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  چكيده
فضاهاي ورزشي شهر زنجان و بررسي  تحليل پراكنش ،وهشهدف از اين پژ اهداف:

  .ن دسترسي شهروندان به اين مراكز استميزا
 انيو با استفاده از مطالعات ميدتحليلي  - از نوع توصيفي ،حاضر تحقيق روش :روش 

- ورزشي و شعاع خدماتفضاهاي به تحليل  ،GIS سپس با استفاده از نرم افزار .است

   ه شده است.اين مدل ارايخروجي هاي رداخته شده و در نهايت نقشهآن پرساني 
ه، ناحيه، منطقه وضع موجود فضاهاي ورزشي در سطح محلّ مطالعةپس از  :/ نتايجهايافته

 يافته به فضاي ورزشي در شهر زنجان مشخصتصاصاخ ةو شهر زنجان، سطوح و سران
 6ه، فضاي ورزشي در مقياس محلّ 9 ،فضاي ورزشي شهر زنجان نوزدهاز مجموع  .شد

فضاي ورزشي در  1وفضاي ورزشي در مقياس منطقه  3فضاي ورزشي در مقياس ناحيه، 
  .كنندرساني ميمقياس شهر، خدمات

مناسب شهر زنجان ع فضاهاي ورزشي در سطح دهد كه توزينتايج نشان مي گيري:نتيجه
 ،از تحليل شعاع عملكردي ، نتايج حاصلنظر دسترسي به فضاهاي ورزشيز ا نبوده است.

 ،45ه، ناحيه، منطقه و شهر، حدود محلّ به ترتبب آن است كه فضاي ورزشي ةدهندنشان
حت شهر زنجان را تت درصد جمعي 98 ،94، 63 ،36و درصد مساحت  83و  80/46
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 آمارة و 1موران شاخصبا استفاده از  ،همچنين .پوشش عملكردي خود قرار داده است

-ريزيورزشي به صورت برنامههاي كاربريكه پراكنش فضايي  شدمشخص G 2 عمومي

  . ه استشد شده نبوده و به صورت تصادفي در سطح شهر توزيع
، )GIS( العات جغرافياييسيستم اطّ همبستگي فضايي،فضاهاي ورزشي، خود: هاواژهكليد

 .شهر زنجان
  

1. مهمقد 

گير علوم و فنون مختلف و استفاده از تكنولوژي پيشرفته در عصر چشم رشد و توسعة    
شده است. اين امر موجب شده كه  هاانسانكي تحرّشدن جوامع و كم، منجر به ماشينيحاضر

دچار فقر حركتي و كمبودهاي  ،قرن در اواسط اين ،ال آغاز قرن بيستمك و فعتحرّانسان پر
اي براي گذران اوقات فراغت بود، به يك فيزيكي شود و ورزش كه زماني براي او صرفاً وسيله

هاي تسازي جسم و روح وي تبديل شود. تبديل فعاليناپذير براي سالمضرورت اجتناب
م به ورزش و مرد ةو افزايش ميزان عالقكنوني  ورزشي به يك عادت روزمره در جامعة

هاي ورزشي در داخل تموجب رواج انواع فعالي ،خود بةتر به نوصيتر و تخصپرداختن جدي
هاي سالم در بين ها و رقابتتگونه فعالييناده و اين امر به گسترش هرچه بيشتر شكشور 

ت نقش تربيتي ورزش و آحاد مختلف جامعه انجاميده است. امروزه ملل پيشرفته به اهمي
ي و همچنين وري، وفاق ملّسازي جامعه، ارتقاء سطح بهرهمچنين تأثيرات شگرف آن در سالمه

ي نيز از ورزش به عنوان ابزاري مؤثر و گذران سالم اوقات فراقت واقف هستند. در وجه فراملّ
 ،1383قادري،د (شوكارآمد در راستاي برقراري ارتباط بهينه ميان جوامع انساني بهره گرفته مي

مراكز  ترينمهم ازعنوان يكي  ه به فضاهاي ورزشي و نقش آن بهبنابراين توج .)5 .ص
 مهم اجزاي از يكي انتومي را فضاها اين رسد.شهر ضروري به نظر ميخدماتي در سطح

 :دارد جريان ذيل كاركردهاي ،آن در كه شناخت جامعه افراد سالمتي براي شهري زندگي
 اهالي تفريح و فراغت اوقات گذران ك،تحرّ انساني، پرشمار تجمعي متراكم و زمانهم حضور

                                                 
1. Moran’s Index 
2. General G-Statistic 
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 بين ورزشي هايترقاب و مسابقات انجام چهره، به چهره ارتباط شهرها،كالن و بزرگ شهرهاي

 و اجتماعي اهداف با ورزشي غير هاييگردهماي و هانشست برگزاري تي،جمعي گروههاي
ترين مشكالت يكي از مهم ،ر حال حاضرد .)5 .ص ،1386 ،(كريمي سياسي دانست گاهي

هاي ورزشي و ها از جمله كاربري، استقرار نامناسب كاربريموجود در شهرهاي كشور ما
توانند از ها نميت عدم دسترسي به آنتفريحي است. به نحوي كه بسياري از افراد به علّ

فيك، صرف وقت و يا باعث معضالت شهري از جمله ترا كنندبرداري امكانات موجود بهره
-ه به ويژگيخدمات ورزشي با توجاراية  نبنابراي ؛كنندگان شده استزياد براي استفاده ةهزين

دولت در بحث  هاي مهميكي از دغدغه ،هاي بارز و تأثيرگذار آن در ساختار اجتماعي
ه به عدالت . از سويي ديگر، توزيع امكانات ورزشي با توجاسترساني به مردم خدمات

ت جغرافيايي بعضي از مناطق . موقعياسته توجامري قابل هاآن ةجتماعي و تقسيم عادالنا
مانع از توزيع يكسان  ،زنجان و همچنين عدم رعايت اصول شهرسازي در گذشته در اين شهر

بنابراين لزوم استقرار يكنواخت و توزيع ؛ و يكنواخت امكانات ورزشي ميان مناطق شده است
به همين اعتبار در اين تحقيق تالش  ؛شودي ورزشي در سطح شهر احساس ميفضاها ةعادالن

در  خدمات ورزشي ةدهندارايهت و مراكز توزيع جمعي ةبر آن است تا با بررسي و تحليل نحو
ين را بيش از پيش به اين معضل جلب كنيم تا نسبت به رفع لوؤمستوجه  ،سطح شهر زنجان

  د.شواساسي مشكل اهتمام الزم مبذول 
  سؤاالت تحقيق. 1. 1
 شرح زير مطرح كرده توان بسؤاالت اصلي تحقيق را مي رويكرد مطرح شده،ه به با توج.  
ه، (محلّ سله مراتبي شهر زنجانسترسي به فضاهاي ورزشي در نظام سلتوزيع فضايي و د .1

  ناحيه، منطقه) چگونه است؟
ريزي صورت گرفته اس اصول برنامهاستقرار فضاهاي ورزشي شهر زنجان برآيا الگوي اس .2

 است ؟
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  اهداف تحقيق .2. 1
 ةت و مشكالت وضع موجود شهر زنجان در خصوص تعداد و نحواز وضعي يگزارش يةارا .1

  .توزيع فضاهاي ورزشي
بررسي ميزان دسترسي شهروندان به فضاهاي ورزشي شهر زنجان با استفاده از شعاع  .2

 .ه، ناحيه، منطقه، شهر)محلّ( ه مراتب شهريعملكردي فضاهاي ورزشي در سلسل

 تحقيق هايهفرضي .3. 1

 هاي مختلف شهر در سطح منطقه،ورزشي متناسب با نيازهاي بخشهاي مكانتوزيع فضايي  .1
  شده مطابقت ندارد.هها و استانداردهاي ارايه نبوده و با نرمناحيه و محلّ

ريزي صورت ، براساس اصول برنامهشهر در مناطق مختلف توزيع مكاني فضاهاي ورزشي .2
 نگرفته است.

  

  پژوهش پيشينة. 2
    گزيني و استقرار فضاهاي ن اين مطلب است كه رعايت اصول و مباني مكانمطالعات مبي

و طراحي اين فضاها  ريزيبرنامهها و نيز ورزشي با هدف حداكثر كارايي و اثر بخشي آن
 .)45 .ص ،1387، آقايي(مرسوم نيست  يهاي ايرانرچندان در شهجهت دسترسي شهروندان 

ةلفؤورزش را يك م ))ريزي شهريورزش و برنامه(( اي تحت عنوانزاده در مقالهدمحم 
داند و فضاهاي باز ورزشي را عناصر كليدي در شهرهاي پايدار ضروري از زندگي روزانه مي

راحي شهري امكان توسعه براي بيني در طبا پيش ،داند و معتقد است كه فضاهاي بازمي
هاي ورزشي را فراهم خواهند كردتفعالي خود رسالة آقايي در  ).17 .ص ،1385دزاده، (محم

الگوي  يةابه ار ))تهران شش ورزشي در منطقةتوسعة ريزي هاي برنامهزمينه(( تحت عنوان
ريزي مي ن برنامهايگاه ورزش در سيستم كاله به جورزشي با توجتوسعة ريزي مناسب برنامه

با شناخت و تهران  شش ةت اماكن ورزشي در منطقپردازد و ضمن بررسي و تحليل وضعي
تمحدوديراهكار يةها به اراتها و ظرفيهاي مناسبي با توجت موجود منطقه ه به وضعي

فضاهاي ورزشي و ((اي تحت عنوان . كريمي در مقاله)3 .ص ،1387(آقايي،  پرداخته است
- گاه انساني ميي اجتماعي در سكونتفضاهااز اي فضاهاي ورزشي را گونه ))حي شهريطرا
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 ،داند و بازيابي فضاهاي ورزشي در طراحي شهري امروز كشور نه در مقياس فراگير شهري
 .ص ،1385كريمي، د (دانمي ضروري را بلكه در مقياس واحد همسايگي و نواحي مسكوني

 حلّ ى ورزشى و همچنينهاكمبود فضا ))ورزشي شيراز ةدهكد((د خو ةدر رسال گرپيوسته .)34
در جهت  اساسي دانسته و لياز مسارا  كشور يهاى ورزشساختمشكالت موجود در زير

شيراز  فضاهاى ورزشى موجود در ةكامل از كلي يليست ،شناخت ميزان كمبود فضاهاى ورزشى
بنايى و اساسى ورزش مشكالت زير رده وب پيه كرده تا به ميزان كمبود فضاهاى ورزشى تهي

 .)158. ص ،1383گر، ( پيوسته كند با دقت بررسى را شهر شيراز
  

  شناسي تحقيقروش .3
  روش تحقيق. 1. 3

ه العات ارايبر اطّكه از روش توصيفي مبتني  استتحليلي  -از نوع توصيفي ،روش تحقيق   
اساس شده است، سپس بر ستفادهمختلف ا هاياي سازمانو مدارك كتابخانه در اسنادشده 

 ةمبادرت به تعيين مقدار سطوح و سران ،هاي ميداني و بازديد از فضاهاي ورزشيبرداشت
و مطابق  هشده، ناحيه، منطقه، شهر) فضاهاي ورزشي در سلسله مراتب شهري زنجان (محلّ

. در ه استشدرسي ص و بر، كمبودها و نيازهاي فضاهاي ورزشي شهر زنجان مشخّاستانداردها
رساني فضاهاي ورزشي شهر خدماتبه بررسي شعاع 3با استفاده از مدل تحليل شبكه ،نهايت

به بررسي چگونگي  G ةآمارو هاي موران زنجان در سطوح مختلف شهري و با استفاده از مدل
هاي خروجي اين مدل در نهايت نقشه پرداخته شده وتوزيع فضاهاي ورزشي در شهر زنجان 

  ده است.شه يراا
  مورد مطالعه ةمحدود .2. 3
در ، تبريز -كه بر سر راه تهران استاز شهرهاي بخش شرقي استان زنجان  ،شهر زنجان   

 48از نظر موقع جغرافيايي در  ه است. اين شهرشدمتر از سطح دريا واقع  1663ارتفاع متوسط 
نيز در و جغرافيايي  عرض ةدقيق 40و  درجه 36طول جغرافيايي و  ةدقيق 22درجه و 

                                                 
1. Network Analysis  
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 اي از ارتفاعات از طرف شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب قرار گرفته استمجموعه
درصد مساحت شهرستان را تشكيل  17هكتار است كه  2469 ،مساحت شهر ).1(شكل 

 52ناحيه و  32، شهري ةمنطق 4شهر زنجان به  ،هاي انجام گرفتهبندياساس تقسيم. بردهدمي
 386851 ،ت شهر زنجانجمعي ،1390اساس سرشماري سال بربندي شده است. قسيمه تمحلّ
  .) 34ص. ، 1390مركز آمار ايران، ( استر نف

  
  1393سال شهر زنجان در  ةمناطق چهارگان -1شكل 

  1393مأخذ: نگارندگان، 
  مباني نظري .4

  كاربري ورزشي  .1. 4
هاي بشري بر عملكرد ها وتدهي مكاني فعاليريزي كاربري اراضي شهري سازماناگر برنامه    

شك بي .)3 .ص .1384 دي،محم(پور شهري تعريف شود ةها و نيازهاي جامعاساس خواسته
هاي خدماتي در سطح شهر محسوب ترين كاربريه به فضاهاي ورزشي و تفريحي از مهمتوج
هاي ي بدني اعم از كالسهاتي است كه در آن فعاليمحلّ ،فضاهاي ورزشي بنابراين ؛شودمي

هاي بدني جهت گذران اوقات فراغت تها و فعاليي و جهاني، بازيآموزشي، مسابقات ملّ
ة هاي شهرسازي به عنوان سكاندار توسعاز زماني كه طرح ،. در اين راستااستپذير امكان



 29                                     ...بررسي و ورزشي مراكز فضايي تحليل                      دهم          سيزسال 

ها نمكاني آ -ه به تأمين فضاهاي خدماتي و ساماندهي فضاييتوج ،اندشهري مطرح شده
عمدة شهري كه شامل  از چهار عملكرد ة سيامبه نحوي كه در كنگر ،نظر بوده استمد

ورزش به عنوان بخشي از عملكرد تفريحي شهر  ،اندسكونت، كار، تفريح و عبور و مرور بوده
  .)160 .ص ،1388، (آفتابقش خود را باز يافته است در كنار ساير فضاهاي خدماتي، ن

  شهري و فضاهاي ورزشيريزي برنامه. 2. 4
تالش جهت سلطه بر زمين است.  ،كندها را تهديد ميخطري كه ساليان متمادي شهر    

هاي عمومي و خصوصي بوده همواره باعث جدل ميان كاربري ،افزايش قيمت زمين شهري
امكانات جديد  ةنقش كليدي در توسع ،هاي زمينريزي كاربريبنابراين طراحي و برنامه ؛است

 رتباطا ،تغقات فراوبراي گذران ا ريزيبرنامه .اي ورزش و حفظ امكانات موجود داردبر

 ساماندهي ازير ؛است كرده پيدا زمين كاربري يزيربرنامه ويژههب شهري ريزيبرنامه با نزديكي

 و شهري فضاهاي كيفيت و تكمي به زيادي حدود تا فراغتي امكانات تأمين و فضايي

 هتوج مورد كمتر آنچه ،ميان اين ). در287 .ص ،1385(مهديزاد،  است ستهواب هاآن تجهيزات
 طريق از فراغت اوقات گذران براي ريزيبرنامه است، گرفته قرار شهري مديران و النومسؤ

 .1388(رستگار،  است افراد سرزندگي و سالمت به يابيدست جهت ورزشي فضاهاية توسع
گنجاندن  ه كنند،شهري بايد به آن توج يزانركه برنامه ترين موضوعيمهمبنابراين  ).47 .ص

ن تريو در شرايط كنوني يكي از مهم استهاي شهري ها و طراحيهاي مردم در برنامهخواسته
فضاهاي ورزشي و دسترسي آسان به اين فضاها در سطح افزايش تعداد  ،هاي مردمخواسته

كالبدي شهرها و  -امروز، گسترش فضاييترين مشكالت اجتماعات كه مهمچرا ؛است شهر
- . برنامهاستهاي ورزشي و شركت در جريان اجتماعي شهري عدم دسترسي آسان به مكان

هاي ورزشي، ضرورت تشهرها براي افزايش فعاليكردن كالنتجهيز و آماده ريزي به منظور
توجشهرت در كالنه به نوعي از هويروي، (خوش شودآور ميت ورزشي را يادها با عنوان هوي

د. ت كنالعات ورزشي تبعياطّ ازها الزم است سياست ةبنابراين توسع .)3 .ص ،1386
، بايد مراحل گيردي شهري نشأت ميهاكمبودهاي ورزش شهري كه از نيازها و استراتژي
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ش و ريزي استراتژيك براي ورزريزي و توسعه را سازماندهي كند و ارتباط بين برنامهبرنامه
 .)7 .ص ،1385، (نجاتي ريزي كاربري زمين را ممكن سازدبرنامه

  
  استاندارد فضاي ورزشي در ايران ةسطوح و سران ،ضوابط .3. 4

تا  2000تي بين متر است و جمعي 300واحد همسايگي  مركز ورزشي شعاع عملكردي    
تر در نظر گرفته م 500 ،دهد و حداقل مساحت اين مركزنفر را تحت پوشش قرار مي 4000
تا  6000ي بين متر است و جمعيتّ 1000تا  800 ،هشعاع عملكردي مركز ورزشي محلّ. شودمي

متر مربع  8000 ،دهد و حداقل مساحت اين مركز ورزشينفر را تحت پوشش قرار مي 10000
  نفر تماشاگر و بازيكن را دارد. 1400تا  1000در نظر گرفته شده است و گنجايش حدود 

تا  20000تي بيناست و جمعيمتر  3000تا  1500، اع عملكردي مركز ورزشي ناحيهشع 
هزار  30تا  20 ،نفر را تحت پوشش قرار مي دهد و متوسط مساحت اين مركز ورزشي 30000

  د.شوبيني مينفرپيش 7000گنجايش حدود مربع در نظر گرفته شده است و متر
هزار نفر را  60تا  50ي بين متر است و جمعيتّ 4500تا  3500 ،شعاع عملكردي مركز ورزشي منطقه 

هزار متر مربع در نظر گرفته شده  40 ،دهد و متوسط مساحت اين مركز ورزشيتحت پوشش قرار مي
  )51- 53 .صص، 1379، نيافر تماشاگر را دارد (سعيدزار نه 20گنجايش حدود است و 

  سله مراتب شهري ايرانلظام سدر ن ضوابط مربوط به تفكيك فضاهاي ورزشي - 1 جدول
  1379 ،نياسعيد: خذأم

 ورزشيةسران  نوع كاربري ورزشي
 (متر مربع)

 استانداردمساحت
 (متر مربع)

  شعاع عملكردي
  (متر)

ت تحت جمعي
  پوشش(نفر)

  4000تا  2000  300 500 متر مربع1 واحد همسايگي
  10000تا   6000  1000 8000 مريعمتر4/1 همركز ورزشي محلّ
  30000تا 20000  3000 20000 متر مربع5/1 مركز ورزشي ناحيه

  60000تا 50000  4500 40000 متر مربع6/1 ورزشي منطقهمركز 
  تمام شهر  6000 160000 متر مربع2 مركز ورزشي شهر
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  هاي تحقيقيافته. 5
  تخصيص كاربري فضاي ورزشي در شهر زنجانة نحو بررسي .1. 5
  هشي محلّفضاهاي ورز. 1. 1. 5

ه داراي محلّ 16شهر زنجان،  ةمحلّ 52دهد كه از مجموع شده نشان ميمطالعات انجام    
فضاي ر (هكتا 22/21، فضايي بالغ بر هكتار 65/2036كه از مجموع  استفضاي ورزشي 
ي ميداني هابرداشته را به خود اختصاص داده است. هاي شهري محلّكاربري ورزشي) از كلّ

 هكتار، 09/4امجديه با مساحت  ةمحلّ ،از مجموع فضاهاي ورزشي شهر زنجان دهديمنشان 
ه محلّ 35برگرفته است، اين در حالي است كه را دره محلّ فضاهاي ورزشي از كلّ درصد 20

ات شهر درصد محلّ 3/15 ،گرفتهته به محاسبات صور. با توجاستفاقد فضاهاي ورزشي 
كه اين  استفاقد فضاي ورزشي  ،اتدرصد محلّ 7/85و  استزنجان داراي فضاي ورزشي 

  دهد.يمات شهر زنجان را نشان لزوم ايجاد فضاي ورزشي در سطح محلّ ،امر
   وضع موجود فضاهاي ورزشي ناحيه و منطقه در شهر زنجان. 2. 1. 5

ناحيه داراي  16شهر زنجان،  ةناحي 32مجموع دهد كه از شده نشان ميالعات انجاممط    
فضاي ر (هكتا 94/39بر هكتار، فضايي بالغ  86/3785كه از مجموع  استرزشي فضاي و

-اساس برداشته را به خود اختصاص داده است. برشهري ناحي هايكاربري ورزشي) از كلّ

 85/16سه با مساحت  ةدو در منطق ةهاي ميداني از مجموع فضاهاي ورزشي شهر زنجان، ناحي
 يبه خود اختصاص داده است اين در حال را ورزشي ناحيةفضاهاي  از كلّ د)درص 42( ،رهكتا

درصد  50 ،گرفتهه به محاسبات صورت. با توجاست يه فاقد فضاي ورزشيناح 16است كه 
 درصد نواحي فاقد فضاي ورزشي است 50و  است نواحي شهر زنجان داراي فضاي ورزشي

ضع د. ودهمين نشا كه اين امر كمبود فضاهاي ورزشي در سطوح نواحي شهر زنجان را
يك  پنج در منطقة دهد كه ناحيةيميك به تفكيك نواحي نشان  موجود فضاهاي ورزشي منطقة

فضاي  درصد از كلّ 96ه ك استهكتار  10/2داراي بيشترين كاربري ورزشي با مساحت 
مطالعة وضع موجود فضاهاي  ،د اختصاص داده است. همچنينيك را به خو ورزشي منطقة
درصد  48 ،هكتار 08/4دو با مساحت  منطقة در ناحية سهه دهد كدو نشان مي ةورزشي منطق
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ا به خود اختصاص داده است. مطالعة وضع موجود دو ر نواحي فضاي ورزشي منطقة از كلّ
داراي  ،سه در منطقةدو كه ناحية  دهدسه به تفكيك نواحي نشان مي فضاهاي ورزشي منطقة

فضاي ورزشي  درصد از كلّ 61ه ك هكتار است 85/16 ري ورزشي با مساحتبيشترين كارب
چهار  وضع موجود فضاهاي ورزشي منطقة مطالعة سه را به خود اختصاص داده است. منطقة

زشي داراي بيشترين كاربري ور ،چهار در منطقةدو  دهد كه ناحيةيمبه تفكيك نواحي نشان 
چهار را به خود  منطقة فضاي ورزشي درصد از كلّ 77ه ك هكتار است 25/1با مساحت 

جموع فضاهاي ورزشي مناطق دهد كه از منشان مي ي ميدانيهابرداشتاختصاص داده است. 
فضاهاي ورزشي  از كلّ ددرص 74 ،هكتار 65/27سه با مساحت  منطقة ،چهارگانة شهر زنجان

  ).2(شكل  به خود اختصاص داده است مناطق را
  

  
  

 توزيع فضاهاي ورزشي در سطح  شهر زنجان -2ل شك

  1393مأخذ: نگارندگان، 
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  به تفكيك مناطق چهارگانهن وضع موجود فضاهاي ورزشي شهر زنجا - 2ل جدو
  1393: نگارندگان، مأخذ

  اسامي فضاهاي ورزشي شهر زنجان به تفكيك سلسله مراتب شهري - 3ل جدو     
  1393مأخذ: نگارندگان، 

 رديف
فضاهاي ورزشي

 زنجان

مساحت
 (هكتار)

عشعا
 خدماتي

 رديف
فضاهاي 

 زنجان ورزشي

 مساحت

 (هكتار)

ع شعا
 خدماتي

 11 شهر 119/16 انقالب 1
و  جودوةخان

 كشتي
 همحلّ 107/0

 همحّل 121/0 ايثار12منطقه563/2زيتون 2

 13 منطقه 25/4 كوثر 3
زورخانة 
 علمدار

 همحلّ 021/0

4 
ورزشيةمجموع
 خرداد15

 14 منطقه 08/4
باشگاه كشتي 

 شهريور17
 همحلّ 03/0

5 
كشتي وةخان

 شطرنج
 15 ناحيه 377/0

باشگاه 
 شهرداري

 هبمحل 029/0

6 
مجتمع ورزشي

 توحيد
 همحلّ 043/0 نشاط 16 ناحيه 119/0

 17 ناحيه 406/0 بينش 7
سالن پيام 
 مخابرات

 همحلّ 024/0

 18 ناحيه 671/1 هنرستان 8
آفتاب و 
 مهتاب

 همحلّ 172/0

 همحّل 335/0 دو و ميداني19ناحيه54/0جانبازان 9

 شهر كلّ 939/30 مجموع20ناحيه932/0جانبازان معلولين 10
  

  تجمعي  فضاي ورزشي(هكتار)  (هكتار) هايكاربر لّمساحت ك  منطقه
 37167 18/2 31/589  يك ةمنطق

 148310 35/8 41/1139  دو منطقة

 117161 65/27 60/800  سه منطقة

 37528 62/1 96/1255  چهار منطقة

 340166  82/39 30/3785  مجموع
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  استانداردهاه، ناحيه، منطقه، شهر) براساس زنجان (محلّ شهر يورزشة فضاهاي و سران. برآورد سطوح 2. 5
    883/0ه محلّفضاهاي ورزشي  د كه مساحت كلّگرفته مشخص شه به مطالعات انجامبا توج 

، است 02/0با  برابر ،ات در شهر زنجانموجود فضاي ورزشي به تفكيك محلّ ةهكتار و سران
متر  34/1و متر مربع) مطابقت ندارد  4/1ه (استاندارد فضاي ورزشي محلّ اين ميزان با سرانة

فضاهاي ورزشي  مساحت كلّ ،نهمچني .ضع موجود و وضع استاندارد استتفاضل بين وع مرب
 ابرابر ب ،موجود فضاي ورزشي به تفكيك ناحيه در شهر زنجان سرانة ،هكتار 94/39 ،يهناح
متر مربع)  5/1استاندارد فضاي ورزشي ناحيه ( ، با سرانةمترمربع است. اين ميزان 17/1

 . مساحت كلّاست تفاضل بين وضع موجود و وضع استانداردع متر مرب 33/0و د مطابقت ندار
وجود فضاي ورزشي به تفكيك منطقه در شهر م سرانةهكتار و  82/39 ،منطقهفضاهاي ورزشي 

 5/1استاندارد فضاي ورزشي منطقه ( متر مربع است. اين ميزان با سرانة 17/1با برابر  ،زنجان
. استتفاضل بين وضع موجود و وضع استاندارد ع متر مرب 33/0متر مربع) مطابقت ندارد و 

ت زنجان سرانه ه به جمعيجكه با تو استهكتار  82/39 ،شهرفضاهاي ورزشي  مساحت كلّ
 ةاست. اين ميزان با سران 17/1با برابر  ،موجود فضاي ورزشي به تفكيك منطقه در شهر زنجان

متر مربع تفاضل بين وضع  58/0مترمربع) مطابقت ندارد و  2ه (استاندارد فضاي ورزشي محلّ
اي ورزشي شهر درصد فضاه 80كه  كردبايد بيان  ،. همچنيناستموجود و وضع استاندارد 

دسترسي نامناسب به  ةدهنداند كه نشانتي پايين تا متوسط قرار گرفتههاي جمعيزنجان در تراكم
  ).3(شكل است اين فضاها در شهر زنجان 
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  ارتباط بين توزيع فضاهاي ورزشي و تراكم جمعيت -  3ل شك

  1393مأخذ: نگارندگان، 
ه، ناحيه، منطقه، شهر) با استفاده از مدل لّتحليل دسترسي فضاهاي ورزشي موجود (مح. 3. 5

  تحليل شبكه
فضاي  9دهد تعداد يمه نشان شده جهت دسترسي به فضاهاي ورزشي محلّمطالعات انجام    

 ه به استاندارد در نظر گرفتهبا توج .هكتار قرار دارد 883/0مساحت ه با ورزشي در سطح محلّ
مساحت  از مجموع كلّ متر) مشخص شد كه 1000تا  800ه (جهت شعاع عملكردي محلّ شده
-شعاع عملكردي خود قرار ميالرا تحت هكتار 94/924فضايي بالغ بر  ،هكتار 65/2036 ،همحلّ

آن است كه فضاي  ةدهندنشان ،هاز تحليل شعاع عملكردي محلّ ). نتايج حاصل4 (شكل دهد
ت هزار نفر از جمعي 125697بر تي بالغ ات و جمعيمحلّ درصد مساحت كلّ 45 ه،ورزشي محلّ

)36 شهر زنجان را تحت پوشش عملكردي خود قرار داده است. ) تدرصد جمعي  
دهد كه تعداد نشان ميه شده جهت دسترسي به فضاهاي ورزشي ناحيهاي انجامبررسي    

ه به استاندارد در هكتار قرار دارد. با توجسه با مساحت  ،فضاي ورزشي در سطح ناحيهشش 
 از مجموع كلّ شدص متر) مشخّ 3000تا  1500جهت شعاع عملكردي ناحيه ( شده گرفته نظر

شعاع الرا تحتهكتار  69/1768شعاع عملكردي بالغ بر  ،هكتار 82/3785، يهناحمساحت 
- نشان  ،از تحليل شعاع عملكردي ناحيه . نتايج حاصل)5 (شكل دهدعملكردي خود قرار مي

هزار  216889بر تي بالغ جمعيو درصد مساحت  46 ،هي ناحيآن است كه فضاي ورزش ةدهند
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ت شهر زنجان را تحت پوشش عملكردي خود قرار داده ت) از جمعيجمعي درصد 63ر (نف
  است. 

سه دهد كه تعداد شده جهت دسترسي به فضاهاي ورزشي منطقه نشان ميمطالعات انجام    
ه به استاندارد در نظر با توج. ر قرار داردهكتا 66/10فضاي ورزشي در سطح منطقه با مساحت 

 از مجموع كلّ شدص مشخّ ،متر) 4500تا  3500جهت شعاع عملكردي منطقه ( شدهگرفته
رساني هكتار خدمات 22/3051بر شعاع عملكردي بالغ  ، درهكتار 30/3785،مساحت منطقه

آن است كه فضاي  ةنددهاز تحليل شعاع عملكردي منطقه نشان نتايج حاصل ).6 (شكل كنديم
شهر زنجان ت هزار نفر از جمعي 321420بر ي بالغ درصد مساحت و جمعيتّ 80 ،منطقهورزشي 

   .را تحت پوشش عملكردي خود قرار داده است
دهد كه شده جهت دسترسي به فضاهاي ورزشي در مقياس شهر نيز نشان ميمطالعات انجام    

ه با توج .هكتار قرار دارد 11/16مساحت مجموع با  ،فضاي ورزشي در سطح شهريك  تعداد
د ص ش، مشخّمتر) 6000تا  5000جهت شعاع عملكردي شهر ( شده به استاندارد در نظر گرفته

هكتار  27/3172فضايي بالغ بر  ، درهكتار 30/3785 ،شهرمساحت فضاي  از مجموع كلّ
آن  ةدهندنشان ،ردي شهراز تحليل شعاع عملك نتايج حاصل ).7 (شكل كندخدمات رساني مي

هزار نفر از  322/333بر تي بالغ درصد مساحت و جمعي 83 ،است كه فضاي ورزشي شهر
شهر زنجان را تحت پوشش عملكردي خود قرار داده استت جمعي.   

  
  شعاع عملكردي فضاهاي ورزشي ناحيه - 5شكل  هحلّشعاع عملكردي فضاهاي ورزشي م - 4شكل

  1393مأخذ: نگارندگان،                             1393ذ: نگارندگان، مأخ                  
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  شعاع عملكردي فضاهاي ورزشي شهر - 7شكل  شعاع عملكردي فضاهاي ورزشي منطقه - 6شكل

  1393مأخذ: نگارندگان،                                  1393مأخذ: نگارندگان،                  
  
  ي پراكنش فضايي فضاهاي ورزشي در شهر زنجانتحليل الگو .4. 5

  4ايخوشه - 1گرفته سه حالت دارند: كنش فضايي براساس مطالعات انجامالگوهاي پرا ،يطور كلّه ب    
  ).16 .ص ،1390، (رهنما و ذبيحي 6تصادفي -3 5پراكنده -2
 د همبستگيخو«از مدل  ،به منظور تحليل پراكنش فضايي فضاهاي ورزشي ،در اين پژوهش   

  استفاده شده است.» فضايي
   همبستگي فضاييخود. 1. 4. 5

ـاييدر طبقه     توان بر چـگونگي نظم و اي، پراكنده و تصادفي، مي، خواه خوشـهبندي الگـوهاي فض
مركز شد. مي ري واحدهاي مختلف مـت ب قرارگـي ـابهت و عدم مشـابهت هر جفت از ترتـي توان مش

ـتي كه اين مشابهت و عدم مشابهتواحـدهاي مجاور را ان ت. وق ـايي ها براي ادازه گرـف ـاي فض لگـوه
ـستگي فضايي شـكل ميخالصه شوند، خود  .ص ،1391 ،ر، دانايي فردو، خاكپاجزاء شكوهي( گيردهمـب

                                                 
1. Clustered 
1. Dispersed   
2. Random 



 چهارمشمارة بيست و           اي                  ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                                38

همبسته هستند و شده، خودهاي مطالعهاين است كه ارزش صفت همبستگي فضايي به مفهومخود .)36
  .)379. ص ،1986(كالرك ،  ها استقابل اسناد به نظم جغرافيايي پديدهها همبستگي آن

  همبستگي فضاييانواع معيارهاي خود .2. 4. 5
 شاخص جمله از كه هاي متفاوتي وجود داردمدل) فضايي همبستگيهاي (خودگيري آمارهبراي اندازه    

  ).146 .ص ،2005 ،8(تساي تاس  G عمومي ةآمارگزينش ممكن ديگر  و است 7گريموران و ضريب
متفاوت ها آن ا مشخصات (خواص) آماريهاي مشتركي دارند، امهاي موران و گري مشخصهشاخص    

تر خاطر اينكه توزيع مشخصاتش مطلوب به ند،هست ترگران با شاخص موران موافقاست. اكثر تحليل
   .)380، ص. 1986، 9(كالرك است

  10شاخص موران-

  :ه شرح زير استشاخص موران ب
 )1 ( 

 
 

 Xi اي يا نسبي،يب متغير فاصلهضر n  تعداد واحدها، وزن wij شامل تسهيالت شهري) (
  ).122 ، ص.1387(رهنما و عباس زاده، 

رابر تعامل فضايي ، ب1، برابر تعامل فضايي منفي و -1. متغير است 1تا  -1ضريب موران بين 
بيانگر الگوي تجمع  ،كامالً تك قطبي، مقدار صفر بيانگر الگوي ،1مقدار مثبت . استمثبت 

چه اين ضرايب انگر الگوي شطرنجي توسعه است. هربي ،1تصادفي يا چند قطبي و مقدار منفي 
تري داشته باشد، بيانگر مقدار باالتري داشته باشد، بيانگر تجمع زياد و هرچه مقدار پايين

  ).25 ص. ،1388پراكنش است (قرخلو و زنگنه، 
است. ضرايب  اگر تعامل فضايي وجود نداشته باشد، ضرايب مورد انتظار موران برابر صفر    

  )2( : مورد انتظار موران برابر است
                                                 
3. Gary Ratio 
4. Tsai 
5. Clark 
6. Moran’s Index 
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n  ،تعداد واحدهاEI تر بزرگمحاسبه . وقتي كه شاخص موران مورد است ضريب مورد انتظار
و  11لي(شود ييد ميأت آن الگوي پراكنش فضايي و برعكس ،از مقدار ضريب مورد انتظار باشد

  )138ص.  ،2001،  12وونگ
نتايج حاصل از كاربرد شاخص موران در خصوص توزيع فضايي فضاهاي ورزشي در شهر     

  =Moran’s I -07/0مشخص شده است. اين ضريب منفي و برابر  ) 8 شكل(زنجان در 
  . استن بودن توزيع فضايي فضاهاي ورزشي در سطح شهر زنجا و نشانگر تصادفي است

  
  ي فضايي موران در فضاهاي ورزشي شهر زنجانخودهمبستگميزان  - 8شكل

 1393مأخذ: نگارندگان، 

    G عمومي ةآمار. 3. 4. 5
بر شاخص موران در تعيين نقاط مثبت (داغ) و منفي (سرد) در سطح شهر  ،Gعمومي  ةآمار    

انند به عنوان تمركزهاي فضايي تومي  14و نقاط سرد 13نقاط داغمورد مطالعه ترجيح دارد. اين 
   ).238،ص. 1980، 16و هوگت 15(توماس در نظر گرفته شوند

  :به شكل فرمول زير تعريف شده است  Gآماره عمومي
 )3 ( 

                                                 
1. Lee 
2. Wong 
1. Hot Spots 
2. Cold Spots 
3. homas 
4. Hugget 
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در  تعريف شده است، (D) ة معيار فاصلةبه وسيل Gعمومي  ة، آمارi≠jاينكه به خاطر     
 1برابر  wij(d)نظر قرار گيرند. وزن  مدi  يةساتوانند به عنوان همواحدها مي فاصلة درون آن

هاي بنابراين وزن ؛) است0( برابر صفر ،است و در صورت عكس dاست. اگر در داخل فاصله 
ةفاصل ةوسيل ا ارتباطات همسايگي بهماتريس اساساً يك ماتريس متقارن دوتايي است، ام d 

 :برابر است با Wهاي ماتريس مجموع وزن تعريف شده است.

 )4(  
  ). 9ده است (شكل شمحاسبه  براساس فرمول باال ،، براي فضاهاي ورزشي در شهر زنجانGعمومي  ةآمار

 
  در فضاهاي ورزشي شهر زنجان G ةميزان آمار - 9شكل

  1390مأخذ: نگارندگان، 
و بيانگر اين است كه الگوي  است Score Z=17/1برابر ،Zامتياز  برابر صفر و ،Gمقدار      

كه از نوع تصادفي با نقاط تمركز پايين است  ،زنجان ي تمركز فضاهاي ورزشي در شهرفضاي
و نقاط با دسترسي  هستند متمركز ،دهد نقاط با ضريب دسترسي پايين مجاور يكديگرنشان مي

توزيع اين فضاها در شهر دهد كه اين مطالعات نشان مي .باال چندان به هم پيوسته نيستند
 .ريزي شهري نيستبر اساس معيارها و ضوابط برنامه تصادفي بوده وبه صورت  ،زنجان

  

  و پيشنهادها گيرينتيجه. 6
شوند كه سطح ها در سطح شهر محسوب ميين كاربريترمهميكي از  ،فضاهاي ورزشي    

دهد شده نشان ميمطالعات انجاماند. هي از فضاهاي شهري را به خود اختصاص دادهتوج قابل
متناسب با رشد  ،يافته به فضاي ورزشي در سلسله مراتب شهريصاختصا و سرانةكه سطوح 
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i
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كتار، ه 55ه، مساحت مطلوب براي فضاهاي ورزشي محلّت و گسترش شهر نبوده و جمعي
فضاهاي ورزشي در  هكتار و 51ه، منطقهكتار، فضاهاي ورزشي  51 ه،ناحيفضاهاي ورزشي 
توزيع مكاني فضاهاي ورزشي متناسب با نيازهاي  . همچنينهكتار است 68، سطح شهر زنجان

ه ها و استانداردهاي ارايه نبوده و با نرمهاي مختلف شهر در سطح منطقه، ناحيه و محلّبخش
رزشي بوده و فاقد فضاي و ،ات و مناطق شهر زنجانبه طوري كه اكثر محلّ. شده مطابقت ندارد
الگوي بنابراين  ؛و شهرسازي مطابقت ندارد مسكن انشده از سوي سازمهبا استانداردهاي اراي

در نتيجه برخي  ؛نيستزنجان ت شهر هاي ورزشي متناسب با حجم جمعيتوزيع فضافعلي 
گر و برخي ديد كنندگان روبرو هستنان با تراكم بسيار باالي استفادهفضاهاي ورزشي شهر زنج

مناسب  ةداستفاها ر اوقات از آنزي غلط و نامناسب در بيشتريت برنامهاز اماكن ورزشي به علّ
از مدل  ،براي بررسي چگونگي توزيع فضايي فضاهاي ورزشي ،. در اين پژوهششوندنمي

د توزيع اين فضاها در شهر ص شاستفاده شده است كه مشخّ Gعمومي  ةآمار و هاي موران
   .ريزي شهري نيستبر اساس معيارها و ضوابط برنامه زنجان به صورت تصادفي بوده و

مورد ة گرفته از اصول و ضوابط شهرسازي و تحليل محدودمناسب كه بر هايپيشنهاد ،بنابراين
 صيمشخّ حجم به دهيسرويس به قادر شهر در ورزشي كاربري هر ند از:اعبارت ،است مطالعه

 كه است الزم ورزشي فضاهاي گزينيمكان در بنابراين ؛است از شهر منطقه يك در تجمعي از

 و روحي سالمت كيفيت و ارتقاي سطح براي همچنين، گيرد. قرار هتوج مورد يجمعيتّ ةآستان
 شهري هايطرح در ورزشي كاربري پيشنهادي هايسرانه حداقل است مردم، الزم جسمي

   شود.رعايت 
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