ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2020;35(2):95-103. DOI: 10.29252/geores.35.2.95

Abundance of Sports Sites per Capita in Golestan
Province, Iran
ARTICLE INFO
Article Type
Original Research
Authors
Fallah Z.*1 PhD,
Tayebi B.2 PhD,
Ghorbani S.3 PhD

How to cite this article
Fallah Z, Tayebi B, Ghorbani S. Abundance of Sports Sites per Capita in
Golestan Province, Iran. Geographical Researches. 2020;35(2):95-103.

Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2
Department of Physical Education, Golestan University, Gorgan,
Iran
3
Department of Physical Education, Faculty of of Sports Science,
Aliabad Katoul Branch, Islamic
Azad University, Aliabad Katoul,
Iran

ABSTRACT
Aims & Backgrounds Sports sites per capita can be considered as the area exist for each member of
statistical population. The purpose of this study istoanalyze and Geo-locate sports sites in Golestan
Province using GIS.
Methodology This was descriptive survey, which was carried out in the field. The statistical population
included all sports sites (721 spots) in Golestan province, Iran. Geographical coordinates of sports sites
were collected. Then, the database was created and imported into the GIS so as to prepare the required
maps.
Findings The results showed 179out of 721 total sports sites, are located in rural areas and 542 sports
sites are in cities of Golestan provinces, Iran. 145 sports sites are outdoors and 578 sites are indoors. The
analysis showed that the total sports space per capita is 76 square meters per person in Golestan, the
rural sports space is 86 square metersper capita while, it is 71 square meters in rural areas. According
the vision of the fifth development plan, the optimum sports space per capita is 2.1 square meters for
Iranians. Therefore, the province’s sports space per capita is far lessthan the minimum suggested per
capita. Among the cities, Kordkoy has the largest sports space per capita (with 69.1 square meters)
while, Maraveh Tapeh has the smallest space (with 0.45 square meters).
Conclusion Therefore, it is suggested that areas with less space per capita should be the top priority in
the construction of new sports. Sites Moreover, considering the fewer number of indoor sports sites per
capita in rural areas, new sports fields ought to be built in such areas as much as possible.
Keywords Abundance of Sports Sites Per Capita; Sports Sites; Geographic Information System
(GIS); Golestan Provance
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سرانه اماکن ورزشی در استان گلستان
زينالعابدين فالح * PhD

گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی،
گرگان ،ایران
بهمن طیبی PhD
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران
سعید قربانی PhD
گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم ورزشی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
چکیده
اهداف و زمینهها :سرانه ورزشی را میتوان میزان مساحت فضاها و اماکن ورزشی
در نظر گرفت که به ازای هر نفر از جامعه آماری وجود دارد .هدف از انجام این
تحقیق تحلیل سرانه و مکانیابی جغرافیایی اماکن ورزشی استان گلستان در پایگاه
 GISبود.
روششناسی :روش تحقيق از نوع توصيفي -پیمایشی بود كه به طريق ميدانی
انجام گرديد .جامعه آماری شامل کلیه اماکن ورزشی ( 721مکان) شهرستانها
استان گلستان بودند .برای جمعآوری اطالعات اماکن ورزشی ،مختصات
جغرافیایی اماکن ورزشی جستجو گردید .سپس نسبت به ایجاد پایگاه داده و وارد
ساختن دادهها در پایگاه  GISاقدام و نقشههای مورد نیاز استخراج گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع  721مکان ورزشی از نظر موقعیت
مکانی  179مکان در روستاها و  542مکان در شهرهای استان گلستان قرار دارند
و  145مکان ورزشی روباز 578 ،مکان ورزشی سرپوشیده است .بررسی میزان سرانه
اماکن ورزشی نشان داد که سرانه ورزشی کل استان  0/76متر مربع به ازای هر
نفر است که در این میان سرانه جمعیت روستايی  0/86متر مربع و سرانه جمعیت
شهر ی  0/71متر مربع بود .براساس چشمانداز برنامه پنجم توسعه سرانه مطلوب
اماکن ورزشی برای هر ایرانی  1/2متر مربع پیشنهاد شده است .بنابراین سرانه
ورزشی استان از حداقل سرانه پیشنهادی کمتر است .در بین شهرهای استان
کردکوی با سرانه ورزشی  1/69مترمربع بیشترین و مراوه تپه با  0/45متر مربع
کمترین سرانه را در بین شهرهای استان داشتند.
نتیجهگیری :در ساخت فضاهای ورزشی جدید ،باید با توجه به سرانه های موجود،
سعی شود مناطقی که از سرانه پایینتری برخوردار هستند در اولویت قرار گیرند،
و همچنین با توجه به کمتربودن سرانه ورزشی فضاهای سرپوشیده در روستاها
نسبت به شهر ،حداالمکان فضاهای ورزشی جدید در روستاها ساخته شوند.
کلیدواژهها :سرانه ورزشی ،اماکن ورزشی ،مکانیابی ،سیستم اطالعات جغرافیایی )(GIS
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مقدمه
مهمترین علل عدم تحقق برنامههای آمایش سرزمین در ایران در
زمینههای مفهومی ،سازمانی و قانونی است .با وجود برداشتهای
نادرست و شناختهای اندک از مقوله آمایش سرزمین ،شرایط
جغرافیایی سرزمین پیچیده و متنوع ایران ،قوانین کم و بیش
مستقل و الزامآور مرتبط با آن ،جایگاه تشکیالتی متزلزل و مبهم و
نیز وجود نگاه غالب بخشی در برنامهریز یهای میانمدت توسعه
اقتصادی و اجتماعی ،عملیاتیشدن پیشنهادات برنامههای آمایش
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

با مشکالت فراوانی مواجه است
] .dehkordi, 2010که در این میان ملزم و متعهدنبودن مدیران
رده باال و رده میانی به اجرای طرحهای آمایش در جریان تغییرات
مدیریتی ،ناهماهنگی بین سازمانهای متولی امر آمایش سرزمین
در مرحله تهیه ،اجرا و نظارت ،فقدان استراتژ ی مشخص در
سازمانهای متولی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرحهای آمایش
و ضعف بنیانهای نظارتی از موانع اصلی شکست طرحهای آمایشی
است ] .[Soltani, 2013نزدیک به نیم قرن از اجرای طرحهای
مختلف آمایش سرزمین در ایران سپر ی شده است .در این مدت
نتایج طرحها با ناکامیها و موفقیتهایی روبرو بوده است .آمایش
ورزش بیشتر از اینکه مستلزم داشتن یک طرح فنی باشد ،مستلزم
یک برنامه مدیریت مبتنی بر اصل توازنهای اقتصادی و فضایی
است ،در این صورت است که آمایش ورزش میتواند تحقق بخش
موفقیت ورزش در همه بخشها باشد.
امروزه نقش ورزش در سالمت جسمانی و روانی عموم مردم برکسی
پوشیده نیست ،مخصوصا در زندگی ماشینی امروز که اغلب مردم از
تحرکات کافی برخوردار نیستند و دچار فقر حرکتی شدهاند ،تربیت
بدنی و ورزش میتواند در تأمین سالمت روانی و تندرستی نقش
بسزایی ایفا کند .اجرای برنامههای تربیت بدنی نیز مستلزم
فراهمآوردن مجموعهای از شرایط و امکانات است که مهمترین آنها
شامل اماکن ورزشی ،فضاها و وسایلی است که براساس نورمهای
بینالمللی و مقررات مصوب فدراسیونهای ورزشی در هررشته
طراحی شده است .اماکن ورزشی مناسب یکی از عوامل موثر در
ارتقای کیفی اجرای فعالیتهای ورزشی به شمار میرود و فقدان و
کمبود این اماکن و فضاها از جمله عواملی است که موجب کندی
پیشرفت ورزشکاران و عدم موفقیت آنها در سطوح مختلف ملی و
بینالمللی میشود .با نگاهی اجمالی به مدالهای قهرمانی
کشورهای مختلف میتوان مشاهده نمود که بیشتر افتخارات فراملی
نصیب کشورهای است که از اماکن و امکانات ورزشی مناسبتری
برخوردارند.
بهطور کلی و عام به هر فضایی که امکان اجرای ورزش ،فعالیت
جسمانی و حرکات ورزشی و تفریحی برای کلیه افراد جامعه وجود
داشته باشد ،مکان ورزشی میگویند .اماکن ورزشی از دو بخش
اماکن ورزشی مسقف و روباز تشکیل شدهاند [Jalali Farahani,
[Sharifzadegan & Razavi

].2016

در برنامههای توسعه فضایی و دستیابی به یک توسعه متعادل،
متوازن و پایدار ،توجه به اماکن ورزشی از جایگاه ویژهای برخوردار
است .اماکن ورزشی بهعنوان یکی از مهمترین فضاهای خدماتی-
عمومی شهر ،نقش بسیار مهمی در ارتقای سالمت مردم ایفا
میکنند .ایجاد مکانهای مناسب برای ورزش و تفریح ،در جهت
سالم نگهداشتن افراد و همچنین در دسترسبودن این فضاها برای
تمامی ساکنان شهرها و در نتیجه به وجودآوردن محیطهای آرام
میتواند بهعنوان عاملی مهم در سالمت روانی و اجتماعی شهروندان
ایفای نقش کند ] [Namazi & Hosseini, 2018تاکنون
دوره  ،35شماره  ،2بهار 1399
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سازمانها و ارگانهای مختلفی در ایران ،معیارها و سرانههای
مختلفی را برای کاربریهای ورزشی پیشنهاد کردهاند که به نظر
میرسد به خاطر انجام نشدن مطالعات اجتماعی اقتصادی و عدم
انطباق آن با وضع ایران از جامعیت الزم و کافی برخوردار نباشند
] .[Hadian, 2016استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی-
کالبدی خاصی از سطح شهر ،تابع اصول ،قواعد و سازوکار خاصی
است که در صورت رعایتشدن ،به موفقیت و کارایی عملکردی آن
عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید .تعیین مکان مناسب
برای ایجاد مراکز ورزشی یکی از مهمترین وظایف و اهداف مدیران
شهری است که باید قبل از اجرا ،در یک چارچوب سیستماتیک
آمادهسازی شود ].[Alavi et al, 2018
رضوی و همکاران در تحقیقی با عنوان تحلیل مکانی فضاهای
ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم ّاطالعات جغرافیایی GIS
نشان دادند که از نظر شعاع کاربردی ،پراکندگی اغلب فضاهای
ورزشی کوچک شهر ،مطابق با استانداردهای موجود نبوده است.
فضاهای ورزشی متوسط و بزرگ نیز با آن که نسبت به فضاهای
کوچک از پراکندگی بهتری برخوردار بودند ولی در نهایت با
استانداردهای موجود تطابق کامل نداشتند [Razavi et al,
].2010

سلطان حسـینی و همکاران ] .[Soltanhoseeni et al, 2012در
تحقیقی با عنوان تحلیل فضایی اماکن ورزشی در مناطق  5و 6
اصفهان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی معتقدند که
اماکن و فضاهای ورزشی از مهمترین کاربریهای شهری در جهت
افزایش سالمت جسمانی و روانی شهروندان هستند ،که مکانگزینی
بهینه برای آنها از مهمترین وظایف مدیران ،مسئوالن و برنامهریزان
شهری است .تعدد عوامل مؤثر در مکانیابی اماکن ورزشی با توجه
به مشکالت شهرهایی با بافت فشرده همانند اصفهان ،استفاده از
روشهای نوین را امری بسیار ضروری نموده که بیتوجهی به این
موضوع در بسیاری از موارد موجب هدررفتن سرمایههای زیادی شده
است
درویشی و همکاران ] [Darwishi et al, 2013در تحقیقی با
عنوان مکانیابی عرصههای مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای ) (GISنشان دادند که سرانه
کاربری ورزشی تقریبا یک متر مربع برای هر نفر است .در صورتی که
سرانه استاندارد جهانی برای این کاربری  5/2مترمربع است .بنابراین
با احتساب جمعیت حاضر ،شهر گرگان حدودا  432763متر مربع با
کمبود فضاهای ورزشی روبرو است.
حسینی و همکاران ] [Hoseini et al, 2013در تحقیقی با عنوان
مکانیابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی:
مطالعه موردی شهرسقز ،معتقدند غالب اماکن ورزشی موجود در
محدوده ،از لحاظ مکانی دارای وضعیت نامناسب و متوسط و در
برخی موارد اندک ،دارای وضعیت مناسب و بسیار مناسباند .این
مسئله را میتوان گواهی بر عدم استفاده مدیران از روشهای نوین
و رایانهای در مکانیابی و ساخت اماکن ورزشی دانست.
Volume 35, Issue 2, Spring 2020

نظری و همکاران ] [Nazari et al, 2016در تحقیقی با عنوان سند
راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان نشان دانند
که سرانۀ بخش ورزش استان با  0/51متر مربع ،رتبه  23کشور را
دارد؛ ضمن اینکه اماکن و فضاهای ورزشی در پهنه استان بهطور
غیرمتوازنی توزیع شده است .مهمترین اهداف کالن سند ارتقای
نگرش آمایشی در سیاستگذاریها و ارتقای همگرایی و هماهنگی
بینبخشی در ورزش استان است .ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی
برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی ،همافزایی هرچه بهتر
فعالیتهای ورزشی سازمانها را میتوان بهعنوان مهمترین
راهبردهای بخش ورزش استان در نظر گرفت.
قربانی و همکاران ] [Ghorbani et al, 2016در تحقیقی با عنوان
مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از ( GISمطالعه موردی :شهر
میاندوآب) معتقدند که یکی از مشکالت اساسی در شهرهای کشور،
عدم مکانگزینی صحیح و مناسب مراکز ورزشی و عدم مکانیابی
بهینه بوده است ،که آثاری همچون بیعدالتی اجتماعی در شهر،
دسترسیهای نامناسب و تأثیرپذیری نامناسب کاربریها از یکدیگر
را در پی داشته است .رعایتنکردن اصول شهرسازی یا ناتوانی در
بکارگیری اصول ،عدم بهرهمندی مشاوران از ابزارهای قوی تحلیل
مناسبت محیطی و مسائل اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی از اهم
عوامل موثر در این زمینه بوده است
سلیمی و همکاران ] [Salimi, 2017در پژوهشی با عنوان تحلیل
موقعیت مکانی اماکن و فضاهای ورزشی موجود و ارائه الگوهای
علمی و عملی بهمنظور یافتن بهترین اراضی برای ساخت انواع
اماکن ورزشی براساس معیارهای سازگاری و ایمنی ،جمعیت ،میزان
دسترسی و توجه به حریم اماکن ورزشی موجود نتیجه گرفتند که
سرانه فضاهای ورزشی در محدوده 0/7متر مربع برای هر نفر بود که
این رقم نسبت به سرانه استاندارد تعیین شده جهانی کمتر است
افزایش عالقه مردم به ورزش متعاقبا ارتقای سهم نسبی شهروندان
ورزشکار ،موجب شده که مسئوالن با افزایش سخت افزارهای ورزشی
که از جمله مهمترین آنها اماکن ورزشی است ،به نوعی پاسخگوی
این مسئله باشند ] .[Lin & Sakuno, 2015از طرفی توسعه و
پراکنش فضاهای ورزشی بهعنوان یکی از مهمترین مراکز
خدماترسانی به شهروندان ،به مطالعات علمی و دقیق از بعد تحلیل
فضایی نیاز دارد که بیتوجهی به این مسئله عالوه بر ناکارآمدی
فضاهای ساخته شده ،موجب هدررفتن بودجههای زیادی میشود.
امروزه ،در ایران بسیاری از اماکن ورزشی به همین دلیل از مسیر
بهرهوری خارج شدهاند ] .[Salimi, 2017یکی از مواردی که
میتوان بهعنوان اطالعات پایهای و موردنیاز برای توسعه و ساخت
اماکن ورزشی مطرح کرد ،تعیین سرانه است ،و از زیربنایی ترین
اطالعات ضروری برای برنامهریزی و توسعه کاربریهای خدمات
شهری است .سرانه ،استاندارد و سهم سرانه برخورداری شهروندان،
از کاربریهای شهری است و تعیین سرانه ،به واقع امر ،تعیین یک
استاندارد و گام نخست در برنامهریزی هنجارمند است .سرانه نوعی
برنامهریزی معیارمند ،دستوری و اخالقی ،معرف برنامهریزی بر
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مبنای داوری و پیش بینی مبتنی بر شناخت ،بر پایه اطالعات و
تجربههاست و در یک ساختار علت و معلولی ،مقادیر استانداردی
برای برنامههای کوتاهمدت تعیین و پیشبینی میکند
].[Pourmohammadi et al, 2011
مفهوم و اصالح سرانه کاربری که در ادبیات شهرسازی ایران به سرانه
شهری معروف شده ،یکی از ابزارهای مورد استفاده در فرایند
برنامهریزی زمین ،برای محاسبه و برآورد اراضی و توزیع آن میان
فعالیتها یا کاربریهای مختلف است .از این رو موضوع سرانه،
پدیدهای صرفا کالبدی و فنی بهعنوان سهم تئوریک هر فرد از
کاربریهای شهری نیست ،بلکه تبلور و بیان کمی مجموعه
سیاستها ،روشها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری،
تقسیم اراضی ،توزیع فضای فعالیتهای منطقهبندی ،و تدوین
استانداردهای کاربری به کار میرود .روش تعیین سرانهها ،در
انطباق با امکانات توسعه شهر و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن
قرار دارد .بهطور کلی ،سرانه عبارت است از مقدار زمینی که بهطور
متوسط از هر یک از کاربریها به ساکنان منطقه ،شهر یا روستا
میرسد ] .[Shieh, 2016بر این اساس سرانه ورزشی را میتوان
میزان مساحت فضاها و اماکن ورزشی در نظر گرفت که به ازای هر
نفر از جامعه آماری وجود دارد.
سرآغاز عدالت اجتماعی ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد .با
توجه به اینکه خدمات شهری به مثابه نوعی کاالی عمومی محاسبه
میشود که برآورد و مکانیابی صحیح آنها در حوزه مدیریت شهری
است؛ بنابراین نمیتوان بخشی از جامعه شهری را از آن محروم کرد
] .[Rostaee et al, 2014عدالت فضایی و محیطی به معنی توزیع
عادالنه امکانات برای رسیدن به جامعهای متوازن و یکی از
رهیافتهای عدالت اجتماعی است .بنابراین اندازهگیری عدالت
فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری هدف برتر و با اهمیتی برای
برنامهریزان شهری بوده است و از نیازهای مدیریت شهری است
] .[Naimi & Babaii aghdam, 2017جهت استفاده بهینه از
اماکن ورزشی ،اولین گام تعیین سرانه ورزشی اماکن و ظرفیت
موجود جهت تعیین کمبودها و رفع کاستیهای آن است و سپس
کوشش برای چگونگی استفاده از تجهیزات و متعاقب آن تالش
بهمنظور تعیین عوامل موثر بر آن است .استان گلستان دارای

جمعیت حدود دو میلیون نفر (مرکز آمار ایران  )1394است و تعیین
اینکه فضاها و اماکن ورزشی موجود کفاف خدمت رسانی به این
قشر عظیم را دارد ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به سهم چشمگیر
اماکن و فضاهای ورزشی در تحقق اهداف کالن تربیت بدنی و
ورزش ،نقش تعیین و تحلیل صحیح سرانه در ایجاد روندهای مثبت
و صحیح در رویکردهای برنامهریزی ،سازماندهی ،و توسعه اماکن
ورزشی به ویژه در محیطهای شهری ،و همچنین نبود پیشینه علمی،
معتبر و شایان توجه در این حیطه ضرورت انجام این تحقیق را
توجیه میکند .بنابراین هدف اصلی این پژوهش تحلیل سرانه
ورزشی و مکانیابی جغرافیایی اماکن ورزشی استان گلستان در
پایگاه  GISبود.

روششناسی
روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی بود كه به طریق میدانی
انجام گردید .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اماکن ورزشی (721
مکان) شهرستانها استان گلستان بودند .اطالعات جمعیت شناختی
استان از طریق مطالعات کتابخانهای ،ویژگیهای جغرافیایی ،و
جمعیتی شهرستانهای استان گلستان براساس نتایج سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  139۵مورد بررسی قرار گرفت .برای
جمعآوری اطالعات اماکن ورزشی ،مختصات جغرافیایی اماکن
ورزشی جستجو گردید .سپس نسبت به ایجاد پایگاه داده و
واردساختن دادهها در پایگاه  GISاقدام و نقشههای مورد نیاز
استخراج گردید .ابزارهای استفادهشده در این پژوهش نرم افزار
تحلیلی  ArcGISبرای تولید نقشه و نرم افزار  SPSSبرای تحلیل
آماری استفاده شد.

یافتهها
با توجه به جدول  1و براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  139۵جمعیت استان گلستان  1868819نفر است که
995615نفر در شهرها و  871546نفر در روستاها ساکن هستند ،از
مجموع 1415159متر مربع فضاهای ورزشی استان 668733متر مربع
در مناطق شهری و 746425متر مربع در مناطق روستایی است ،که
به تفکیک شهرستان در جدول زیر آورده شده است.

جدول  )1اطالعات جمعیتی ( )139۵و اماکن ورزشی شهرستانهای استان گلستان در سال 1397
جمعیت (نفر)
تعداد مکان ورزشی
شهرستان
روستایی
شهری
کل
114837
36۵682
480۵41
2۵6
گرگان
31389
39881
71270
48
كردكوی
193671
1۵4404
348744
92
گنبد
39779
23394
63173
19
گاليكش
4۵398
3008۵
7۵483
27
مينودشت
26008
۵3970
79978
24
تركمن
7۵366
419۵3
117319
39
كالله
۵1319
8671
609۵3
14
مراوه تپه
18738
27392
46130
31
بندرگز
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مساحت اماکن ورزشی (متر مربع)
روستایی
شهری
کل
1149۵۵
2392۵4
3۵4209
78137
42282
120420
7028۵
86430
1۵671۵
21707
17179
3888۵
43740
22349
66090
31283
498۵3
8113۵
4360۵
319۵6
7۵۵61
21147
6046
27193
4768۵
22068
697۵3
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ادامه جدول  )1اطالعات جمعیتی ( )139۵و اماکن ورزشی شهرستانهای استان گلستان در سال 1397
جمعیت (نفر)
تعداد مکان ورزشی
شهرستان
روستایی
شهری
کل
60197
80۵11
140709
61
علي آباد
49939
36270
86210
31
راميان
90614
42119
132733
29
آق قال
4191۵
۵4887
96803
34
آزادشهر
32376
36396
68773
16
گميشان
871۵46
99۵61۵
1868819
721
استان گلستان

با توجه به جدول  2از مجموع 1415155متر مربع فضای ورزشی
1046258متر مربع فضای ورزشی روباز و 368897متر مربع فضای
ورزشی سرپوشیده است که از نظر موقعیت مکانی  746425متر
مربع در روستاها و 668730متر مربع در شهرهای استان گلستان
قرار دارند که به تفکیک شهرستان در جدول زیر آورده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع  721مکان ورزشی  145مکان
روباز 578 ،مکان سرپوشیده است .با توجه به شکل  1از مجموع 721

مساحت اماکن ورزشی (متر مربع)
روستایی
شهری
کل
88۵02
42161
130662
48429
232۵2
71681
۵217۵
49822
101997
629۵9
19836
8279۵
2181۵
16242
380۵7
74642۵
668733
141۵1۵9

مکان ورزشی از نظر موقعیت مکانی  179مکان در روستاها و 542
مکان در شهرستانهای استان گلستان قرار دارند که مالکیت 293
مکان مربوط به اداره ورزش و جوانان 54 ،مکان ادارات دولتی26 ،
مکان دانشگاهها 225 ،مکان بخش خصوصی 17 ،مکان شهرداری،
 87مکان آموزش و پرورش و  19مکان نیروهای مسلح است .با
توجه به شکل  4و  3از  721مکان ورزشی که در استان گلستان
وجود دارد 145 .مکان روباز 578 ،مکان سرپوشیده است.

جدول  )2مساحت اماکن ورزشی به تفکیک نوع و منطقه شهری و روستایی شهرستانهای استان در سال 1397
روباز
مساحت اماکن ورزشی (متر مربع)
کل
روستایی
شهری
کل
شهرستان
1318۵9
89488
132862
3۵4210
گرگان
19227
70193
31000
120420
كردكوئ
۵1664
۵0000
۵۵0۵0
1۵671۵
گنبد
8086
20000
10800
3888۵
گاليكش
13090
40000
13000
66090
مينودشت
10436
29000
41700
81136
تركمن
17922
38200
19440
7۵۵61
كالله
6993
19000
1200
27193
مراوه تپه
160۵3
39۵00
14200
697۵3
بندرگز
31612
77900
211۵0
130662
علي آباد
20207
3847۵
13000
71682
راميان
12897
48000
41100
101997
آق قال
19794
60000
3000
8279۵
آزادشهر
90۵7
19000
10000
380۵7
گميشان
10462۵8
6387۵6
407۵02
141۵1۵۵
استان گلستان

شهری
106392
11283
31379
6379
93۵0
80۵3
12۵17
4846
7868
21010
102۵2
8722
1683۵
6242
261228

سرپوشیده
روستایی
2۵467
7944
2028۵
1707
3740
2283
۵40۵
2147
818۵
10602
99۵۵
417۵
29۵9
281۵
107669

کل
2223۵0
101193
10۵0۵0
30800
۵3000
70700
۵7640
20200
۵3700
990۵0
۵147۵
89100
63000
29000
368897

مالکیت اماکن ورزشی
293
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آموزش و پرورش

نيروهاي مسلح

شهرداري

بخش خصوصي

دانشگاه ها

ادارات دولتي

اداره ورزش و جوانان

شکل  )1توصیف وضعیت اماکن ورزشی از نظر مالکیت در استان گلستان در سال 1397
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شکل  )2پراکندگی اماکن ورزشی از نظر مالکیت در استان گلستان در سال 1397

شکل  )3پراکندگی اماکن ورزشی سرپوشیده در سطح استان گلستان در سال 1397

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

دوره  ،35شماره  ،2بهار 1399
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شکل  )4پراکندگی اماکن ورزشی روباز در سطح استان گلستان در سال 1397

با توجه به جدول  3سرانه کل جمعیت استان 0/76متر مربع به ازای
هر نفر است که در این میان سرانه جمعیت روستایی  0/86متر مربع

و سرانه جمعیت شهر ی 0/71متر مربع بود .که به تفکیک
شهرستانهای استان در جدول زیر آورده شده است.

جدول  )3سرانه ورزشی به تفکیک نوع و منطقه شهری و روستایی شهرستانهای استان در سال 1397
شهری
مساحت اماکن ورزشی(مترمربع)
کل
سرپوشیده
روباز
کل
شهرستان
0.6۵
0.29
0.36
0.74
گرگان
1.06
0.28
0.78
1.69
كردكوئ
0.۵6
0.20
0.36
0.4۵
گنبد
0.73
0.27
0.46
0.62
گاليكش
0.74
0.33
0.43
0.88
مينودشت
0.92
0.1۵
0.77
1.01
تركمن
0.76
0.30
0.46
0.64
كالله
0.70
0.۵6
0.14
0.4۵
مراوه تپه
0.81
0.29
0.۵2
1.۵1
بندرگز
0.۵2
0.26
0.26
0.93
علي آباد
0.64
0.28
0.36
0.83
راميان
1.18
0.21
0.98
0.77
آق قال
0.36
0.31
0.0۵
0.84
آزادشهر
0.4۵
0.17
0.27
0.۵۵
گميشان
0.71
0.26
0.41
0.76
استان گلستان

بحث
بررسی میزان سرانه اماکن ورزشی استان گلستان نشان داد که سرانه
ورزشی کل استان 0/76متر مربع به ازای هر نفر است که در این
میان سرانه جمعیت روستایی 0/86متر مربع و سرانه جمعیت شهر ی
0/71متر مربع بود .با نگاهی به پژوهش رضایی ]،[Rezaie, 2010
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روباز
0.78
2.24
0.26
0.۵0
0.88
1.12
0.۵1
0.37
2.11
1.29
0.77
0.۵3
1.43
0.۵9
0.73

روستایی
سرپوشیده
0.22
0.2۵
0.10
0.04
0.08
0.09
0.07
0.04
0.44
0.18
0.20
0.0۵
0.07
0.09
0.12

کل
1
2.49
0.36
0.۵۵
0.96
1.20
0.۵8
0.41
2.۵4
1.47
0.97
0.۵8
1.۵0
0.67
0.86

که سرانه ورزشی را 0/8بهدست آورده بود نشان میدهد که سرانه
ورزشی در این چند سال تغییری نکرده است .با این حال با توجه به
سرانه در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه (یک متر مربع)
اختالف آشکاری بین سرانه استان با برنامه توسعه دیده نمیشود و
نسبت به بعضی از استانها مانند البرز که سرانه ورزشی آن 0/24متر
Geographical Researches
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مربع ،اصفهان 0/37متر مربع و تهران  0/50متر مربع شرایط بهتری
را دارد [Hadian, 2016; Namazi & Hosseini, 2018; Alavi
] et al, 2018بنابراین سرانه ورزشی استان از حداقل سرانه
پیشنهادی کمتر است .در بین شهرهای استان کردکوی با سرانه
ورزشی 1/69مترمربع بیشترین و مراوه تپه با 0/45متر مربع کمترین
سرانه را در بین شهرهای استان داشتند.
مقایسه این میزان فضای ورزشی با کشورهای توسعه یافته نشان
میدهد که هنوز فاصله زیادی با حد مطلوب وجود دارد .بسیاری از
کشورهای توسعه یافته در شرایط برخورداری از سطوح اماکن و
تأسیسات ورزشی مکفی ،اغلب فاقد استاندارد و سطح سرانه یکسانی
برای شهرهای خود هستند ،ولی استانداردهای مدون و تعریف شده
محلی دارند که میتوانند نیازهای اجتماعی خود را پاسخگو باشند
] .[Salimi, 2017بر این اساس مساحت سرانه اماکن ورزشی در
کشورهای مختلف از بلوک شرق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی
متفاوت است .فرانسه مساحت 35متر مربع را به ازای هر واحد
مسکونی و انگلستان 10متر مربع را به ازای هر نفر و آمریکا 15متر
مربع را به ازای هر نفر پیشنهاد میکنند .بهطور میانگین عرف
بینالمللی حدود 25متر مربع فضای ورزشی و سبز و مابقی به
فضاهای ورزشی اختصاص دارد ] .[Kashf, 2014همانطور که
مالحظه میشود در مبحث سرانه همواره با آمارهای مختلفی
مواجهیم ،اما اینکه این اعداد و ارقام چگونه به دست میآیند،
چگونه ارزشیابی میشوند و تا چه حد مبنای علمی دارند ،جای تأمل
زیادی دارد .چنانچه در برخی از کشورها سرانه ورزشی تا 8متر مربع
برای هر شهروند پیشنهاد شده است ] .[Shieh, 2016بهعنوان
مثال در انگلستان 10متر مربع ،در آمریکا 15متر مربع ،در هلند 20متر
مربع و بهطور میانگین عرف بین الملل سرانه ورزشی اماکن ورزشی
7متر مربع است.
اماکن و فضاهای ورزشی از مهمترین کاربریهای شهری در جهت
افزایش سالمت جسمانی و روانی شهروندان هستند ،که مکانگزینی
بهینه برای آنها از مهمترین وظایف مدیران ،مسئوالن و برنامهریزان
شهری است ] [Soltanhoseeni et al, 2012امروزه با رشد و
توسعه شهرها ،اطالعات الزم برای مدیریت و برنامهریزی شهری به
شدت افزایش یافته و پیچیده شده است .شبکههای وسیع امکانات
شهری ،توزیع و تراکم جمعیت ،کاربری زمینها و بسیاری موارد
دیگر ،چنان بر پیچیدگی این برنامهریزی افزودهاند که چارهای جز
استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی نوین برای گردآوری این
اطالعات و پردازش آنها در قالب نظریههای جدید مدیریت و
برنامهریزی شهری ،باقی نگذاشتهاند ] .[Hoseini et al, 2013این
سیستم با توانمندیها و قابلیتهایی که در جمعآوری ،ذخیره،
بازیابی ،کنترل ،پردازش ،تحلیل ،مدلسازی و نمایش دادههای
جغرافیایی دارد ،میتواند ابزاری قدرتمند در دست برنامهریزان و
مدیران باشد ] .[Valipour et al, 2014کاربرد این سیستم در
مبحث پراکنش مناسب اماکن ورزشی و در مقولههایی همچون
مکانیابی و تحلیل فضایی در پژوهشهایی زیادی تأیید شده
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

است ;[Gudarzi et al, 2015; McGrath et al, 2015
Zohrevandian & Ebrahimi, 2014; Noroozi Seyed
] .Hosseini et al, 2014با توجه به نقشههای پراکندگی و تمرکز

فضاهای ورزشی در خیابانهای اصلی شهرها ،پیشنهاد میشود از
نظر رعایت استانداردهای تعیین شده برای شعاع کاربری دقت
بیشتری به عمل آید تا امکان دسترسی آسان به این فضاها برای
همه شهروندان وجود داشته باشد .نتایج این مطالعه میتواند به
مسئولین در ساخت و ساز اماکن ورزشی درک بهتر و در الویتبندی
کمبودهای موجود کمک شایانی کند .در نتیجه مناسب است در
ساخت فضاهای ورزشی جدید ،با توجه به سرانههای موجود ،سعی
شود مناطقی که از سرانه پایینتری برخوردار هستند در اولویت قرار
گیرند ،و همچنین با توجه به کمتربودن سرانه ورزشی فضاهای
سرپوشیده در روستاها نسبت به شهر ،حداالمکان فضاهای ورزشی
جدید در روستاها ساخته شوند .مدیران ورزشی با تکیه بر نتایج این
پژوهش عالوه بر اطالع از وضعیت مکانی اماکن ورزشی خود،
میتوانند با ضریب اطمینان بسیار باالتری نسبت به ساخت انواع
اماکن اقدام نمایند .و در آخر نکته مهم در مورد استانداردهای سرانه
ورزشی این است که در برنامهریزی کاربری زمین ،فقط تعیین میزان
اندازه و سطح کافی نیست بلکه مسایلی چون مکانیابی ،ترکیب
کاربریهای مختلف ،و نحوه هماهنگی و ارتباط متقابل آنها نیز
نقش بسیار موثرتری در چگونگی استفاده از زمین دارد بنابراین الزم
است استاندارهای فضایی با توجه به عوامل موثر دیگر با دقت و
احتیاط همه جانبه به کار گرفته شود.

نتیجهگیری
تحلیل سرانه و مکانیابی جغرافیایی اماکن ورزشی استان گلستان
در پایگاه  GISنشان داد که سرانه ورزشی استان از حداقل سرانه
پیشنهادی در برنامه توسعه کشوری کمتر است و اماکن ورزشی
توزیع مناسبی در سطح استان ندارند و سرانه ورزشی در مقایسه بین
شهرهای استان و نواحی روستایی با شهرها تفاوت دیده میشود.
تشکر و قدردانی :از کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به
خاطر حمایت از این تحقیق تشکر میشود.
تأییدیه اخالقی :جامعه آماری این تحقیق اماکن ورزشی بودند که فعالیت
خود را با مجوز ادارات ورزش و جوانان انجام میدهند ،ثبت و مطالعه
مختصات مکانی آنها با هماهنگی این ادارات صورت گرفت.
تعارض منافع :مقاله مستخرج از طرح پژوهی مشترک خاتمه یافته
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان و اداره کل ورزش و جوانان استان
گلستان بوده و تعارض منافعی وجود ندارد
سهم نویسندگان :زینالعابدین فالح (نویسنده اول) ،پژوهشگر
اصلی/نگارنده مقدمه/روششناس ()%40؛ بهمن طیبی (نویسنده دوم)
پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث ()%30؛ سعید قربانی (نویسنده سوم)،
پژوهشگر کمکی/تحلیگر آمار ی ()%30

دوره  ،35شماره  ،2بهار 1399

103 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرانه اماکن ورزشی در استان گلستان

Journal of New Attitudes in Human Geography.
10(3):412-397. [Persian]
Nazari R, Yaghmaei L, Sohrabi Z (2016). Strategic plan of
land logistics of Isfahan sports sector. Journal of Sport
Management. 8(5):665-680. [Persian]
Noroozi Seyed Hosseini R, Dehghanizadeh R, Honari H,
Yousefi B, Noroozi Seyed Hosseini E (2014). The spatial
analysis of sport areas using geographical information
system (GIS) and providing an optimal model, case study:
region 1 of Tehran. Journal of Sport Management. 5(4):528. [Persian]
Pourmohammadi M, Ghorbani R, Beheshti M (2011). Per
capita of urban green space in Iran and the world,
reflecting on its efficiency and inefficiencies in Iranian
cities. Geography and Planning. 16(36):23-58. [Persian]
Razavi S M H, Ebrahimi K, Rahmani M, Ebrahimi M (2010).
Spatial analysis of Amol sports areas using geographic
information system. Journal of Sport Management and
Motor Behavior. 5(10):71-82. [Persian]
Rezaie Z (2010). Investigation of per capita sports fields
and their productivity in Golestan province [dissertation].
Tehran: Allameh Tabatabai University. [Persian]
Rostaee S, Babaei E, Kamelifar Z (2014). The assessment
of spatial justice in the distribution of urban services. Case
study: Tabriz metropolis. Geographical Planning of Space.
3(10):82-101. [Persian]
Salimi M (2017). A model to identify and interpret sport
places per capita according to distribution of thiessen
networks in GIS space. Journal of Sport Management.
8(6):875-890. [Persian]
Sharifzadegan M, Razavi dehkordi SA (2010). Evaluation
of land planning process in Iran and strategies for its
improvement. Journal of Environmental Science. 7(4):87100. [Persian]
Shieh S (2016). Introduction to the basics of urban
planning. Tehran: University of Science and Technology
Publications.
Soltanhoseeni M, Taghvaee M, Yazdanpanah H, Salimi M
(2012). Spatial analysis of sport areas in areas 5 and 6
using geographic Information System. Urban Planning
and Research Journal. 3(10):1-22. [Persian]
Soltani N (2013). Evaluation land use planning projects
face obstacles in Iran integrate approach. The Journal of
Spatial Planning. 17(3):63-84. [Persian]
Valipour M, Bahrami M, Rahimabadi A, Karimi O (2014).
Location of petrol stations Brujerd
with GIS.
GEOGRAPHICAL JOURNAL OF CHASHMANDAZ-EZAGROS. 6(20):161-179. [Persian]
Zohrevandian K, Ebrahimi F (2014). Offering of
suggestion model for site selection of sport place by
incorporation multi-criteria decision making methods
(MCDM) and geographic information system (GIS). Sport
Management Studies. 5(21):111-126. [Persian]

Geographical Researches

 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی برون دانشگاهی بوده و:منابع مالی
تمام هزینه مالی آن در قرارداد با اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
.پرداخت شده است

منابع
Alavi D, Ahmad abadi D, Molaei ghelichi D, Asadi S (2018).
Study and analysis of distribution pattern of sports
centers and its spatial organization (case study: 10th
district of Tehran). Geography and Territorial Spatial
Arrangement. 8(28):17-32. [Persian]
Darwishi Y, Moradi Y, Elkani E, Biranvandzadeh M (2019).
Locating suitable areas for sport development in Gorgan
using geographic information system (GIS). Studies of
Geography, Civil Engineering and Urban Management.
2(3):15-26. [Persian]
Ghorbani F, Yaghobi M, Moradi Y, Ghorbani S (2016).
Optimal positioning sports centers using GIS (Case Study:
Miyandoaab). Urban Management Studies. 7(24):47-62.
[Persian]
Gudarzi M, Salimi M, Jalali Farahani M, Taghvaie M (2015).
Implementation of AHP-Taxonomy model in GIS
environment for sport facilities site selection.
International Journal of Management and Humanity
Sciences. 4(1):4421-29. [Persian]
Hadian A (2016). Evaluation of productivity, space per
utilization of sports facilities of Alborz province capita
and from the viewpoint of sports administrators. Studies
of Physical Education and Sports Science. 1(4):1-15.
[Persian]
Hoseini S, Kashef S, Seyed Ameri M (2013). Locating sport
gyms through geographical information system; case
study: Saghez city. Applied Research in Sport
Management. 2(1):25-34. [Persian]
Kashf M (2014). Sports facilities management. Tehran:
Bamdad Ketab. Sport Publication. [Persian]
Lin T Y, Sakuno S (2015). Sports management and sports
humanities. Kanosue K, Kogiso K, Oshimi D, Harada M,
eidtors. Switzerland: Springer Publishing.
McGrath LJ, Hopkins WG, Hinckson EA (2015).
Associations of objectively measured built-environment
attributes with youth
moderate–vigorous physical
activity: A systematic review and meta-analysis. Sports
Medicine. 45:841-65.
Naimi K, Babaii aghdam F (2017). City and spatial justice;
the analysis of the distribution of urban public services in
the 22 areas of city Sanandaj. Geographical Planning of
Space. 7(23):173-186. [Persian]
Namazi A, Hosseini S A (2018). Spatial analysis of sport
sites and evaluation of accessibility of these centers
according to their spatial distribution pattern at the level
of communication networks, case study: Isfahan city.

Volume 35, Issue 2, Spring 2020

