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 GISبررسی مراکز ورزشی با استفاده از تحلیل فضایی

)مطالعه موردی: منطقه 10شهر تهران(

سیدعلی درخشان 1و ابوالفضل نوری 2
1.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2. دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی دانشگاه تهران

چکیده
مراکز ورزشی یكی از مهم ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی می باشد که عالوه بر جنبه روانی و ورزشی ، در 
توسعه پایدار شهری نیز از اهمیت باالیی برخوردارند. در کالنشهر تهران کمبود فضاهاي تفریحي- ورزشي و توزیع 
نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه از مشكالت اساسی شهروندان این شهر بوده است. میزان سرانه فضاي 
اماکن و فضاهای  نیز  نفر است. در منطقه 10 شهرداری تهران  ورزشي در شهر تهران، 50 سانتیمتر مربع برای هر 
ورزشی به صورت بهینه و متناسب با جمعیت تخصیص فضایی صورت نگرفته است، بنابراین ساماندهی و توسعه 
الگوی   GIS با از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که  فضایی این مراکز مهم به نظر رسیده است. روش تحقیق حاضر 
پراکنش فضایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل 
فضایی GIS لزوم ساماندهی فضایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه پژوهش امری ضروری و الزم االجرا به 

نظر رسیده است.
واژگان کلیدی: مراکز ورزشی، GIS، منطقه 10 تهران

مقدمه
ایجاد مكان های ورزشی مناسب در جهت سالمتی افراد و جامعه و هم چنین در دسترس بودن این فضاها برای 
هم شهروندان می تواند به عنوان عاملی مهم در جهت سالمتی شهروندان عمل نماید.) سلطان حسینی و همكاران ( 
با توجه به این که جهان ورزش در تمامی ابعاد در حال رشد و دگرگونی است ، بسیاری از پیش فرض های قدیمی 
جواب گوی نیاز امروزه ورزش نیست.) سلطان حسینی و همكاران ( با توجه به این که جامعه ای که به سمت توسعه 
یافتگی می رود،نیازمند فضاهایی جهت گذران اوقات فراغت و تجدید قواست، فضاهای ورزشی بهترین مكان برای 
تجدید قوای روحی و جسمی به شمار می روند. فضاهای ورزشی ، یكی از مهم ترین مراکز خدمات جهت گذران 
اوقات فراغت در سطح شهر محسوب می گردند که می تواند سطح در خور توجهی از فضاهای شهری را به خود 
اختصاص دهند. بنابراین توجه به مكان یابی بهینه فضاهای ورزشی در سطح شهری ضروری به نظر می رسد.)  سرایی 
و همكاران1391( یكی از مهم ترین اهداف در مطالعات شهری ، ایجاد تعادل در توزیع خدمات شهری است. این امر 
برنامه ریزان شهری دارای بیش ترین درجه اهمیت است. چنان چه طرز قرار گیری و توزیع خدمات شهری و کاربری 
ها از جمله فضاهای ورزشی ، دارای تعادل باشند ، هم اقشار جامعه تا حد امكان از آن بهره خواهند برد.) سرایی و 
همكاران1391 ( شهرهای ایرانی با ورود به عصر جدید، در فضاهای شهری خود، عالوه بر تراکم از توزیع نامناسب 
نیز رنج می برند، به گونه ای که تعادل کاربری های مسكونی با فضاهای عمومی برهم خورده است که این امر در 
اغلب سرانه های خدماتی، از جمله ورزشی،آموزشی و سبز شهری نمود بیش تری می یابد. در کالن شهر تهران کمبود 
فضاهای تفریحی-ورزشی و توزیع نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه از مشكالت عمده در رابطه با ورزش 
است. علیرغم وجود سازمان های گوناگون در تصمیم گیری و هدایت ورزش در سطوح مختلف از جمله شهرداری، 
عدم تدوین برنامه ها منسجم و یكپارچه برای هماهنگی و توسعه ورزش برای مناطق تهران مشاهده می شود. بر طبق 
آخرین آمار سازمان ورزش شهرداری تهران سرانه فضای ورزشی در شهر تهران، 50 سانتیمتر مربع برای هر نفر است 

که از استانداردهای جهانی )8 متر مربع به ازاء هر نفر ( بسیار پایین تر است.
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پیشینه تحقیق:
کیومرث حبیبی و سعید نظری عدلی)1386( بر روی پیاده سازی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم 
اطالعات جغرافیایی جهت مكان گزینی بهینه فضاهای عمومی شهری)نمونه مورد مطالعه: فضاهای ورزشی منطقه 
شش شهر تهران( کار کردند که در این تحقیق به کارگیری  AHP و IHWP  در محیط GIS  نشان داد که مدل 
ترکیبی به کار رفته از توانایی الزم در بررسی فضایی وضع موجود و شناسایی مناطق نیازمند و نیز ارائه راه حل برای 

رفع این نیازها بسیار توانمند است.
غریب فاضل نیا و همكاران )1389( تحقیقی روی مكان یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل 
تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی انجام داد که طبق یافته های این پژوهش ، می توان با انتخاب 
بهترین  به  یابی فضاهای ورزشی در همه سطوح شهری را  شاخص کاربردی و روش تحلیل مناسب، مساله مكان 

صورت و روش علمی تحلیل نمود و نتایج مشخص گرفت.
با استفاده از  سیستم  با موضوع تحلیل فضایی و مكان یابی اماکن ورزشی  شهرداری اصفهان )1389( تحقیقی 
اطالعات جغرافیایی انجام داد که نتایج آن با این شرح بود که مدیران ورزشی با اینكه به نتایج این پژوهش عالوه بر 
اطالع از وضعیت مكانی اماکن ورزشی خود در محدوده ، می توانند با ضریب اطمینان بسیار باالتری نسبت به ساخت 

انواع اماکن اقدام نمایند.
نیم چاپین )2000( در تحقیقی دیگر با موضوع اقتصاد سیاسی موقعیت مكانی تاسیسات ورزشی:نقد و برسی با 
این نتیجه رسید که موقعیت مكانی که مراکز ورزشی در نواحی شهری همواره با سه دسته از عوامل تصمیم گیری گره 
خورده است: عوامل فنی مانند ویژگی های سایت، عوامل اقتصادی از قبیل هزینه های زمین و عوامل سیاسی مانند 

طرح های توسعه اقتصادی.
موسسه کاربری اراضی کالیفرنیا )2010( در تحقیقی با موضوع مزایای مكان یابی مجموعه های ورزشی در صورت 
طراحی خوب به این نتیجه رسیدند که سیاست گذاری باید برای حل و فصل چالش های کلیدی طراحی مراکز تفریحی 

و مجتمع های ورزشی در راستای نیل به منافع عمومی تعهد داشته باشند.
مبانی نظری:

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی – مكانی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و سازوکارهای 
خاصی است که در صورت رعایت اصول و قواعد به موفقیت و کارایی عملكرد آن عنصر در جهان مكان مشخص، 
خواهد انجامید و در غیر این صورت مشكالت اساسی از قبیل عدم دسترسی مناسب و مهم تر از همه عدم رضایت 
اصول عدالت شهری خواهد نمود)شهابیان 1376: 21 ( . به طور کلی هنگامی که در نظر است امكانات عملی شود ، 
از علم مكان یابی برای رسیدن به اهداف بهره گیری می شود) فتحعلی و میر جاللی ، 1388: 1 ( . رشد سریع جمعیت 
و توسعه فیزیكی نا منتاسب در شهرهای بزرگ، مشكالت پیچیده و حل ناشدنی را به وجود آورده است. توسعه ی 
شهری در دهه های قبل چنان بود که منجر به عدم تعادل در چگونگی استفاده از زمین های شهری شده و روستاها 
را به شهر و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ تبدیل کرده است. این در حالی است که پیشینه این تبدیل ها و 
تغییرات بدون برنامه ریزی صورت گرفته و بهبود این وضعیت، مسئولیت برنامه ریزان شهری را سنگین نموده است.
اماکن ورزشی به عنوان اساسی ترین بخش سخت افزاری در حوزه تربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تاسیسات 
سازمان های انسانی به شمار می روند. که تعیین موقعیت مكانی، از اساسی ترین مالحظات برنامه ریزی برای ساخت 
آنهاست که با این حال اغلب نادیده گرفته می شود. با توجه به این که برنامه ریزان شهری و شهرسازان، مسئوالن 
اصلی طراحی و ایجاد فضاهای  مورد نیاز فعالیت های بدنی و ورزش می باشند، باید با محاسبات دقیق میزان فضای 

مورد نیاز برای ورزش و فعالیت بدنی و موقعیت مكانی ، دسترسی مناسب، امنیت این اماکن را پیش بینی نمایند.
  جوامع پیشرفته از سال 1970 استفاده از GIS را در زمینه برنامه ریزی های ملی و منطقهای و محلی گسترش 
داده اند و در این زمینه به نتایج درخشانی رسیده اند. گسترش و پیچیدگی جوامع در دهههای اخیر مشكالت فراوانی 
را در مقابل راه برنامه ریزان و تصمیم گیران و مدیران قرار داده است. سیستم های اطالعاتی در راستای چیرگی بر 
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این مشكالت به عرصه وجود آمده اند. این سیستم از جمله ابزارهای مهم و کارآمد در امر برنامه ریزی و وتصمیم 
گیری است. به طوری که خیل عظیم داده های جمع آوری شده، از طریق این سیستم ها تبدیل به اطالعات مفید و 

سودمند جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری می گردد 
مهم ترین دالیلی که امروزه از GIS به عنوان مهم ترین ابزار در اکثرسازمان ها تلقی می شود، عبارت اند از:

GIS قدرتمند ترین ابزار مدیریت داده های مكانی است؛

از نظر فیزیكی حجم بسیار کمتری نسبت به روش های قدیمی اشغال می نماید؛
سرعت باال در ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات مكانی؛

هزینه پایین؛
 امكان انجام آنالیزهای پیچیده بر مجموعه داده های مكانی و غیر مكانی را به طور توأم ممكن می سازد. دلیل این 
امر را می توان قابلیت ها و توانمندی های GIS در زمینه مدیریت و پشتیبانی داده های مكانی دانست زیرا که پایه و 

اساس سامانه های اطالعات جغرافیایی بر داده های مكانی استوار است
با توجه به اینكه ساماندهی و توزیع مناسب اماکن ورزشی کمتر از طرف برنامه ریزان شهری تحقیق به عمل آمده، 

اثبات ضرورت این تحقیق واضح خواهد بود. 
روش تحقیق

مطالعات  از  استفاده  با  توصیفی  بخش  در  است.  گرفته  تحلیلی صورت  توصیفی –  بخش  دو  در  پژوهش  این 
کتابخانه ای- اسنادی به منظور ساماندهی فضایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه، معیارهای متناسب با هدف 
از  استفاده  با  تحلیلی  در بخش  است.  آوری گردیده  اشاره جمع  مورد  توصیفی  داده های  انتخاب و سپس  تحقیق 
تحلیل های فضایی GIS جهت ساماندهی فضایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل های الزم 

صورت گرفته است. 
محدوده و قلمرو پژوهش

منطقه 10 تهران به مانند جزیره ای میان دو شاهراه نواب صفوی و یادگار امام و دو خیابان قزوین و آزادی قرار 
گرفته است. بعد از احداث شاهراه نواب صفوی شكاف کالبدی عظیمی میان منطقه 10 و 11 ایجاد شد و با احداث این 
اتوبان هر چند دسترسی ها سریع تر گشت اما به پیكره و حیات مناطق مختلف شهری آسیب هایی وارد آمد. این منطقه 
با وسعت 805/9984 هكتار دارای جمعیت 315619 نفر می باشد. که با تراکم 420 نفر در هكتار جزء پر تراکم ترین 
مناطق شهر تهران می باشد. بافت فشرده با قطعات زمین بسیار کوچک در این منطقه سطح قابل مالحظه ای از منطقه 
را در برگرفته است. سطحی معادل 230 هكتار یا 25 درصد از این منطقه به معابر و دسترسی ها اختصاص دارد مابقی 
سطح منطقه یعنی به سایر کاربری ها اعم از فضای سبز و خدمات و صنایع و کارگاه ها اختصاص دارد. این منطقه در 

بخش غربی شهر تهران واقع گردیده و با مناطق 17، 11، 9، 2، هم مرز می باشد. )شكل 1(.

شکل 1- محدوده مورد مطالعه )مأخذ: ترسیم نگارندگان(
مكان های ورزشی موجود در محدوده مورد مطالعه

در  است.  نبوده  برخوردار  منظمی  فضایی  پراکندگی  از  تهران  منطقه 10 شهر  در  مراکز ورزشی  مكانی  پراکنش 
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جدول 2 مراکز ورزشی موجود در محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است. این مراکز شامل مجتمع های ورزشی، 
فرهنگسرا و مجموعه های ورزشی می باشد. هم چنین رشته های فعال موجود در این مراکز هم دیده می شود.

جدول 2- پراکنش مراکز ورزشی منطقه 10 تهران 

ناحیهردیف
تعداد 

طبقات
نام مجموعه

نوع رشنه های فعال در مجموعه

رشته های 

توپی

رشته های 

سالنی

رشته های 

آبی

***شهدای جیحون112

*علی اصغر )ع(212

**یادگار امام331

**باغ گلستان411

*خوش533

مجموعه الزهرا 612

***جانبازان7

**شهدای آزادی8

*فرهنگرسای عطار9

شکل 2- پراکنش فضایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(
بحث اصلی

عوامل تأثیرگذار در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی
در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی رعایت الگوهای فعالیتی و کاربری زمین های اطراف مراکز ورزشی )همجواری(، 

از دو جنبه یعنی »همجواری های متناسب« و »همجواری های نامتناسب« مورد نظر است:
الف( همجواری های متناسب: 

این گونه همجواری ها، آن طور که از عنوان آن ها بر می آید، شرایط همسایگی با اماکن ورزشی را دارند، از قبیل: 
ساخت اماکن ورزشی در کنار پارک و فضاهای سبز، ساخت اماکن ورزشی در کنار تأسیسات آموزشی مثل مدارس، 
ساکنان  دسترسی  سهولت  منظور  )به  مسكونی  محالت  کنار  در  ورزشی  اماکن  ساخت  و...،  دانشگاه ها  و  دانشكده 

محالت به اماکن ورزشی(.
ب( همجواری های نامتناسب: 

 منظور از همجواری های نامتناسب، همجواری هایی است که شرایط همسایگی با ورزشگاه ها و اماکن ورزشی را 
ندارند مثل: ساخت اماکن ورزشی در کنار بزرگراه ها، راه آهن، ترمینال ها و محل تردد اتومبیل، ساخت اماکن ورزشی 
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در کنار پارکینگ ها، محل توقف اتومبیل ها، ساخت اماکن ورزشی در کنار تأسیسات صنعتی، ساخت اماکن ورزشی 
در کنار فروشگاه های مواد سوختی و پمپ بنزین ها، ساخت اماکن ورزشی در کنار تأسیسات نظامی و تسلیحاتی، 
آزمایشگاه های اتمی و شیمیایی، ساخت اماکن ورزشی در کنار اماکن جمع آوری زباله و فاضالب های شهری، ساخت 
اماکن ورزشی در کنار حمام ها و یا مراکز غیر بهداشتی مثل کشتارگاه های غیر استاندارد، ساخت اماکن ورزشی در 

کنار تأسیسات درمانی و بهداشتی )به دلیل احتمال وقوع بیماری های واگیردار( و... )خواجوی، 1380: 17-18(.

جدول 3- عوامل موثر در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی

همجواری های نامتناسبهمجواری های متناسب

پارکینگ هاپارک و فضاهای سبز

تأسیسات صنعتیتأسیسات آموزشی

فروشگاه های مواد سوختیمسکونی

تأسیسات نظامیبزرگراه ها

اماکن جمع آوری زباله

حمام ها و یا مراکز غیر بهداشتی

تأسیسات درمانی و بهداشتی

منبع: همان
یافته ها

)GIS( پیاده سازی داده ها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
در مرحله نخست معیارهای موثر در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی با توجه به مطالعات کتابخانه ای استخراج 

گردیده است که عبارتند از:
دسترسی به راه ارتباطی، مراکز تفریحی، بهداشتی، آموزشی، فضای سبز و تجهیزات و همچنین دوری از مراکز 

نظامی و صنعتی و مراکز ورزشی موجود
جهت پیاده سازی داده ها در GIS مراحل عملیاتی ذیل صورت گرفته است:

 )Analyst Spatial( در تحلیل گر مكانی Distance مرحله اول: ابتدا فاصله اقلیدسی معیارها با استفاده از ابزار
محاسبه شده است بدست آمد. الیه رقومی فاصله هر معیار به صورت جداگانه با اندازه پیكسل 50 استخراج گردیده 

است )شكل 4(.

شکل 4- فاصله اقلیدسی معیارها
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مأخذ: نگارندگان
مرحله دوم: 

در این مرحله،  استانداردسازی معیارها در اولویت بوده که یكی از مراحل مهم روش های تصمیم گیری چندمعیاره 
)MCDM( است. 

در این تحقیق با توجه به ماهیت خطی )صفر تا یک( معیارها از روش خطی )Linear( استفاده گردیده است.

شكل 5- تعریف مقدار معیارها
مأخذ: نگارندگان

مرحله سوم: 
همپوشانی معیارها

شکل 6- نقشه نهایی حاصل از همپوشانی معیارها
مأخذ: نگارندگان

الیه رقومی حاصل از عملیات همپوشانی فضاهای مناسب جهت ساماندهی فضایی مراکز ورزشی در شكل شماره 6 
نشان داده شده است. بطوریكه در این نقشه، هر اندازه پیكسل ها به رنگ قرمز نزدیک تر شده از مطلوبیت فضاها کاسته 
می شود و برعكس پیكسل هایی که دارای رنگ آبی بوده مناسب ترین مكان ها برای احداث مراکز ورزشی می باشند. 
با کمی تأمل در نقشه وضع موجود می توان دریافت، پراکنش مراکز ورزشی در این منطقه بسیار پراکنده می باشد، با 
این حال نقشه های حاصل، پس از تلفیق با یكدیگر مناطق مناسب را با توجه به معیارهای بكار برده جهت احداث 

مراکز ورزشی، نشان می دهند.
جمع بندی و نتیجه گیری

به طور کلي بر اساس مطالعات انجام گرفته، استقرار هر عنصر شهري در موقعیت فضا – مكانی خاصي ازسطح 
شهر، تابع اصول، قواعد، ساز و کار و مكانیسم های خاصي بوده است که در صورت رعایت، به موفقیت و کارایي 
عملكردي آن عنصر در مكان مشخص خواهد انجامید و در غیر اینصورت مشكالت فراوانی بوجود خواهد آمد. در 
شهر بزرگ تهران با کمبود سرانه فضایی مراکز ورزشی مشكالتی برای شهروندان این شهر بوجود آورده است. این 
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پژوهش با هدف ساماندهی بهینه مراکز ورزشی در منطقه 10 شهر تهران صورت گرفته است. در این راستا از تكنیک  
فضایی سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( بهره گیری شد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای در زمینه ساماندهی فضاهای 
 GIS ورزشی، معیارهای تأثیرگذار در احداث فضاهای ورزشی شناسایی شده است. سپس این معیارها در محیط
بررسی شدند، در نهایت الیه رقومی مناسب را از طریق روی هم گذاری معیارها با یكدیگر ایجاد شده است. الیه 
رقومی بدست آمده بهترین پهنه های فضایی را برای ایجاد مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه نشان داده شده 

است. این محدوده ها موارد زیر را در نظر گرفته است:
شرق منطقه: با توجه به مسكونی بودن این قسمت از منطقه و تراکم باالی جمعیت آن و نیاز خانواده ها و جوانان 

به فعالیت های بدنی، شرق منطقه پهنه های فضایی مناسبی برای احداث مراکز ورزشی پیشنهاد شده است.
قسمتی از شمال غربی منطقه: بدلیل نزدیكی به فضاهای سبز و دسترسی به راه ارتباطی درجه 1، این بخش از منطقه 

نیز، فضاهای مناسبی جهت ایجاد مكان های ورزشی نشان داده شده است.
بخش مرکزی منطقه: این بخش نیز بدلیل وجود شریان های ارتباطی جهت دسترسی، مكانی بسیار مناسب جهت 

ایجاد مراکز ورزشی در نظر گرفته شده است.
نتایج نشان داده است که تحلیل فضایی GIS توانسته است به عنوان ابزاری کارآمد در ساماندهی مراکز ورزشی 
مورد استفاده قرار گیرد. قرار گیری مراکز ورزشی در جوار راه های ارتباطی و نزدیكی به فضاهای سبز شهری و فاصله 

مناسب آن از کاربری های صنعتی، نظامی به خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است.
پیشنهادها

به منظور ساماندهی فصایی مراکز ورزشی در محدوده مورد مطالعه پیشنهاداتي مطرح شده است:
شناخت پراکنش فضایی مراکز ورزشی در منطقه.

بروز رسانی آمارها و اطالعات موجود در ارتباط با کاربری های تفریحی و ورزشی.
بهره گیري از سامانه هاي نوین اطالعاتي و مدیریتي در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی.

توسعه مراکز ورزشی به ویژه در مناطق مرکزی شهر بدلیل ترغیب شهروندان به فعالیت های بدنی و افزایش سالمت آن ها.
نقش کارشناسان خبره در بهینه سازی کاربری های مراکز ورزشی
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