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  بررسی معیارهاي مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهري 

  4، دکتر امید تی تی دژ3ضا برومنددکتر محمدر ،2، دکتر سید محمد حسین رضوي1عادله عظیمی دالرستاقی

 چکیده

از جمله مباحثی است  ،رسان در سطح شهر به عنوان یکی از مراکز خدمات ،اماکن و فضاهاي ورزشی شگزین مقوله هدف:مقدمه و 

مکان  ممه معیارهاي بررسیهدف از پژوهش حاضر در همین راستا  .داردسعادت هر جامعه اي اهمیت و  توسعه سالمت، فرایندکه در 

 . استجغرافیا و برنامه ریزي شهري سراسر کشور تادان از دیدگاه اس ،طراحی و ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی شهري در یابی

صورت ه بآن آوري اطالعات یابی است که جمعتوصیفی و از نوع زمینه ،روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش :روش شناسی

هیات علمی دانشگاه هاي دولتی سراسر کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزي  اعضايشامل کلیه  ،جامعه آماري تحقیقمیدانی است. 

به استاد  52مورگان مجموعا نمونه  حجم تعیین که از این میان بر اساس جدول،نفر  62به تعداد شهري با مرتبه علمی استادیار و باالتر 

پس از تایید  که استمحقق ساخته  پرسشنامه جمع آوري داده هاابزار شدند.  عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب صورت تصادفی به

صورت آنالین به به  با توزیع آن در میان نمونه تحقیقده و ، به دست آم85/0به میزان  روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ

توصیفی مانند  -ي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماريهمچنین برا ها جمع آوري گردید.داده ،مربوط تاداننیکی اسوپست الکتر

استفاده  تک نمونه اي tکلموگراف اسمیرنوف و آزمون هايمیانگین و انحراف استاندارد و درآمار استنباطی از  حداقل، حداکثر، فراوانی،

 شده است. 

جغرافیا و برنامه  تادانکه از دیدگاه اسمی دهدنشان  )≥05/0pدر سطح معناداري ( تک نمونه اي، tآزموناز  حاصلنتایج  یافته ها:

امکانات موجود در خصوص خدمات تمامی شاخص هاي مکان یابی مورد بررسی در این تحقیق که شامل شهري سراسر کشور،  ریزي

مکان یابی جهت ، در است و آب و هوا تراکم و شعاع عملکردي ،موقعیت و مشخصات زمین، سازگاري و ناسازگاري کاربري ها ،شهري

 .مهم و تاثیر گذار هستند طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهري

به ویژه  ،نسبت به بسیاري از عوامل و متغیرهاد می بای ،با توجه به هزینه زیاد ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی بحث و نتیجه گیري:

و توسعه بیشتر اماکن و  تر ، توزیع عادالنهسی ساده ترت پذیرد تا امکان دستردقت الزم و کافی صور ،گونه فضاهاح اینمکان یابی صحی

  فضاهاي ورزشی در آینده فراهم گردد.

  

  جغرافیا و برنامه ریزي شهري، مکان یابی، اماکن ورزشی واژه هاي کلیدي:

 
 

 

 Email: azimi.adeleh@yahoo.com                                   مسئول مقاله)          (،آمل، ایراندانشگاه شمال ،د مدیریت ورزشی. کارشناس ارش 1

  ، بابلسر، ایراندانشگاه مازندران ،. دانشیار مدیریت ورزشی 2

  ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی ،. استادیار مدیریت ورزشی 3

  ،آمل، ایراندانشگاه شمال ،ر عمران. استادیا 4
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  مقدمه: 

ها کاربريام در استقرار کاربري هاي عمومی در بسیاري از شهرها به دالیلی چون تراکم باالي جمعیتی، عدم انتظ

این  .نیستندقادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  ،و عدم توجه به شعاع دسترسی و آستانه هاي جمعیتی

از نمود بیشتري  ،ي روز افزون همراه هستندهاموضوع در شهرهاي بزرگ و بویژه براي کاربري هایی که با تقاضا

، )2به شمار می روند( مسکونیاي از فضاهاي اجتماعی که گونه  فضاهاي ورزشی). در این میان 1برخوردار است(

حضور  به واسطه عملکردهایی همچون هستند که براي سالمتی افراد جامعه عمومییکی از کاربري هاي مهم 

هم زمان و متراکم جمعیت پر شمار انسانی، تحرك، گذران اوقات فراغت و تفریح اهالی شهرهاي بزرگ و کالن 

مالقات ه چهره، انجام مسابقات و رقابت هاي ورزشی بین گروه هاي جمعیتی، برگزاري شهرها، ارتباط چهره ب

نسبت به سایر خدمات شهري از  و گردهمایی هاي غیر ورزشی با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی،  هاي شبانه

 ).3(اهمیت قابل توجهی برخوردارند

ال عدم برنامه ریزي و مدیریت جامع در نظام به علت رشد سریع شهرنشینی و متقاب ،در سال هاي اخیر     

 نیز همچون دیگر خدمات شهري با مسائل و مشکالت عدیده اي رو به رو شده اماکن و فضاهاي ورزشی ،شهري

اند که بیشتر ناشی از توزیع ناموزون و نامتناسب، عدم مکان یابی بهینه و عدم پیش بینی فضاهاي مناسب براي 

بهبود این وضعیت، مسئولیت برنامه ریزان شهري را سنگین تر و آنان را  .)4(ستهرها این کاربري ها در سطح ش

مکان یابی صحیح و بهینه کاربري هاي  ؛زیرا،به پاسخ دادن (پاسخ اندیشمندانه) به ناسازگاري ها ملزم نموده است

سیاري از مسائل و بمی تواند در جهت حل که ، )5(متناسب با اصول و قواعد برنامه ریزي شهري ،گوناگون

همواره مورد توجه علماي جغرافیا و  ،)6(کارا و موثر باشدمشکالت کاربري زمین شهري (خدماتی، ترافیکی و ...) 

بر اساس رسالتی که در زمینه تغییرات فضایی و مکانی حاکم بر  این گروه از افراد است. برنامه ریزي شهري بوده

یات مکان یابی در راستاي حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هزینه ها همواره در تکوین نظر ،دارندپدیده ها 

این تخصیص با توجه به رتبه و اندازه فیزیکی شهرها، داراي  .)23در استفاده از زمین شهري سهیم بوده اند(

اهمیت به سزایی است، به طوري که هر چه قدر شهر بزرگ تر باشد وضعیت تخصیص کاربري ها و فضاهاي 

 ). 6رد نیاز شهري پیچیده تر می گردد(مو

امروزه عالوه بر دیدگاه هاي اقتصادي (حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هزینه ها) که در  ،بنابراین     

استفاده از زمین شهري باید مورد توجه قرار گیرند، به دلیل پیچیدگی نیازهاي بشري و به تبع آن، پیچیدگی روز 

یستم هاي) شهري، بدون داشتن نگرش نظام مند و تعریف معیارهاي دقیق، استفاده از زمین افزون نظام هاي (س

در همین ). 8شهري و مکان یابی فعالیت ها بر اساس آن، پاسخگویی مناسب به این نیازها مقدور نخواهد بود(

ست، در این میان تعادل راستا یکی از مهمترین کارکردها در شهرهاي امروزي در قالب خدمات رسانی نمود یافته ا

بین مراکز خدمات رسان و افراد با حوزه هاي بهره مند از خدمات، از ویژگی ها و عناصر مهم به شمار می آیند که 

در واقع شریان هاي حیاتی یک شهر محسوب می گردند که از لحاظ پراکندگی باید به نحوي باشند که حداقل 

 ). 9ه داشته باشد(هزینه را براي استفاده کنندگان به همرا

فضاهاي شهري تابع هدف هاي انسانی و فعالیت هاي جمعی بوده و مجموعه شهري ابزاري براي ارتقاي      

روح تفکر جمعی، همکاري، تفاهم و ارتباط صمیمانه و ایجاد فضاي ایمن، راحت و با هویت به شمار می روند. از 

مت جسم و روح شهروندان است در برنامه ریزي و ساختار توجه به فضاهاي مورد نیازي که ضامن سال ي،این رو
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فضاهاي ورزشی، یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر هستند، که  .)10شهر ضروري به نظر می رسد(

با در نظر گرفتن افزایش جمعیت و نیاز )، 11سطح در خور توجهی از فضاهاي شهري را به خود اختصاص داده اند(

جایگاه رو به رشدي را در فضاي  ،زش و تفریح، تجهیزات فرهنگی، فراغتی، ورزشی و گردشگريانسان ها به ور

شهري اشغال می کنند، در سازماندهی و استخوان بندي آن سهیم می شوند، سرمایه گذاري هاي کالنی را ناگزیر 

یی اینگونه تجهیزات را می سازند و شیوه مخصوصی را در کاربري گوناگون فضا حاکم می کنند، شیوه اي که جدا

 ).12از محل اقامت و حتی کار کامال اجتناب ناپذیر می سازد(

کالبدي خاصی از سطح شهر، تابع –شهري، در موقعیت فضایی عناصر چنینبدیهی است استقرار  ،بنابراین     

نصر در ، که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردي آن عاستاصول و قواعد مخصوص به خود 

. استقرار )13(همان مکان مشخص خواهد انجامید، در غیر اینصورت چه بسا باعث بروز مشکالتی خواهد شد

اما عناصر شهري ،بسیاري از عناصر شهري و عمدتا انتفاعی بیشتر تابع سازوکارهاي اقتصادي و رقابت آزاد است

اقتصادي بازار واگذار کرد، بلکه الزم است براي عمومی و معموال غیرانتفاعی را نمی توان یکسره به سازوکارهاي 

جبران ناکارآمدي هاي بازار به تصمیم ها و سیاست هاي مبتنی بر منافع عمومی تمسک جست که اماکن و 

 ).14فضاهاي ورزشی از آن جمله اند(

ی و سرگرم – امروزه نهادها و سازمان هاي حرفه اي سالمت همگانی، تربیت بدنی و مراکز تفریحی     

طراحی محالت و اماکن تفریحی و  هشهرسازي در سراسر جهان به دنبال فهم این مطلب هستند که چگون

حاکی از آن است  ،مطالعات متعدد .)12(ورزشی، امکان فعالیت آسان تر و لذت بخش تر مردم را فراهم می آورد

دسترسی مناسب و راحتی به مکان که مردم در صورتی تمایل به انجام فعالیت هاي فیزیکی نشان می دهند که 

در همین زمینه  ).15هاي مخصوص ورزش کردن نظیر، پارك ها، زمین هاي ورزشی و ورزشگاه ها داشته باشند(

با قابلیت  در آمریکا نیز به این نتیجه رسیده است که ایجاد و گسترش مکان هاي مناسب فعالیت CDC موسسه 

). 15درصدي انجام فعالیت و ورزش، دست کم سه بار در هفته شود( 52می تواند باعث افزایش  ،دسترسی مناسب

) به این نتیجه رسیدند که افرادي که دسترسی بهتري به انواع متنوعی از امکانات طبیعی و 2002(2و داناوان 1گیلز

ورزش  دقیقه 30تمایل به  ،درصد بیش تر از آنانی که دسترسی محدودتري به امکانات دارند 43مصنوعی دارند، 

منابعی ") نیز طی دو مطالعه در آمریکا با عنوان2004و همکاران( 3در همین راستا پاول ).16روزانه نشان می دهند(

نشان داده اند که کمبود پارك ها، زمین هاي ورزشی و اماکن و فضاهاي  "براي مشارکت در فعالیت هاي حرکتی

راي فعالیت آن ها محسوب می شود و موجب کاهش ورزشی در اطراف محل سکونت اقشار مختلف مردم مانعی ب

تفریحی چقدر در دسترس است و چقدر تهیه کردن آن آسان  - فعالیت حرکتی می گردد. اینکه تسهیالت ورزشی

 ).17است بر میزان فعالیت بدنی اثر می گذارد(

پروژه هاي مختلف  مدیران و برنامه ریزان دربه وسیله از آنجایی که قسمت مهم تصمیمات اتخاذ شده      

لذا وجود اطالعات دقیق،  ،هستندمربوط آن مدیریتی، عمرانی و محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاص 

مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه آن از موضوعات بسیار اساسی در موفقیت این تصمیمات و اجراي آن 

شهرهاي کشور، استقرار نامناسب فضاهاي در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکالت موجود در  ).18(ستها

 . به نحوي که بسیاري از افراد جامعه به علت عدم دسترسی به آناستورزشی در میان سایر کاربري هاي شهري 
 

1. Giles 
2. Donovan 
3. Paul 
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ها نمی توانند از مکان هاي ورزشی به صورت مطلوب استفاده نمایند که حل آن به برنامه ریزي و مدیریت در 

مکان سنجی نیاز افضاهاي ورزشی و مطالعات پیچیده و اساسی نیازسنجی و  زمینه مکان یابی و ساماندهی

  . )19(دارد

پراکنش فضاهاي ورزشی در سطح شهر و مناطق مختلف آن می تواند در الگوي مطلوب و کارایی عملکردي      

افزایش اختیار و  شهر تاثیر مستقیم داشته باشد. از سوي دیگر، تنوع و توزیع مناسب و کامل کاربري ورزشی باعث

قدرت انتخاب در استفاده از فضاهاي ورزشی می شود و در نتیجه مطلوبیت زندگی در شهر افزایش می یابد. 

بنابراین، توجه به این نکته که فضاهاي ورزشی باید به نحو شایسته اي در سطح شهر مکان یابی گردند، ضروري 

العات علمی و دقیق در مورد تعیین مکان نیاز دارد که بی ساخت فضاهاي جدید ورزشی به مط ).5به نظر می رسد(

بودجه، زمان و انرژي  رفتنهدر به اتالف و  توجهی به این مسئله عالوه بر ناکارآمدي فضاهاي ساخته شده موجب

 از همه مهمتر تاثیر مستقیم بر عملکرد آینده، به ویژه تاثیر منفی بر روي کیفیت برنامه هاي ورزشی و و )20(شده

و لزوم ورزشی به دلیل مشکالت اقتصادي  فضاهايتفریحات سالم خواهد گذاشت. امروزه براي ساخت اماکن و 

عوامل مهم و کلیدي از جمله  در زمان ساخت می بایداماکن گونه ی هرچه بیشتر این توجه به بهره وري و بازده

) و 21اف مطلوب در نظر گرفته شود(معیارهاي ساخت، جانمایی و مکان یابی و همسایگی براي رسیدن به اهد

بر اساس استانداردهاي تعیین شده باشد و نیز مانند هر مکان دیگر با مقررات موجود  دتوزیع فضایی این اماکن بای

مکان یابی بهینه سعی دارد تا با قانونمند کردن شاخص ها و عوامل تاثیر گذار در  ).22مطابقت داشته باشد(

کارهاي منطقی، تصمیم گیران و برنامه ریزان را در انتخاب مکان هاي مناسب براي  تصمیم گیري و ارائه راه

اماکن و  مکان یابیو لزوم توجه به آن ها در با توجه به موارد ذکر شده  ).23انجام فعالیت ها یاري رساند (

طح کشور جهت بررسی وضعیت مکان گزینی اماکن و فضاهاي ورزشی در س تحقیقات متعددي ،ورزشی فضاهاي

اماکن  مکانیتحقیقات مشاهده شده، محققین تنها به توصیف وضعیت  تماماما در  ،است و جهان صورت پذیرفته

 که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد. در سطح یک شهر یا منطقه پرداخته اندو فضاهاي ورزشی 

به بررسی مکان گزینی اماکن ورزشی   ه ايمقالدر  )،1391(و همکاران سلیمیدر بخش تحقیقات داخلی،      

و شاخص هایی همچون قیمت زمین، دشواري تملیک، ارزش کاربري موجود، شرایط  ندشهر اصفهان پرداخت

(خاك، شیب، سطح آب زیرزمینی و...)، سازگاري ها و ناسازگاري ها، انسجام و یکپارچگی، ایمنی،  ژئومورفیک

ت را جهت انتخاب مکان مناسب براي ساخت استخرهاي سرپوشیده در نحوه دسترسی، توزیع عادالنه و جمعی

نیز به بررسی مکان  )،1391(و همکاران یوسفیدر همین زمینه  ).20(ندمنطقه جنوبی شهر اصفهان تعیین نمود

و  ندیابی و تحلیل تناسب فضاي سبز شهري، با در نظر گرفتن اصول اکولوژیک در پارك هاي شهر بیرجند پرداخت

معیارهاي فیزیکی  -1که شامل:  ندین بررسی معیارهایی را در سه گروه جهت مکان یابی بهینه در نظر گرفتدر ا

که خود به دو دسته معیارهاي مکانی (شیب، فاصله از منابع آب) و معیارهاي وضعیتی (فاصله از مناطق مسکونی، 

معیارهاي  - 2مت زمین) تقسیم می شدند فاصله از خیابان هاي اصلی، فاصله از مراکز فرهنگی و آموزسی و قی

  ).24(هستندمعیارهاي اکولوژیکی (غناي لکه اي، ارتباط و پیوستگی لکه ها)  -3جمعیتی (تراکم جمعیت) و 

)، در تحقیقی به بررسی اماکن ورزشی شهر رشت با استفاده از سیستم اطالعات 1390تاجی فایندري(     

مورد یک، دو یا سه  26مکان ورزشی  148که از  می دهدتحقیق نشان  ) پرداخته است. نتایجGISجغرافیایی (

. ن هر سه حریم را رعایت کردندمکا 122و  نتقال نیرو) را رعایت نکردندحریم (رودخانه، لوله هاي گاز و خطوط ا
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تراکم  و همچنین از جنبه هاي مورد نظر را رعایت کردنداز نظر شعاع کاربري تعداد کمی از اماکن، استاندارد 

همچنین ). 13جمعیتی توزیع اماکن ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط نامناسب بودند(

به بررسی نقش مکان گزینی بهینه فضاهاي ورزشی در توزیع عادالنه مراکز ورزشی و توسعه پایدار  )،1389(هنري

ثیرگذار در امر مکان یابی کاربري تاو شهر و ورزش پرداخت و در این تحقیق اقدام به وزن دهی معیارهاي مهم 

هاي ورزشی کرده است. طبق نتایج بدست آمده تراکم جمعیتی بیشترین اهمیت و همجواري کم ترین اهمیت را 

  ). 25(داشتنددر مکان یابی فضاهاي ورزشی 

داري تهران نیز به بررسی ارزیابی و مکان یابی کاربري فضاي سبز منطقه نه شهر )،1388(اکبرپورسراسکانرود     

پرداخت و معیارهایی براي مشخص نمودن زمین هاي مناسب جهت ایجاد پارك شهري تعیین کرده است. در این 

راستا به معیارهایی همچون نزدیکی به مراکز ثقل جمعیتی، مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و نزدیکی به راه هاي 

همچنین  ). 26مانند مراکز صنعتی اشاره شده است( اصلی(شبکه هاي ارتباطی) و دوري از کاربري هاي ناسازگار

تحلیل مکانی فضاهاي ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم ")، در مقاله اي با عنوان 1388رضوي و همکاران(

به این نتیجه رسیدند که پراکندگی اغلب فضاهاي ورزشی کوچک، متوسط و بزرگ شهر  "اطالعات جغرافیایی

. بنابراین در ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی باید نیستدي مطابق با استانداردهاي موجود آمل از نظر شعاع کاربر

از نظر رعایت استانداردهاي تعیین شده براي شعاع کاربري دقت بیشتري به عمل آید تا امکان دسترسی آسان به 

  ).27اینگونه فضاها براي همه شهروندان وجود داشته باشد(

، در منطقه گراگلیاسکو شهر تورین با توجه به میزان )2009( 5و رسکیج 4ی نیز پوگیودر بخش تحقیقات خارج     

آلودگی خاك منطقه، سعی در یافتن بهترین فضاها براي ساخت پارك ها و فضاهاي تفریحی کردند. آن ها در 

خاك با فلزات تحقیق حاضر عالوه بر توجه به مسائل مربوط به ویژگی هاي خاك منطقه و توجه دقیق به آلودگی 

سنگین، معیار تراکم جمعیت را نیز در پژوهش خود مورد توجه قرار داده و مکان یابی ساخت پارك هاي جدید را 

و  6). آه28(بر پایه میزان تراکم جمعیت موجود در منطقه و توجه به عدم آلودگی موجود در خاك انجام دادند

ز و تفریحی در شهر سئول پرداختند. آن ها در این تحقیق نیز به بررسی مکان یابی فضاهاي سب)، 2007( 7جانگ

(فاصله از کاربري هاي موجود فعلی)، توجه به وجود خدمات شهري در منطقه، توجه به  معیارهاي رعایت حریم

نسبت جمعیت با ظرفیت پارك و توجه به نسبت مساحت منطقه به مساحت پارك را در اولویت مکان یابی خود 

نیز، در پژوهشی با عنوان مکان یابی محل دفن زباله در اطراف شهر  )2003( 9و ناسوات 8واستا ).29(دادندقرار 

(زمین شناسی، شیب زمین، آب هاي سطحی  به وزن دهی شاخص هاي مهمی همچون GISرانسی با استفاده از 

مکان دفن زباله، بیان  مدلی براي انتخاب GIS)، در مقاله اي با عنوان 2007( 10دسپوتاکیس ).30(و ...)پرداختند

بنابراین در  ).31داشته مکان انتخابی جهت دفن زباله باید فاصله تا نواحی صنعتی، ورزشی و آموزشی را حفظ کند(

تا با استفاده از ابزار پرسشنامه از نظرات و دیدگاه هاي اساتید مرتبط با امر مکان  استتحقیق حاضر محقق بر آن 

 

4. Poggio 

5. Vrscaj 

6. Oh 

7. Jeong 

8 . vastava 

9 . Nathawat 

10. despotakis 
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معیارها و شاخص هاي مورد نظر در  شناسایید بر اطالعات جمع آوري شده، اقدام به یابی آشنا گردیده و با تاکی

  موضوع مکان گزینی صحیح و بهینه اماکن و فضاهاي ورزشی نماید.

  روش شناسی تحقیق:

ویژگی در نحوه  به لحاظکه  استاهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي  با توجه به ماهیت و ،پژوهش حاضر

گرفته  انجامپیمایشی است که به صورت نظرخواهی و به شکل میدانی  -، از نوع توصیفیالعاتجمع آوري اط

در این تحقیق در دو بخش به جمع آوري اطالعات اقدام شده است. در مرحله اول در زمینه جمع آوري  است.

هاي مرتبط با موضوع و در  اطالعات تئوریک و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه اي، اینترنت، مقاالت و پایان نامه

مورد استفاده در  پرسشنامهاستفاده شده است.  داده هاجهت جمع آوري  ،مرحله بعد از پرسش نامه محقق ساخته

هوا، سازگاري و و شاخص شامل: موقعیت و مشخصات زمین، وضعیت آب  5و  سوال 21حاوي  این تحقیق

که جهت ه بودانات موجود در خصوص خدمات شهري ناسازگاري کاربري ها، تراکم و شعاع عملکردي و امک

فهرستی ، آن هاگیري بندي و نتیجهو جمعو مقاالت متعدد علمی بر اساس مطالعات مبانی نظري  ابتدا آنطراحی 

شناسایی و لیست  ،ندمرتبط با موضوع مکان یابی که به لحاظ مستندات علمی معتبر شاخص هاياز مهم ترین 

طراحی  با طیف پنج ارزشی لیکرت سواالتی ،هر یک از شاخص ها موثر بودنمیزان  براي تعیینسپس و  شده

مجرب در زمینه مکان یابی و تعیین پایایی آن از طریق  استاد 8آن توسط روایی  تاییدگردید که پس از بازبینی و 

قیق شامل کلیه جامعه آماري تح .مورد استفاده قرار گرفتپرسشنامه  ،85/0ضریب آلفاي کرونباخ به میزان 

اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي دولتی سراسر کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري با مرتبه علمی 

 52نمونه مورگان مجموعا  حجم که از این میان بر اساس جدول تعیین استنفر  62استادیار و باالتر به تعداد 

از طریق  الزم به ذکر است پرسشنامه مذکورنتخاب شدند. استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماري تحقیق ا

مربوط ارسال و داده ها جمع آوري گردید.  انادت، به صورت آنالین به پست الکترونیکی اسlime surveyنرم افزار 

استفاده گردید. به منظور تجزیه  spss(ver:20)از نرم افزار براي سازمان دهی و تحلیل داده هاي جمع آوري شده 

فراوانی، ( توصیفی نظیر آمار ازتحلیل اطالعات از دو دسته روش هاي آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.  و

در سطح شد و استفاده ) جهت توصیف متغیرها، گویه ها و شاخص ها حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد

و جهت شناسایی  گردیداستفاده ها بودن دادهبراي تعیین وضعیت طبیعی  KSآماري از تکنیکآمار استنباطی 

داري آزمون کالموگراف اسمیرنف و نرمال بودن داده با توجه به سطح معنی معیارهاي تاثیرگذار در امر مکان یابی

  . استفاده گردیده است تک نمونه اي t هايها از آزمون

  یافته هاي تحقیق:

 46نفر زن و  6 به لحاظ جنسیت مجموع پاسخ دهندگان، اناز میکه  می دهدنتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان 

ن ایپرسشنامه ، پاسخگوي سواالت نفر استاد 4نفر دانشیار و  12ر، نفر استادیا 36لحاظ مرتبه علمی بهنفر مرد و 

) 2و ( )1(هاي شماره  جداولدر به ترتیب  تحقیقآماري  که اطالعات مربوط به جامعه و نمونه هستندتحقیق 

  اده شده است. د نشان
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  اطالعات مربوط به جامعه آماري پژوهش  ):1(شماره جدول

  نام رشته

تعداد 

 اساتید

  زن 

تعداد 

 اساتید

  مرد 

 تعداد

 

  استادیار

 تعداد

  دانشیار 

 تعداد

  استاد  

تعداد کل 

  اساتید

جغرافیا و برنامه 

  ریزي شهري
6  56  39  14  9  62  

  

  پاسخ دهندگان رتبه علمی و جنسیتمضعیت اطالعات مربوط به و :)2(شماره جدول

ارتعداد استادی  نام رشته  تعداد استاد  تعداد دانشیار 

  جغرافیا و برنامه ریزي شهري

36  12  4  

د تعداد اساتی

 زن

تعداد اساتید 

 مرد
دتعداد کل اساتی  

6 46 52 

  

  

 
  جغرافیا و برنامه ریزي شهرير رشته دنام دانشگاه هاي دولتی و فراوانی اساتید هر یک از آن ها ): 1(شماره نمودار

  

که اعضاي هیئت علمی آن ها در رشته جغرافیا و برنامه  نام تمامی دانشگاه هاي دولتی ،)1(نمودار شماره در      

فراوانی تعداد اساتید هر یک از آن ها  به همراه، این تحقیق بوده اند ریزي شهري پاسخگوي سواالت پرسشنامه

با در رشته مذکور دانشگاه تهران اعضاي هیئت علمی ، همانطور که مالحظه می گردد داده شده استنمایش 

  ند.راستاد بیشترین مشارکت را در تحقیق حاضر دا 6فراوانی 
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  شاخص موقعیت و مشخصات زمین  در یابیعوامل مربوط به مکان توصیف  :)3(شماره جدول

  انحراف

  استاندارد 
  ردیف مولفه میانگین 

 1 مورد نظرتناسب آن با پروژه  توجه به ابعاد زمین و 51/4  64/0

 2 از حیث برخورداري از شیب مناسبشرایط زمین توجه به  15/4  72/0

93/0  98/3 
توجه به مشخصات خاك زمین (مانند: توان بالقوه، نفوذ 

 پذیري، مکانیک و پوشش گیاهی خاك)
3 

 4 زمینو ارزش  قیمتتوجه به  94/3  97/0

شـاخص موقعیـت و   بـا  مشاهده مـی شـود، بررسـی گویـه هـاي مـرتبط        )3شماره (طور که در جدول همان      

تناسب آن با پروژه  توجه به ابعاد زمین و عامل با توجه به میانگین هاي بدست آمده نشان داد کهمشخصات زمین 

بـین   دررا  )94/3(گینمیـان  کم تـرین ،زمـین قیمـت و ارزش  توجه به عامل و  )51/4( میانگین بیشترین ،مورد نظر

  .هستنددارا شاخص مذکور  گویه هاي

  شاخص آب و هوا  در یابیعوامل مربوط به مکان توصیف  :)4(شماره جدول

  انحراف

  استاندارد 
  ردیف مولفه میانگین 

94/0  82/3 
 دما و جهت وزش باد (باد غالب) سرعت،توجه به 

 در منطقه مورد نظر
1 

 2 در منطقه مورد نظر یطبیع يندگی و آبراهه هامیزان بارتوجه به  82/3  78/0

 3 توجه به ساعات آفتابی در منطقه مورد نظر 65/3  96/0

شاخص آب و هوا بـا توجـه   ی شود، بررسی گویه هاي مرتبط با مشاهده م) 4شماره (همان طور که در جدول      

هـت وزش بـاد در منطقـه مـورد نظـر و      جدما و  سرعت،توجه به  عاملبه میانگین هاي بدست آمده نشان داد که 

عامـل  و  )82/3(میانگین  بیشتریندر منطقه مورد نظر، هر دو ی طبیع يو آبراهه ها یمیزان بارندگتوجه به عامل 

شـاخص مـذکور دارا    بین گویـه هـاي   ) را در65/3(میانگین  کم ترین ،در منطقه مورد نظر ساعات آفتابیتوجه به 

 بودند.

  شاخص سازگاري و ناسازگاري کاربري ها  در یابیعوامل مربوط به مکان ف توصی ):5(شماره جدول

  انحراف

  استاندارد
  ردیف مولفه میانگین 

86/0  25/4 
دکل هاي فشار و  در جوار کانال هاي فاضالب گیريقرار توجه به عدم 

 قوي
1 

83/0  07/4 
 همجواري با فضاهاي سبز عمومی، مکان هاي گذران اوقات فراغت توجه به

 (زمین هاي بازي شهري) (پارك) و فضاهاي باز
2 

 3 همجواري با بافت هاي مسکونی توجه به 98/3  87/0
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  انحراف

  استاندارد
  ردیف مولفه میانگین 

 4 همجواري با گذرگاه هاي حمل و نقل توجه به 94/3  75/0

 5 همجواري با کاربري هاي آموزشی توجه به 88/3  85/0

 6 ینما)همجواري با موسسات و مراکز فرهنگی (مانند: س توجه به 61/3  91/0

 7  درمانی -همجواري با مراکز بهداشتی توجه به 57/3  09/1

 8  همجواري با مکان هاي مذهبی (مانند: مساجد) توجه به 11/3  14/1

شـاخص سـازگاري و    مشاهده می شـود، بررسـی گویـه هـاي مـرتبط بـا      ) 5شماره (همان طور که در جدول      

کانـال  توجه به عدم هم جواري بـا  عامل بدست آمده نشان داد که  ناسازگاري کاربري ها با توجه به میانگین هاي

توجـه بـه همجـواري بـا مکـان هـاي       عامـل  و ) 25/4( میانگین بیشترین ،دکل هاي فشار قويو  هاي فاضالب

 اند. شاخص مذکور به خود اختصاص داده بین گویه هاي ) را در11/3(میانگین کم ترین،مذهبی

 تراکم و شعاع عملکرديشاخص در یابیمربوط به مکان عوامل توصیف  :)6(شماره جدول

 ردیف مولفه میانگین  انحراف استاندارد

60/0  42/4  
(تناسب  شعاع عملکردي پیرامون محل مورد نظر توجه به

 )ظرفیت اماکن ورزشی جمعیت تحت پوشش وبین 
1 

94/0  00/4  
 تعداد و نوع جمعیت پیرامون محل مورد نظر توجه به

 (تراکم و هرم سنی)
2 

98/0  75/3  3 تراکم ساختمانی پیرامون محل مورد نظر توجه به 

مشاهده می شود، بررسی گویه هـاي مـرتبط بـا شـاخص تـراکم و شـعاع       ) 6شماره (همان طور که در جدول      

 پوشـش و جمعیت تحـت  تناسب بین  توجه به عامل عملکردي با توجه به میانگین هاي بدست آمده نشان داد که

 ،تـراکم سـاختمانی پیرامـون محـل مـورد نظـر       توجه بـه عامل و ) 42/4(میانگین بیشترین ،یظرفیت اماکن ورزش

 شاخص مذکور به خود اختصاص داده اند. بین گویه هاي ) را در75/3(میانگین  ترینکم

 ت شهريامکانات موجود در خصوص خدماشاخص در یابیعوامل مربوط به مکان توصیف  :)7(شماره جدول

انحراف 

 استاندارد
ن میانگی  ردیف مولفه 

57/0  50/4  
ها و  ها، خیابان ارتباطی راه هاي شبکه وجود تسهیالت توجه به

 مردم مختلف اقشار آسان دسترسی براي عمومی نقل و حمل وسایل
1 

80/0  21/4  
گاز و تلفن،  آب، برق، شبکه هاي تاسیساتی مانند امکانات توجه به

 فاضالب
2 

مشاهده می شود، بررسی گویه هاي مرتبط با  شاخص امکانات موجـود در  ) 7شماره (همان طور که در جدول      

 وجـود تسـهیالت   توجـه بـه  عامـل  خصوص خدمات شهري با توجه به میانگین هاي بدست آمده نشـان داد کـه   

توجـه بـه   و عامل ) 50/4(ین میانگ بیشترین ،)عمومی نقل و حمل وسایل ها و ها، خیابان راه(ارتباطی  هايشبکه
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بـین   را در )21/4(میـانگین   کم تـرین ،)گاز و فاضالبتلفن،  آب، برق،( شبکه هاي تاسیساتی مانند امکاناتوجود 

  شاخص مذکور به خود اختصاص داده اند. گویه هاي

  يشهر یساخت اماکن ورزشطراحی و  در یابیمربوط به مکان  توصیف معیارهاي: )8(شماره جدول

  میانگین  شاخص ها  ردیف
انحراف 

  استاندارد
  حداکثر  حداقل

1  
امکانات موجود در خصوص خدمات 

  شهري
35/4 57/0 67/2 00/5  

 00/5 20/3 54/0 08/4 نیزمموقعیت و مشخصات   2

00/5 50/1 78/0 05/4  و شعاع عملکردي تراکم  3  

00/5 78/2 57/0 80/3  هاي کاربر يو ناسازگار يسازگار  4  

00/5 33/2 80/0 76/3  آب و هوا  5  

ـ مربوط به مکـان   شاخص هايمالحظه می گردد در بین  )8(شماره همانطور که در جدول       طراحـی و   در یابی

ــاخت امــاکن ورزشــ   ــات موجــود در خصــوص    شــاخصي، شــهر یس  بیشــترین ،يخــدمات شــهر امکان

، تـراکم  )08/4(ین با میانگینموقعیت و مشخصات زم هاي و بعد از آن شاخص ستا را دارا) 35/4±58/0(میانگین

شـاخص آب  و در نهایت ) 80/3(، سازگاري و ناسازگاري کاربري ها با میانگین)05/4(با میانگینو شعاع عملکردي 

شاخص هاي مذکور به خود اختصاص بین  را درها کم ترین میانگین وبه ترتیب بیشترین  )76/3و هوا با میانگین(

  داده اند.

 اسمیرنوف - روف : آزمون کولموگ)9(جدول

 شاخص ها  ردیف
  اسمیرنوف - آزمون کولموگروف 

z  sig  

  31/0  96/0  امکانات موجود در خصوص خدمات شهري  1

 63/0  74/0 نیزمموقعیت و مشخصات   2

  10/0  20/1  و شعاع عملکردي تراکم  3

  97/0  48/0  هاي کاربر يو ناسازگار يسازگار  4

 47/0  84/0  آب و هوا  5

آمار استنباطی جهت تعیین روش آماري صحیح ابتدا چگونگی توزیع داده ها مورد بررسی قرار داده در بخش      

که ، گردیداسمیرنوف استفاده  -شد. بدین منظور براي بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر ها از آزمون کولموگروف

 در سطح معنی داريمتغیرها  ، نشان دهنده نرمال بودن توزیع تمامی)9جدول شماره ( اطالعات طبقنتایج آن 

)05/0p≤ (جهت بررسی فرضیات مربوط به این متغیرها استفاده شد. کمی باشد. لذا از آزمون هاي پارامتری  
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  در بررسی میزان اهمیت متغیرهاي مرتبط به مکان یابی نمونه اي تک t : نتایج آزمون)10(شماره جدول

 متغیرها
 میانگین

 واقعی

رد میانگین مو

 آزمون
 قدار م

t 

درجه 

 آزادي

 سطح معنی

 داري

95/3 مکان یابی  3 59/15  51 0001/0  

نیو مشخصات زم تیموقع  08/4  3 38/14  51 0001/0  

76/3 آب و هوا  3 87/6  51 0001/0  

 يو ناسازگار يسازگار

ها يکاربر  
80/3  3 97/10  51 0001/0  

يتراکم و شعاع عملکرد  05/4  3 03/8  51 0001/0  

 در خصوص امکانات موجود

يخدمات شهر  
35/4  3 98/14  51 0001/0  

امکانات (که شامل بررسی این فرضیه که هر یک از شاخص هاي مورد بررسی در تحقیق حاضر   جهت     

موجود در خصوص خدمات شهري، موقعیت و مشخصات زمین، تراکم و شعاع عملکردي، سازگاري و ناسازگاري 

ا چه میزان در مکان یابی جهت طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهري ت، دنمی باش )کاربري ها و آب و هوا

) نیز 10همانطور که در جدول شماره (استفاده شده است و  تک نمونه ايt از آزمون ،هستند و مهم تاثیرگذار

 )،≥05/0p(و سطح معناداري براي هر یک از شاخص ها بدست آمده t هايبا توجه به مقدارمالحظه می شود 

جغرافیا و  تاداناز دیدگاه اس ،حاضر ان یابی مورد بررسی در تحقیقتمامی شاخص هاي مکد که مشخص گردی

 و مهم رگذاریتاث يشهر یساخت اماکن ورزشطراحی و  مکان یابی جهتدر برنامه ریزي شهري سراسر کشور، 

 .شده اندشناخته 

  

  بحث و نتیجه گیري:

در به نظر می رسد. امري مسلم و غیر قابل اجتناب  مکانی کاربري هاي ورزشی -ضرورت ساماندهی فضایی 

، اماکن و فضاهاي ورزشی بهینه یابیمهم مکان  معیارهايشاخص ها و  مجموعه اي از ارائه  جهتراستا  همین

جغرافیا و برنامه هیات علمی دانشگاه هاي دولتی سراسر کشور در رشته  اعضاي ها و نظرات دیدگاهبه جمع آوري 

پرداخته  - مرتبط ترین رشته تحصیلی با موضوع مکان یابی کاربري ها در سطح شهر می باشندکه -شهري ریزي

از دیدگاه  که می دهدنشان  )≥05/0pدر سطح معناداري ( تک نمونه اي، t آزموننتایج حاصل از در نهایت  .شد

به عنوان  ،)=98/14t(شاخص امکانات موجود در خصوص خدمات شهري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، تاداناس

این شاخص در بر  قرار گیرد. مورد توجهباید  در مکان یابی اماکن و فضاهاي ورزشی یکی از معیارهاي مهم

. مراجعه است )دسترسی آسان و برخورداري از شبکه هاي تاسیساتی و زیر بنایی(گیرنده معیارهایی همچون 

ران شامل تماشاچیان نیز می شود، به ویژه هنگام کنندگان به اماکن و فضاهاي ورزشی، افزون بر بهره بردا

ضروري است اماکن و  ،برگزاري مسابقه ها، تقاضاي سفر براي مراجعه به این مراکز بیشتر می شود، بنابراین

در صورت نبود  فضاهاي ورزشی براي تماشاگران و استفاده کنندگان از آن، به راحتی قابل دسترسی باشد چرا که
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تعداد  باید به این منظور ابتدا سب، اختالل ترافیکی در اطراف مرکز ورزشی به وجود می آید.شبکه دسترسی منا

تماشاگران و استفاده کنندگان، محل زندگی و روش هاي ممکن براي دسترسی آن ها به خوبی شناسایی شود. 

 ،ین وجه از شبکه گازتر يبه اقتصاد يو بهره بردار یبه تاسیسات و تسهیالت زیر بنای یامکان دسترسهمچنین 

در قالب امکانات موجود در حوزه خدمات شهري  ،یسطح يها فاضالب و تخلیه زباله و دفع آب ،آب ،برق ،تلفن

نتایج این بخش از  .استو تاثیرگذار مهم بسیار ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی جهت  در انتخاب یک مکان

 )،1388(اکبرپورسراسکانرود،  ،)2007،آه و جانگ)، (1391(سلیمی و همکاران،  تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات

، 16)(2004،پاول و همکاران() و 2002در آمریکا)، (گیلز و داناوان، CDC موسسه اي تحقیق انجام شده توسط (

  .استو منطبق با یکدیگر  رد)، به طور کامل هم خوانی دا17و  20، 29، 26، 15

توجه به موقعیت و مشخصات زمین مورد  و برنامه ریزي شهري، جغرافیا تاداناز دیدگاه اس همچنین     

. این شاخص در بر استمهم و تاثیرگذار  بسیار اماکن و فضاهاي ورزشی گزینیدر زمینه مکان )، =38/14t(نظر

. بنابراین به نظر می رسد استمشخصات خاك)  قیمت زمین و گیرنده معیارهایی همچون (توجه به ابعاد، شیب،

ي زمین می تواند اثرات زیادي بر طرح مورد نظر داشته باشد. در همین راستا الزم است قبل از طراحی ویژگی ها

پروژه، شرایط طرح با دقت مورد بررسی قرار گیرد تا حداکثر استفاده از امکانات موجود در زمین به عمل آید و راه 

یب و عوارض سایت پروژه، امکانات حل هاي مناسبی براي محدودیت هایی مانند: اندازه و شکل زمین، ش

دسترسی، همسایه هاي مجاور و مناظر مناسب و دیدهاي مزاحم پیش بینی شود، تا تصمیمات الزم در خصوص 

محل قرارگیري، راه هاي دسترسی، جهت گیري بنا و نحوه توزیع اماکن و فضاهاي ورزشی در نظر گرفته شود. 

)، (واستا 1391)، (یوسفی و همکاران،1391سلیمی و همکاران،حقیقات (تنتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج 

  .به طور کامل هم خوانی دارد)، 1و  4، 20، 24)(2009) و (پوگیو و ورسکیج، 2003و ناسوات، 

)، نیز از =97/10tجغرافیا و برنامه ریزي شهري، توجه به سازگاري و ناسازگاري کاربري ها ( اندتااز دیدگاه اس     

ه شاخص هاي تاثیر گذار در زمینه مکان یابی اماکن و فضاهاي ورزشی به شمار می روند. این شاخص در بر جمل

گیرنده معیارهایی همچون(همجواري با فضاهاي سبز عمومی، بافت هاي مسکونی، گذرگاه هاي حمل و نقل، 

دکل هاي و  انال هاي فاضالبجوار کمراکز آموزشی، مراکز فرهنگی، مراکز درمانی و مراکز مذهبی و دوري از 

. سازگاري یکی از معیارهاي اساسی در مکان گزینی اماکن و فضاهاي ورزشی است که به معنی است) فشار قوي

هماهنگی و همخوانی تعریف شده است. به عبارت دیگر منظور از سازگاري، قرارگیري کاربري هاي سازگار در 

، که دستیابی به این امر مستلزم شناخت استاسازگار از یکدیگر کنار یکدیگر و برعکس جداسازي کاربري هاي ن

کامل ویژگی هاي کالبدي و عملکردي هر یک از کاربري هاي شهري است، بنابراین انتخاب زمین باید پس از 

بررسی کاربري زمین هاي همجوار و تعیین میزان سازگاري یا ناسازگاري آن ها با  فعالیت هاي ورزشی انجام 

 یاراض يو کاربر یفعالیت يالگوهاابراین الزم است در زمان طراحی و ساخت اماکن و فضاهاي ورزشی به شود. بن

 همجوار يبا فضاها یاحتمال يها ياز ناسازگار يپیش گیرتوجه الزم صورت پذیرد تا امکان پیرامون ورزشگاه 

)، (یوسفی و 1391ی و همکاران،وجود داشته باشد. نتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات (سلیم

و  24، 26، 29، 31)(2007) و (دسپوتاکیس، 2007)، (آه و جانگ، 1388)، (اکبرپورسراسکانرود، 1391همکاران،

  . استو منطبق با یکدیگر  رد)، به طور کامل هم خوانی دا20



  95 بررسی معیارهاي مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهري

ن یابی اماکن و فضاهاي در زمان مکا ،)=03/8t(ي منطقه مورد نظرتراکم و شعاع عملکردهمچنین توجه به      

این شاخص در بر ورزشی به عنوان یکی از شاخص هاي تاثیر گذار از دیدگاه پاسخگویان شناخته شده است. 

تراکم و  تراکم و هرم سنی، ظرفیت اماکن ورزشی جمعیت تحت پوشش وگیرنده معیارهایی همچون (تناسب بین 

 استبراي تقاضاي آن کاربري  از تراکم جمعیت یجه خاصدرهر کاربري در سطح شهر، نیازمند  .است) ساختمانی

. کاربري هاي ورزشی هم از این خدمات ارائه کند یجمعیت حداقل کقابل توجیه است که بتواند به ی یهنگام و

قاعده مستثنی نیستند. بررسی رابطه بین کاربري هاي ورزشی با تراکم جمعیتی در شهرهاي موجود، شدت تراکم 

که تراکم  یهای ، مکانیبنابراین از نظر دسترسر یک از آن ها را در مناطق مختلف نشان می دهد. یا پراکندگی ه

خواهند داشت و ارائه خدمات و  ياولویت بیشتر یورزش يبیشتري داشته باشند، به منظور استقرار کاربر یجمعیت

 )،1391(سلیمی و همکاران،  قیقاتتحنتایج این بخش از تحقیق حاضر با نتایج . ها آسان تر است استفاده از آن

)، (پوگیوو 1388)، (اکبرپورسراسکانرود، 1389)، (هنري، 1390)، (تاجی فایندري، 1391(یوسفی و همکاران،

)، به طور کامل هم خوانی داشته و منطبق 29و  28، 26، 13، 25، 24، 20) (2007) و (آه و جانگ، 2009رسکیج، 

  . استبا یکدیگر 

در زمینه مکان یابی اماکن و فضاهاي ) =87/6t( وجه به وضعیت آب و هوادر منطقه مورد نظرت در نهایت     

(توجه به  این شاخص در بر گیرنده معیارهایی همچون. نیز از شاخص هاي تاثیرگذار شناخته شده استورزشی، 

کشور ما بی) می باشد. ی و توجه به ساعات آفتاطبیع يمیزان بارندگی و آبراهه هادما و جهت وزش باد،  سرعت،

مکان گزینی داراي وسعت زیادي است و نواحی مختلف آن از نظر شریط محیطی با یکدیگر متفاوت می باشند. 

از در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط خاص هر منطقه، مختصات جغرافیایی، ارتفاع  ي ورزشیکاربري ها

و میزان رطوبت و بارندگی صورت می پذیرد. بنابراین با توجه  سطح دریاهاي آزاد، نزدیکی و دوري نسبت به دریا

به اقلیم هر منطقه می توان از انرژي هاي طبیعی آن حداکثر بهره برداري را به عمل آورد و با تدابیر دقیق تاثیر 

وزش شرایط نامساعد آن را نیز تعدیل نمود. در بررسی اقلیم هر منطقه جهت مکان یابی اماکن و فضاهاي ورزشی 

نتایج این بخش از تحقیق حاضر نیز  مورد توجه قرار گیردباید باد، رطوبت، بارندگی، شدت و جهت تابش خورشید 

  ) هم خوانی داشته است.24)(1391تحقیق(یوسفی و همکاران،با نتایج 

یابی و بنابراین  انتظار می رود که تداوم این پژوهش ها و ارایه الگوها و مدل هاي جدیدتر در مکان      

فضایی کاربري هاي مربوط به ورزش به ویژه در داخل کشور،  باعث گردد تا مدیریت توسعه  –ساماندهی مکانی 

با توجه به آنچه گفته شد، به  تمند علمی و تجربی برخوردار شود.و ساخت فضاهاي ورزشی در ایران از پشتوانه قدر

فضاهاي شهري خود عالوه بر تراکم از توزیع نامناسب نیز نظر می رسد شهرهاي ایرانی با ورود به عصر جدید، در 

رنج می برند به گونه اي که تعادل کاربري هاي مسکونی با فضاهاي عمومی بر هم خورده است که این امر در 

. عدم مکان یابی )6(اغلب سرانه هاي خدماتی از جمله ورزشی، آموزشی و فضاي سبز نمود بیشتري می یابد

با ویژگی ها و خصوصیات کارکردي کاربري و خصوصیات محیط شهري مورد مطالعه در هر مطلوب و متناسب 

مقیاس عملکردي، در پایان به توزیع نامتوازن کاربري ها در سطح شهر منجر شده و ساختار فضایی را ناهمگن و 

بی بهینه اماکن و بنابراین مکان یا. )32(نامتعادل می سازد و باعث آشفتگی در ساختار فضایی موجود می گردد

در این پژوهش سعی فضاهاي ورزشی شهري با توجه به عملکردهاي موجود این گونه فضاها ضروري می باشد. 

برآن بود تا با استفاده از نظرات اساتید متخصص در امر مکان یابی، شاخص ها و عوامل مرتبط با مکان گزینی 
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و از این طریق بر مکان یابی مناسب جهت  ر گیرندمورد بررسی قراصحیح و بهینه اماکن و فضاهاي ورزشی 

تا از صرف هزینه هاي گزافی که غالبا به مدیران ورزشی و دست اندرکاران  شودساخت اماکن ورزشی تاکید 

ساخت تاسیسات ورزشی(مدیران سازمان هاي تربیت بدنی، شهرداري ها، آموزش و پرورش و بخش هاي 

مان هایی که به هر نحو در ساخت و سازهاي اماکن و فضاهاي ورزشی خصوصی مانند باشگاه ها و سایر ساز

بنابراین مکان یابی بهینه، کارایی فضاهاي ورزشی را به . تحمیل می شود جلوگیري گرددکشور دخیل هستند) 

ه حداکثر می رساند و خدمات بهتري را براي استفاده کنندگان با هزینه هاي ممکن ارایه می نماید. در همین زمین

در مرحله مکان گزینی، به مسئله امکانات موجود در خصوص خدمات شهري و در راس آن  پیشنهاد می شود:

جهت  عمومی نقل و حمل ها و وسایل ها، خیابان راهمانند ارتباطی  هاي شبکهو  وجود تسهیالتتوجه به 

که اماکن و فضاهاي ورزشی مردم توجه خاص و ویژه گردد. همچنین با توجه به آن مختلف اقشار آسان دسترسی

به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روي بستري به نام زمین بنا می شود، داشتن شناخت مناسب از این بستر و 

اطالع از ویژگی هاي آن، در زمان مکان گزینی اینگونه فضاها ضروري به نظر می رسد. بنابراین پیشنهاد می 

یژگی هاي خاص زمین و همچنین چاره اندیشی در رابطه با نقاط منفی شود در راستاي بهره گیري از نقاط مثبت و

موجود در بستر فیزیکی پروژه مطالعات جامعی صورت پذیرد. همچنین باید توجه شود که در مرحله مکان گزینی 

اماکن ورزشی، فضاهایی که با توجه به جمعیت تحت پوشش و ظرفیت اماکن ورزشی قادر به پوشش کامل و 

عملکردي محدودي برخوردارند و یا داراي تند در مقابل فضاهایی که از پوشش ا جمعیت و ظرفیت هسمتناسب ب

همپوشی هستند، داراي اولویت باالتري جهت انتخاب مکان قرار خواهند گرفت. همچنین ارزیابی سازگاري و 

اسان مختلف دارد. در این ناسازگاري کاربري ها، مساله پیچیده اي است و نیاز به بهره گیري از نظرات کارشن

تحقیق از نظر اساتید جغرافیا و برنامه ریزي شهري استفاده شده است. اما به نظر می رسد بهره گیري از نظر 

کارشناسان شهرسازي، معماري، محیط زیست، جامعه شناسی، سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشه برداري و . . . و 

  بینجامد.  تلفیق آن ها می تواند به نتایج بهتري
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