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  چکیده

ـ پذیري بهبهبود دسترس، مدرن شهري آمیخته شده و در راستاي توسعه ورزش امروزه ورزش با سبک زندگی ک هـدف  عنوان ی
 یسـتم اطالعـات  سگیري از تکنیک بـافري در  و با بهره توصیفی تحلیلیمهم مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به روش 

هـاي مـورد   دهان مورد تحلیل قرار گرفته است. داشهرداري تهر 20هاي ورزشی در منطقه وضعیت دسترسی به مکان، جغرافیایی
مبتنی بـر   از سازمان ورزش و جوانان دریافت شده و اطالعات جمعیتی، استفاده مشتمل بر موقعیت و مشخصات اماکن ورزشی

-انسی بـه مکـ  میانگین سرانه دستر، هاي تحقیقشهر تهران بوده است. یافته 1395هاي جمعیتی سرشماري سال فایل بلوكشیپ

اردهاي جهـانی و  مترمربع نشان داد. میزان دسترسی از اسـتاند  027/0و حداقل  8/0حداکثر آن را ، مترمربع 6/0هاي ورزشی را 
ز ا. جـدا  تـر اسـت  بهتر بوده اما نسبت به میانگین شهر تهران تاحدودي هاي پیشنهادشده براي شهرهاي کشور بسیار پایینمیزان
ه تحـت  هاي زیادي در سطح محـدودة مطالعـاتی مشـهود اسـت. گرچـه تمـامی منطقـ       نابرابري ،بودن کلی سرانه دسترسیپایین

-ر قسـمت که دهایی تنها در حوزه دسترسی یک مکان ورزشی قرار دارند در حالیهاي ورزشی هستند اما قسمتدسترس مکان

  مکان ورزشی همپوش هستند. 13حوزه دسترسی ، هایی
    تهران 20منطقه ، تکنیک بافري، ذیريپدسترس، مکان ورزشی :کلیدواژگان
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 مقدمه

های بدون تغییر در ترکیب اشتغال و تغییرات تکنولو یکی در جوامع که کارها و فعالیت، موازات رشد شهرنشینی به

شوند. در تحرک ظاهر میفعال و بیافراد اجتماع در زندگی روزمره خود بیش از پیش کم، تحرک بدنی را گسترش داده

سوم بزرگسا ن طوری که یزبه، جهان روندی فراگیر به سمت زندگی روزمره بدون فعالیت بدنی مشهود استسطح 

(. حتی در اروپا برآورد Mcphee et al. , 2016:568کنند یا فعالیت بدنی ندارند)در سطح قابل قبولی ورزش نمی

 Waiپردازند )ندرت به ورزش  و نرمش میبه کنند یانفر هرگز ورزش نمی 6، سال 15شده که از هر ده نفر با ی 

So, 2016). بهروزی و کیفیت زندگی برای تمامی سنین و آحاد ، تندرستی، ای برخالف مسیر سالمتتحرکی رویهبی

-وعامل یز ششم مرگ، نداشتن تحرک بدنی، که در برخی جوامع صنعتی مانند انگلستانگردد. چنانجامعه تلقی می

فواید و ثمرات مستقیم و ، (. تحقیقات صورت گرفتهEdwards and Tsouros, 2008ه است )میرها دانسته شد

تواند دستاوردهای اند. از جمله تحرک بدنی میشماری را برای ورزش و تحرک بدنی به اثبات رسانیدهغیرمستقیم بی

ای ناشی از بیماری بکاهد و از هاز غیبت، وری در محیط کار را افزایش دهدبهره، تحصیلی کودکان را بهبود بخشد

(. به دلیل امتیازات فراوان و Public Health England, 2014: 8های اجتماعی بکاهد )رفتاریجرایم و کج

هرگز ، دادناند که در صورت از دستاین مقوله را بخشی از میراث فردی و اجتماعی دانسته، شدة ورزششناخته

با شناخت و باور عمومی به اثرات مثبت ورزش و تفریحات فعال بر  (.De Coubertin, 2017) جبران نخواهد شد

ها و نهادهای و در این راستا حکومت ورزش با سبز زندگی مدرن شهری آمیخته گردیده، سالمت فرد و اجتماع

ریزان و هاجتماعی بیش از پیش به تاثیرات مثبت ورزش در سالمتی و اهمیت آن در انسجام اجتماع واقف شده و برنام

 (. Casas Valle, 2003اند )مدیران شهری نیز بدان عنایت خاصی نموده

های بدنی وجود امکانات فیزیکی کافی و قابل ساز گسترش و فراگیری ورزش و فعالیتیکی از عوامل مهم زمینه

از نقش  های محل سکونت و اشتغال به ویژه در سطح محالت شهری است. فضاهای ورزشی جدادسترس در حوزه

های ای از فضاهای اجتماعی در سکونتگاهگونه، بسیار مهمی که در افزایش تحرک و فعالیت بدنی شهروندان دارند

توان یکی از اجزاء مهم زندگی شهری دانست که با ارائه کارکردهای مختلفی چون: انسانی هستند. این فضاها را می

گذران اوقات فراغت و تفریح اهالی شهرهای بزرگ و ، حرکت، زمان و متراکم جمعیت پرشمار انسانیحضور هم

های غیرورزشی با اهداف اجتماعی و حتی برگزاری تجمعات و گردهمایی، های جمعیتیگروههای ورزشی بینرقابت

 (.1385، کنند )کریمی صالحبدیل در زندگی سالم و بانشاط  ایفا مینقشی بی، سیاسی

و محالت و نواحی مختلف آنها از فضاهای ورزشی و تحلیل توزیع فضایی این  ارزیابی میزان برخورداری شهرها

ریزی و در برنامه، بودن امکان دسترسی به فضاهای ورزشی با لحاظ فاصله از قطعاتفضاها از جهت میزان فراهم

 یهپا، موجود وضع یابیشناخت و ارز، ایو منطقه یشهر هایدر عرصه مدیریت این فضاها اهمیت زیادی دارد چراکه

های شهری فعال یکی از عواملی ریزی شهری صحیح و طرم(. برنامه1393، )زالی است ریزیبرنامه یندو اساس فرآ

که فضاها و اماکن ورزشی نیز در زمره آنها قرار )های افراد و نحوة استفاده از محیط محلی تواند بر انتخاباست که می

سازی و متناسب ساختن ساختار شهر گونه که آماده(. همان81: 1394، و همکارانتاثیر بگذارد )مستقیمی ، گیرند(می

افزاید و بر میزان انتخاب سفرهای پیاده و بدون استفاده از وسایل نقلیه موتوری می، سواریروی و دوچرخهبرای پیاده

اختصاص ، آوردا فراهم میهوا و سروصدا( و افزایش تحرک و فعالیت بدنی رموجبات سالمت محیط ) کاهش آلودگی

ها و فضاهای باز و بسته های زمین شهری به فضاهای ورزشی و احداث و تجهیز ورزشگاهحد متناسبی از کاربری

 زمة ، توزیع متناسب این فضاها در سطح محالت و نواحی شهری، تر از آنورزشی به امکانات  زم و شاید مهم

 از وارد ساختن ورزش به سبز زندگی روزمره است. نیاستفاده مطلوب از این فضاها و پیش
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اصل مورد توجه  10های شهری ریزیدر برنامه، در راستای توسعه ورزش و فعالیت بدنی و ترغیب سبز زندگی فعال

رصد و ، نگهداری، مدیریت، های محلیترویج فعالیت بدنی و پویش، اند از: فعالیت برای همهعبارتقرار گرفته که 

شبکه چندکارکردی ، ها و فضاهای با کیفیت با خیابان، های شهری متناسبزیرساخت، های فعالساختمان ،ارزیابی

سواری پیوسته و با خره اجتماع با قابلیت روی و دوچرخهمسیرهای پیاده، همجواری امکانات اجتماع، فضاهای باز

 Aشروع شده و موسوم به سه  Aن انگلیسی با حرف روی با . این اصول برخاسته از سه هدفی هستند که در زباپیاده

سالم و راحت ، است که عبارت است از فراهم آوردن امکان دسترسی آسان 1پذیریباشند. هدف اول بهبود دسترسمی

فعالیت بدنی و سفرهای فعال ، در ورزشمنظور تشویق مشارکت بدنی و ورزش بهبه فضاهای مناسب برای فعالیت

است که به مفهوم ارتقاء کیفیت محیط از نظر انطباق طرم و ساختار با  2. دوم بهبود تسهیالتبرای آحاد جامعه

های ها و عرصهپیوستگی آنها و ارتباطشان با دیگر ساختمان، های جدید و امکانات گذران اوقات فراغتورزش

سازی ورزش و امکانات گذران است که اولویت و نهادینه 3تر است. سومین هدف با بردن سطح آگاهیعمومی وسیع

 Public)نماید دنبال می، های شهریریزیها و برنامههای فعالیت جسمی را در طرماوقات فراغت و فرصت

Health England, 2014: 6-7 .) 

گردد  نیل به تندرستی که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده و دنبال می 4هدف اصلی رویکرد شهر سالم

شهر در ، سازمان بهداشت جهانیاز نگاه  (.161: 1395، ریزی و طراحی شهرهاست )فصیحیهری در برنامهاجتماع ش

چگونگی جانمایی محیط ها و فضاهای ورزشی و ، در ارتباط با تامین سالمتی برای شهروندان فضاهای ورزشی، سالم

تامین آمادگی جسمانی  زم و کافی  چگونگی تشویق و ترغیب شهروندان و انجام فعالیت های جسمی و بدنی برای

شهر سالم مورد توجه قرار دارد.  اوقات فراغت و اتفاقات غیرقابل پیش بینی، فوق برنامه، برای فعالیت های روزانه

شهری است که ساکنان آن به ارزش سالمتی و تندرستی پی برده و ، فعال که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته

(. آنچه  زمة وجودی این شهرهاست Peggy and Tsouros, 2008: 6آن را بهبود بخشند) نمایند تاکوشش می

تعهد و التزام به حفظ تندرستی و فرآیندها و ساختارهایی است که نیل به سالمتی را تسهیل نمایند. این شهرها مستمراً 

دهند تا شهروندان بتوانند توسعه می هایی در محیط مصنوع و محیط اجتماعی فراهم آورده و منابع اجتماع راموقعیت

ریزان این شهرها همواره در اندیشه افزایش امکانات بیش از پیش در زندگی روزمره خود فعال باشند. مدیران و برنامه

ها های بدنی و ورزش برای شهروندان و فراهم آوردن مجال و موقعیت برای این فعالیتو فضاهای انجام فعالیت

کنند. آنان های مصنوعی که زندگی فعال را ترویج نماید نقش هدایتگر ایفا میی و نگهداری محیطهستند و در طراح

های های توسعه محیططرفدار قرص و محکم زندگی فعال بوده و فعالیت بدنی را به عنوان یز هدف حیاتی در طرم

ورزشی متناسب به میزان کافی وجود  در شهرهای سالم فعال فضاهای(. Ibid: 7)آورند مصنوع و اجتماعی در نظر می

  باشد.پذیر میآنها امکانداشته و دسترسی آسان اقشار مختلف از شهروندان به

را به عنوان یز مؤلفة کلیدی در تبیین مسائل توزیع خدمات عمومی در شهرها « پذیریدسترس»ریزان شهری برنامه

پذیری فضاهای ورزشی شاخص مهمی است که دسترس (.Ferreira and Batey, 2007)اند مورد توجه قرار داده

تواند از جانب شهروندان به شکل ها میوسیلة ورزشگاهشده بهکند چگونه خدمات طبیعی متعدد عرضهمشخص می

بردن واقعی را سنجد تا بهرههای فضایی را میبیشتر فرصت، برداری قرار گیرد. این مقولهشایسته و متناسب مورد بهره

(Cervero and Rood, 1999). نقطة شروع  کنکاش در امتیازات و تسهیالت بالقوه فضاهای ورزشی شهری ،

                                                           
1 - Accessibility 

2 - Amenity 

3 - Awareness 

4 - Healthy city 
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. دسترسی حاصل تعامل چهار (7، 1392، )نوروزی سیدحسینی و همکارانپذیری جغرافیایی آنهاست ارزیابی دسترس

پذیری یز تعریف ساده از دسترس (.1393، زمانی و فردی است )ابراهیمی ثانی و همکاران، ونقلیحمل، جزء فضایی

(. این مفهوم بر رابطة فضایی میان Salonen, 2014: 13« )هاها و فعالیتقابلیت دسترسی به مکان» عبارت است از 

، ها در یز منطقه معین د لت دارد. هر چند اغلبمبداء و مقصد یا درجه پیوستگی میان آن موقعیت با سایر موقعیت

 ,.Unal et alبودن نسبی یا مجاورت یز مکان به مکان دیگر تعریف شده است )ان نزدیزپذیری به عنودسترس

بودن دریافت یز خدمت و یا رسیدن به یز به میزان آسانی و راحت، پذیری(. همچنین گفته شده که دسترس2016

(. در Nicholas, 2001د )گیری فرصت نسبی برای تعامل یا تماس با یز پدیده مثل بوستان اشاره دارمحل یا اندازه

پذیری منابع )خدمات و امکانات( به موقعیت آنها در یز قلمرو یا در یز ناحیه شهری و دسترس، حوزه جغرافیا

 (Setola and Borgiani, 2016: 72شود )آسانی رسیدن به آنها مربوط می

هستند که « 1حوزه خدمات»های سنجه توان به چهار دستة کلی تقسیم کرد. دستة اولپذیری را میهای دسترسسنجه 

باشند. رویکرد اول مبتنی بر تعداد خدماتی است که می« 3های تجمعیفرصت»و « 2پوشش»مشتمل بر دو رویکرد 

های حاصله در زمان یا فاصله معین د لت دارد. دهند و رویکرد دیگر بر تعداد فرصتواحد مورد نظر را پوشش می

یعنی فاصله تا « حداقل فاصله»موسوم بوده تحت دو رویکرد « 4مقاومت سفر»های ههای دسته دوم به سنجسنجه

یعنی متوسط فاصلة هر نقطه از مبداء تا « هزینة سفر»ترین جایی که تسهیالت مورد نظر وجود دارند  و رویکرد نزدیز

« 6قابلیت»هستند که با رویکرد  «5جا به و قابلیت»های سنجه، هاشوند. سومین گروه از سنجهمعرفی می، تمامی مقاصد

دست شناخته شده و از تقسیم مجموع کل تسهیالت )که هر کدام وزن خاص خود را دارند( بر اثر اصطکاک مسافت به

باشند. به موجب این می« امکانات»و مبتنی بر رویکرد « 7امکانات مبنا»های سنجه، آیند. و با خره آخرین دستهمی

کند آن انتخاب در مقایسه با فرد انتخاب خاصی داشته باشد به امکاناتی بستگی دارد که تصور میرویکرد احتمال اینکه 

های مقاومت سفر  و رویکرد تحقیق اخیر  بر مبنای سنجه  (.Hass, 1999)آورد های دیگر فراهم میامکانات انتخاب

 حداقل فاصله تنظیم گردیده است.

که به آن رویکرد اقلیدسی یا پوششی هم  8وع تکنیز متداول است. رویکرد بافرپذیری دو نگیری دسترسبرای اندازه 

-روی در نظر گرفته نمیموانع یا الگوهای پیاده، بر پایه فاصله در خط مستقیم بوده و قطعات ساختمانی، شودگفته می

-دسترسی، ر شیوه تحلیل شبکهد (.2016، سوهای ساده و کلی کامالً قابل قبول است )وایشوند. این شیوه برای تحلیل

شود. برای مثال دسترسی محلی و . . ( مشخص می، آزاد راه، ها و نوع آنها ) برای مثال خیابانراهها با توجه به شبکه

تمامی مسیرهای منتهی به آن تا ، متر را دربرگیرد 400ای تا مسافت در صورتی که حوزه خدماتی یز ورزشگاه ناحیه

رسانی مراکز ریزان شهری شعاع خدماتبرنامه  (.همانداخل حوزه پوشش قرار خواهند گرفت ) متری در 400فاصله 

، متر 300اند. در این زمینه شعاع عملکردی مراکز ورزشی واحدهای همسایگی ورزشی را در چهار مرتبه تعیین نموده

متر تعیین  4500تا  3500ای ره مراکز منطقهمتر و با خ 3000تا  1500ای مراکز ناحیه، متر 1000تا  800ای مراکز محله

 (.51: 1383، شده است )سعیدنیا

 

                                                           
1 - Service Area 

2 - Container 

3 - Cumulative Opportunities 

4 - Travel Impedance 

5 - Gravity and Potential 

6 - Potential 

7 - Utility Based 

8 - Buffer 
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 اهداف

 شهرداری تهران و برخورداری این منطقه  20های ورزشی در منطقه ایی مکانتحلیل پراکندگی جغرافی -1

 شهرداری تهران و دسترسی ساکنان به این فضاها 20های ورزشی منطقه تحلیل حوزه پوشش مکان -2

 شناسی وشر

ت. اس یدهردگ یمنظت یبافر یزحداقل فاصله با استفاده از تکن یکردمقاومت سفر و رو هایسنجه یپژوهش بر مبنا ینا

-له محلفاص یکیمتداول است ، یدو نوع سنجش دسترس، نواحی شهریدر  یخدمات شهر یزانم گیریاندازه یبرا

 به، دهدهناتمراکز خدم یخدمت که با توجه به حوزه پوششاز  یزانیم یگریو د یتا خدمت مورد بررس یمسکون یها

قابلیت  و سنجه ازدمطابق آنچه تا کنون مرسوم بوده درجه تامین این خدمات با  .گیردیافراد تعلق م یا سطح واحد

یم نشان ده Cبا  و دومی را Dگردید. در صورتی که اولی را با دسترسی یعنی حداقل فاصله و میزان پوشش تعیین می

 خواهیم داشت:

 :1رابطه 

              ijdinjm=iD  و 
i

i

i
P

S
C


                             

 

است و سنجة  i و ناحیه شهری jترین مکان ورزشی حداقل فاصله  شعاعی مستقیم  میان نزدیز Di ، (1در رابطه )

  iری به تعداد جمعیت داخل محدوده ناحیه شه Sمکان ورزشی وسیلة نسبت کل مساحت به Cسرانة دسترسی 

کنان یز از سا محاسبه گردیده است. مشکلی که در شیوه یاد شده وجود دارد این است که ممکن است تمام یا بخشی

ای هکانتفاده از مجای اسبه، های ورزشی که در قلمرو اداری نواحی مجاور استتر بودن مکانخاطر نزدیزناحیه به

سترس ر حوزه ددهای ورزشی نواحی مجاور استفاده کنند از طرف دیگر برخی خانوارها از مکان، ورزشی ناحیه خود

مورد  ور ابداع شرم زی ای بهسنجة تازه، مشترک دو یا چند مکان ورزشی قرار بگیرند. از این رو با تغییر و تعدیل مدل

 استفاده قرار گرفته است: 

 : 2رابطه 

jij

t

i indmD        و
jkji

t

i EdC       و
j

ikji

j
E

Pd

S

 

 

            in=D و                     =        و=  

t، (2در رابطه )

iD حداقل فاصله از قطعه i ترین مکان ورزشی و عبارت است از فاصله میان قطعه و نزدیزj   .است
t

iC  سرانه دسترسی قطعهi  و عبارت است از مقدار مساحت مکان ورزشی که بر اساس دامنة خدمتk  به هر نفر از

tرسد. محاسبة می iساکنان قطعه 

iC   مستلزم سه گام است: اول مساحت ناحیه مسکونی که تحت پوشش هر کدام از

باشد  گردد . اگر مشخص می kهای ورزشی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس دامنة خدمت مکان

ضایی که از مکان ( یعنی متوسط فEjدسترسی دارد. دوم سرانه دسترسی ) jبه مکان ورزشی iتوان گفت که بلوک می

رسد )بر حسب مترمربع(. در محاسبه پارامتر اخیر برای هر مکان ورزشی ورزشی به هر کدام از ساکنان آن ناحیه می

، گیرند( که تحت حوزه دسترسی آن مکان ورزشی قرار میPi(و کل جمعیتی )Sjنسبت بین مساحت مکان ورزشی)

 1رزشی که هر قطعه به آن دسترسی دارد. برای مثال در شکلشود. سوم مجموع مساحت مکان ودر نظر گرفته می

قرار گرفته و بنابراین میزان مساحت مکان ورزشی که به این قطعه   P1تنها تحت حوزه دسترسی ورزشگاه  H2قطعه 
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به جمعیت ساکن در حوزه دسترس این مکان ورزشی. اما   P1رسد عبارت است از نسبت مساحت مکان ورزشی می

قرار گرفته است بنابراین میزان مساحت مکان ورزشی که  P2و  P1های ورزشی در حوزه دسترسی مکان H1قطعه 

به جمعیت ساکن در حوزه دسترس مکان  P1رسد عبارت است از نسبت مساحت مکان ورزشی به این قطعه می

 . P2زشی به جمعیت ساکن در حوزه پوشش مکان ور  P2ورزشی فوق  به عالوة  نسبت مساحت ورزشگاه 

 
 مدل حوزه پوششی فضاهای ورزشی برای محاسبه  دسترسی بالقوه :1شکل 

 20های ورزشی منطقه مطالعاتی با توجه به اطالعات دریافتی از شهرداری منطقه ابتدا موقعیت مکان، در اجرای تحقیق

شی و انطباق با های ورزتهران و اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ری در خصوص موقعیت و مساحت مکان

-مکان ورزشی فضای روباز یا سرپوشیدهوارد گردید. منظور از Arc Map به عنوان یز  یه در ، آخرین نقشه منطقه

و برای انجام حداقل یز فعالیت ورزشی اختصاص یافته است. بنابراین بوده که دارای محدوده مشخصی ای است 

مجموعه ورزشی یا یز قطعه زمینی که ، ورزشگاه، یز استخر، یز زمین ورزشی، مکان ورزشی می تواند یز سالن

ها و میادین مانند فضاهای محصور و احداث شده در کنار خیابان  اطالق شود، مورد استفاده تیم های محل باشد

    .(1384، )قادری شهری و بدون توجه به نوع مدیریت آن

های دیگری بودند که در سیستم وارد شدند. سپس  یه ،و قطعات کاربری اراضی منطقه 1395های جمعیتی سال بلوک

حوزه دسترسی هر مکان ورزشی به ترتیب زیر تعیین شده و از ، با عنایت به ادبیات مربوط و انطباق آن با شرایط منطقه

 (.2روی آن بافرها ترسیم گردیدند. )شکل 

 های دسترسی مراکز ورزشیمعیار ترسیم حوزه: 1جدول 

 شعاع حوزه دسترسی )بافر( )متر( شی)مترمربع(مساحت مکان ورز

 250 متر مربع 250تا 

 250مساحت مکان ورزشی( + – 250) 500-250

 500+]مساحت مکان ورزشی( -500)/2[ 1000-500

 750+]مساحت مکان ورزشی( -1000)/4[ 2000-1000

 1000+]مساحت مکان ورزشی( -2000)/8[ 4000-2000

 1250+]ساحت مکان ورزشی(م -4000)/16[ 7000-4000

 1500+]مساحت مکان ورزشی( -7000)/32[ 11000-7000

 1750(]+یورزش مکانمساحت  -11000)/64[ 16000-11000

 2000+]مساحت مکان ورزشی( -16000/) 128[ 22000-16000

 2250+]مساحت مکان ورزشی( -22000)/256 [ 29000-22000

 2500+]ن ورزشی(مساحت مکا -29000)/512[ 37000-29000

 2750+]مساحت مکان ورزشی( -37000)/1024[ 46000-37000

 3000 46000بیشتر از 
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سترسی همپوش های دقطعه تفکیز نمود. برای هر قطعه حوزه 272محدوده مطالعاتی را به ، تقاطع مرزهای بافرها

معیت جه تقسیم بر تعداد های دسترسی )مساحت ورزشگامشخص شده و از حاصل جمع رقم سرانه دسترسی حوزه

ز مکان اساحتی ساکن در حوزه دسترس مربوط(ْ شاخص سرانه دسترسی هر قطعه تعیین گردید که به معنای میانگین م

 .  باشدطور بالقوه با توجه به رویه فوق در اختیار هر فرد ساکن در آن قطعه میورزشی است که به

متر مربع مساحت کیلو 5/20( است که حدود 5تا  1تهران )نواحی  20قلمرو مطالعاتی محدوده شهری شهرداری منطقه 

 (.  1395، ایران نفر جمعیت را در خود جای داده است )مرکز آمار 367600حدود  1395داشته و بنابر سرشماری سال 

 
 وقعیت محدوده مطالعاتی در شهر تهران: م2 شکل

 ها يافته

ارند )اداره متر مربع مساحت د 212000د دارد که در مجموع حدود مکان ورزشی وجو 64در محدوده مورد مطالعه 

 70ساحت حدود ماند از: ورزشگاه جانبازان )با ترین آنها عبارت(. بزرگ1396، کل ورزش و جوانان شهرستان ری

 7500ری )صد، هزار مترمربع( 10)  2شهر سالم ، هزار مترمربع( 19ورزشگاه مدرس )حدود ، هزار متر مربع( 

آباد ای دولتورزشگاه شهد، مترمربع( 1600سلمان ) ، مترمربع( 1700یاس )، مترمربع( 3500سوریان )، ترمربع(م

احتی در حدود مکان ورزشی محدودة مطالعاتی هر کدام مس 10مترمربع(.  1200مترمربع( و ورزشگاه ساعی ) 1200)

 تر مربع دارند )همان(.م 500و بقیه مساحتی کمتر از  متر مربع بوده 1000تا  500مکان بین  17، متر مربع داشته 1000

رسیم ت 1جدول  های دسترسی هر یز )بافرها( که با توجه به معیارهایهای ورزشی و حوزهموقعیت مکان 3در شکل 

قاطع مرزهای تقطعه حاصل از  272های دسترسی در تراکم همپوشی حوزه 4نشان داده شده و در شکل ، اندگردیده

 زه دسترسیتمامی سطح منطقه به نحوی تحت پوشش حو، های حاصلمشخص گردیده است. با توجه به یافتهبافرها 

، متر مربع 6318است و در  13های دسترسی  در منطقه برابر های ورزشی قرار دارد. بیشترین همپوشی حوزهمکان

ساحت شی نسبت بیشتری از مهمپو 3های با مکان ورزشی با یکدیگر همپوش هستند. قسمت 13حوزه دسترسی 

احت را شامل درصد کل مس 24مترمربع از مساحت محدوده مطالعاتی که حدود  4919681گیرند و منطقه را دربرمی

رزشی با یکدیگر ومکان  3تا  1درصد( حوزه دسترسی  73/47همپوشی قرار دارد. در نیمی از منطقه ) 3گردد تحت می

یگر همپوش حوزه دسترسی با یکد 5تا  1، حوزه دسترسی و در سه چهارم 3، در یز چهارم مساحت، همپوش هستند

 ست. اتنها تحت حوزه دسترسی یز مکان ورزشی قرار گرفته ، درصد از مساحت 4/11باشند در حالی که می
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 شهرداری تهران 20های ورزشی در منطقه های دسترسی مکانتراکم همپوشی حوزه :2 جدول

 کتار(مساحت )ه تعداد همپوشی
درصد از مساحت 

 منطقه
 جمعیت

درصد از جمعیت 

 منطقه

1 233 36/11 17645 8/4 

2 5/254 98/23 35253 59/9 

3 492 98/23 66094 98/17 

4 3/254 39/12 40142 92/10 

5 9/286 98/13 67455 35/18 

6 1/190 26/9 51243 94/13 

7 9/140 87/6 37238 13/10 

8 9/108 31/5 9411 56/2 

9 6/42 07/2 23637 43/6 

10 6/34 68/1 10991 99/2 

11 10 49/0 6543 78/1 

12 6/3 17/0 1470 40/0 

13 6/0 03/0 551 15/0 

درصد ساکنان  15/0درصد جمعیت تنها در حوزه دسترسی یز مکان ورزشی و  8/4همچنین در محدودة مطالعاتی 

حوزه دسترسی قرار داشته و پس از آن  5درصد( تحت  35/18) حوزه قرار دارند. بیشترین نسبت از جمعیت 13تحت 

-برند.  سهسر میمکان ورزشی به 2و  7، 6، 3بیشترین نسبت از آن جمعیتی است که به ترتیب در حوزه دسترسی 

های ورزشی با یکدیگر همپوش حوزه دسترسی از مکان 6تا  1چهارم جمعیت مربوط به قطعاتی هستند که در آنها 

 . هستند

 
 های دسترسی)بافر( آنهاهای ورزشی و حوزهموقعیت مکان  :3شکل  
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 های ورزشیراکم همپوشی حوزه دسترسی مکان: ت4 شکل

-شان مینهای ورزشی بر رقم جمعیت است های ورزشی که حاصل تقسیم مساحت مکانسرانه برخورداری از مکان

ارد. اما شاخص دمترمربع فضای ورزشی وجود  60/0طقه  حدود طور میانگین در ازاء هر فرد ساکن در مندهد که به

سترسی به دهای فضایی زیاد از نظر میزان قطعه مورد بررسی نشانگر وجود تفاوت 272سرانه دسترسی در سطح 

 (. 5های ورزشی است )شکلمکان

 قطعه )مترمربع( 282های ورزشی در سطح سرانه دسترسی به مکان :3جدول 

 سرانه دسترسی

 )مترمربع(

 مساحت

 )هکتار(

 درصد از

 مساحت منطقه

 جمعیت

 )نفر(

درصد از جمعیت 

 منطقه

 18/2 8014 03/0 71/0 1/0کمتر از 

2/0-1/0 43/24 19/1 6102 66/1 

3/0-2/0 67/687 51/33 88077 96/23 

4/0-3/0 37/468 83/22 85871 36/23 

5/0-4/0 32/264 88/12 64440 53/17 

6/0-5/0 63/257 56/12 48266 13/13 

7/0-6/0 24/191 32/9 50104 63/13 

8/0-7/0 21/82 03/4 15844 31/4 

 22/0 809 24/0 01/5 8/0بیش از 

 



 19                                               شهرداری تهران     20های  ورزشی منطقه قابليت دسترسی به مکان

  

 
 های ورزشی در سطح قطعاتسرانه دسترسی به مکان : 5شکل 

سوم جمعیت درصد( که کمتر از یز 5/33سوم از سطح منطقه )های ورزشی در بیش از یزسرانه دسترسی به مکان

مترمربع است و برای بیش از نیمی از ساکنان محدودة مطالعاتی  3/0تا  2/0بین ، برندسر میدرصد( در آن به 81/27)

 7/0ای بیشتر از سهم سرانه، درصد از جمعیت 5باشد. تنها حدود مترمربع می 4/0رقم فوق کمتر از ، درصد( 17/51)

مترمربع و مربوط به  8/0 ترین رقم سرانه دسترسی به مکان ورزشی حدود های ورزشی دارند. بامترمربع از مکان

هکتار از منطقه  9/16مترمربع و مربوط به  027/0باشد. همچنین کمترین دسترسی برابر درصد از جمعیت می 13/0

 درصد جمعیت را در خود جای داده است.  18/0است که  

 گیریبحث و نتیجه

به سرانه اماکن ورزشی و نسبت اراضی تحت این کاربری بسیار پایین است. ، ن در مجموعشهرداری تهرا 20در منطقه 

(. در 1384، پیشنهاد شده است)قادریهر نفر  برایمترمربع فضای ورزشی  7عرف بین المللی حدود در طور میانگین 

، گردیده است )خشتوادانانهاد پیشفضای ورزشی مترمربع 15در ایا ت متحده مترمربع و  10هر نفر  ءانگلستان به ازا

سرانه ، است اما در برخی منابع معتبر نشده تدوین، باشد استناد مورد که مشخصی ضابطه تاکنون ایران (. در32، 1395

. رقم سرانه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی (180، 1369، شیعه) برای شهرهای ایران پیشنهاد شده استمترمربع  4

، باشد(. رقم یادشده مربوط به زمین تحت کاربری می322، 1371، بع است )مهندسین مشاور آتزمر متر 52/0تا  2بین 

مترمربع فضای ورزشی وجود دارد که  60/0که در محدوده مورد مطالعه در مجموع به ازاء هر فرد ساکن حال آن

زمین تحت کاربری صرفاً که شده تحت کاربری است و در صورتیدربرگیرنده زمین تحت کاربری یا فضای ساخته

های ورزشی در طبقات دیگر به ورزشی محاسبه شود بسیار از این مقدار کمتر خواهد بود زیرا بسیاری از باشگاه

شهرداری در مقایسه با وضعیت میانگین شهر  20های دیگری اختصاص دارند. با این حال وضعیت منطقه کاربری

  تر است.  ( تا حدودی مناسب1385، صالحترمربع  کر شده )کریمیم 36/0تا  34/0آن سرانه ورزشی تهران که 

این کاربری در سطح منطقه بسیار ، بودن سرانه کلی کاربری و نسبت اراضی تحت کاربری ورزشیعالوه بر پایین

-لهای شمابرابر از قسمت 10مرکز منطقه میزان دسترسی بیش از نامتوازن توزیع شده به طوری که در قسمت جنوب

اند. این یابی نمودههای خصوصی بیشتر در در مجاورت مراکز تجاری شهر مکانمرکز با تر است. باشگاهغربی و شمال

ها را نیز های بزرگ که در حواشی منطقه قرار دارند و بالطبع این قسمتموضوع و حوزه پوشش گسترده ورزشگاه

 مراکز تجاری سرانه دسترسی با تری را نشان دهند.  های مجاورسبب شده که قسمت، دهندتحت دسترس قرار می
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 های رفاهلب شاخصتهران که از مناطق جنوبی شهر تهران به حساب آمده و در اغ 20تحقیق اخیر نشان داد که منطقه 

به لحاظ ، برخالف تصور، باشدهای شهر تهران را دارا میتری از حد میانة شاخصرقم پایین، و خدمات شهری

. ار دور استتری دارد. هرچند از استانداردهای شهری بسیوضعیت بالنسبه مناسب، های ورزشیبه مکاندسترسی 

و  کم ساختمانیهای تجاری شهر که تراتر به بخشتر و نزدیزهای قدیمیقسمت، همچنین بر خالف تصور و انتظار

های سمتقتر از ه دسترسی بالقوه مناسبسران، جمعیتی با تر داشته و ارزش امالک و مستغالت در آن با تر است

 تراکم منطقه است.  های کمجدیدتر و حاشیه
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