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  چكيده

ـ .  بوده است)(GIS ييايراف جغاطّالعات ستمي سه ازشهر آمل با استفاد تحليل مكاني فضاهاي ورزشي، هدف تحقيق   آمـاري  ةنمون
هاي مورد مطالعه از      توصيفي مكان  اطّالعاتابتدا  . باشد  مي)  فضاي ورزشي  68(  فضاهاي ورزشي شهر آمل    ةيكلّ،  جامعة آماري برابر  

ت جغرافيـايي ايـن امـاكن     موقعيGPSاه هاي مورد نظر با استفاده از دستگ سپس با حضور در مكان،  گرديدهآوري جمعاسناد موجود   
 مورد نياز   اطّالعات.  گرديد آوري  جمعي شهري موجود    ها  اي و نقشه    مكاني مربوط به شهر از تصاوير ماهواره       اطّالعاتثبت و سپس    

ته و به  پرداخAuto Desk Mapي مورد نظر در محيط ها  نقشهةسپس به تهي شد و جغرافيايي وارد اطّالعاتي ها در محيط سيستم
ي مختلـف در بانـك      اطّالعـات ي  هـا   ي توصيفي به صـورت اليـه      ها  داده وارد شده و     Arc/infoمنظور توپولوژي در محيط نرم افزار       

 ، وضـعيت مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفتـه    ها داده، GISي تحليلي ها  سازي و با استفاده از توابع و الگوريتم         ذخيره GISي  اطّالعات
يابي انجام   مكان،  GISي موجود در محيط     ها  ي گشته و در صورت نياز فضاهاي ورزشي جديد نيز از طريق مدل            موجود منطقه ارزياب  

 آمـده از نتـايج تحقيـق    به دسـت ي ها نقشه. ي جديد صورت گرفته استها  از اين سيستم به صورت نقشه     اطّالعاتو خروجي    شده
پراكندگي اغلـب فـضاهاي ورزشـي كوچـك     ) 2000 و 1000، 500(  كه از نظر شعاع كاربردي در هر سه شعاع دهد  ميحاضر نشان   

كـه نـسبت بـه فـضاهاي كوچـك از        و بزرگ نيز بـا آن متوسطفضاهاي ورزشي . است مطابق با استانداردهاي موجود نبوده، شهر
 توان چنـين   يق حاضر مي  از نتايج تحق  . پراكندگي بهتري برخوردار بودند ولي در نهايت با استانداردهاي موجود تطابق كامل نداشتند            

ـ                ،  فضاهاي ورزشي جديد   سيسگيري كرد كه در تأ      نتيجه ت بايد از نظر رعايت استانداردهاي تعيـين شـده بـراي شـعاع كـاربري دقّ
  . فضاها براي همه شهروندان وجود داشته باشد بيشتري به عمل آيد تا امكان دسترسي آسان به اين

  
  . شهر آمل، تحليل مكاني، فضاهاي ورزشي، ايي جغرافياطّالعات سيستم :ي كليديها واژه

___________________________________________________________  
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   مقدمه
مخصوص به  قواعد   تابع اصول و  ،  سطح شهر   كالبدي خاصي از   -ت فضايي موقعي شهري در  عنصر هر استقرار

 مـشخّص همـان مكـان    در كارايي عملكردي آن عنصر  وموفقيتبه   كه در صورت رعايت شدنباشد ميخود 
 استقرار بسياري از عناصر شهري. ورت چه بسا باعث بروز مشكالتي خواهد شدص اين غير در خواهد انجاميد و

 معمـوالً  ا عناصر شهري عمـومي و      ام ؛بيشتر تابع ساز و كارهاي اقتصادي و رقابت آزاد است         ،  ا انتفاعي مدتو ع 
 جبـران   بلكـه الزم اسـت بـراي       ؛كارهاي اقتـصاد بـازار واگـذار كـرد         و توان يكسره به ساز    غيرانتفاعي را نمي  

امـروزه  . )11، 9، 7( ك جـست تني بر منافع عمـومي تمـس  بهاي م سياست  واتهاي بازار به تصميم ناكارآمدي
يـت خـود را در نظـر        فعالمكـان   ،  سود بيشتر و دسترسي به منابع     ،   به هزينه كمتر   توجه افراد تمايل دارند كه با    

ريـزي بـراي    ر برنامـه  ي گذشته تفكّ  ها  سال در طي ها و شهرگرايي     به رشد شديد شهر    توجهاز طرفي با    . بگيرد
ي بهترين مكان براي در حالت كلّ. )16(  بيشتري پيدا كرده است    اهميت امكانات و خدمات شهري      ةتوزيع بهين 

مكاني است كه بتواند در آن به بيـشترين اسـتفاده از نظـر كمـي و در عـين حـال بهتـرين         ،  استقرار يك منبع  
  . )16( از منبع ذكر شده رسيداستفاده از نظر كيفي 

مستلزم فراهم آوردن   ،  ي تربيت بدني و ورزش    ها  موفق برنامه  اجراي مطلوب و    و مديريت شك   دونب  
 بـرداري مطلـوب از     توسعه و بهره   ترين اين شرايط ايجاد و     از جمله مهم  . امكانات است  شرايط و  اي از  مجموعه

منـدان ورزش بـه ايـن         الزم جهت دسترسي آسان عالقه     فراهم نمودن تسهيالت   سيسات ورزشي و  أاماكن و ت  
 .  )5 (باشد مي فضاها

ت فضاهاي ورزشي نيز از جمله مراكز خدمات عمـومي اسـت كـه بـه دليـل                     يـفراوانـي كـه دارد      اهم 
 در  زيـادي امـاكن ورزشـي      داشت كه هر ساله      توجهبايد  . را به ساز و كار اقتصاد بازار واگذار كرد         توان آن  نمي

 مـشخّص ي امـر    ي متـولّ  هـا   عمل آمده از سازمان   ه  ي ب ها  بررسي كه طبق    دنشو مختلف كشور ساخته مي   نقاط  
برخـي از ايـن    كـه در  رسد به نظر مي . گيرد تي صورت مي  ي سنّ ها   بر اساس روش   ها   آن 1مكان يابي گرديد كه   

اين كه   نشده است  ني چندا توجه به نكات مهم مكان يابي صحيح      سيسأت يا دادن پروانه براي      ها  ساخت و ساز  
  . نمايدايجاد شهر و شهروندان  مشكالتي را براييا اين فضاها كاسته از كارايي بهينه ممكن است 

هـا  ي كـاربر  ينـ يگز در مكـان   يد متعـد  يهـا متغير باعث شده اسـت      ي شهر لئ مسا يدگيچيامروزه پ   
ـ   نقشهي دستيارگذ همي روري نظي سنتيهاها با روش  آنلي باشند كه امكان تحل    گذارتأثير  حجـم  ليـ دله هـا ب

در ) GIS( ييايـ راف جغ اطّالعـات  ستميـ  چـون س   يلذا استفاده از ابزار توانمنـد     . باشدي نم ريپذها امكان  داده اديز
  مهـم  از وظـايف    مراكز ورزشـي   ةتعيين مكان بهين  . )16،  6،  5( باشدي م يها در شهر ضرور   ي كاربر يابيمكان
ـ شـهروندان    كه   واقع شوند اي در شهر     اين اماكن بايد به گونه    . شهري است گيرندگان   تصميم ريزان و  برنامه ه ب

ريزان سعي دارنـد تـا توزيـع      عنوان نمود كه برنامهتوان ميعالوه براين ، ها دسترسي داشته باشند  راحتي به آن  

___________________________________________________________  
  

1. site selection 
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زان تقاضا در    و يا مي   جمعيتي شهري بهينه سازند و اين توزيع مناسب با توزيع           ها  در محيط ،  مراكز خدماتي را  
  . باشد مينقاط مختلف 

و ردد  گـ  يزي نيـز روز بـه روز دشـوارتر مـي           كار برنامه ،  ي شهري ها  شدن محيط  رت  همزمان با پيچيده    
جديـدترين روش جهـت تـسهيل      .  كه از اين دشواري بكاهنـد      هستندريزان همواره در جستجوي روشي       برنامه

ـ         ريـزي   برنامـه  و   مديريت اطّالعـات ي شـهري سيـستم      هـا   ت مكـاني كـاربري     شـهري و نيـز تحليـل موقعي 
اداره كـردن و نمـايش   ، ذخيره، اي است كه توانايي نگهداري  يك سيستم رايانه،GIS. باشد  مي (GIS)جغرافيايي
 هـا   داده براي نمايش و تجزيه و تحليـل انـواع مختلـف             توان  مي جغرافيايي را دارد كه از اين سيستم         اطّالعات

امكانـات و تجهيـزات     ،  ي مربوط به منـابع زيـست محيطـي و طبيعـي           ها  داده،  شناسي جمعيتي  ها  دادهشامل  
ي مكاني  ها  داده و تجزيه وتحليل     مديريت مكاني به عنوان ابزار توانمند       اطّالعاتي  ها  سيستم. )6،  5( باشد  مي

 و  آوري جمـع  بـا    GISتكنولـوژي   . )10( شـود   مييابي محسوب    محيط بسيار مناسبي براي نيل به اهداف مكان       
ي را بـراي    اطّالعـات ،   تصويرسازي و استفاده از آناليزهـاي جغرافيـايي        ةبه وسيل ،  ي معمولي ها  دادهتلفيق پايگاه   

15 (كند مي فرآهم ها  نقشهةتهي( . 
 جغرافيـايي  اطّالعـات لين سيستم    در اياالت متحده كار بر روي او       1960براي اولين بار در اواسط دهة       
يابي محل دفن زباله در اطراف شـهر   ژوهشي با عنوان مكان  واستا و ناسوات در پ   2002در سال   . )10( آغاز شد 

 )...، ي سـطحي هـا  آب، شـيب زمـين  ، زمين شناسي( ي مهمها شاخصدهي به    و وزن  GISرانسي با استفاده از     
بـه منظـور     نهي مكان به  نيي تع ي برا دي جد ستمي س كي 2004 در سال    الدراندليونلين الدين   . )18( انجام دادند 

 يياي جغراف اطّالعات ستمي س و) AHP( ي سلسله مراتب  لي تحل ندي فرآ گيريكاره   از طريق ب    خاص التي تسه كي
)GIS( ،كردندهئارا  )ورزشي را در شمال غربي تاسماني با ـتسهيالت تفريحي  ، )2001 (گراي و همكاران. )17 

بينـي كـرده و    ت احتمـالي مـورد نيـاز را پـيش     مورد بررسي قرار داد و از اين طريـق تـسهيال  GIS  استفاده از
در طرح پژوهـشي    . )19(  نمودند مشخّصتسهيالتي كه بايد تعطيل مي گرديد يا تغيير كاربري داده مي شد را              

چنـد شـهر در انگلـيس     GIS انجام گرديد با استفاده از) 2006(  شركت اشلي گودفريبه وسيلةكه در انگليس 
ـ      آوري  جمـع ي مورد مطالعه    ها  ورزشي محل  مورد فضاهاي تفريحي  ي در   اطّالعاتبررسي گرديد و     ه  شـد كـه ب

ي هـا   ارگانبه وسيلةي اين فضاها كه ها  گرديد و نيز استاندارد   مشخّص ت اين فضاها  ت و كيفي  ي كم ، آن ةوسيل
ي مناسب بـراي سـاخت فـضاهاي جديـد بـر اسـاس              ها   بررسي گرديد و نيز استاندارد     ،مختلف اعالم شده بود   

 . )19( ي محلي مورد بررسي قرار گرفتها نياز
گزيني مراكز خـدمات    الگوي مناسب مكان   ةارائ« دكتري خود با عنوان      ةنام  در پايان ) 1376( ارگپرهيز  

ـ      توانمندي،  GIS نموده است كه     مشخّص» اس شهري   آي  ها و جي    شهري با تحقيق در مدل     هـاي    تهـا و قابلي
هـاي   سازي و نمـايش داده     مدل،  تحليل،  ادغام،  كنترل،  به روزكردن  ازيابيب،  ذخيره،  آوري  اي در جمع    العاده  فوق

ـ   توانـد متغي    جغرافيايي بـه صـور گونـاگون دارد و مـي           رهـاي كم     د و بـا ابعـاد گـسترده را در          ي و كيفـي متعـد
  . )2(  شهري دخالت دهدمديريتها و  گيري تصميم
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 نيـز رضـوي و همكـاران       ي در ورزش در ايران     جغرافياي اطّالعات استفاده از فناوري سيستم      در زمينة   
 مـديريت در  ) GIS(  جغرافيايي اطّالعات ةهاي نوين سامان  هاي فناوري در تحقيقي تحت عنوان راهبرد    ) 1385(

 در تربيت بدني و فوائد آن       GISها و كاربرد سيستم     هاي ورزشي به قابليت   پارچه امكانات و پتانسيل    جامع و يك  
بـه  ) GIS(  مكاني اطّالعات ةبا استفاده از فناوري سامان    ) 1385( چنين رضوي و همكاران   هم. )5( اشاره نمودند 

. )6( ي ورزشـي شـهر تبريـز پرداختنـد        هـا   تجهيـزات و پتانـسيل    ،   كارا و بهينه امكانات    مديريتبحث در مورد    
زريباف و  . )4( داخت به بررسي اماكن روباز و سرپوشيده استان گلستان پر         GISبا استفاده از    ) 1386( نيا رحماني

 براي شناسايي مناطق مناسب جهـت احـداث امـاكن    GISدر پژوهشي به استفاده از سيستم     ) 1387( مجتهدي
گزينـي  با شناسايي معيارهاي مهم مكان    ) 1387( هنري و همكاران  . )10(  تهران پرداختند  6 ةورزشي در منطق  

 اطّالعـات و اسـتفاده از سيـستم      ) AHP( اتبـي ها به كمك مدل تحليل سلسله مر       دهي آن اماكن ورزشي و وزن   
بـر روي    ها مدل تحقيق خـود را      آن. هاي ورزشي ارائه نمودند   گزيني سايت مدلي جهت مكان  ) GIS (جغرافيايي

 هاي تحقيق شان نقاطي را كه براي احداث اماكن و فضاهاي ورزشي جديد            بر اساس يافته   شهر بابلسر پياده و   
به تدوين  ) 1387( و همكاران  همچنين در تحقيق ديگري بهمن پور     . )16(  كردند تر هستند را شناسايي   مناسب

 گردشگري ورزشي پايدار و مكان يابي طبيعي فضاهاي         ة يك الگوي مناسب و كاربردي به منظور توسع        ةو ارائ 
  . )1(  استفاده نمودندGIS مكاني اطّالعاتورزشي در شهرستان شاهرود از سيستم 

ساماندهي مكان و اماكن مختلـف ورزشـي و اسـتفاده           ،  به دسترسي عادالنه به زمين     توجهبنابراين با     
ه  و از سوي ديگـر بـا         باشد  مي پايدار   عةي اساسي توس  ها  فهلّؤها يكي از م    بهينه از آن   بـه نقـش و كـاربرد        توجـ 

مناسب بـراي  هاي  و استفاده گسترده از اين سيستم در شناسايي مناطق و مكان  ) GIS(  مكاني اطّالعات ةسامان
بـه تحليـل    ) GIS ( جغرافيايي اطّالعاتي ورزشي؛ تحقيق حاضر سعي دارد با استفاده از سيستم           ها  بهره برداري 

در اين پژوهش فضاهاي ورزشي شهر آمل از نظر شعاع كاربردي با            . فضاهاي ورزشي شهر آمل بپردازد     مكاني
GIS   دون بررسي شعاع عملكـردي سـاخته شـده اسـت          يابي شده يا به هر دليلي ب       مكان،  ها   بر اساس استاندرد ،

 . گيرد ميمورد بررسي قرار 
  

  روش تحقيق
اي و   آن به شكل ميداني و نيز مطالعـات كتابخانـه         اطّالعات آوري  جمعتحقيق حاضر از نوع توصيفي است كه        

  . تحليل مطالعات بوده است
   آماريةجامعه و نمون

 بـه  جامعـة آمـاري   آمـاري برابـر     ة و نمون  باشد  ميي شهر آمل     فضاهاي ورزش  ةي تحقيق حاضر كلّ   جامعة آماري 
فضاي ورزشي موجود در شهر آمل كه تعدادي به صورت دولتي و تعدادي نيز بـه                 68. صورت تمام شمار است   
  . اند مورد بررسي قرار گرفته، شود ميصورت خصوصي اداره 
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  اطّالعاتروش گردآوري 
  : گرديدآوري جمعورت  مورد نياز اين تحقيق به دوصاطّالعات 
ي ها نقشه(  مكاني شاملاطّالعاتي مورد نياز كه به دو صورت        ها  مرور اسناد و دريافت نقشه    ،  اي  كتابخانه -1 

 غير مكاني و توصيفي شـامل اسـتفاده از          اّطالعاتو  )  و تصاوير ماهواره اي    2000/1شهري موجود در مقياس     
ني و هـالل  نـشا  آتـش ، شـهرداري ، سپاه، آموزش و پرورش، نيها و ادارات تربيت بد    مدارك موجود در سازمان   
 .  گرديدآوري جمع احمر شهر آمل بوده است،

طـول و عـرض     ( ت جغرافيايي  موقعيGPS هاي مورد مطالعه با استفاده از دستگاه          ميداني؛ با حضوردر مكان    -2
 . فضاي ورزشي موجود در شهر آمل ثبت گرديد 68) جغرافيايي مكان مورد نظر

 با كدهاي منحصر بـه      اطّالعاتويرايش و ساماندهي    ،  مديريت آمده وارد كامپيوتر گشته و       به دست  اطّالعات 
 با اسـتفاده از توابـع و   اطّالعات تجزيه و تحليل Arc-GIS محيط نرم افزار    وسيلة ه  فرد انجام شده و در نهايت ب      

  . جام پذيرفتي جعرافيايي اناطّالعاتي تحليلي موجود در سيستم ها الگوريتم
  اطّالعاتي تجزيه و تحليل ها روش

. ي مورد نظر تهيه و مورد ويرايش قرار گرفتنـد ها  نقشهAuto desk mapدر محيط ، اطّالعاتبعد از سازماندهي  
ي ها  دادهبه منظور تعريف توپولوژي وارد شدند و سپس          Arc/infoافزار   ي در محيط نرم   ها  در مرحله بعدي نقشه   

بـه صـورت   ،  جغرافيـايي اطّالعـات ي سيـستم   ها  دادهبدين ترتيب پايگاه    . ي شدند اطّالعاتايگاه  توصيفي وارد پ  
 اطّالعات،  ياطّالعاتبعد تكميل بانك    .  ذخيره سازي شدند   GISي  اطّالعاتي مختلف در بانك     اطّالعاتي  ها  اليه

 موجود منطقه   ، وضعيت يل شده تجزيه و تحل   ها  داده،  GISمكاني و غير مكاني تركيب شده و با استفاده از توابع            
يابي  مكان،  GISي موجود در محيط     ها  ارزيابي گشته و در صورت نياز فضاهاي ورزشي جديد نيز از طريق مدل            

  . ي جديد صورت گرفته استها  از اين سيستم به صورت نقشهاطّالعاتانجام گرفته و خروجي 
  ي تعيين شده جهت احداث فضاهاي ورزشيها استاندارد

ط ي  هـا   سـالن ،  )متـر 1000بـاالي   ( ي بـزرگ  ها  سالن: شوند  ميبه سه قسمت تقسيم      ي ورزشي اه  سالن متوسـ   
ا در اين تحقيق كليه فـضاهاي ورزشـي   ام ؛)12، 7( ) متر500كمتر از ( ي كوچكها و سالن)  متر1000تا 500(

فـضاهاي  . باشد  مي. . .و استخر،  استاديوم،  ها  مورد بررسي قرار گرفت كه شامل همه مركز ورزشي اعم از سالن           
 3000ي ورزشي هستند كه در اين تحقيق اين نوع فضاها بـاالي             ها   و مجتمع  ها  ورزشي بزرگ همان استاديوم   

. انـد   داشـته  متـر مـساحت      500اند كه زير     يي بوده ها  فضاهاي كوچك در اين تحقيق سالن     . وسعت داشتند  متر
  تا 500اند كه در اين تحقيق بين        يي بوده ها   سالن ،باشند  مي ها   و استاديوم  ها   كه غير از مجتمع    متوسطفضاهاي  

انـد جـزء     ولي چون مجتمع يا استاديوم نبوده؛ي بزرگ باشند ها   جزء سالن  ها  متر بوده اند شايد اين سالن      3000
اسـتاندارد الزم   . اند  قرار داده شده   متوسطاند و در زمره فضاهاي ورزشي        فضاهاي ورزشي بزرگ محاسبه نشده    

 متر در   500متر و فضاهاي كوچك      1000 متوسطفضاهاي  ،  متر 2000 شعاع عملكردي فضاهاي بزرگ      براي
  . )12، 7( نظر گرفته شده است
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  ي تحقيق ها يافته
 جغرافيـايي در ذيـل آمـده اسـت كـه بـه              اطّالعاتي خام در سيستم     ها  داده آمده از تلفيق     به دست ي  ها  نقشه

  . بررسي آن خواهيم پرداخت

    
  شعاع كاربري فضاهاي ورزشي متوسط) 2نقشه شعاع كاربري فضاهاي ورزشي بزرگ) 1شه نق

  
 كـه مـساحت     دهـد   ميرا نشان   ) ها  ي ورزشي و استاديوم   ها  مجتمع ( فضاي ورزشي بزرگ   8اين نقشه     
 هـا و   استاديوم(  حاكي از آن است كه فضاهاي ورزشي بزرگ        ،استانداردها.  متر است  3000 بيش از    ،ها همه آن 
تـا امكـان دسترسـي همـه        ) 12،  7 (متر از هم فاصـله داشـته باشـند        2000بايستي) ي بزرگ ورزشي  ها  مجتمع

هـاي    اين فضاها دربرخي قـسمت     شود  ميا همان طور كه در نقشه ديده         ام ؛شهروندان به آن وجود داشته باشد     
ت هر  شهر متمركز بوده و در قسمت انتهايي غربي و شرقي شهر و كمي از مناطق جنـوبي شـ                   خـارج از    جمعيـ 

  . متر قرار دارد2000شعاع 
متر بوده و به صـورت مجتمـع يـا     500ي باالي ها كه سالن  فضاي ورزشي است  13اين نقشه شامل      

 تـا   500 بين   ها  كه مساحت آن  . اند  بررسي شده  متوسطاين فضاها در گروه فضاهاي ورزشي       . اند استاديوم نبوده 
ط  از آن است كه فضاهاي ورزشي         حاكي ،استانداردها.  متر است  3000 ـ  متوسـ متـر از هـم فاصـله        1000 د باي

ا همان طور كـه در نقـشه         ام ؛تا امكان دسترسي همه شهروندان به آن وجود داشته باشد         ) 12،  7 (داشته باشند 
هاي شهر متمركز بوده و در برخي نقاط شهر مـردم خـارج از شـعاع            اين فضاها در برخي قسمت     ،شود  ميديده  
  . دارند قرار ترم 1000
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  شعاع كاربري فضاهاي ورزشي كوچك) 3نقشه 

  
.  متـر اسـت  500زيـر   يي با مساحتها  كه سالندهد مي فضاي ورزشي كوچك را نشان      47اين نقشه     

تا ) 12،  7( متر از هم فاصله داشته باشند      500 د حاكي از آن است كه فضاهاي ورزشي كوچك باي         ،استانداردها
 اين فـضاها    شود  ميا همان طور كه در نقشه ديده         ام ؛ شهروندان به آن وجود داشته باشد      امكان دسترسي همه  

ه بـا  . متر قرار دارند 500در برخي قسمتهاي شهر متمركز بوده و در برخي نقاط شهر مردم خارج از شعاع               توجـ 
از نقاط شهر مردم    در بسياري   . به دو نقشه در فضاهاي ورزشي كوچك پراكندگي بسيار نامناسب تر بوده است            

  . ند از اين فضاها استفاده نمايندتوان ميبه سهولت ن
  

  گيري بحث و نتيجه
تـرين آن    تحقيق حاضر به دنبال بررسي فضاهاي ورزشي شهر آمل از نظر رعايـت چنـد اسـتاندارد كـه مهـم                    

ي ها  استاندارد. باشد  يم،  بوده است ) GIS ( جغرافيايي اطّالعاتها با سيستم     استاندارد مرتبط با شعاع عملكرد آن     
بـه  )  امكانات و تجهيـزات    ةتوسع( ي توسعه ورزش كشور   مربوط به شعاع عملكرد از مطالعات تفضيلي مركز ملّ        

ط ،  )ع متر مرب  3000باالي  (  قسمت بزرگ  3در اين تحقيق فضاهاي ورزشي به       .  آمده است  دست بـين  ( متوسـ
شـعاع  . انـد   تقسيم شـده   ) كاربري توپي ندارند   كه عموماً ع   متر مرب  500زير  (  و كوچك  )ع متر مرب  3000 تا   500

ط فـضاهاي ورزشـي     ،   متر 2000كاربري براي فضاهاي ورزشي بزرگ       فـضاهاي ورزشـي     متـر و  1000 متوسـ
  . )12(  متر در نظر گرفته شده است500كوچك 
 و ي ورزشـي  هـا    مجتمـع  شهر آمل از نظر تعداد فضاهاي ورزشي بزرگ كه عموماً         ) 1( بر اساس نقشه    
هـا و شـعاع    دچاركمبود نيست و نـسبت تـراكم آن  ،  متر است3000 بيش از    ها   و مساحت آن   باشد  مياستاديوم  

هـاي انتهـايي      در اين شهر بهتر بوده اسـت؛ فقـط مـردم بخـش             متوسطدسترسي از فضاي ورزشي كوچك و       
 متـر  2000شـعاع  ترين نقاط شهر از اين دسترسـي بـا تناسـب     شرقي شهر و درنقاط كوچكي در غربي   قسمت  



 88 پاييز و زمستان/شماره دهم/ سال پنجم/ نامة مديريت ورزشي و رفتارحركتي   پژوهش 78

 

در بحث مربوط به فضاهاي ورزشي بزرگ مشكل كمبود فضاي ورزشي در اين شـهر وجـود                 . برخوردار نيستند 
  . شود ميتر به اين مراكز  بلكه توزيع ناعادالنه اين فضا باعث دسترسي مشكل ؛ندارد

هر قـرار    شهر آمل بيشتر در نواحي مركـزي شـ         متوسطفضاهاي ورزشي   ) 2( همچنين بر اساس نقشه     
، ايي را كه در جنوبي ترين فضاي ورزشي شهر و در آخرين نقطه شـهري اسـت               دارند و اگر استخر احداث شده     

ـ       جدا نماييم؛ درقسمت  ،  داند  ميكه هنوز شهرداري آن را در محدوده شهري ن         ه هاي جنوبي شهر كه منطقه مرفّ
. وجود نـدارد  ،  باشد  ميع   متر مرب  3000  تا 500 كه داراي مساحتي بين      متوسط فضاي ورزشي    باشد  ميشهر نيز   

شرق و غرب نيز در نقاط انتهايي شهر مردم از دسترسي آسان            ،   در در هر سه جهت شمال      دهد  مينقشه نشان   
بلكـه ايـن    ؛باشـد  مـي  نيز شهر دچار كمبـود فـضا ن      متوسطدر بحث فضاهاي ورزشي     . به اين فضاها محرومند   

براي شـهروندان، مـشكل     ي ورزشي   ها  فعاليتسترسي دشوار جهت انجام     ت د  به علّ  زيراكه ؛برابراستتوزيع، نا 
  . نمايد ميايجاد 

 متـر و غيـر كـاربري تـوپي          500فضاهاي ورزشي كوچك كه زيـر       ) 3( از سوي ديگر بر اساس نقشه       
ط ي اصلي شهر قرار گرفته و مقايسه بـا فـضاهاي ورزشـي بـزرگ و                 ها  هستند عموما در اطراف خيابان     متوسـ 

ي اصلي است كه ايـاب و  ها ت آن قرار گرفتن در خيابانمناسبي از نظر شعاع دسترسي ندارند و تنها مزي   توزيع  
در بحث  .  از جهت تعداد نيز جوابگوي نياز شهر نيست        ها  اين فضا . سازد  ميذهاب را از اين نظر به آساني ميسر         

هر نباشد و هـم توزيـع آن ناعادالنـه      هم تعداد فضاها به اندازه نياز ش       رسد  ميفضاهاي ورزشي كوچك به نظر      
 هـا   اكثر اين فضاها در نقاط مركزي شهر و در حاشـيه خيابـان            ،  شود  ميطور كه در نقشه مشاهده       همان. باشد
 ؛باشـد   مينكته مثبتي در جهت دسترسي آسان شهروندان به اماكن ورزشي            سيس شده است كه اين موضوع     تأ

فراد ممكن است شهروندان به راحتـي بـه ايـن فـضاها دسترسـي               ولي باز هم به دليل دوري از محل زندگي ا         
  . نداشته باشند

 اطّالعـات در اين تحقيق براي دستيابي به شعاع عملكـرد فـضاهاي ورزشـي شـهر آمـل از سيـستم                       
نتايج كاربري و مفيدي را براي احداث فضاهاي ورزشـي جديـد در شـهر               ،  استفاده شده است  ) GIS (جغرافيايي

 يابي فـضاهاي ورزشـي بـا اسـتفاده از      مكان«تحت عنوان   )1381( قادري كه با نتايج تحقيق   . تارائه نموده اس  
GIS« باشد مي جغرافيايي همسو اطّالعات در موفق آميز بودن استفاده از سيستم .  

گزينـي و تحليـل      جغرافيـايي در مكـان     اطّالعـات همچنين نتايج اين تحقيق از مناسب بودن سيستم           
، )2006 (اشـلي گـودفري   ،  )2001 ( اماكن ورزشي با نتـايج تحقيقـات گـراي و همكـاران            مكاني مناسب براي  
، )1387( زريبـاف و مجتهـدي    ،  )1387( هنـري و همكـاران    ،  )1386( نيـا  رحماني،  )1385( رضوي و همكاران  

هـاي ورزشـي بـه عنـوان يكـي          كـاربري . )16،  10،  6،  5،  4،  1( همخواني دارد ) 1387( و همكاران  بهمن پور 
يـابي بهينـه باعـث بـروز        هـا وجـود دارد در نتيجـه عـدم مكـان            هايي كه بيشترين تقاضا نسبت به آن      بريكار

صرف ،  صرف انرژي براي حمل و نقل     ،  مشكالت زيادي از قبيل افزايش نياز به مسافرت با طي مسافت بيشتر           
ريـزي  ت مهـم در برنامـه  هاي صحيح از ضروريايابي به مكان  توجهلذا  . شودمي. .،  وقت و خستگي ورزشكاران   

. تـرين وظـايف مـديران ارشـد اسـت          گيري يكـي از مهـم       بدون ترديد تصميم  . )16 (براي اماكن ورزشي است   
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از . توان از رخ دادن اشتباه جلوگيري نمـود         مي،   بيشتري انجام شود   ةگيري مطالع   بنابراين اگر در جريان تصميم    
هـاي    تامين نياز و خواسـته    ،  و فضاهاي ورزشي   اث اماكن گذاري و صرف منابع در احد       آنجا كه هدف از سرمايه    

هـاي سـالمت و    ترين پروژه  مهمهاي اماكن ورزشي در زمرة      اي پروژه باشد و طراحي و اجر      همه شهروندان مي  
،  جغرافيـايي اطّالعـات سيـستم    با بكـارگيري از توان ميت زندگي در هر شهر قرار دارند؛ بنابر اين    كيفي ةتوسع

والن و  ؤمـس ،  ب ترين مكان را براي احداث فـضاهاي ورزشـي جديـد در شـهر را بـه مـديران                   بهترين و مناس  
 .  به شعاع عملكردي آن و توزيع عادالنه ارائه نمودتوجهگذاران بخش خصوصي با  سرمايه

  : زير را ارئه نمودپيشنهادات به نتايج تحقيق توجهنهايتا نيز با 
كيـد داشـته    أي مكان يابي فضاهاي ورزشـي ت      ها   استاندارد ةييت كلّ يان احداث فضاهاي ورزشي بر رعا     متولّ -1

  .  تحميل نمايدها به آن  زيرا عدم رعايت هر كدام از اين موارد ممكن است هزينه هنگفتي را؛باشند
ت بيـشتري   دقّ)  متر 500شعاع  ( سيس فضاهاي ورزشي كوچك در نقاط مختلف      تأ  براي دادن پروانه جهت    -2

  . اعمال شود
سـيس فـضاي    أز ت  مجـو  ،ي الزم را ننموده باشـند     ها  بررسيارات تربيت بدني تا در مورد مكان مورد نظر          اد -3

  . ورزشي را صادر ننمايند
يان اطـراف بـراي     ي ايـن نـواحي و روسـتا        مردم و فضاي ورزشي بيشتري احداث شود       ، شهر آمل  ةدر حاشي  -4

معـضالت  ، تا عالوه بركاهش هزينـه ايـاب و ذهـاب     ،  استفاده از امكانات ورزشي به مركز شهر مراجعه ننمايند        
  . مرتبط با ترافيك نيز كاهش يابد

  
  منابع 

يـابي فـضاهاي      الگوي مكان  ةارائ. 1387بهرنگ؛  ،  سالجقه،  آرش،  يوسفي،  هومن؛ ايمري بهروز  ،  بهمن پور . 1
مقـاالت  چكيـده   . )شهرستان شـاهرود  : مطالعه موردي (  گردشگري ورزشي پايدار   ةطبيعي به منظور توسع   

آكـادمي  ،  تهران،  ساله جمهوري اسالمي ايران   20انداز   كيد بر سند چشم    ورزشي با تأ   مديريتهمايش ملي   
  . ي المپيكملّ

هـاي    گزيني مراكز خـدمات شـهري بـا تحقيـق در مـدل             ارائه الگوي مناسب مكان   ،  1376 ؛اكبر،  پرهيزكار. 2
 . س دانشگاه تربيت مدر علوم انسانيةدانشكد.  دكتريةنام پايان. اس شهري آي جي

 . آمل، انتشارات دانشگاه شمال. GIS و مفاهيم پايه Arc GISخود آموز . 1385اميد؛ ، تي تي دژ. 3
ـ    اطّالعاتايجاد بانك   . 1386بهمن؛  ،  رحماني نيا . 4 ق از فـضاهاي سرپوشـيده و روبـاز ورزشـي            مستند و موثّ

 . ستان گلستان كل تربيت بدني اةادار، طرح تحقيقاتي. استان گلستان
ي نـوين   هـا   راهبردهـاي فنـاوري   . 1386ده ام ايمن؛  سي،  ؛ رضوي دمحم،  رحمانيدحسين؛  سيد محم ،  رضوي. 5

. هـاي ورزشـي     جامع و يكپارچه امكانـات و پتانـسيل        مديريتدر  ) GIS(  مكان مرجع  اطّالعاتي  ها  سامانه
 . بابلسر،  ورزش مازندرانها  همايش چالش و فرصتتچكيده مقاال



 88 پاييز و زمستان/شماره دهم/ سال پنجم/ نامة مديريت ورزشي و رفتارحركتي   پژوهش 80

 

تجهيـزات و  ، ي امكانات كارا و بهينه  مديريت. ام ايمن ،   رضوي ;محمد،   رحماني ;سيد محمد حسين  ،  رضوي .6
پنجمـين  . )GIS ( مكـاني  اطّالعـات هاي ورزشي شهر تبريز با اسـتفاده از فنـاوري نـوين سـامانه               پتانسيل

  . تبريز، همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي
.  پايدار و مـشاركت مردمـي در توسـعه فـضاهاي ورزش شـهري              ةتوسع. 1387دحسين؛  سيد محم ،  رضوي. 7

، )هـا   چاشـها و فرصـت    (  فضاهاي ورزشي شهر تهـران     ةگذاري براي توسع   چكيده مقاالت همايش سرمايه   
  . تهران

مطالعه (   GIS  ارائه الگويي مناسب براي مكانيابي مدارس ابتدائي با استفاده از           . 1383عبدالحميد؛،  روشن نژاد . 8
 .  علوم زمينةدانشكد، دانشگاه شهيد بهشتي،  كارشناسي ارشدةنام پايان. )وردي شهرستان باغملكم

سيس مكانهاي  هاي بالقوه امكانات شهري براي تأ      تبررسي اولوي . 1387مجيد؛  ،  مهدي؛ معتمدي ،  باف زري. 9
 ةگـذاري بـراي توسـع      چكيده مقاالت همايش سرمايه   . گيري چند معياره   ورزشي با استفاده از مدل تصميم     

 . تهران، )چاشها و فرصتها( فضاهاي ورزشي شهر تهران
 مكـاني بـراي شناسـايي منـاطق         اطّالعـات استفاده از سامانه    . 1387مجتبي؛  ،  مهدي؛ اسفنديار ،  باف زري. 10

چكيـده مقـاالت همـايش      . هاي ورزشي با اسـتفاده از تحليـل سلـسله مراتبـي            مناسب براي احداث مكان   
 . تهران، )ها ها و فرصت شلچا(  فضاهاي ورزشي شهر تهرانةي براي توسعگذار سرمايه

مجموعه مقاالت اولين . يابي فضاهاي ورزشي در شهر    پايدار شهري و مكان    ةتوسع. 1381عمران؛  ،  قادري. 11
  . ي المپيك ملّة پايدار؛ كميتةمحيط زيست و توسع، سمينار ورزش

مركـز  ،  سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران     . 1384 هيزات؛ امكانات و تج   ةمطالعات تفضيلي توسع  . 12
 . انتشارات سيب سبز،  ورزش كشورةي توسعملّ

شـهرداري  . مطالعات طرح تفصيلي طـرح جـامع شـهر آمـل    . 1386مهندسين مشاور و پژوهش و عمران؛    . 13
 . آمل

ـ     مكان. 1378ارژنگ؛ ، مولوي. 14 سيـستم   دمي بـا اسـتفاده از  ات آفنـ گزيني يك لـشگر نمونـه در يـك عملي
 كارشناسي ارشـد دانـشگاه      ةنام پايان. )منطقه زاويه : مطالعه موردي (  جغرافيايي و سنجش از دور     اطّالعات

علوم انسانيةدانشكد، ستربيت مدر  . 
 .  نوزدهم؛ تهرانةشمار، سال چهارم، ي ترافيكها تازه.  چيستGIS؛ 1382شمس؛ ، نوبخت. 15
يـابي  ي مهم در مكـان    ها  شاخصشناسايي  . 1387سعيد؛  ،  علي رضا؛ نظري عدلي   ،  يحبيب؛ احمد ،  هنري. 16

گزينـي    به منظور مكـان    GISدر محيط   ) AHP( سازي الگوريتم تحليل سلسله مراتبي     اماكن ورزشي و پياده   
سـاله   20انـداز    كيد بر سـند چـشم      ورزشي با تأ   مديريتي  چكيده مقاالت همايش ملّ   . بهينه اماكن ورزشي  

  . ي المپيكآكادمي ملّ، تهران، ي اسالمي ايرانجمهور
17. Neiln Eldin and K. A. Eldrandaly, A computer-aided system for site selection of major capital investment, 

international conference e-design in architecture Dhahran, Saudi Arabia, december 2004. 
18. Vastava, shri and nathawat, selection of potential waste disposal sites around Ranchi urban complex using 

remote sensing and GIS techniques, urban planning, map Asia conference 2003. 
19. www.development.tas.gov. 


