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  چكيده 
هـاي تيسـني در    منظور تعيين و تحليل سرانة اماكن ورزشي بر مبناي توزيـع شـبكه   هدف از پژوهش حاضر ارائة مدلي به
، و 6، 5سه منطقة  سازي مدل، محدودة مطالعاتي پژوهش منظور پياده به. بود) GIS(محيط سيستم اطالعات جغرافيايي 

از  DWGهـاي بـا فرمـت     نقشـه . شهر اصفهان، و مكان ورزشي نمونه نيز استخرهاي سرپوشيده در نظر گرفتـه شـد   13
هاي جمعيتي آن، اطالعـات مكـاني و مختصـات دقيـق جغرافيـايي اسـتخرهاي سرپوشـيده، و         محدوده و همچنين بلوك

يلة وسـ  بـه ي محدوده ا شبكهبندي و توزيع  يمتقسپس از . تحقيق بود ، اطالعات زيربنايي اجرايها بلوكاطالعات جمعيتي 
 صـورت  بـه هاي مرتبط، سرانة هر پليگون  شده و جمعيت بلوك ، با استفاده از فرمول ارائهArc GISتابع تيسن در محيط 

سـاس نيـاز بـه    در مرحلة پيش، محـدودة مطالعـاتي برا   شده حاصلي ها سرانهسازي  در نهايت با كيفي. مجزا محاسبه شد
 1.ي شدبند طبقهبرخوردار، و محروم  توسعة استخرهاي سرپوشيده، به سه طيف برخوردار، نيمه

 
  هاي كليدي  واژه

  .GISهاي پليگوني، محيط  اماكن ورزشي، تابع تيسن، سرانه، شبكه

                                                           
   09131055917 :تلفن : نويسندة مسئول   Email:m.salimi@spr.ui.ac.ir                                                          
  .مجاز است) كامل صورت به(تنها با ذكر منبع  شده هارائ استفاده از مدل. 1
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   مقدمه
ة ي توزيع بهينبرايزي ر تفكر برنامه ،تهشگذ يها در سال شهرها و شهرگرايي چشمگيربا توجه به رشد 

 صحيح تحليلبه  يتوجه بيدر صورت  كه يطور است، به يافتهامكانات و خدمات شهري اهميت بيشتري 
اي از جمله  يدهعدهاي  يبآسبافت و فضاي شهري دچار خدمات عمومي،  هاي يكاربر و مناسب

). 2(شود  يمختلف هاي م يكاربرعدم كارايي  تر مهمو از همه  محيطي يستز آلودگي ،ترافيك ومرج، هرج
روية فضاي شهري، به هم خوردن نظام توزيع  يبين اثر رشد شتابان شهرنشيني و رشد تر عمدهترديد  بي

  ). 1(خدماتي و نارسايي سيستم خدماتي شهري است 
سهم نسبي شهروندان ورزشكار، موجب شده كه  ارتقاي متعاقباًافزايش عالقة مردم به ورزش و 

ي نوع بهاماكن ورزشي است،  آنهاين تر مهمي ورزشي كه از جمله افزارها تسخمسئوالن با افزايش 
ين تر مهميكي از  عنوان بهورزشي  فضاهاياز طرفي توسعه و پراكنش ). 26(پاسخگوي اين مسئله باشند 

كه  دارد نيازاز بعد تحليل فضايي  دقيق و علمي مطالعات بهي به شهروندان، رسان خدماتمراكز 
 زيادي يها بودجه رفتن هدر موجب شده، ساخته فضاهاي مدياناكار بر عالوه مسئله اين بهتوجهي  يب
 .)13( اند شده خارجي ور بهره مسير دليل از همين به ورزشي اماكن از بسيارييران در ا امروزه،. شود يم

و  ي در توسعة هماهنگسع يشهرريزان شهري با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و  رو برنامه ازاين
هاي خدمات عمومي دارند، تا از اين طريق دستيابي به  يكاربرمناسب اماكن ورزشي در كنار ساير 

اي و  يهپااطالعات  عنوان بهتوان  يميكي از مواردي كه ). 22(اهداف تربيت بدني و ورزش ميسر شود 
ترين  يربناييزاست، كه از  1مورد نياز براي توسعه و ساخت اماكن ورزشي مطرح كرد، تعيين سرانه

  .هاي خدمات شهري است يكاربريزي و توسعة اين نوع از ر برنامهاطالعات ضروري براي 
هاي شهري است و تعيين سرانه،  يكاربرسرانه، استاندارد و سهم سرانة برخورداري شهروندان، از 

 يزير برنامه ينوع سرانه. است 2يزي هنجارمندر برنامهواقع امر، تعيين يك استاندارد و گام نخست در  به
بيني مبتني بر  يشپ و يداور يبر مبنا يزير برنامه، معرف 3ياخالق و يدستور ،مند قاعده ارمند،يمع

ست و در يك ساختار علت و معلولي، مقادير استانداردي براي ها تجربهشناخت، بر پاية اطالعات و 
  ).5(كند  يمبيني  يشپتعيين و  مدت كوتاهي ها برنامه

                                                           
1. Percapita 
2. Normative Planning 
3. Normative 
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ي شهري معروف ها سرانه  بهكه در ادبيات شهرسازي ايران  1طالح سرانة كاربري زمينمفهوم و اص
يزي كاربري زمين، براي محاسبه و برآورد اراضي و ر برنامهشده، يكي از ابزارهاي مورد استفاده در فرايند 

كالبدي و  فاًصراي  رو موضوع سرانه، پديده ازاين. هاي مختلف است يكاربرها يا  يتفعالتوزيع آن ميان 
هاي شهري نيست، بلكه تبلور و بيان كمي مجموعة  يكاربرسهم تئوريك هر فرد از  عنوان بهفني 

ي، تقسيم اراضي، توزيع فضاي كاربرو الگوهايي است كه براي تعيين انواع  ها روشها،  ياستس
  ).17(رود  كار مي بندي، و تدوين استانداردهاي كاربري به هاي منطقه يتفعال

و ارائة الگوهاي شهرسازي مدرن  1928در سال  2همزمان با كنگرة اول سيام ها سرانهفاده از است
يري گ اندازهيري پذ امكانيابد و در مرحلة جديد، با اميد بر  يممبتني بر استاندارد كردن همه چيز توسعه 

ي بر اطالعات بسياري از متغيرهاي مهم در شهرها، برآوردهاي علمي بر مبناي تجارب، شناخت مبتن
در  ها سرانهاي از انتظارات در قالب تعيين مقادير كمي با عنوان حداقل استانداردها و  يزهآمشهري و با 

  ).5(شود  يمكشورهاي مختلف ضروري 
ي پس از جنگ جهاني دوم، با هويدايي پديدة تراكم و انباشتگي جمعيت در شهرها، ها سالدر 

كميت هر پديده در واحد استاندارد، در شهر و ناحيه، توسعه و  معادل شمار و 3كاربرد مفهوم تراكم
كند،  يميابد و آنگاه كه توسعه با تراكم باال، فضاهاي باز شهري را در خود حل  يمعموميت بيشتري 

در اصطالح شهرسازي، اين ). 6(يابد  يمشود و گسترش  كاربرد مفهوم سرانة كاربري زمين نمايان مي
و ) 28(رسد  يمها به ساكنان  يكاربرمتوسط از هر يك از  طور بهمقدار زميني كه  مفهوم عبارت است از
  .شود يممحاسبه  متر مربع برحسبسرانه  معموالًبراي شهرهاي ايران 

گيرد كه با  يمدر جريان بازسازي بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا، ديدگاه عمومي بر اين قرار 
يري از سبك گ بهرهكيفيت مورد نياز رسيد و بر اين اساس، با  توان به حداقل يماستاندارد كردن، 

چهارمين كنگرة جهاني معماري  خصوص و به) سيام(و كنگره  ها نشستگرفته از نتايج  المللي نشأت ينب
هاي  ينظر تنگجايگزين  سرعت بهو استانداردها  ها سرانه، »منشور آتن«مدرن و منشور مدون آن به نام 

درصد سطوح  90يد لوكوربوزيه بر لزوم تخصيص تأكاز نمونة اين استانداردها، . شوند يمگرايانه  يمل
  ).9(فضاي شهري به فضاهاي باز تفريحي و سبز است 

                                                           
1. Land use per capita 
2. CIAM- Congrès internationaux d'architecture moderne 
3. Density 
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يافتة جهان در شرايط برخورداري از سطوح  توسعهدهد كه كشورهاي  يممطالعات نگارنده نشان 
طح سرانة يكساني براي شهرهاي خود يسات ورزشي مكفي، اغلب فاقد استاندارد و ستأساماكن و 

توانند نيازهاي اجتماعي خود را  يمارند كه  شدة محلي د يفتعرهستند، ولي استانداردهاي مدون و 
بر اين اساس مساحت سرانة اماكن ورزشي در كشورهاي مختلف از بلوك شرق تا . پاسخگو باشند

ازاي هر واحد مسكوني،  متر مربع را به 35فرانسه مساحت . كشورهاي اروپايي و آمريكايي متفاوت است
 طور به. كنند يمازاي هر نفر پيشنهاد  متر مربع را به 15ازاي هر نفر و آمريكا  متر مربع را به 10انگلستان 

ازاي هر نفر است كه از اين رقم  متر مربع فضاي ورزشي و سبز به 25المللي حدود  ينبميانگين عرف 
استاندارد سرانة ). 19(سبز و مابقي به فضاهاي ورزشي اختصاص دارد  متر مربع به فضاهاي 18حدود 

 انداز چشمهمچنين براساس . استمتر مربع  4و حداكثر  2شدة اماكن ورزشي در ايران نيز حداقل  يينتع
متر مربع براي هر نفر تعيين شده  2/1برنامة پنجم توسعه سرانة مطلوب اماكن ورزشي براي هر ايراني 

را براي هر ايراني  مربع متر 5/2تا  2سرانة ورزشي بين نيز وزارت مسكن و شهرسازي  ).7(است 
شود در مبحث سرانه همواره با آمارهاي مختلفي  يمكه مالحظه طور همان). 18(دهد  يم پيشنهاد

ناي شوند و تا چه حد مب يمآيند، چگونه ارزيابي  يمدست  مواجهيم، اما اينكه اين اعداد و ارقام چگونه به
  .زيادي دارد تأملعلمي دارند، جاي 
هاي  يكاربربراي  خصوص بهيري صحيح و ارائة پيشنهاد براي سرانة مطلوب گ اندازهاگرچه نحوة 

رسد، كمتر  يمنظر  يت و كاربردي بهبااهميزي شهري بسيار ر برنامهخدمات عمومي شهري، در زمينة 
رسد كه در اين خصوص  يمنظر  گرفته، به ت صورتبراساس تحقيقا. مورد توجه محققان قرار گرفته است

در مورد اماكن ورزشي تحقيق زيادي انجام نپذيرفته است، اين در حالي است كه در ساير موارد و 
پذيرفته در اين  ي صورتها پژوهشاز معدود . يستنهاي شهري نيز وضعيت چندان متفاوت  يكاربر

وي در روش پيشنهادي خود كه به . اشاره كرد) 3) (1374(توان به تحقيق بهرام سلطاني  يمزمينه، 
  .مدل بهرام سلطاني نيز معروف است، فرمولي براي محاسبة سرانة فضاهاي سبز ارائه كرد

max( ) ( ) ( / )Q Q t Q eq Q p r    
Q(tmax)  ،در اين فرمول بيانگر ضريب اقليمي فضاي سبزQ(eq)  بيانگر ضريب كيفيت محيط و فضاي

) 1393(ها بعد لطفي، مهدي و محمدپور  سال. استاتاق فضاي سبز / ر ضريب نفربيانگ Q(p/r)سبز، و
طي تحقيقي و با استفاده از همين مدل به محاسبة سرانة فضاي سبز شهري در منطقة يك شهر ) 20(

  .قم پرداختند
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شدت افزايش  شهري به يزير با رشد و توسعة شهرها، اطالعات الزم براي مديريت و برنامهامروزه 
و  ها ينوسيع امكانات شهري، توزيع و تراكم جمعيت، كاربري زم يها شبكه. است  شده يچيدهيافته و پ

هاي  يستمجز استفاده از س يا اند كه چاره افزوده يزير چنان بر پيچيدگي اين برنامه ،ديگربسياري موارد 
جديد مديريت  هاي نظريهب اين اطالعات و پردازش آنها در قال يگردآور ينوين برا اطالعات جغرافيايي

هايي كه در  يتقابلها و  يتوانمنداين سيستم با ). 8،13( اند نگذاشته، باقي شهري يزير و برنامه
ي جغرافيايي دارد، ها دادهي و نمايش مدلسازي، ذخيره، بازيابي، كنترل، پردازش، تحليل، آور جمع

كاربرد اين سيستم در مبحث ). 21،25(باشد ريزان و مديران  تواند ابزاري قدرتمند در دست برنامه يم
يي ها پژوهشيابي و تحليل فضايي در  مكانيي همچون ها مقولهپراكنش مناسب اماكن ورزشي و در 

) 1393(حيدريان ، )27) (2015(و همكاران  2مك گريس ،)23) (2015(و همكاران  1همچون گودرزي
، سليماني اميري )15) (1392(يني و همكاران حس يدس، )11) (1392(، زهره ونديان و ابراهيمي )10(
  .ييد شده استتأ، )6) (1389(و تاجي ) 12) (1389(

با توجه به سهم چشمگير اماكن و فضاهاي ورزشي در تحقق اهداف كالن تربيت بدني و ورزش، 
يزي، ر برنامهنقش تعيين و تحليل صحيح سرانه در ايجاد روندهاي مثبت و صحيح در رويكردهاي 

هاي شهري؛ و همچنين نبود پيشينة علمي، معتبر  يطمحيژه در و بهاندهي، و توسعة اماكن ورزشي سازم
يري سيستم اطالعات جغرافيايي به كارگ بهو شايان توجه در اين حيطه، تحقيق حاضر سعي دارد تا با 

 .ارائة مدلي براي تعيين و تحليل سرانة اماكن و فضاهاي ورزشي بپردازد

 

  يقي تحقشناس روش
يرشاخة تحليلي و به لحاظ هدف از انواع زروش تحقيق در پژوهش حاضر، به لحاظ نوع توصيفي از 

شهر اصفهان است كه  13، و 6، 5محدودة مطالعاتي پژوهش شامل سه منطقة . تحقيقات كاربردي است
ل درصد از كل مساحت و با جمعيتي معاد 65/33، )16(هكتار  16050در مجموع با مساحتي برابر 

منظور  شايان ذكر است كه به( ستدرصد از كل جمعيت شهر اصفهان را دارا 59/20، )16(نفر  393152
دليل پراكندگي نامتعارف و دارا  اي محدوده به يهحاشسازي مدل و تحليل اطالعات برخي از مناطق  پياده

ه و پيچيدگي چينش بافت فشرد). هاي باير، از محدودة مطالعاتي حذف شدند ينزمبودن طيف زيادي از 

                                                           
1. Gudarzi 
2. McGrath 
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اين سه منطقه را در پراكنش نامتوازن جمعيت، و همچنين توزيع ناهمگون اماكن ورزشي عناصر شهري، 
  .محدودة مطالعاتي بيان كرد عنوان بهتوان از داليل اصلي انتخاب اين مناطق  يم

  .ارائه شده است 1موقعيت محدودة مطالعاتي پژوهش در شكل 

  

  مطالعاتي پژوهش  ةحدودموقعيت مكاني م .1شكل 
 

اطالعات . شود يماطالعات مورد نياز در اين پژوهش شامل دو طيف اطالعات مكاني و توصيفي 
شده از معاونت  يهته( DWGشهر اصفهان، با فرمت  13، و 6، 5هاي سه منطقة  نقشه. 1مكاني پژوهش 

شده از  يهته( DWGت هاي جمعيتي با فرم نقشة حوزه يا بلوك. 2؛ )شهرسازي شهرداري اصفهان
 GPSكه با استفاده از (اطالعات مكاني و مختصات جغرافيايي اماكن ورزشي . 3؛ و )استانداري اصفهان

. 2اطالعات تكميلي مرتبط با اماكن ورزشي نمونه؛ و . 1؛ و اطالعات توصيفي نيز شامل )حاصل شد
ي در ساز آمادهپس از تلفيق و  اين اطالعات. شد يمهاي جمعيتي؛  اطالعات جمعيتي مرتبط با بلوك

هايي جداگانه كه داراي فيلدهاي اطالعاتي  يهال صورت به، Arc GISو انتقال به محيط  1اتوكد افزار نرم
  .ي شدندبردار بهرهبودند، آمادة 

                                                           
1. Auto Cad 
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شوند و نبايد براي  يميك كاربري خاص در نظر گرفته  عنوان بهكه هر يك از اماكن ورزشي   آنجا از
سازي اهداف و ارائة  ، براي پياده)13(مجموعة واحد در نظر گرفت  عنوان بهع اماكن ورزشي را تحليل، انوا

  .نمونه در نظر گرفته شدند عنوان بهمدل، استخرهاي سرپوشيده 

  ها افتهي
هاي جمعيتي  ي از معيار جمعيت در فاز تحليل شبكه، از نقشة بلوكبردار بهرهدر اين پژوهش براي 

شكل . اند گرفتهشكل  1393از استانداري اصفهان در سال  شده گرفتهاساس اطالعات استفاده شد كه بر
  .استهاي جمعيتي محدودة مطالعاتي  ي بلوكا شبكهنمايانگر توزيع  2

  
  مطالعاتي ةجمعيتي در محدود هاي بلوك يا شبكهتوزيع . 2شكل 

يتي است كه هر يك از بلوك جمع 200شود، اين نقشه داراي  يممالحظه  2كه در شكل طور همان
  .هاي اطالعاتي مجزا در دو پارامتر مساحت و جمعيت دارند يهالشده  يكتفك طور بهآنها 
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بيانگر مقايسة سهم نسبي مجموع مساحت استخرهاي سرپوشيدة ورزشي به مجموع  3شكل 
  .استمورد مطالعه  گانه سهجمعيت هر يك از مناطق 

5منطقه  6منطقه  13منطقه 

سهم نسبي استخر 64 33 3

سهم نسبي جمعيت 42 28 30
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ايسة سهم نسبي مجموع مساحت استخرهاي سرپوشيدة ورزشي به مجموع جمعيت مق. 3شكل 

  مناطق
 

، نسبت مجموع مساحت استخرهاي سرپوشيدة ورزشي به مجموع 3با توجه به اطالعات شكل 
  .است، كمتر 13؛ و در منطقة )تقريبي(، برابر 6، بيشتر؛ در منطقة 5جمعيت، در منطقة 

ذ استخرهاي سرپوشيدة ورزشي در محدودة مطالعاتي است كه با هاي تحت نفو بيانگر شبكه 4شكل 
 نييمنظور تع به ،ArcGISتابع تحليلي تيسن در محيط . اند شدهترسيم  2هاي تيسني 1استفاده از پليگون

تراكم  زانيم براساستابع  نيا. رود يم كار به پژوهش ةمحدودمختلف در  يها يكاربر نفوذ ةحوز
 نفوذ ةحوزعنوان  به يهر كاربر اطراف اند، يدلون يها را كه متشكل از مثلث ييها يچندضلع ها، يكاربر

ها در آن  يكاربرباشد، بيانگر تراكم بيشتر  تر كوچكشده  يمترسي چندضلعهرچه . كند يم يآن معرف
در ابزار  ArcToolbox ابزار جعبهاين تابع از . محدوده و نياز كمتر به ساخت كاربري مورد مطالعه است

كه براساس  استقابل دسترسي  CreateThiessenPolygonsتحت عنوان  AnalysisToolsحليلي ت

                                                           
1. Polygon 
2. Thiessen 
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شده  هاي ساخته يچندضلع اگرچه. كند يمو خروجي پليگون عمل  2، محدودة ماسك1ورودي پوينت
شوند،  يمي خارج چندضلعبرش خورده و از حالت  Maskهاي نقشه توسط  يهحاشتوسط تابع تيسن در 

  ).14(گويند  يمي پديدآمده از اين تابع پليگون ها حوزهبه كلية  اصطالحدر 

  
مطالعاتي است كه با استفاده  ةورزشي در محدود ةتحت نفوذ استخرهاي سرپوشيد هاي شبكه. 4شكل 

  هاي تيسني از پليگون
 

سازي و در نتيجه ارزيابي سرانة استخرهاي سرپوشيدة ورزشي در هر منظور مدل در اين مرحله به
  :شود يم، مدل كمي زير ارائه ها شبكهك از ي

1

p n

b
b

AS
p






 

                                                           
1. Point 
2. Mask 
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دهندة آن پليگون  يلتشكهاي  در اين فرمول براي محاسبة سرانة هر پليگون، مجموع جمعيت بلوك
بر مساحت مكان ورزشي كه پليگون مورد نظر براساس آن ) كه تحت نفوذ مكان ورزشي مورد نظرند(

نيز  ARC GIS افزار نرمسازي اين مدل در محيط  منظور پياده به. شود يمشكل گرفته است، تقسيم 
  :شود يمزير اقدام  صورت به

( / )b h pS P P A  
دهندة آنها، مساحت استخر  يلتشكهاي  هاي توزيع، مجموع جمعيت بلوك ر شبكهبيانگ 1جدول 

هاي  مجموع بلوك. استيت سرانة اين نوع اماكن ورزشي در آن شبكه نهاسرپوشيدة موجود، و در 
هاي توزيعي  هاي جمعيتي با نقشة شبكه دهندة يك شبكه از طريق انطباق نقشة بلوك يلتشك

  .شود يمهاي تيسني ميسر  پليگون

  توزيعي هاي شبكهاماكن ورزشي در  سرانةتعيين . 1جدول 

  مساحت  شبكه
  مساحت  شبكه  سرانه  جمعيت  )متر مربع(

  سرانه  جمعيت  )مترمربع(

P1 2285 24821 092/0 P12 1417  20111 070/0  
P2  620 18439 034/0 P13690  9890 070/0  
P3  2137 34231 062/0 P14 654  16689 039/0  
P4 620 24566 025/0 P15 1350  22437 060/0  
P5  660 22002 029/0 P16630  17860 035/0  
P6  750 11974 063/0 P17 2996  17892 167/0  
P7 1500 18348 082/0 P18 1700  10064 169/0  
P8  770 12365 062/0 P19489  15240 032/0  
P9  570 8549 067/0 P20 1522  14121 107/0  

P10 2158 7412 291/0 P21 508  15466 033/0  
P11  853 16341 052/0 P22 2005  17473 115/0  

 
شود، ستون سوم بيانگر سرانة اختصاصي استخرهاي  يممشاهده  1كه در جدول طور همان

يك  عنوان بهتوان  يمي كه ا مسئلهاما در اينجا . هاي مورد مطالعه است سرپوشيدة ورزشي در شبكه
كنند،  به حضور در  يمكل افرادي كه در يك منطقه زندگي مشكل در نظر گرفت، آن است كه 

مكن مشده  يينتعيستند، بر اين اساس، سرانة ن مند عالقهي آبي ها ورزشاستخرهاي ورزشي و شركت در 
تصادفي  صورت بهتوان در نظر گرفت؛ اول آنكه  يم حل راهبراي حل اين مسئله دو . است مخدوش باشد
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به حضور در  مند عالقهنمونه در نظر گرفت و سهم نسبي افراد  عنوان بهي، چند منطقه را ا طبقه
جامعه تعميم داد و در انتها سرانة نهايي را  كل  بهاستخرهاي سرپوشيدة ورزشي  را مشخص كرد و 

و همچنين بيش از آنكه  ستشك داراي خطا اما از آنجا كه اين روش دقيق نبوده و بي. مشخص كرد
 مدنظراشد، ميزان نياز يا عدم نياز منطقه به توسعة مكان ورزشي مورد مطالعه عدد سرانه مورد توجه ب

 5كه در شكل طور همان. شود يمهاي كيفي معرفي  يفطاست، روش دوم يعني تبديل اعداد كمي به 
، محدودة مورد مطالعه GISشود، در اين مرحله با استفاده از اطالعات فيلد سرانه و توابع  يممالحظه 
برخوردار و برخوردار تقسيم  سرانة استخرهاي سرپوشيدة ورزشي به سه طيف محروم، نيمهبراساس 

  . شود يم

  
 ورزشي ةاستخرهاي سرپوشيد سرانة براساسمطالعاتي  ةمحدود يبند پهنه. 5شكل 
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  يريگ جهينتبحث و 
فيزيكي شهر ي ها محدودهتوسعة فيزيكي شهرها، فرايندي پويا، مستمر، مداوم و سريع است كه طي آن 

يابند و اگر اين روند  يمو فضاهاي كالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي و كيفي افزايش 
و سيستم شهري را  شود ينم منجربرنامه باشد، به فيزيكي متعادل و موزون از فضاهاي شهري  يبسريع، 

  ).24(اي مواجه خواهد كرد  يدهعدبا مشكالت 
هاي راينهارد باومايستر، از  ينوآوريري مفهوم سرانه، از كارگ بهدر تاريخ شهرسازي معاصر، 

مربوط به سال  ها سرانهرو شروع استفاده از  ، ازايناستبنيانگذاران مهندسي شهرسازي مدرن در آلمان 
مفهوم سرانه در ابعاد مختلف مبناي  تاكنوناز آن زمان ). 4(سال قبل است  133، يعني حدود 1876

در مبحث كاربري اماكن و فضاهاي ورزشي نيز . يزي شهري قرار گرفته استر برنامهدر  بسياري از علوم
ي از آينده است كه همواره مورد توجه انداز چشمكننده از وضعيت موجود و  يينتعسرانه، شاخصي 

اماكن ي كه امروزه از ا سرانه معمولطور  اما به. استيژه در سطوح كالن و ملي و بهريزان و مديران  برنامه
مورد  اندازها چشمي مطلوبي كه در ها سرانهشود يا  يمهاي ورزشي در مناطق مختلف ارائه  يكاربرو 

در تعيين و تفسير  چراكهاند، مبناي علمي چنداني ندارند،  يتبااهمگيرند، اگرچه بسيار  يماشاره قرار 
  . شاخص سرانه چندين مورد بايد مورد توجه قرار گيرد

يري توابع در سيستم كارگ بهشد تا با استفاده از مباني علمي و همچنين  در اين پژوهش سعي
اگرچه . منظور تعيين و تحليل سرانة اماكن ورزشي پرداخته شود اطالعات جغرافيايي به ارائة مدلي به

شده ممكن است نواقصي داشته باشد كه در آينده توسط محققان مشخص شود و مورد بحث  مدل ارائه
  :هاي مثبت آن به سه مورد كلي اشاره كرد يژگيو عنوان بهتوان  يمقرار گيرد، 

كاربري مجزا در نظر  عنوان بهي در تعيين سرانه، هر يك از اماكن ورزشي بايد ا مقولهپيش از هر . 1
بحث نيازسنجي  صورت ينادر  چراكهمجزا انجام پذيرد،  صورت بهگرفته شوند و ارائة سرانه براي آنها 

  .شود شده مشخص و ارزيابي مي يكتفك صورت بهو عاليق شهروندان اماكن ورزشي 
كالبدي و  صرفاًاي  دارد كه سرانه پديده يمدر تعريف خود از سرانه بيان ) 17) (1381(قادري . 2
هاي شهري نيست، بلكه تبلور و بيان كمي مجموعة  يكاربرسهم تئوريك هر فرد از  عنوان بهفني 

، تقسيم اراضي، توزيع فضاي  يكاربرايي است كه براي تعيين انواع و الگوه ها روشها،  ياستس
رو پارامتر سرانه در تعريف  ازاين. رود كار مي بندي، و تدوين استانداردهاي كاربري به هاي منطقه يتفعال

عبارت ديگر، سرانه  نشان دهد، به وضوح بهمفهومي خود بايد ميزان توسعة اماكن ورزشي را در محدوده 
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بر اين . اماكن ورزشي نياز دارد يا خير وساز ساختبيان كند منطقة مورد بررسي آيا به توسعه و بايد 
شده  تعيين ي مطلوب ازپيشها سرانهي موجود را با ها سرانهوجود دارد؛ يكي آنكه  حل راهاساس دو 

طق مستعدتر ي مختلف يك منطقه را با يكديگر مقايسه و مناها بخشمقايسه كرد، و ديگر اينكه سرانة 
ي ها سرانهارائة  چراكهيست، نروش اول چندان كاربردي . را براي توسعة اماكن ورزشي گزينش كرد

يابيم  با نگاهي كالن به اين موضوع درمي. مطلوب بسيار مشكل است كه به عوامل بسياري بستگي دارد
طور چشمگيري  هي دخيل در اين بخش بها سازماني مطلوب پيشنهادي توسط ها سرانهكه در بين 

كند كه ارائة سرانة مطلوب و آمار و ارقام مربوط به آن بسيار  ييد ميتأتفاوت وجود دارد كه اين امر 
) براي مثال نرخ رشد جمعيت در ساليان متوالي(مشكل و در برخي موارد تابعي از معيارهاي نامشخص 

توان گفت كه مقايسة نسبي  يماما در مورد روش دوم كه در اين پژوهش نيز استفاده شد، . است
هاي ورزشي  يرساختزتواند در جهت توسعة عادالنة ورزش و ارتقاي  يمي مختلف منطقه، ها بخش

توانند  يممثال در مورد نتايج پژوهش حاضر، مديران  طور به. علمي و متوازن بسيار كارا باشد صورت به
العاتي، ابتدا مناطقي را كه در نقشة منظور توسعة زيرساختي استخرهاي سرپوشيده در محدودة مط به

شود كه حتي اگر توسعة اماكن و  يماين موضوع سبب . ، در نظر بگيرنداند شدهمشخص ) 5شكل (نهايي 
ي با كندي صورت پذيرد، در بعد توازن و تعادل و دسترسي ا بودجهفضاهاي ورزشي با توجه به مشكالت 

ي به منطقة بعد تكي سطحي و ها نگاهكه  يدرصورت. شود تر مناسبهمگاني به اماكن ورزشي وضعيت 
طور چشمگيري توازن پراكنش اماكن ورزشي در منطقه را  مكن است بهمتحت پوشش توسط مديران 

  .دچار مشكل كند
مدل . توان تغيير رويكرد كمي به كيفي پيرامون پارامتر سرانه دانست يمديگر ويژگي اين مدل را . 3

يز را مهيا ر برنامه، امكان تفسير نتايج توسط تر كوچكي علمي محدوده به اجزاي بند يمتقسكاررفته، با  به
  .شود يممعنا جلوگيري  يبكند و از رويارويي آن با اعداد و ارقام  يم
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