگب و آخگر هفتگه بيشگتر اسگت. وقگت خگود را در        

رواج  درياچه و يا در شهر بازي سپري مي كنند. بازي در ميان اين گروه ها بيشگتر مجموعه با قدم زدن كنار 

 اعضاي مسن تري دارند. جوان ترها رغبتگي بگه   معموالًه مايل به پيک نيک شبانه هستند، گروه هايي كدارد. 

ه سواري ديد. يا فوتبال و يا دوچرخمي توان در طول روز آن ها را در حال بازي واليبال  ساكن بودن ندارند.

، ورق و ... است. استفاده از تکنولوژي هاي جديد در ميگان ايگن گگروه هگا     بازي هاي معمول شبانه، شطرنج

دستراه هگاي پخگش موسگيقي، وسگايل     يشتري دارد. استفاده ي تفريحي از گوشي هاي چند منظوره، رواج ب

گروه هاي جگا افتگاده تگر از     ن مي دهد.حالتي چند بعدي به فراغت آنا و ... PSPبازي ديجيتال همراه مانند 

 استفاده از اين وسايل در جلب توجه دختران نيز مؤثر است.  رايانه هاي همراه نيز استفاده مي كنند.

خنده هاي بلند يا شوخي هاي دوستانه با صداي بلند به دو منظگور اسگتفاده    اين گروه ها از ايجاد سروصدا،

ثانياً مشخص كردن محگدوده ي خگود. رفتارهگاي الابگالي و بگه دور از       مي كنند. اوالً جلب توجه دختران و

باعث مي شود گروه هاي پسران جوان از سوي خگانواده هگا يگک خطگر     برخي از آنان هنجارهاي اجتماعي 

بالقوه محسوب شوند. خانواده ها ترجيح مي دهند در محلي ساكن شوند كه در مسگير گگذر ايگن گگروه هگا      

 خطر خانواده ها، با تيپ و ظاهر و رفتار جوانان ارتباط دارد. نباشد. ميزان احساس 



سگنتي  هرچند تبريز يک كالنشهر محسوب مي شود اما هنجارهاي حاكم بر آن بيشتر مبتنگي بگر هنجارهگاي    

خانواده است. احتماالً به همين دليل در مجموعه ي ائل گؤلي و به خصوص در ساعات شگب بنگدرت مگي    

همراه پسراني از راه خانواده ها هستند. دختران را مشاهده كرد. دختران معموالً به همتوان گروه هاي دختران 

هاي مختلط نيز بندرت براي گذران فراغت و گگردش ائگل    گردش در مجموعه مي پردازند. دسته خانواده به

 ان. گؤلي را ترجيح مي دهند مرر گروه هاي مختلط غير بومي مانند دانشجويان يا مسافران و ميهمان
 ، گروه پسران جوان4عکس شماره 
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گروه هاي دونفره متشکل از يک زن و يک مرد است كه با هم ازدواج كرده انگد  ها منظور از زوج زوج ها: 

 يا ازدواج نکرده اند و براي گشت و گذار و گذران فراغت در يک قرار مالقات در ائل گؤلي حضور دارنگد. 

 7زوج ها معموالً به قصد پيک نيک وارد ائل گؤلي نمي شوند. مدت حضور آنان در مجموعه بگه نگدرت از   

ساعت تجاوز مي كند. قدم زدن و صرف غذا يا نوشيدني در رستوران ها و كافي شاپ هاي مجموعه، عمده 

 ي فعاليت فراغتي زوج ها در ائل گؤلي را تشکيل مي دهد.   

ساعات اوليه ي شب در محل ديده مي شوند. استقبال زوج هگا از  ز ساعات بعد از ظهر تا اين زوج ها غالباً ا

 ائل گؤلي به عکس ساير گروه ها در فصل هاي پاييز و زمستان بيشتر است.

تبريز عليرغم داشگتن چهگره اي   معموالً مکان هاي خارج از ديد رس و خلوت را انتخاب مي كنند.  زوج ها

هنري يک شهر سنتي محسوب مي شود. رابطه ي آزاد ميان دختران و پسران امگري  مدرن از برخي جهات فر

مذموم و ناپسند است و كنترل اجتماعي سختريرانه اي بر اين روابگط اعمگال مگي شگود. دختگران و پسگران       

 معموالً در محل هاي پر رفت و آمد با يکديرر مالقات نمي كنند. 
 ، زوج ها4عکس شماره 
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. سياسگت  بگه شگمار مگي رود   ائل گؤلي در وهله ي نخست يک مجموعه ي تفريحي خانوادگي خانواده ها: 

خود شگامل  ها در پژوهش حاضر خانواده در همين راستا صورت گرفته است.  گذاري گردشرري نيز عمدتاً

 خويشاوندي پرجمعيت. دو دسته هستند ؛ خانواده هاي كم جمعيت هسته اي و گروه هاي 

گروه هاي خويشاوندي پرجمعيت ترين گروه هاي پيک نيک شبانه هستند. تعداد اعضاي گروه گاه به بيست 

نفر مي رسد. اعضا معموالً با هم پيوند خويشاوندي دور يا نزديک دارند و با برنامه ي هماهنگ قبلگي بگراي   

همه با هم و همزمان در محل حضور يابنگد ويگا    پيک نيک وارد مجموعه مي شوند. طبق برنامه ممکن است

جداگانه در ساعت مشخصي در محل معيني همديرر را مالقات كنند. در واقد اين نوع گروه ها را مي تگوان  

مجموعه اي از همه ي گروه هاي پيشين در نظر گرفت. كودكان ، دختران و پسران جوان ، سالمندان و زوج 

ا تشکيل مي دهند كه پس از صرف شام از ديرران جدا مگي شگوند و بگه    ها گروه هاي بزرگ خويشاوندي ر

 گردش در مجموعه مي پردازند. 

خانواده هاي هسته اي شامل پدر و مادر و فرزندان و يا فرزندان و يکي از والدين مي باشند. تعداد اعضا در 

حگل حضگور دارنگد. پيگک     اين گروه ها بيش از شش نفر نيست. معموالً در ساعات عصر تا اوايل شب در م

نيک شبانه ي آن ها شامل صرف شام و تنقالت ، بازي كودكان در نزديکي محل اتراق يا در زمين هاي بازي 

و استفاده از تجهيزات ورزشي و شهر بازي است. با توجه به سن فرزندان امکگان تغييگر در برنامگه ي پيگک     

ر شهربازي همراهي مي كنند. فرزندان پسر بزرگتر در سال را د 37نيک وجود دارد. پدر يا مادر فرزندان زير 

گشت و گذار شبانه در مجموعه نيازي به همراهي والدين ندارند. دختران ، تنها به گگردش نمگي پردازنگد و    

پدر ، مادر يا برادر آن ها را همراهي مي كنند. خانواده هاي هسته اي هگدف خگود از پيگک نيگک را تفگريح      

 . فرزندان اعالم مي كنند
 ، خانواده1عکس شماره 
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 زمان  1.4
با توجه به اقليم سرد و كوهستاني منطقه ، در فصل هاي پائيز و زمستان با گذران اوقگات فراغگت بگه    فصل: 

اخلگي يگا   شکل پيک نيک روبه رو نمي شويم. در روزهاي زمستاني بازديد كنندگاني كگه عمومگاً مسگافران د   

خارجي هستند ، در اطراف درياچه قدم مي زنند. معموالً در زمستان اين منطقه بارش برف سنريني را تجربه 

مي كند. ديدن مناظر زيباي برفي انريزه اي براي گردش هاي كوتاه در مجموعگه اسگت. عگالوه بگر زمسگتان      

د. زوج هاي جوان از گگروه هگايي   گروه هاي دوستان با اعضاي همجنس يا مختلط از مجموعه ديدن مي كنن

ديده مي شوند. اما خانواده ها فصگل زمسگتان را بگراي گگردش در      مجموعههستند كه در روزهاي برفي در 

مجموعه و گذران فراغت ترجيح نمي دهند. افراد سالمند در روزهاي آفتابي زمستاني در حدود ساعات ظهر 

 در اطراف درياچه ديده مي شوند. 

بدليل بارش باران و وزش بادهاي سرد تعداد بازديدكنندگان بسيار كم است مرر مسافراني كه در فصل پائيز 

گروه هاي پسران جوان نيز بنگدرت ديگده مگي شگوند.     زوج ها و روزها بازديدهاي كوتاه از مجموعه دارند. 

گردش انتخگاب   خانواده ها و سالمندان در فصل پائيز مجموعه ي ائل گؤلي را به عنوان مکان تفريحي براي

 نمي كنند. 

گگروه هگاي   در فصل بهار بارش باران بهاري گردشرران را غافلرير مي كند اما كگم كگم مگي تگوان حضگور      

در مجموعه مشاهده كرد. افراد بيشتري براي ورزش محوطگه ي فضگاي   براي پيک نيک روزانه را  خانوادگي

روزهاي آفتگابي ديگده مگي شگوند. گگروه هگاي       سبز يا اطراف درياچه را انتخاب مي كنند. سالمندان هم در 

با گردش دوستان همجنس يا مختلط به وفور ديده مي شوند. زوج هاي جوان اوقات فراغت مشترک خود را 

هرچند حضور خانواده ها پر رنگ تر مي شود اما پيک نيک هاي خگانوادگي در  در مجموعه سپري مي كنند.



است. در فصل بهگار حضگور گگروه هگاي پرجمعيگت اردوهگاي       ساعات روز و معموالً با صرف ناهار همراه 

مدارس به نحو چشمريري افزايش پيدا مي كند. اردوها از طرف مدارس شگهر تبريگز و يگا شگهرهاي ديرگر      

گردشگرران  تعگداد  استان به صورت يکروزه برگزار مي شود. در فصل بهار به واسطه ي ايام تعطيگل نگوروز   

 افزايش مي يابند.

مان اوج فعاليت هاي فراغتي در مجموعه ي ائل گؤلي است. آب و هگواي مناسگب ، شگرايط    فصل تابستان ز

گذران فراغت شبانه را فراهم مي كند. بازديد از مجموعه ، هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ طگول مگدت آن   

 افزايش پيدا مي كند. گروه هاي مسافران و توريست هاي خارجي بيش از ساير فصگول در محگل ديگده مگي    

شوند به خصوص كه برخي از مسافران داخلي براي اسگکان نيگز ايگن مجموعگه را انتخگاب مگي كننگد و از        

چادرهاي مسافرتي همراه خود يا چادرهاي اسکان موقت مجموعه استفاده مي كنند و يا در هتل ائگل گگؤلي   

راكه پيگک نيگک   فصل تابستان به عنوان محور زماني پژوهش حاضر انتخاب شده است چ اقامت مي گزينند.

به دليل برودت هوا ، گشت و گذار در فصول سرد سال  شبانه در ائل گؤلي مختص شب هاي تابستان است.

 اكثر گروه ها چندان مقدور نيست. شبانه براي

معموالً روزهاي آخر هفته ) عصر پنجشنبه و روز جمعه ( جمعيت نسبتاً بيشتري مشاهده مي روزهاي هفته: 

مجموعگه   ، معموالً هر شگب جمعيگت زيگادي در    ابستان و در ايام رواج پيک نيک شبانهشود. اما در فصل ت

ازدحام جمعيت در عصر پنجشنبه تا جمعه شب قابل مقايسه با ساير روزهگاي هفتگه   در كل حضور دارند اما 

نيست. پر ازدحام ترين شب در طول هفته پنج شنبه شب است كه هم افگراد بيشگتري در مجموعگه حضگور     

  پيدا مي كند.د و هم طول مدت گردش افزايش مي يابد و تا پاسي از نيمه شب ادامه دارن

اوقات فراغت به طور مستقيم با روزهاي كاري در ارتباط است. در روزهاي آخر هفته كه معموالً كار تعطيل 

 است بيشترين ازدحام را در ائل گؤلي شاهد هستيم. 

از ساعات اوليه ي صبح در مجموعه و مخصوصاً اطراف استخر  سالمندان و ورزشکارانساعات شبانه روز: 

در سگاعات اوليگه    حضور دارند. زنان نيز به همراه فرزندان خردسال خود در ساعات روز ديگده مگي شگوند.   

صبح زنان به شکل گروه هايي متشکل از چند مادر و فرزند خردسال در اطراف درياچگه ديگده مگي شگوند.     

بگه صگورت انفگرادي يگا      مگردان ورزشگکار  هاي حاضر در ساعات صبح هسگتند.   ورزشکاران از ديرر گروه

حداكثر دونفره در اطراف درياچه يا فضاي سبز مجموعه به ورزش مي پردازند. ورزش ها بگه طگور معمگول    

ز وسايل ورزشي نصگب شگده در   ، دوچرخه سواري يا استفاده ا، دو، پياده رويعبارتند از نرمش صبحراهي

ه تگن ندارنگد.   به عکس مردان لباس ورزشي بنان مشغول به ورزش كمتر از مردان است. زنان پارک. تعداد ز

تنوع ورزش  زناني كه ورزش مي كنند معموالً ميانسال هستند و دختران جوان در بين آن ها ديده نمي شوند.

اكثريت زنگان   زنان كمتر است و شامل پياده روي  يا استفاده از وسايل ورزشي است. به نظر مي رسد هدف



از ورزش، كاهش وزن است. زنان كمتر به شکل انفرادي و بيشتر به صورت گروه هاي دو يگا سگه نفگره بگه     

 پياده روي در اطراف درياچه مي پردازند و در حين پياده روي گرم گفترو هستند.

روه هاي صبح كم كم در اطراف درياچه ديده مي شوند. عده ي كمي به صورت گ 9سالمندان حدود ساعت 

دو يا سه نفره در اطراف درياچه قدم مي زنند اما بيشتر آنان نشستن بر نيمکگت هگاي پگارک و صگحبت بگا      

، ترجيح مي دهند. شگطرنج از بگازي هگاي محبگوب     ن سيرار يا پيپ و صرف چايدوستان را در كنار كشيد

 سالمندان است. 

حضگور در مجموعگه تگرجيح نمگي     بگراي   گروه هاي دوستانه ي پسران جوان و خانواده ها ساعات صبح را

دهند.البته در طول مشاهدات ميداني با چند گروه خانوادگي از شهروندان مواجگه شگديم كگه بگراي صگرف      

 صبحانه به شکل پيک نيک در مجموعه حضور داشتند. اما اين شکل از پيک نيک عموميت ندارد.

ق نموده يگا در هتگل ائگل گگؤلي اقامگت      خيل عمده ي جمعيت صبحراهي مسافراني هستند كه در محل اترا

 دارند.

. بوفه هگا  فضاهاي مجموعه ديده مي شود اطراف درياچه جمعيت بيشتري نسبت به سايردر در اين ساعات 

، در كافي شاپ ها و بوفه هگا هسگتند   نيز معموالً پر ازدحام است. در حاليکه عده اي مشغول صرف صبحانه

 وشيدن چاي يا صرف تنقالت مي پردازند.ديرران معموالً در كنار استخر به ن

( تجربگه مگي   ب.ظ 1-4حدود ظهر و ساعات بعد از آن )معمگوالً تگا   مجموعه خلوت ترين ساعات روز در 

اردوهاي  رفاً ناشي از تحرک دانش آموزانشود. در اين ساعت ها جنب و جوش در مجموعه ي ائل گلي ص

نهار و استراحت پس از گردش در شگهر ، بگه محگل     مدارس است و يا رفت وآمد مسافراني كه براي صرف

اتراق خود بازمي گردند. البته تعدادي از خانواده ها هم اين ساعات را براي پيک نيک و صرف نهار انتخاب 

مقايسه ميان پيک نيک شبانه و پيک نيک روزانه حاكي از وجود چند افتراق اسگت. در پيگک نيگک    مي كنند. 

بندرت بيش از شش نفگر اسگت ثانيگاً غگذا در      اعضاي گروههسته اي هستند و تعداد  روزانه اوالً خانواده ها

محل پيک نيک آماده مي شود. غذاي پيک نيک معموالً انواع كباب هاست كه توسط مردان گروه بگا اسگتفاده   

طول مدت پيک نيگک روزانگه كوتگاه تگر اسگت.      مي شود.  تهيهاز وسايلي كه خانواده به همراه آورده است ، 

فعاليت هاي جانبي تقريباً مشابه هستند با اين اختالف كه شهربازي مجموعه هنوز آغاز به كار نکرده است و 

 عده ي بيشتري از گردشرران يک چرت كوتاه پس از ناهار را به بازي ترجيح مي دهند.

انه فرا مگي  شبپيک نيک هاي  زمانبعد از ظهر شهربازي مجموعه آغاز به كار مي كند و كم كم  1در ساعت 

مي كند. از تعداد برخگي گگروه    مجموعه تغيير پيدا با آغاز به كار شهربازي ، چهره يساعات عصر  رسد. در

 افزوده مي شود.  برخي گروه هاها كاسته و بر تعداد 

توريست هاي خارجي و مسافران ايراني در ساعات شب ) پس از تاريک شدن هوا ( كمتر ديده مگي شگوند   

سالمندان به صگورت انفگرادي   زوج ها و مرر كساني كه همراه ميزبان خود در مجموعه حضور داشته باشند. 



وزي هگم  مگ ديده نمي شوند. حضور آن ها در گروه هاي خويشاوندي تعريف مگي شگود. اردوهگاي دانگش آ    

دو گروه افگزايش نشگان مگي     تعداد بازديدكنندگانايان مي يابد. در ساعات شب تاپيش از تاريک شدن هوا پ

 دهد؛ گروه هاي پسران جوان و خانواده هاي پرجمعيت.

هگايي كگه قصگد    ديده مي شود. پيش از غروب آفتاب خانواده  6-8اوج تراكم ورودي در فاصله ي ساعات 

، در محوطه ي فضاي سبز يا ساير مکان هاي اتراق سگاكن مگي شگوند. گگروه پسگران      پيک نيک شبانه دارند

جوان معموالً در مکان ثابتي ساكن نمي شوند و بيشتر در حال قدم زدن در فضاهاي مختلگف مشگاهده مگي    

شوند بدون اينکه محل اتراق معيني داشته باشند. ميزان تراكم در فضاهاي مختلف در بخش مربوط بگه فضگا   

 د بررسي قرار گرفته است. مور

 

 فضا  1.4

ائل گؤلي بر روي تپه هاي مشرف به شهر ساخته شده است. ناهمواريهگاي طبيعگي   تقسيم بندي جغرافيايي: 

زمين به طراحان فضاي مجموعه امکان داده است از شيب تپه ها براي سگاختن فضگاهايي متنگوع و جگذاب     

 )ي پيک نيک متنوعي براي گردشرران فگراهم كگرده اسگت.   استفاده كنند. بافت پلکاني شکل مجموعه فضاها

عگالوه بگر آن   موجود در لوح فشرده ضگميمه شگده اسگت.(      autocadنقشه ي كامل ناهمواري ها در فايل

مجموعه ي ائل گؤلي فضاهاي تفريحي مختلفي را در بر مي گيرد. اين فضاها گاه به صگورت اختصاصگي و   

د و در هر حال سبک ها نک نيک مورد استفاده ي گردشرران قرار مي گيرگاه به عنوان فعاليت هاي جانبي پي

د. اين مجموعه شامل درياچه و عمارت مركزي، فضاي سبز، نو سليقه هاي مختلف را به خود جلب مي نماي

شهربازي، هتل، رستوران، زمين هاي بازي و امکانات ورزشي و مراكز فرهنرگي اسگت. در ايگن قسگمت بگه      

مجموعه، كاركرد و فعاليت فراغتي هر يگک از آن هگا مگي پگردازيم و سگعي مگي كنگيم        بخش هاي مختلف 

 مخاطبان آن هارا با تفکيک زماني معرفي كنيم.

هکتاري وجه تسميه ي مجموعه ي ائل گؤلي است. مراكز تفريحي ائل گؤلي حگول   8: اين آبرير  درياچه*

لد جنگوبي ، شگهربازي و رسگتوران هگا در     محوريت درياچه شکل گرفته اند. محل هاي اسکان موقت در ض

ضلد غربي ، دستراه هاي ورزشي و بدنسازي در ضلد شمالي و تراس هاي اتراق و ساختمان هاي اداري در 

 ضلد شرقي درياچه ساخته شده اند. 
 ، قايقراني در درياچه5عکس شماره 



. 

 ب.ظ( 4، ساعت  88آبان 44مأخذ: نگارنده ) 

متگر( شگنا در    9تگا   1ن امکان تفريحي به وجود مي آورد. بگدليل عمگق زيگاد )   درياچه به خودي خود چندي

. در سگاعات  وبوس دريگايي مخاطبگان فراوانگي دارد   درياچه ممنوع است اما قايق هاي پدالي و موتوري و ات

صبح تا بعد از ظهر قايق هاي پدالي و موتوري، يکي از انتخاب هاي اصلي مسافران است. اتوبگوس دريگايي   

بيشگتر مگورد   بعد از ظهر شروع مي كند و يکي از جاذبه هاي جديد مجموعه است كه  1خود را ساعت كار 

 و زوج ها قرار گرفته است. توجه جوانان )پسران يا مختلط( 

قدم زدن در اطراف درياچه مهم ترين فعاليت فراغتي گردشرران در همه ي ساعات است. فضاي گل كگاري  

كنار عمارت مركزي ، زمينگه ي مناسگبي بگراي عکاسگي فگراهم كگرده اسگت.        شده و چشم انداز درياچه در 

عکاسي يکي ديرر از تفريحات در فضاي درياچه و اطراف آن است. گردشرران از خود و يا صرفاً از فضاي 

 درياچه عکس مي گيرند.

ي تبريگز،  به عنوان رستوران فعاليت مي كنگد. غگذاهاي سگنت    3116: اين ساختمان تاريخي از سال  عمارت*

مسافران و توريست ها را بيشتر از گردشرران بومي به خود جلب مي كند. يک كگافي شگاپ نيگز در داخگل     

عمارت وجود دارد كه در كنار خوراک و نوشيدني سنتي، به ارائه ي انواع نوشيدني ها و خوراک هاي مدرن 

اي به آن داده است كه پس زمينگه   و غير ايراني مي پردازد. ساخته شدن عمارت در داخل درياچه نماي ويژه

 ي دلخواهي براي عکس هاي يادگاري است. 

آنچه جلب توجه مي كند استقبال بسيار كم شهروندان بومي از اين بناسگت. بسگياري از شگهروندان حتگي از     

 كاربري عمارت نيز اطالع چنداني ندارند. 
 ، عمارت6عکس شماره



 
 ظ(ب. 4، ساعت 88آبان  44مأخذ: نگارنده ) 

: عالوه بر رستوران عمارت مركزي، در ضلد غربي درياچه نيگز چنگدين رسگتوران     رستوران ها و بوفه ها*

وجود دارد كه اغلب غذاهاي سنتي سرو مي كنند. بيشتر رستوران ها در خارج از مجموعگه قگرار دارنگد. در    

الً غگذاي پيگک نيگک را همگراه     رستوران ها كمتر مي توان شهروندان تبريزي را ديد چرا كه خانواده ها معمو

خود مي آورند. در رستوران هاي فست فود بيشترگروه هاي دوستان جگوان ديگده مگي شگوند. در خگارج از      

مجموعه رستوران هاي ارزان قيمت فست فود و اغذيه فروشي هاي سيار نيز داير اسگت. كبگاب پگزي هگاي     

و تخم مرغ آب پز مي فروشند خود به يکي سنتي بناب و اغذيه فروشي هاي سيار كه ساندويچ سيب زميني 

از جاذبه هاي تفريحي ائل گؤلي تبديل شده اند. استقبال از بوفه ها و اغذيه فروشي هگاي خگارج مجموعگه    

 بيشتر از رستوران هاي داخل مجموعه است. 

  بوفه داير است كه با توجگه بگه مسگاحت مجموعگه و ميگزان گردشگرران،       2در مجموعه ي ائل گؤلي جمعاً 

 ناكافي به نظر مي رسد. 

: اين فضاها مجموعه اي از تپه هاي درختکاري و چمن آرايي شده است كه مکان اصلي پيگک  فضاي سبز*

 8721نيک به شمار مي رود. طبق آماري كه از دفتر اداري مجموعه به دست آمد، مساحت چمن كاري شده 

برخي جاها فضاي ميان درختان بگه   ت. درمتر مربد اس 746488متر مربد و مساحت فضاي درختکاري شده 

مسطح و موزائيک فرش شده است. معموالً مسافراني كه قصد اقامت اتراق گردشرران و برپايي چادر منظور 

دارند در اين فضا چادر مي زنند. شهروندان بومي براي پيک نيک شبانه فضاهاي چمن كاري شده را ترجيح 

 هازي يا سيماني براي روشن كردن آتش تعبيه شده اسگت. ايگن فضگا   در اين محل ها منقل هاي فل مي دهند.

 خانوادگي ترين فضاي مجموعه است. 
 ، محل هاي اتراق7عکس شماره 



 
 ق.ظ(44، ساعت 88مرداد  44مأخذ: نگارنده) 

پيک نيک تنها شکل گذران فراغت در اين فضاها نيست. انواع بازي ها با گروه دوستان يا بگا خگانواده، قگدم    

ن و عکاسي و يا صرفاً تماشاي انسان ها و زيبايي محيط و گوش دادن به موسيقي در حال پخش از راديو زد

 پارک از ديرر تفريحات در اين فضاست. 

به دليل استقبال خوب مسافران از ائل گؤلي، هتل هاي بزرگ تبريز در نزديکي اين مجموعه سگاخته  :  هتل*

محل اقامت مسافران و توريست هاست. ضگمن اينکگه گردشگرران از    هتل پنچ ستاره ي ائل گؤلي شده اند. 

رستوران و كافي شاپ آن نيز استفاده مي كنند.قشر مرفه تبريز از سالن پذيرايي و رستوران ايگن هتگل بگراي    

برپايي مراسم و جشن هاي خود استفاده مي كنند. احداث هتل در راستاي هدف تبديل اين مجموعه به يگک  

هتل تحت نظر بخش خصوصي اداره مي شود. هتگل شگهريار نيگز در    رت گرفته است. قطب گردشرري صو

 نزديکي ائل گؤلي ساخته شده است.

: در جنوب غربي درياچه قرار دارد و محدوده ي آن از ساير قسمت هگاي مجموعگه جگدا شگده     شهربازي*

ذ مي شود. شهربازي است. براي ورود به شهربازي هزينه ي ورودي اخ 74-32است. ساعات كار شهربازي 

 به بخش خصوصي واگذار شده است. 

شهر بازي خود يک مجموعه ي تفريحي است. عالوه بر انواع وسايل بازي برقي ، سالن سينما، تئگاتر، تگاالر   

كنسرت و كافي شاپ نيز در محدوده ي شهربازي قرار دارد. مي توان تمامي گروه هاي نامبرده را به استثناي 

ازي مشاهده كرد. تفاوت در انتخاب وسيله ي بازي يا تجهيزات جگانبي ديگده مگي شگود.     سالمندان در شهرب

كودكان به همراه فردي از اعضاي خانواده با وسايل كم تحرک و كم خطر سرگرم مگي شگوند در حگالي كگه     

جوانان وسايل مهيج و پر تحرک را انتخاب مي كنند. شهر بازي تنها فضايي است كگه مگي تگوان گروههگاي     

تران جوان و نوجوان را بدون همراهي خانواده ديد. پسران و دختران جوان درصدد جلگب توجگه جگنس    دخ



مخالف هستند. عامل نور، حركت، صدا و ارتفاع در شهر بازي فضگايي مهگيج و همسگو بگا سگاليق جوانگان       

 ساخته است. 

الن هاي تماشگاي فگيلم و   افراد مسن تر به فعاليت هاي سرگرم كننده و كم تحرک مي پردازند. حضور در س

تئاتر يا كنسرت هايي كه در مناسبت هاي مختلف برگزار مي شود، از ترجيحگات افگراد مسگن اسگت. زنگان      

ميانسال در اين فضا كمتر ديده مي شوند و در صورت حضور، صرفاً به تماشاي افراد  يا مراقبت دورادور از 

 كنند. فرزندان خود مي پردازند و در هيچ فعاليتي شركت نمي

: در چندين نقطه از مجموعه ، وسايل ورزشي و بدن سازي قرار داده شده است. اين مسير *وسايل ورزشي

ها كه با نام جاده ي تندرستي شناخته مي شود، به خصوص در ساعات پيش از ظهر ورزشکاراني از گروه 

اخور توانايي فيزيکي و عالقه هاي مختلف را جلب مي كند. زنان ، مردان، جوانان و سالمندان هر يک به فر

ي خود ، وسيله هايي را براي ورزش انتخاب مي كنند. جوان ترها مايلند مهارت خود را در استفاده از اين 

وسايل به دوستان خود و رهرذران نشان دهند. زنان و دختران جوان بيشتر با هدف الغر شدن و به صورت 

شطرنج از پرطرفدارترين وسايل است كه اوقات فراغت  گروهي در حين صحبت ، ورزش مي كنند. ميزهاي

 جوانان و سالمندان را پر مي كند.  
 ، ميز شطرنج8عکس شماره 

 
 ق.ظ( 41، ساعت  88مرداد 44مأخذ: نگارنده ) 

: در جنوب شرقي مجموعه چندين زمين بازي محصور ساخته شده است. اين زمين ها به زمين هاي بازي* 

ال، اسکيت، بسکتبال و ... اختصاص داده شده است. كودكان و نوجوانان در اين زمين ها بازيهايي چون  فوتب

بازي مي كنند و خانواده ها براي نزديک بودن به محل بازي كودكان خود در فضاي سبز اطراف اين زمين ها 

يل ها در حاشگيه  اتراق مي كنند. زمين هاي بازي در كنار مسير كمربندي داخلي مجموعه قرار دارند و اتوموب

ي خيابان پارک شده اند يا با سرعت در حال رفت و آمد هستند. از اين رو چندان محيط امني براي كودكان 

 به شمار نمي رود و خانواده ها كودكان خود را همراهي مي كنند. 



ي ماننگد  : يکي از ابتکارات جالب شهرداري تبريز برپايي چادرهايي با كاركرد هاي فرهنرگ مراکز فرهنگي* 

روزنامه خواني، نقاشي، صنايد دستي و ... است كه گردشرران از آن ها اسگتقبال خگوبي نمگوده اند.ايسگتراه     

هاي فرهنري معموالً در ساعات روز بازديدكننده دارند. جوانان دانشگجو و سگالمندان در ايسگتراه روزنامگه     

ايگن جنبگه از    تي بيشگتر ديگده مگي شگوند.    خواني و كودكان در ايستراه نقاشي و زنان در ايستراه صنايد دس

فعاليت ها كامالً مستعد رشد و شکوفايي بيشتر هستند و بنابر اظهارات مسئوالن مجموعگه در سگالهاي آتگي    

كارگاه هاي آموزشي متنوع با كمک دانشجويان دانشراه هنر تبريز داير خواهد شد. اين تصگميم در راسگتاي   

 و اشاعه ي فرهنگ بومي و ملي اتخاذ شده است.   معرفي هرچه بهتر صنايد دستي استان 
 ايستگاه هاي فرهنگي ،9عکس شماره 

 
 ق.ظ( 44، ساعت 88مرداد  49مأخذ: نگارنده ) 

: سيستم پخش راديويي كه بخش هايي از مجموعه را پوشش مي دهد هگر چنگد مگرز سگخت     راديو پارک*

 48راديگو پگارک از طريگق     ) صگدا( مگي سگازد.   فيزيکي با ديرر بخش ها ندارد اما فضايي با مرزهگاي نگرم   

بلندگوي موجود در فضاي مجموعه به پخش موسيقي هاي درخواستي مي پردازد. گردشرران بگه وسگيله ي   

پيامک آهنگ هاي دلخواه خود را درخواست مي كنند. نکته ي حائز اهميت آنست كگه نسگبت آهنگگ هگاي     

واردي باعث خشم برخي گردشرران مي شود كه تگرجيح  فارسي به تركي بسيار بيشتر است. اين مسئله در م

مي دهند از آهنگ هاي محلي بيشتر استفاده شود. برخي از گردشرران كه تعصب زيادي بر زبان مادري خود 

در دارند، اقدام به پخش آهنگ هاي آذري با صداي بلند توسط ضبط صوت هاي دستي يا موبايل مي نمايند. 

ند راديو در اين مجموعه به ايجاد انسجام و اطالع رساني ضروري ياري مگي  هر صورت وجود رسانه اي مان

رساند. اين راديو در حال حاضر توسط مديريت مجموعه اداره مي شود و بنابر اظهارات مسئوالن در آينده به 

 صورت كامل به روابط عمومي مجموعه واگذار خواهد شد.  

ي يکگي از مهمتگرين بخگش هگاي مطالعگات اجتمگاعي بگه        اين نوع از تفکيک فضايتقسيم بندي کارکردي: 

خصوص مطالعات شهري است. هر فضايي با توجه به ساخت خود و موقعيتي كه در آن قرار گرفته، كاركرد 



ويژه اي دارد. كاركرد مسکوني، حمل و نقل، تجاري وفراغتي چهار كاركرد عمده ي فضايي مي باشد. تراكم 

ود تداخل كاركردي در فضاهاي شهري به وجود آيد بگه طگوري كگه هگر     باالي موجود در شهر باعث مي ش

فضايي عالوه بر كاركرد خاص خود كاركردهاي آشکار و پنهان ديرري نيز داشته باشد. حوزه ي فراغت بگه  

دليل پيوندهاي متعدد با عرصه هاي تجاري و فناورانه، از موقعيتي مستعد بگراي تگداخل فضگايي برخگوردار     

 است. 

عه ي ائل گؤلي با دو حوزه ي متداخل فضاهاي اوقات فراغت و فضگاهاي كگاري مواجگه هسگتيم.     در مجمو

ي مجموعگه   ريباً هيچ بخگش از صنعت فراغت يکي از حوزه هاي اشتغال زا در اقتصاد كشورها مي باشد. تق

ربگاره ي  قگرار داد. پگيش از ايگن د    ي كگاركردي را نمي توان صرفاً در داخل يکي از اين حوزه هگا ائل گؤلي 

تجاري شدن فراغت و رابطه ي فراغت با اقتصاد سخن گفته ايم. در ميدان تحقيق نيز اين مسئله كامالً واضح 

اشگکال كگار رسگمي     بگا   حوزه هاي مختلف فراغتي و تفريحي و مبرهن بوده است. در اين مجموعه در كنار

مشاغل غير رسمي نيز روبه رو مي شويم  و همچنينمانند كار در ساختمان اداري، رستوران ها، شهربازي و...

كه دست فروشي نمونه ي بارز آن است. دست فروشان غير بومي با كاالهاي گونگاگون از شگهرهاي مگرزي    

 غربي مانند سردشت و بانه براي كار عازم تبريز مي شوند. 
 ، دست فروشي41عکس شماره 

 
 ق.ظ( 9، ساعت  88مرداد 44مأخذ: نگارنده ) 

 مصاحبه با مرد دست فروش، 4قاب شماره

 66مرداد 77تاريخ مصاحبه: 

 ق.ظ9ساعت مصاحبه: 

 مکان مصاحبه: مجموعه ي ائل گؤلي، ضلد شمالي درياچه   

 مصاحبه كننده: نرارنده

 مصاحبه شونده: مرد دست فروش

 دقيقه 1طول مدت مصاحبه: 

 ي ائل گؤلي موضوع مصاحبه: دست فروشي به عنوان شکلي از اشتغال غير رسمي در مجموعه



 

 مشروح مصاحبه:

 نرارنده: ) به زبان تركي( سالم خسته نباشيد.

 دست فروش: ) به زبان فارسي و با لهجه غليظ كردي( من تركي بلد نيستم!

 ) ادامه ي صحبت به زبان فارسي صورت مي گيرد(

 تونو بريرم. چندتا سوال دارم.ن: گفتم خسته نباشيد. من دارم يه كار تحقيقي انجام ميدم. ميتونم يه چند لحظه وقت

 د: باشه هرچي بلد باشم جواب ميدم.

 ن: اهل كجاييد و اينجا چه كار مي كنيد؟

 د: من اهل كردستانم از بانه جنس ميارم اينجا مي فروشم. 

 ن: چند وقته؟

 د: دو ماهي ميشه. االن دو ساله كه هر تابستون ميام تبريز كار مي كنم. 

 ن: چي مي فروشيد؟

ادوكلن ، لوازم آرايشي، وسايل آشپزخانه، ساعت مچي، مه چي دارم، ببين )به اجناسي كه دارد اشاره مي كند( د: ه

 چاي،اسباب بازي همه چي هست.

 ن: تنها هستيد؟ 

د: نه چند نفريم اينجا خونه اجاره مي كنيم مي مونيم. دو نفر از دوستامون هر هفته ميرن بانه جنس ميارن ما هم مي 

 فروشيم.

 ن: كجا كار مي كنيد؟ 

د: همه جاي شهر ميريم. اينجا ) ائل گؤلي( مسافر زياد مياد. فروشمون خوبه. همه اينجا ميان براي گردش ما هم كار 

 مي كنيم. جاهاي ديره هم ميريم پارک ها، بازار

... 

 

. خصوصي ساختن بخشي از فضاي عمومي در پيک نيک ديده مگي شگود   خصوصي: -تقسيم بندي عمومي

خانواده ها سعي مي كنند حريم پيک نيک خود را مشخص كنند. به عنوان يگک مگرز طبيعگي از درختگان يگا      

همچنين بازي اعضاي خگانواده در محگدوده ي حريمگي كگه      باغچه كاري هاي فضاي سبز استفاده مي كنند.

وسايل ندارند و يا گفترو استفاده اي جز انبار  برپايي چادرهاي مسافرتي كه براي خود در نظر گرفته اند و يا

دربگاره ي  با صداي بلند يا پخش موسيقي، نمونه هايي از تعيين مرز خانواده و خصوصي سازي فضا اسگت.  

 مرزبندي در فضاي پيک نيک در قسمت روابط برون گروهي در فصل پنجم به طور مفصل بحث شده است.

شوند. در روزهگا يگا شگب هگايي كگه       افراد به صورت مداوم در فضاهاي عمومي و خصوصي جا به جا مي

جمعيت بيشتري در محل حضور دارند فضاي خصوصي پيک نيک محدودتر است و افراد حساسيت كمتري 

ي خصوصي وسيد تر انتخاب مگي   نسبت به نقض آن دارند. اما زماني كه جمعيت كمتر است، اوالً محدوده

ميگزان حساسگيت بگه    بيشتري نشان مي دهند.  افراد نسبت به نقض آن از سوي ديرران حساسيت شود. ثانياً



نقض حريم با توجه به سن و جنسيت و تيپ ظاهري متجاوز تغيير مي كند. پسران جواني كه وضد ظگاهري  

غير متعارفي داشته باشند در صورت نقض حريم خانواده ها با واكنش شديد مردان گروه مواجه مي شوند به 

 صوصي آن ها با قصد و آگاهانه صورت گرفته است.ويژه اگر احساس كنند تجاوز به حريم خ

 اين تقسيم بندي فضاها را به دو عرصه ي قدسي و ناقدسي تفکيک مي كنگد.  ناقدسي: -تقسيم بندي قدسي

قرار گرفتن در هر فضايي طرز رفتار خاص آن فضا را ايجاب مي كنگد.  تقگدس گرچگه از مفهگوم اوليگه ي      

در اما در عصر حاضر صرفاً به فضاهاي ديني و مذهبي اشاره نگدارد.  باورداشت هاي ديني اقتباس شده است 

رد و منشأ سياسي يا اجتماعي جوامد مدرن اشکال فضاهاي قدسي يا ناقدسي جديد كه لزوماً با دين پيوند ندا

از  ، ديده مي شود. مانند بناهاي يادبود شهدا يا قهرمانان ملي و... در جوار اينرونه بناهگا گگذران فراغگت   دارد

هنجارهاي خاصي تبعيت مي كند كه بسيار به فضاهاي قدسي ديني شباهت دارد. نمادهاي ملي به كگار رفتگه   

  در اين فضاها بر نحوه ي رفتار انسان ها تأثير مي گذارد.

جگاد يگک   كه در اطگراف خگود اي   در مجموعه ي ائل گؤلي نمونه ي فضاي قدسي ديني بناي نمازخانه است

ت. نمونه ي بارز فضاي قدسي با منشأ سياسي و اجتماعي تپه ي پرچم است. برفگراز  فضاي قدسي نموده اس

متر افراشته شده است كه نه تنها از داخگل مجموعگه بلکگه از     16بلندترين نقطه ي مجموعه پرچمي به طول 

نه اي گواتوبان جنوبي تبريز ) اتوبان شهيد كسايي( و ساير محله هاي اطراف مجموعه نيز قابل رؤيت است. 

از فضاهاي قدسي غير ديني ايستراه هاي فرهنري است كه گردشرران در اين فضاها رفتارهگايي مناسگب بگا    

رفتارهاي انسگان هگا   در اين مکان ها كاركرد آن فضا از خود بروز مي دهند. مي توان گفت نظارت اجتماعي 

 را كنترل مي كند.

در ساعات شبانه است، مشاهدات نرارنده نشان مي  از آنجا كه تأكيد عمده ي اين پژوهش بر گذران فراغت

قرار دارد. محل هاي تاريک و و آب درک فضاها به عنوان قدسي يا ناقدسي در رابطه اي نزديک با نور  دهد

دور از ديدرس ديرران، فضاهايي مذموم تلقي مي شود. به خصوص براي دختگران و زنگان حضگور در ايگن     

برخي اشکال گذران فراغت مخرب مانند مصرف الکل يا مگواد مخگدر   ست. ضاها به هيچ عنوان پسنديده نيف

. هرچند حضور در مي شود ها منتهيشدن آن فضا "بدنام " بهدر فضاهاي تاريک و خلوت انجام مي شود و 

اين فضاها از سوي پسران جوان يک رفتار مهيج قلمداد مي شود اما درعمل آن ها نيگز از فضگاهاي تاريگک    

ريگک جنرگل كگاري شگده،     ند. براي تأمين امنيت و جلوگيري از اقدام به جرم در فضگاهاي تا اجتناب مي كن

ري شده در شگرق  به طور مرتب سركشي مي كنند. نمونه ي اين فضاها شيب هاي جنرل كانيروهاي امنيتي 

 و غرب مجموعه است كه نورپردازي در آنها به صورت كامل انجام نشده و در حالت كلي مکان هگايي دور 

 از ديدرس ساير گردشرران هستند.
 ، فضاي جنگل کاري شده44عکس شماره 
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