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  مقدمه

براي  هاي اخير، نتايج مثبت و منفي فراواني راكنندة جهان در قرنهاي فني و تكنولوژيكي خيرهپيشرفت
هاي علمي از آنجا كه تجلي و نمود پيشرفت. جوامع بشري به همراه داشته است كه بر كمتر كسي پوشيده است

سرعت بر ساختار كلي شهر و حتي بر معني و شناخت، بهتر از شهر نميو تكنولوژيكي جايگاه و محملي مناسب
هاي يادشده، زمينة مهاجرت اصل از پيشرفتامكانات و تسهيالت ح. مفهوم آن در اذهان شهروندان اثر گذاشت

دليل توزيع نامناسب امكانات و عدم در اين ميان، به. گسترده و افزايش جمعيت درون شهرها را فراه آورده است
دسترسي مطلوب همة اقشار ساكن شهرها به منابع مالي و درآمدي مناسب، عدم رعايت عدالت اجتماعي و 

اي گريبان بخش زيادي از ساكنان شهرها را ، مشكالت اجتماعي و اقتصادي عديده...اقتصادي در جوامه شهري و 
، 10(گرفته است كه تبعيض و شكاف عميق طبقاتي ناشي از دسترسي نابرابر ساكنان يك شهر از آن جمله است 

ر شهروندان بيشت. هاي بدني حمايت كنداي شكل و سامان داده شود كه از فعاليتمحيط شهري بايد به گونه). 5
پردازند، ولي اغلب براي انجام دادن امور روزمره در سطح شهر شده و هدفمند به ورزش نميريزيصورت برنامهبه

ولي به دليل وابستگي به وسايل نقلية . پذير نيستحركت در شهر بدون فعاليت بدني امكان. كنندحركت مي
طور هدفمند حركت در شهر را اندركاران امور شهري بايد بهرو دستازاين. موتوري، اين فعاليت بدني حداقل است

باتوجه به اين ). 23(ريزي كنند تا بتوان سطح فعاليت بدني را در شهر افزايش داد همراه با فعاليت بدني برنامه
ها و همچنين مشاوران شهرسازي بايد ديدگاه، تمامي نهادهاي وابسته از شوراهاي شهر و روستا تا شهرداري

اي فراهم آورند كه شهروندان بتوانند به عنوان بخشي از فعاليت روزمرة خود فعاليت فيزيكي يط را به گونهمح
سواري باشند، هدف افزايش ري و دوچرخهاگر شهروندان براي انجام امور روزانة خود مشتاق پياده. انجام دهند

هايي ها و استخرها از جمله محلي، سالنهاي بازها، فضاهاي سبز، زمينپارك. شودفعاليت بدني حاصل مي
سازي شهر منظور آمادهشايان ذكر است كه به. كنندهستند كه به افزايش فعاليت فيزيكي شهروندان كمك مي

هاي كالبدي شهر با نيازهاي شيوة زندگي براي افزايش فعاليت فيزيكي شهروندان و توسعة ورزش، بايد ويژگي
  ).21(فعال تطابق يابد 
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هاي موجود در پژوهش. ريزي براي هر مكان ورزشي استترين مالحظات برنامهيكي از مهم 1عيت مكانيموق
مورد اماكن ورزشي و تفريحي، بر مسائل مالي، آثار اقتصادي و منافع نامحسوس مربوط به ساخت مكان ورزشي 

نافع فرهنگي، هستة اصلي مباحث فراگيري چون تأثيرات اقتصادي ملموس و غيرملموس و م. اندمتمركز شده
با اين حال، موقعيت مكان . اندسال اخير بوده 20پژوهش در زمينة اماكن ورزشي در دورة پيشرفت آن در 

كه مردم از آن اي ورزشي با كيفيت خوب نيز درصورتيحتي مجموعه. ورزشي اغلب ناديده گرفته شده است
از طرف ). 13(نجا سفر نكنند با شكست مواجه خواهد شد استفاده نكنند، موقعيت مكاني آن را ندانند و به آ

هاي ها و زمينهاي ورزشي، پاركتفريحي مانند سالن –درآمد، به مراكز ورزشي ديگر، تعداد زيادي از افراد كم
هاي درآمد را از شركت در فعاليتهزينه يكي از عواملي است كه ساكنان مناطق كم. ورزشي دسترسي ندارند

درآمد، هاي مالي، تعداد زيادي از ساكنان جوامع كمخارج از محدوديت. داردمي هاي ورزشي بازباشگاهورزشي در 
بنابر تحقيقات انجام . هاي مربوط هستند، به اين امكانات دسترسي ندارندحتي زماني كه قادر به پرداخت هزينه

  يمي با تمايل شخص به شركت در هاي ورزشي، رابطة مستقها و باشگاهگرفته، مقدار دسترسي به پارك
  ).19(شده دارد هاي بدني به اندازة توصيهفعاليت

هاي اساسي توسعة پايدار امروزه دسترسي عادالنه به زمين و استفادة بهينه از آن و ساماندهي مكان از مؤلفه
 –ز نظر اقتصادي هاي شهري، هم از نظر طبيعي و كالبدي و هم امفهوم فضاي شهري و مكان. آيدحساب ميبه

. ريزي كاربري زمين و ساماندهي مكان را بسيار متنوع و غني كرده استاجتماعي تغيير كيفي يافته و ابعاد برنامه
حساب در واقع، سيستم كالبدي شهر و فضاي شهري، منبع عمومي حيات و ثروت همگاني و كاالي عمومي به

ين منافع عمومي در زمان حال و آينده، تحت مديريت دقيق و تواند در راستاي تأمآيد و استفاده از آن ميمي
هاي تربيت بدني و ورزش، مستلزم بدون شك مديريت و اجراي مطلوب و موفق برنامه). 18(سنجيده قرار گيرد 

برداري ترين اين شرايط، ايجاد و توسعه و بهرهاز جمله مهم. اي از شرايط و امكانات استفراهم آوردن مجموعه
مندان ورزش به ب از اماكن و تأسيسات ورزشي و فراهم آوردن تسهيالت الزم براي دسترسي آسان عالقهمطلو

انتخاب مكان ). 6(اين موضوع يكي از اركان مهم تعيين مكان بهينة فضاهاي ورزشي است . اين فضاهاست
  معموالً ضوابط . دي استبنريزي كالبدي بر پاية مقررات شهري و ضوابط منطقهاستقرار دربرگيرندة برنامه

                                                           
1 . Location 
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در اين ميان، معيارهاي مربوط . كندبندي، شرايط استقرار انواع فضاهاي ورزشي را در اطراف آن تعيين ميمنطقه
به خصوصيات ورزشي و تأثيرات بيروني، با مشخصات طبيعي و كالبدي اراضي شهر مثل شيب، جهت وزش باد، 

  ).15، 17(ر انتخاب مكان مشخص براي فعاليت مشخص دارد اي دكنندهنقش تعيين... شبكة ارتباطي و 

تواند در الگوي مطلوب و كارايي عملكردي پراكنش فضاهاي ورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آن مي
از سوي ديگر، تنوع و توزيع مناسب و كامل كاربري ورزشي سبب افزايش اختيار . شهر تأثير مستقيم داشته باشد

  ). 14(شود ستفاده از فضاهاي ورزشي و در نتيجه افزايش مطلوبيت زندگي در شهر ميو قدرت انتخاب و ا
حتي اگر . ريزي و ايجاد تأسيسات، تجهيزات و نهادهاي ورزشي نيازمند درجة خاصي از تراكم جمعيت استبرنامه

هاي گوناگون تراكمگوناگوني براي  1هايريزي و تدوين معيارها و استانداردهاي ورزشي، پروتوتيپدر برنامه
گذاري براي ايجاد بناها و تجهيزات و ها نيازمند سرمايهترين اين پروتوتيپجمعيت در نظر بگيريم، باز كوچك

پذير است كه به جمعيت اندكي خدمات داشتن مديريت و كادر آموزشي و تربيتي كارامد است و هنگامي توجيه
دمات ورزشي نزديك باشند كه بتوانند از امكانات آن استفاده عرضه شود و اين جمعيت به حدي به اين مراكز خ

تر هايي با تراكم جمعيت بيشتر، ارائة خدمات و استفاده از آنها آسانبنابراين از نظر دسترسي، در مكان. كنند
  هايي ساخته شوند كه همگان اين نكته حائز اهميت است كه فضاهاي ورزشي بايد در مكان). 2، 10(است 

حتي بتوانند از آنها استفاده كنند و نيز در صورت برگزاري مسابقات در اين فضاها، احتمال اختالل در ادارة رابه
يابي فضاهاي معيارهايي براي مكان. به حداقل برسد... امور شهر مانند عدم كنترل جمعيت، افزايش ترافيك و

دارد كه متوليان احداث فضاهاي ورزشي وجود ... ورزشي شامل دسترسي، آسايش، شيب كم زمين، همجواري و 
  ).10، 16(ها موظف به رعايت آنها هستند براساس قانون مصوب شهرداري

ترين مشكالت كنوني در شهرهاي كشورمان، استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي در ميان ساير يكي از مهم
هاي توانند از مكانترسي به آنها نميكه بسياري از افراد جامعه به علت عدم دسنحويبه. هاي شهري استكاربري

يابي و ساماندهي ريزي و مديريت در زمينة مكانصورت مطلوب استفاده كنند و حل آنها به برنامهورزشي به
هاي هاي شهري، مباني كاربري زمين از جمله تفكيك كاربريدر الگوي جديد طرح. فضاهاي ورزشي نياز دارد

با پيدايش . رو شده استبا تحوالت اساسي روبه... ها و ، تثبيت كاربريعمدة تقسيمات كالبدي و مصنوعي

                                                           
1 . Proto types 
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سازي محيط، اعتالي ريزي شهري مثل توسعة پايدار، گسترش رفاه اجتماعي، سالمهاي جديد در برنامهديدگاه
يابي و ساماندهي فضاهاي ورزشي و خدمات شهري نيز تحول كيفي موضوع مكان... كيفيت زندگي شهري و 

  ). 10، 14(فته است يا

اين اماكن بايد . گيرندگان شهري استريزان و تصميمتعيين مكان بهينة مراكز ورزشي، از وظايف مهم برنامه
توان گفت عالوه بر اين مي. راحتي به آنها دسترسي داشته باشنداي در شهر واقع شوند كه شهروندان بهبه گونه
هاي شهري بهينه كنند و اين توزيع متناسب با توزيع ماتي را در محيطريزان سعي دارند توزيع مراكز خدبرنامه

فضاهاي ورزشي نيز از جمله مراكز خدمات عمومي است كه به ). 12(جمعيت يا حد تقاضا در نقاط مختلف است 
  .توان آن را به سازوكار اقتصاد بازار واگذار كرددليل اهميت فراوان، نمي

شوند كه براساس بررسي ماكن ورزشي زيادي در نقاط مختلف كشور ايجاد ميبايد توجه داشت كه هر ساله ا
  نظر به. هاي سنتي صورت گرفته استيابي آنها براساس روشهاي متولي امر، مشخص شد كه مكانسازمان

ه يابي صحيح توجوسازها يا در اعطاي پروانه براي تأسيس، به نكات مهم مكانرسد كه در برخي از اين ساختمي
چنداني نشده است كه اين ممكن است از كارايي بهينه اين فضاها بكاهد يا مشكالتي را براي شهر و شهروندان 

  ).1(ايجاد كند 

اما همة آنها در . يابي نسبت به نوع كاربر متفاوتندهاي مورد استفاده در مكانبايد توجه داشت كه شاخص
ها اطالعات و تحقيقات گسترده و جامعي از اين شاخصاستفاده . شوندجهت انتخاب مكان مناسب همسو مي

گيري مكاني وجود شده و ارزيابي آنها امكان تصميمآوريوتحليل اطالعات جمعتنها پس از تركيب و تجزيه. است
ها، بلكه براي آمايش و شهرسازي بهتر است فضاهاي ورزشي را نه بر اساس ماهيت فرصت). 14، 15(دارد 

سعت، جاذبة فضايي، حد استفاده، امكان دسترسي، دوري از خانه و تمام چيزهايي كه به آنها براساس ظرفيت، و
  ها و هزينة آنها را مشروط كرده و حد مراجعة بهاي ساخت آنها، نوع برنامه. بندي كردبستگي دارد طبقه

ساماندهي فضاهاي ورزشي يابي و مسئلة مهم ديگر در زمينة مكان). 10، 15(كند مندانشان را تعيين ميعالقه
هاي جديد بندي و اجراي مقررات آن در شهرهاي جديد يا در توسعهاين است كه استفاده از ضوابط منطقه
. هاي قديمي اين كار با مشكالت و موانع زياد مواجه استولي در بافت. شهري تا حدودي علمي و آسان است
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هاي هنگفتي تغيير كاربري آنها بسيار دشوار است و هزينه چون بيشتر فضاهاي شهري مورد استفاده قرار گرفته،
  ).15(طلبد را مي

در بسياري از شهرها، فضاهاي خالي و بناهاي فرسوده و مخروبة زيادي وجود دارد كه  با وجود كمبود زمين
د، در بسياري از موارد ممكن است فضاهاي موجو. به سهولت براي تأمين نيازهاي جديد قابل استفاده است

ولي ساختمان  ،اندجا شده يا كالً از بين رفتههايي جابهگاهي به مرور زمان فعاليت. نيازهاي مربوط را برآورد كند
. تواند بخشي از فضا را تأمين كنداستفادة مجدد از اين بناها براي عملكردهاي جديد نيز مي. آنها باقي مانده است

بلكه با تركيب فناوري و امكانات  ،و تداوم تاريخي حائز اهميت است اين كار نه تنها از نظر حفظ ميراث فرهنگي
توانيم از طريق بازسازي و سازگار كردن فضا با نيازهايشان چهرة بسيار زيبا و دلچسبي روز با معماري سنتي مي

). 4، 7، 10 ،17(از طرف ديگر اين كار از نظر اقتصادي نيز توجيه دارد . براي كاربران و ورزشكاران ايجاد كنيم
هاي هاي جديد روز به روز و اغلب در قالب ورزشيابد، ورزشباتوجه به اينكه جهان ورزش به سرعت تغيير مي

بنابراين بعضي . تعدادي از امكانات ورزشي را متصديان خصوصي عرضه كنند. اندپسند تغيير يافتهعمومي و مردم
و در برخي موارد، با نوسازي و ايجاد تغييرات در اين مراكز از مراكز ورزشي قديمي پاسخگوي اين نيازها نيست 

  ).2(شود به نيازهاي جديد پاسخ داده مي

توان ميدر اين رابطه . در راستاي تحليل اماكن ورزشي و تفريحي، تحقيقات بسيار كمي صورت گرفته است
آمل با استفاده از سيستم اشاره كرد كه در آن به تحليل اماكن ورزشي شهر ) 1387(به پژوهش ابراهيمي 

نتايج تحقيق نشان داد كه پراكندگي اغلب فضاهاي ورزشي كوچك . پرداخته شد) GIS( 1اطالعات جغرافيايي
فضاهاي ورزشي متوسط و بزرگ با آنكه . شده در شهر آمل، مطابق با استانداردهاي موجود نبوده استتأسيس

. ار بودند، با استانداردهاي موجود تطابق كامل نداشتندنسبت به فضاهاي كوچك از پراكندگي بهتري برخورد
توان نتيجه گرفت كه در تأسيس از آن تحقيق مي. هاي قانوني را رعايت نكرده بودنداغلب فضاهاي ورزشي، حريم

شده براي شعاع كاربري دقت بيشتري به عمل آيد فضاهاي ورزشي جديد بايد از نظر رعايت استانداردهاي تعيين
ها بيشتر ان دسترسي آسان به اين فضاها براي همة شهروندان وجود داشته باشد و نيز بايد به رعايت حريمتا امك

كنندگان از فضاهاي ورزشي هاي قانوني خطري براي استفادهتوجه شود تا به علت قرار گرفتن در محدودة حريم

                                                           
1 . Geographical information system 
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بهترين ) GIS(تم اطالعات جغرافيايي در تحقيق يادشده، محقق اذعان داشت كه استفاده از سيس .ايجاد نشود
  ).1(روش براي تحليل اماكن ورزشي و شناسايي اماكن جديد براي احداث است 

ورزشي و ارتباط دسترسي به  –هاي تفريحي منظور تحليل مكاني پاركبه) 2008(پوتوارگا و همكاران 
آنها در تحقيق خود به . استفاده كردند GISافزار هاي جغرافيايي و نرمها با وزن مطلوب كودكان از نقشهپارك

هاي كيلومتر است كه اين دسترسي، آنها را به پارك 8تا  1ها، ها از پاركاين نتيجه رسيدند كه فاصلة خانواده
درصد  50همچنين در حدود . شودكند و سبب افزايش وزن نامطلوب كودكان ميورزشي محدود مي –تفريحي 

در تحقيقي با عنوان ) 1381(قادري ). 22(ارج از مرزهاي همسايگي قرار داشتند طور نسبي در خها بهپارك
او بيان . تهران پرداخت 6يابي فضاهاي ورزشي در منطقة به مكان GISيابي فضاها با استفاده از سيستم مكان

تفريحات سالم يابي در زمينة ورزش و -هاي ممكن براي مكانكرد كه اين سيستم اطالعاتي، يكي از بهترين روش
وتحليل فضاهاي تفريحي ورزشي از سيستم اطالعات در تحقيقي براي تجزيه) 2006(گودفري ). 14(است 

شده از ورزشي باتوجه به استانداردهاي اعالم –در اين تحقيق، فضاهاي تفريحي . استفاده كرد GISجغرافيايي 
ناسب براي ساخت فضاهاي جديد براساس وتحليل شد و نيز استانداردهاي مصالح، تجزيهسوي مراكز ذي

 هاي جامع، ويژه طرحهاي توسعة شهري بهدر اغلب طرح). 1(نيازهاي محلي مورد بررسي قرار گرفت 

ترين عنوان يكي از مهماصوالً فضاهاي همگاني به. اي دارندهايي چون فضاهاي ورزشي اهميت ويژهكاربري
 هاي سكونت و فعاليت محسوب ايه ساختاري و ارتباط بين پهنههاي مربوط به پهنة فعاليت، جانمكاربري

شوند، علي رغم توجهات ويژه در ها كه در واقع فضاهاي مهم براي شهروندان محسوب مياين كاربري. شوندمي
يافته، مردم را امروزه كشورهاي توسعه). 3(اند توجهي قرار گرفتههاي جامع شهري ايران، در عمل مورد بيطرح

- ها، از هزينهكنندگان در اين فعاليتكنند تا با افزايش شمار شركتهاي بدني تشويق ميراي شركت در فعاليتب

  . هاي سنگين درماني بكاهند

ربط، هاي ذيدليل افزايش آگاهي عمومي و تشويق بخشهاي اخير بهخوشبختانه در كشور ما نيز در سال
. پذير استي با كيفيت بهتر در ساية تحرك بدني و تغذية مناسب امكاناند كه زندگي سالم و طوالنمردم دريافته

جانبه و توجه به عوامل مؤثر بر آن از جمله فضاهاي ورزشي گسترش تربيت بدني و ورزش نيازمند توسعة همه
از  آمار و ارقام متفاوتي. يكي از ابزارهاي رشد و توسعة ورزش، وجود امكانات و فضاهاي ورزشي است). 8(است 
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منابع مختلف رسمي و غيررسمي در خصوص سرانة فضاهاي ورزشي موجود در كشور منتشر شده كه هركدام از 
. آنها را هم اگر بخواهيم معيار سنجش قرار دهيم، تفاوت فاحش و زيادي با معيارهاي استانداردهاي جهاني داريم

هاي ورزشي در كشورمان متناسب مكانشود و آن سرانة نادر حقيقت اين تحقيقات به يك نتيجه منتهي مي
بندي معين، مديريت هاي عمراني همراه با تخصيص بودجة مناسب، زمانترديد فعاليتراه چاره هم بي. است

). 9(اي دارد ها نيز اهميت ويژهبندي پروژهيابي و نيز اولويتالبته مكان. قوي، نظارت دقيق و پيگيري مداوم است
شده يافتة موجود براي افراد تا چه اندازه به استانداردهاي تعييناكن ورزشي تخصيصاين موضوع كه سرانة ام

  .تواند كمك شاياني به چگونگي تخصيص بودجه براي تأسيس فضاهاي جديد بنمايدنزديك است مي

كه  بايد توجه داشت. گيرندگان قرار دهدتواند اطالعات يادشده را در اختيار مديران و تصميماين تحقيق مي
با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي . يابي فضاهاي ورزشي به دقت فراوان نياز داردتحليل مكاني و مكان

ها، يابي داروخانهها ماند مكانيابيهم اكنون اين سيستم در بسياري از مكان. توان به اين مهم دست يافتمي
صورت بهترين روش معمول در تا آنجا كه اكنون به. استعملكرد مطلوبي داشته ... درماني، و  –مراكز بهداشتي 

اندركاران تأسيس فضاهاي تواند دستبا اين اوصاف، نتايج چنين تحقيقاتي مي. شودها از آن استفاده مييابيمكان
اين تحقيق با اين هدف انجام گرفت كه وضعيت فضاها و اماكن . ورزشي را از فوايد اين سيستم مطلع كند

وتحليل شود و باتوجه به اطالعات، طقة يك تهران با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي، تجزيهورزشي من
  .دست آيدهاي اماكن و فضاهاي ورزشي جديد بهالگوي مطلوب سايت

  

  روش تحقيق

جامعة آماري . اي استتحليلي و روش اجراي آن ميداني و كتابخانه –اين تحقيق از نوع پژوهش توصيفي 
اين . دهندتشكيل مي) مكان ورزشي 54(ق را كلية اماكن ورزشي خصوصي و دولتي منطقة يك تهران تحقي

را شامل ... جامعه كلية اماكن روباز و سرپوشيدة ورزشي از قبيل استاديوم، استخر، سالن ورزشي، زمين ورزشي، و
  .در نظر گرفته شد) n=  54(اري به علت محدود بودن جامعة تحقيق، نمونه تحقيق برابر با جامعة آم. شودمي
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اطالعات . اطالعات با استفاده از دو روش اطالعات مكاني و اطالعات غيرمكاني و توصيفي گردآوري شد
اطالعات غيرمكاني با . ثبت شد GPSهاي مورد مطالعه با استفاده از دستگاه مكاني با حضور محقق در مكان

شده از طريق دستگاه آوريهاي جمعداده. ارك اين مركز گردآوري شدمراجعه به مركز ملي آمار و استفاده از مد
GPS افزار ط نرميوتحليل در محهاي كاربري اراضي منطقة يك تهران براي تجزيهو نقشهArc GIS 10  وارد

 يابي بهينه براي يك واحد ورزشيدر انتخاب مكان مناسب يا اعمال استانداردهاي الزم براي بررسي و مكان. شد
عبارت جديد و همچنين تحليل الگوهاي فضايي مراكز ورزشي، آنچه اهميت دارد، مسئلة تعادل و تساوي و به

اند، براي هايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهها و روشمدل. ديگر برقراري عدالت شهري است
براي هرگونه . اكز ورزشي هستندرسيدن به اهداف اين پژوهش، تحليل فضايي و مكاني و چگونگي توزيع مر

محققان در اين تحقيق كوشيدند كه . بايد استانداردهايي تعريف شود GISافزاري تحليلي در محيط نرم
استانداردهاي . هاي ورزشي را براساس مطالعات تفضيلي توسعة ورزش كشور اعمال كننداستانداردهاي مكان

  :صورت زير بودطلوب بهشده براي تحليل مكاني و ارائة الگوي ماعمال

  مركز ورزشي واحد همسايگي. 1

ل، اهاي پرطرفدار مانند فوتبال گل كوچك، واليبدر مركز ورزشي واحد همسايگي، امكاناتي براي ورزش
تا  2متر است و جمعيتي بين  300شعاع كاربري آن . شودبيني ميبسكتبال و تنيس روي ميز در فضاي باز پيش

شود و پاسخگوي متر در نظر گرفته مي 500حداقل مساحت اين مركز . دهدوشش قرار ميهزار نفر را تحت پ 4
  ).9(كنند نيازهاي ورزشي اولية جوانان و نوجواناني است كه در اطراف اين مركزها زندگي مي

  مركز ورزشي محله. 2

شوند، گي عملي ميهايي كه در فضاي آزاد مركز ورزشي واحد همسايدر مركز ورزشي محله، افزون بر ورزش
عبارت ديگر، مركز ورزشي محله، به. شوندهاي ورزشي مخصوص ژيمناستيك و شطرنج نيز طراحي ميسالن

چند ورزش در يك سالن  نهاي چندمنظورة آن براي انجام داداي دارد كه از سالنفضاي ورزشي سرپوشيده
هزار نفر را  10تا  6تر است و جمعيتي بين تا هزار م 800شعاع كاربري مركز ورزشي محله . شوداستفاده مي

شود و گنجايش هزار متر مربع در نظر گرفته مي 8حداقل مساحت اين مركز ورزشي . دهدتحت پوشش قرار مي
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در اين مركز ورزشي، افزون بر فضاهاي ورزشي، تأسيسات . تماشاگر و بازيكن را دارد 1400تا  1000حدود 
  ).9(شود أسيسات، بوفه و فضاي سبز نيز احداث ميجانبي مانند ساختمان اداري، ت

  مركز ورزشي ناحيه. 3

هاي فضاي سرپروشيده افزوده هاي فضاي باز و هم بر تعداد ورزشدر مركز ورزشي ناحيه، هم بر تعداد ورزش
پذير شوند و در فضاهاي ورزشي، برگزاري مسابقه نيز امكانها در ابعادي استاندارد طراحي ميزمين. شودمي

هزار نفر را تحت  30هزار متر است و جمعيتي در حدود  3تا  1500شعاع كاركرد مركز ورزشي ناحيه . است
هزار مترمربع است و ظرفيت تماشاگران و  30تا  20متوسط مساحت اين مركز ورزشي . دهدپوشش قرار مي

  ).9(شود بيني ميهزار نفر پيش 7بازيكنان آن 

 2/1در اين تحقيق، ميانگين فاصلة خانوارها از فضاهاي ورزشي براساس مطالعات تفضيلي توسعة ورزش 
براساس مطالعات تفضيلي توصعة ورزش كشور، شعاع دسترسي به فضاهاي ورزشي . كيلومتر در نظر گرفته شد

فضاهاي ورزشي متر و شعاع دسترسي به  1000متر، شعاع دسترسي به فضاهاي ورزشي متوسط  500كوچك 
متر  4متر و حداكثر  2همچنين سرانة ورزشي باتوجه به تأسيسات ورزشي حداقل . هزار متر است 2بزرگ 

  ).9(پيشنهاد شده است 

 GPSشده از دستگاه آوريهاي جمعهاي ورزشي، دادهبندي ناحية مورد مطالعه احداث سايتمنظور پهنهبه
شد و در مرحلة بعد براي هريك از  Arc GIS 10افزار ه، وارد نرمو اطالعات مربوط به كاربري اراضي منطق

  كالس  30ها به نشان دهد، هريك از اليهرا هاي جديد نقشة فاصلة سايت كه هاي مؤثر در اين زمينهكاربري
 40شدة  ها و ضرايب ارائهدر نهايت باتوجه به وزن. ها آسان شودبندي شد تا مقايسه و تركيب اين اليهطبقه

هاي مربوط در هم ادغام و نقشة هاي مديريت ورزشي و مديران اماكن ورزشي، اليهكارشناس متخصص در حيطه
  :هايي كه در اين تحقيق به كار گرفته شد عبارتند ازاليه. نهايي استخراج شد

زديكي به ن. 2 ؛10با وزن ) متر 300حداقل فاصلة مجاز نسبت به بستر رود (الية مربوط به حريم رودخانه  .1
نزديكي به مراكز ورزشي موجود . 4 ؛8ونقل شهري با وزن نزديكي به شبكة حمل. 3 ؛7مراكز درماني با وزن 

. 7 ؛7نزديكي به پاركينگ با وزن . 6 ؛10هاي مسكوني با وزن نزديكي به مراكز مسكوني مجتمع. 5 ؛7با وزن 
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نزديكي به مراكز . 9 ؛5اي سبز شهري با وزن نزديكي به فضاه. 8 ؛8نشاني با وزن نزديكي به مراكز آتش
درجه در نظر  7حداكثر شيب مجاز (الية مربوط به شيب . 10 ؛5آموزشي، فرهنگي و دانشگاهي با وزن 

  .9با وزن ) گرفته شده است

 هاوتحليل دادهها تجزيهشده از سوي متخصصان براي اليههاي ارائهشده و وزنباتوجه به استانداردهاي تعريف
  .انجام گرفت Arc GIS 10افزار در محيط نرم

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

درصد فضاها و اماكن ورزشي منطقة يك تهران، روباز و  8/7شود، مالحظه مي 1 شكلگونه كه در همان
  .درصد سرپوشيده هستند 2/92

 

  نسبت اماكن و فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده در منطقة يك تهران – 1 شكل 

درصد از فضاها و اماكن ورزشي منطقة يك تهران،  9/57شود، مالحظه مي 2 شكلگونه كه در مانه
  .درصد دولتي هستند 1/42خصوصي و 
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  نسبت اماكن و فضاهاي ورزشي خصوصي و دولتي منطقه يك تهران – 2 شكل

هاي باتوجه به نقشه .الية مذكور و براساس ضرايب آنها تهيه شده است 10بندي و تركيب از طبقه 1نقشة 
 300ها يعني كاربري اراضي، دو رودخانه در اين منطقه شناسايي شده كه با در نظر گرفتن حريم امن رودخانه

متر از بستر قرار  300مناطقي كه در فاصلة كمتر از  Bufferو با استفاده از دستور  GISمتر از بستر، در محيط 
ها همچون نزديكي به مراكز درماني، نزديكي به شبكة ديگر اليه. دندطور كلي از محاسبات خارج شداشتند، به

 Spatial analystاز زيرمنوهاي ابزار  Distanceبراساس روش فاصلة مستقيم و در قسمت ... ونقل وحمل
 هاي خطوط ارتفاعي و نقشة توپوگرافي منطقه براساسالية مربوط به شيب نيز براساس داده. افزار تهيه شدندنرم

تهيه شد و مناطقي كه شيب بيش از  Surface analysisو از زيرمنوي  Spatial analystدرجه و در قسمت 
در نهايت باتوجه به . دليل هزينة زياد عمليات زيرسازي اين مناطق از محاسبات خارج شدندبه. درجه داشتند 7

ها برنامه، همة اين اليه Raster Calculatorهاي هر اليه كه كارشناسان در نظر گرفته بودند، در قسمت وزن
در اين نقشه استعداد هر نقطه از . دهندة قابليت مناطق است استخراج شدبا هم جمع شدند و نقشة زير كه نشان

ترين مكان كه مناسب 30هاي جديد است، تا دهندة استعداد كم براي احداث مكانكمترين حد يعني كه نشان
  .اي مختلف نمايش داده شده استهبندي و با رنگاست، طبقه
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  هاي جديدبندي قابليت هر نقطه براي احداث سايتطبقه: 1نقشة 

  ايمراكز ناحيه

اي كه در قسمت شرقي منطقة مورد بررسي قرار دارد و آمده از سه مركز ناحيهدستباتوجه به نقشة به
اند و تنها واحد واقع در اقدسيه هاي مطلوبي واقع شدهمربوط به اقدسيه، ازگل و كاشانك است، دو مورد در مكان

با وجود اين، هر سه مركز از . درجه نامناسب شناخته شده است 26به دليل قرارگيري در مكاني با شيب بيش از 
هاي مسكوني اند و حداقل فاصله را نسبت به مجتمعنظر شعاع كاربري در وضعيت بسيار مساعدي قرار گرفته

، 1هزار نفري منطقة  400طور كلي و با در نظر گرفتن جمعيت بيش از اما به. دارند) هزار متر مربع 3كمتر از (
  .اي جديد نياز استمركز ناحيه 10به دست كم 

طور كه همان. دهداي جديد را براي منطقة يك نشان ميهاي ناحيه، موقعيت و پراكندگي سايت2نقشة 
هاي فعلي و جديد هستند كه دليل آن، تراكم كم ز شعاع كاربري سايتشود برخي مناطق خارج امشاهده مي



 1392 مستانز، 4شمارة ، 5دورة ية مديريت ورزشي، نشر                                                                                         

 

18

اي اين نقيصه جبران با وجود اين سعي شده كه در مراكز همسايگي و واحدهاي محله. جمعيت اين مناطق است
  .شود

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  هاي جديداي فعلي و مناطق مناسب براي تأسيس سايتتوزيع مراكز ناحيه: 2نقشة 

  مراكز محله

اي در باتوجه به نقشة كاربري اراضي، هشت واحد محله در اين منطقه وجود دارد كه همانند واحدهاي ناحيه
  .اند و بيشترين آن مربوط به زيرحوزة سوهانك با سه واحد محله استقسمت شرقي منطقه استقرار يافته

ستند كه در اين بين، مشخص است، تنها پنج زيرحوزه داراي واحدهاي محله ه 3 شكلطور كه از همان
ها بقية باتوجه به شعاع كاربري واحدها و تعداد جمعيت زيرحوزه. سوهانك و ازگل از شرايط مطلوبي برخوردارند

 21باتوجه به جمعيت منطقه، . يا از نظر تعداد واحدها در شرايط نامساعدي قرار دارند ،اندمناطق فاقد واحد محله
اي كه در مرحلة قبل لف، با در نظر گرفتن فاصله نسبت به واحدهاي ناحيههاي مختواحد محله براي زيرحوزه
  .يابي شدپيشنهاد شده بود، مكان



  ...و ارائة مدل ) GIS(تحليل مكاني فضاهاي ورزشي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي 

 

19

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي جديداي فعلي و مناطق مناسب براي تأسيسات سايتتوزيع مراكز محله: 3نقشة 

  

 

  تعداد واحدهاي محله براي هر زيرحوزه -3 شكل 
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  مراكز همسايگي

اي و محله در نيمة شرقي منطقة مورد بررسي داراي موقعيت بهتر نيز مانند واحدهاي ناحيهمراكز همسايگي 
واحد همسايگي در اين ناحيه موجود است كه بيشترين آن مربوط به ازگل  64هم اكنون . و تراكم بيشتري است

واحد جديد نياز  62با در نظر گرفتن تعداد جمعيت و پراكندگي آن در منطقه، . با هشت واحد همسايگي است
شدة اوليه و نيز اضافه كردن الية بندياست كه باتوجه به شعاع كاربري واحدهاي فعلي و تركيب با نقشة طبقه

صورت آمده بود، اين مراكز براي هر زيرحوزه بهدستاي كه قبالً بهاي و ناحيههاي محلهفاصلة مستقيم از سايت
  .جداگانه محاسبه شده است

 

  داد واحدهاي همسايگي براي هر زيرحوزهتع -4شكل 
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  هاي جديدتوزيع مراكز همسايگي فعلي و مناطق مناسب براي تأسيس سايت: 4نقشة 

شده هاي فعلي در ارتباط با استانداردهاي تعريفشود وضعيت سايتمالحظه مي 5شكل گونه كه در همان
  .درصد خوب 14درصد متوسط و  36 درصد ضعيف، 30درصد بسيار ضعيف،  20: چنين است

  
  هاي فعلي در ارتباط با استانداردهاوضعيت سايت  -5شكل 
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متر مربع است كه براساس  047/1شود كه سرانة ورزشي منطقة يك تهران مالحظه مي 1براساس جدول 
اين . ندارد استكمتر از سرانة ورزشي استا) مترمربع 4مترمربع و حداكثر  2حداقل (شده استانداردهاي اعالم

بسيار كمتر ) مترمربع 351/0(و همسايگي ) مترمربع 247/0(؛ محله )مترمربع 447/0(  سرانه در واحدهاي ناحيه
  .از سرانة ورزشي استاندارد است

  سرانة ورزشي به تفكيك نوع واحد -1جدول 

  )مترمربع(سرانه  جمعيت  )مترمربع(مساحت   نوع واحد

  447/0  438703  196445  ناحيه

  247/0  438703  108517  محله

  351/0  438703  154130  همسايگي

  046/1  438703  459093  كل

  

  گيريبحث و نتيجه

ي منطقة يك تهران تحليل مكاني شدند و كلية فضاهاي ورزشي در اين شدر تحقيق حاضر، فضاهاي ورز
- ش انجام آن ميداني و كتابخانهتحليلي بوده و رو –اين تحقيق از نوع توصيفي . منطقه مورد بررسي قرار گرفتند

. اين فضاها گرفته شد) طول و عرض جغرافيايي(براي بررسي مكاني فضاهاي ورزشي، موقعيت مكاني . اي است
شده از منابع مختلف، به آوريهاي كاربري اراضي موجود و نيز استانداردهاي جمعسپس با تلفيق آن با نقشه

هاي مناسب براي هران پرداخته شد و در راستاي هدف تحقيق مكانتحليل مكاني فضاهاي ورزشي منطقة يك ت
  .احداث فضاهاي جديد ورزشي، مشخص شدند

درصد فضاها و اماكن  9/57فضاي ورزشي منطقة يك تهران،  54آمده از تحقيق از دستبراساس اطالعات به
 2/92درصد روباز و  8/7همچنين از اين مقدار فضاي ورزشي، . درصد دولتي هستند 1/42ورزشي خصوصي و 

دهد كه امروزه در جامعة ما بيش از هر زمان ديگر، نقش و اهميت اين نتيجه نشان مي. انددرصد سرپوشيده
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رشد . محيط زيست طبيعي در برآورده ساختن نيازهاي تفريحي و تفرجي اقشار مختلف، مشخص شده است
هاي اداري، توليدي، و شد مورد نياز انجام فعاليت روزافزون جمعيت شهر تهران و تراكم فعاليت، تحرك و آمد

اقتصادي و اجتماعي، همگي در ايجاد محيط زيستي پرمسئله دخالت مستقيم و غيرمستقيم دارند كه حاصل و 
باتوجه به اهميت ورزش و فعاليت . هاي روحي و جسمي شهروندان بوده استنتيجة نهايي آن خستگي و بيماري

قايسه با بخش دولتي بيش از پيش در روند ايجاد و ادارة فضاهاي ورزشي فعاليت بدني، بخش خصوصي در م
آمده اين است كه بخش اعظم فضاهاي ورزشي سرپوشيده و گاهي چندمنظوره دستاز ديگر نتايج به. داشته است

فضاي موجود،  اند كه از حداقلاندركاران بيشتر بر اين موضوع تأكيد داشتهاين به اين معني است كه دست. است
رو بيشتر فضاهاي ورزشي موجود در منطقة يك تهران با رويكرد چندمنظوره و ازاين. حداكثر استفاده را ببرند

  .اندسرپوشيده بنا شده

اي، از سه مركزي كه در قسمت شرقي منطقة از ديگر نتايج اين تحقيق اين بود كه از ديدگاه مراكز ناحيه
اند و هاي مطلوبي واقع شدهوط به اقدسيه، ازگل و كاشانك است، دو مورد در مكانمورد بررسي قرار داشته و مرب
با . درجه نامناسب شناخته شده است 26دليل قرارگيري در مكاني با شيب بيش از تنها واحد واقع در اقدسيه به

اقل فاصله را نسبت اند و حدوجود اين، هر سه مركز از نظر شعاع كاربري در وضعيت بسيار مساعدي قرار گرفته
طور كلي و با در نظر گرفتن جمعيت بيش اما به. دارند) هزار مترمربع 3كمتر از (به مراكز سكونت دسته جمعي 

عبارت ديگر، فضاهاي ورزشي مراكز به. اي جديد نياز استمركز ناحيه 10، به حداقل 1هزار نفري منطقة  400از 
شده، وضعيت مطلوبي دارند، اما باتوجه به جمعيت اين مراكز بايد به اي باتوجه به استانداردهاي تعريفناحيه

  .ساخت اماكن جديد براي پوشش كل جمعيتي منطقه اقدام شود

اي در واحد محله در اين منطقه وجود دارد كه همانند واحدهاي ناحيه 8باتوجه به نقشة كاربري اراضي، 
از اين . واحد محله است 3ن مربوط به زيرحوزة سوهانك با اند و بيشترين آقسمت شرقي منطقه استقرار يافته

باتوجه . زيرحوزه داراي واحدهاي محله هستند كه از اين بين سوهانك و ازگل شرايط مطلوبي دارند 5تعداد تنها 
در  اند يا از نظر تعداد واحدهاها بقية مناطق يا فاقد واحد محلهبه شعاع كاربري واحدها و ميزان جمعيت زيرحوزه

. اي نامطلوب بوداي وضعيت فضاهاي ورزشي نسبت به مراكز ناحيهدر مراكز محله. شرايط نامساعدي قرار دارند
ها فاقد واحد محله شده وضعيت مطلوبي نداشتند و حتي برخي حوزهاي كه نسبت به استانداردهاي تعريفگونهبه
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وساز فضاهاي ورزشي در مراكز است كه در ساخت وجود چنين شرايطي در منطقة يك تهران به اين معني. بودند
با در نظر گرفتن اين ضعف در . ويژه ميزان جمعيت هر حوزه پرداخته شده استمحله، كمتر به استانداردها و به

هاي مختلف و با در نظر واحد محله براي زيرحوزه 21تحليل فضاهاي ورزشي و باتوجه به جمعيت منطقه، تعداد 
  .يابي شداي مكانت به واحدهاي ناحيهگرفتن فاصله نسب

اي و محله در نيمة شرقي منطقة مورد بررسي موقعيت بهتر و مراكز همسايگي نيز مانند واحدهاي ناحيه
واحد همسايگي در اين ناحيه موجود است كه بيشترين آن مربوط به  64در حال حاضر . تراكم بيشتري دارند

اي كز همسايگي، وضعيت فضاهاي ورزشي نسبت به مراكز محله و ناحيهدر مرا. واحد همسايگي است 8ازگل با 
شده، هاي كاربري تعريفدليل در نظر نگرفتن جمعيت و پراكندگي اين واحدها باتوجه به شعاعاما به. بهتر بود

ا واحد جديد نياز است كه باتوجه به شعاع كاربري واحدهاي فعلي و تركيب ب 62محاسبه شد كه در منطقه به 
-اي كه قبالً بهاي و ناحيههاي محلهشدة اوليه و نيز اضافه كردن الية فاصلة مستقيم از سايتبندينقشة طبقه

نتايج مربوط به مراكز . يابي شدصورت جداگانه محاسبه و مكاندست آمده بود، اين مراكز براي هر زيرحوزه به
كه گزارش كرده بود مراكز و فضاهاي ورزشي شهر ) 1387(ناحيه، محله و همسايگي با نتايج تحقيق ابراهيمي 

  .شده براي اين مراكز وضعيت مطلوبي ندارند، همخواني داردآمل از نظر استانداردهاي تعريف

هاي فعلي در ارتباط با تحليل نهايي فضاهاي ورزشي منطقة يك تهران نشان داد وضعيت سايت
. درصد خوب است 14درصد متوسط و  36درصد ضعيف،  30درصد بسيار ضعيف،  20شده استانداردهاي تعريف

ورزشي  –وسازهاي اماكن و فضاهاي ورزشي كمتر به رويكردهاي علمي اين نتايج بيانگر اين است كه در ساخت
هاي علمي به در اين رويكردها با در نظر گرفتن نيازها و شاخص. تأسيسات و اماكن ورزشي توجه شده است

سنجي به بررسي نيازهاي ساكنان و امكان رداخته و با مطالعات نيازسنجي و امكانمطالعة فضاهاي ورزشي پ
پردازند و سعي در استفادة حداكثر از فضاي موجود باتوجه به نيازها و دسترسي ساخت فضاها و اماكن ورزشي مي

ورزشي  –ردهاي علمي شود كه از رويكباتوجه به اين، پيشنهاد مي. آسان و همگاني به اين فضاها و اماكن دارند
براي تحليل اماكن و فضاهاي ورزشي استفاده شود و پيش از هرگونه ) GIS(ويژه سيستم اطالعات جغرافيايي به

، پوتواركا و همكاران )1387(جانبه پرداخته شود، زيرا در مطالعات ابراهيمي وساز به مطالعات دقيق و همهساخت
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يابي و تحليل مكاني در زمينة ورزش و اماكن كه در مورد مكان )2006(و گودفري ) 1381(، قادري )2008(
  .تأكيد شده است) GIS(ورزشي، بر كارامد و مناسب بودن سيستم اطالعات جغرافيايي 

نتايج . موضوع ديگري كه در اين تحقيق به آن پرداخته شد، وضعيت سرانة ورزشي منطقة يك تهران بود
حداقل (شده مترمربع است كه براساس استانداردهاي اعالم 047/1تهران نشان داد كه سرانة ورزشي منطقة يك 

اين ميزان سرانه در واحدهاي ناحيه . كمتر از سرانة ورزشي استاندارد است) مترمربع 4متر مربع و حداكثر  2
رزشي بسيار كمتر از ميزان سرانة و) متر مربع 351/0(و همسايگي ) متر مربع 247/0(، محله )مترمربع 447/0(

كه گزارش كرد سرانة ورزشي شهر آمل كمتر از ) 1387(اين نتيجه با نتايج تحقيق ابراهيمي . استاندارد است
  .شده است، همخواني دارداستانداردهاي تعريف

-شده در طرحبينيهاي پيشكاربري ورزشي برخالف فضاهاي سبز از نظر كمي و سرانه نيز نسبت به سرانه

كه مترمربع است، درحالي 047/1رانة ورزشي منطقة يك تهران در وضع موجود برابر س. هاي جامع كمتر است
وضعيت موجود پراكندگي و توزيع فضاهاي ورزشي در سطح شهر . متر است 2سرانة استاندارد ورزش حداقل 

ن نشان اي. تهران بيانگر اين واقعيت است كه اين سرانة ورزشي در سطح منطقة يك تهران، وضعيت مناسبي دارد
وضعيت سرانه در مراكز . طور كامل محقق نشده استدهد كه سياست طرح ساماندهي در اين زمينه نيز بهمي

اين مسئله تحقيقات گسترده در . تر از سرانة كل منطقه داردمراتب نامطلوبناحيه، محله و همسايگي وضعيتي به
از آنجا كه در سيستم . سازدرا حياتي مي) GIS(وساز و استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي زمينة ساخت

نيازهاي هريك از  ،شودصورت ويژه بررسي ميمراكز ناحيه، محله و همسايگي به) GIS(اطالعات جغرافيايي 
شود و راحتي محاسبه ميرو سرانة مطلوب براي هر مركز بهازاين. شودمراكز باتوجه به جمعيت آنها بررسي مي

  . تواند به ارتقاي سرانة ورزشي كمك شاياني كندجديد مي هاييابي سايتمكان

براي تحليل فضايي اماكن ورزشي استفاده ) GIS(شود از سيستم اطالعات جغرافيايي در پايان، پيشنهاد مي
وساز متناسب با استانداردهاي ورزشي شود، زيرا استفاده از اين سيستم راهكارهاي صحيحي در الگوهاي ساخت

  .دهديرا ارائه م
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