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Aims & Backgrounds The present study analyzes the spatial location of sports facilities and assessing 
the access to sports centers according to their spatial distribution pattern at the level of communication 
networks in Garmsar County. The main purpose is to identify the distribution and distribution status of 
sports applications in the city and determine the shortcomings and needs.
Methodology This research is an applied and descriptive - analytic method. After determining the per 
capita consumption of sport in the Garmsar County, using the Williamson model, the distribution per 
capita of these centers was measured at the district level according to population density. In the second 
part, using the Moran model, the spatial distribution pattern of sports applications (outdoor, indoor and 
all sports) was measured based on the area of these applications.  
Findings The results indicate that the sports spaces in Garmsar city are 0.79 square meters he total per 
capita sports space per household is about 2.11 square meters. Also, per capita  related to outdoor sports 
spaces are more than per capita  for indoor spaces (0.65 vs. 0.23 square meters per person). Meanwhile, 
the total sports space in Iwanki is higher than Garmsar (0.839 versus 0.619). This is while the population 
density of Garmsar is 10.35 and Iwanki is 4.58.  Thus, with increasing population density, the total area 
of sports spaces (open and covered) decreases with the slope of the line R2 = 0.5985. 
Conclusion Results indicates that managers and planners are not paying attention to social justice in the 
distribution of sports spaces in the study area. 
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 چکیده

 نیز ارزیابی و ورزشی اماکن فضایی تحلیل به حاضر پژوهش ها:اهداف و زمینه
 سطح در آنها فضایی الگوی توزیع به توجه با ورزشی مراکز به دسترسی نحوه
هدف اصلی، شناسایی  است. پرداخته شهرستان گرمسار در ارتباطی هایشبکه

های ورزشی در این شهرستان و تعیین کمبودها وضعیت پراکنش و توزیع کاربری
 .   بودو نیازها 
های سرانه کاربری تعیین پس از ،تحلیلی -توصیفی در اين پژوهش شناسی:روش
شهرستان گرمسار، سرانه توزیعی این مراکز در سطح مناطق با  سطح در ورزشی

ویلیامسون سنجیده شد. در بخش دوم،  مدل از استفاده تراکم جمعیت باتوجه به 
های ورزشی (روباز، با استفاده از مدل موران الگوی توزیع فضایی کاربری

ها سنجیده های ورزشی) با توجه به مساحت این کاربریسرپوشیده و کل کاربری
 شد.
بود. مترمربع ۰٫۷۹ر با سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان گرمسار برابها: یافته

. سرانه بودمترمربع ۱۱/۲سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای هر خانوار در حدود 
در مقابل  ۰٫۶۵فضاهای ورزشی روباز بیشتر از سرانه فضاهای سرپوشیده (

. سرانه کل فضاهای ورزشی در ایوانکی باالتر از بودمترمربع به ازای هر نفر) ۰٫۲۳
که تراکم جمعیتی گرمسار درحالی ،)مترمربع۰٫۶۱۹رابر در ب ۰٫۸۳۹( بودگرمسار 

در  با افزایش تراکم جمعیتیبدين ترتيب،  بیشتر بود. )۴٫۵۸(ایوانکی  از )۱۰٫۳۵(
کاهش  ۵۹۸۵/۰ ، سرانه کل فضاهای ورزشی (روباز و سرپوشیده) با شیبگرمسار
 .داشت
ریزان به عدالت دهنده عدم توجه مدیران و برنامهنشاننتايج گیری: نتیجه

  اجتماعی در پراکنش فضاهای ورزشی در منطقه مطالعاتی است. 
 عدالت اجتماعی، کاربری خدمات ورزشی، توزیع فضایی، سرانه ورزشی، :هاکلیدواژه

  شهرستان گرمسار
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  مقدمه
 عوامل ترینمهم جمله از ورزشی فضاهای و اماکن صحیح پراکنش

 هدف به این اماکن است. برای رسیدن این به مناسب دسترسی در
 تراکم به توجه ورزشی با فضاهای و اماکن پراکنش اصل به باید

 و هاکاربری از . یکی[Oh, 2011]نمود  ویژه توجه جمعیتی

 مکان هر که ورزشی است؛ چرا کاربری شهرها، سطح در مهم خدمات
 شده ساخته ورزش یا جسمانی، تفریح فعالیت برای که ورزشی
 عمومی رفاه و سالمتی به که است حیاتی و مکانی اجتماعی است،
 . [Vandian, 2013] کندمی کمک جامعه افراد

برخی موانع و مشکالت ساختاری و محتوایی سبب کاهش  
شوند و این در حالی است که با های ورزشی میاثربخشی سازمان

مطالعه و بررسی وضعیت موجود و تعیین نقاط قوت، ضعف، 
توان موانع را از پیش رو برداشته و در راه ها میتهدیدها و فرصت

توسعه  کنونی، جهان در .[Rasekh, 2015]پیشرفت گام نهاد 
راهبردی برخوردار  و مهم بسیار جایگاه از های آنورزش و زیرساخت
 اقتصادی اهرم از گیری هوشمندانهبهره با كشورها از است. بسیاری

 ,Peymanfar] اندكوشیده پدیده این ارتقای و رشد برای علمی، و

2012].  
 ترینمهم از یکی هاکاربری مکانی فضایی و توزیع چگونگی
 است سکونتگاهی فضاهای از بهینه استفاده منظوربه کارکردها

[Ebrahimzadeh, 2006]. مراکز بین میان تعادل این در 
 و از ویژگی خدمات، از مندبهره هایحوزه با افراد و رسانخدمات
اساسًا . [al, 2013	Hosseini et] شودمحسوب می مهم عناصر
بر  و گیردمی صورت وسیع مقیاسی در عمومی خدمات دریافت
 خاص مراجع با آنها دارد. مسئولیت مستقیم افراد تأثیر روزانه زندگی

 آموزشی، فضاهای سبز، خدمات است. همانند هم از متفاوت و
 همگی خدمات مذهبی. این و فرهنگی درمانی، ورزشی، خدمات
 خدمات، این یابی مراکزمکان .هستند فضایی عملکردهای دارای
مقیاس  و خدمات دیگر با فضایی پیوند دسترسی،و شبکه  شعاع

 محسوب آنها خصوصیات فضایی ازغیره  و کنندهحمایت نهادهای
از  نظرفصر باید عمومی خدمات. [Roostaei, 2013]شود می
 به افراد، فیزیکی توانایی یا منابع مالی و هامحدودیت مکانی، بعد

قابلیت . [Kaphle, 2006] گیرد قرار آنها دسترس در آسانی
به  خوب دسترسی یک در داشتن کاربران توانایی واقع دسترسی در
. [Lotfi, 2009] است مشابه موارد و خدمات منابع، ها،فعالیت
 است اجتماعی عدالتیبی سازفضایی زمینه نامناسب پراکنش

[Pacione, 2005] .علوم هایچارچوب در محیطی عدالت 
 آن متمرکز است. هدف فقرا بر شرایط ایگسترده صورتبه اجتماعی

 باشد فقرا نفع به منصفانه رفتار موجد که است تقاضای مداخالتی
[Dixon, 2006] .از عدالت که ایایده طبق فضایی عدالت 

 با ساکنین باید که معنای آن است است، به شده گرفته اجتماعی
 ,al	Tsou et] رفتارشود برابر طوربه کنند،می زندگی که جایی هر در

. عدالت فضایی نقطه تالقی فضا و عدالت اجتماعی است؛ [2005
شود. از عدالتی در فضا نمایان میدر نتیجه هم عدالت و هم بی

کنش بین فضا و اجتماع در فهم رو، تجزیه و تحلیل بر هماین
ریزی های برنامههای اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاستعدالتیبی

  .  [Martineze, 2009]آنها ضروری است  برای کاهش یا حل
 یابیمکان الگوی در که باشند آن پی در باید ریزانبرنامه بنابراین؛
 چه آمده و وجود به نابرابری چه مقدار آنها، توزیع نحوه و خدمات
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حتی . [Hewko, 2001] اندشده محروم بیشتر جامعه از هاییگروه
 در و پراهمیت کلیدی موضوعی عنوانبه محیطی عدالت مقوله
   .[Mitchel, 2012] است مطرح نیز پایدار توسعه پارادایم
 دسترسی نحوه و گسترش الگوی به ایویژه توجه باید بنابراین
جمله  از و مسائلی گیرد صورت هاکاربری این به شهروندان
 این به مناسب دسترسی به توجه و فضایی مکانی ساماندهی
شود.  داده قرار مدنظر ارتباطی هایشبکه الگوی با متناسب کاربری
 مناطق و شهر سطح در ورزشی فضاهای پراکنش نحوه اساس براین

 تأثیر یی عملکردی شهراکار  مطلوب الگوی در تواندآن می پیرامونی
  . [Lin, 2015] باشد داشته مستقیم
 اهمیت از ورزشی اماکن به مناسب دسترسی و بهینه مکانیابی
 نشان CDCسسه وم مطالعات که طوری به است، برخوردار فراوانی
افزایش  باعث تواندمی ورزشی مراکز گسترش و ایجاد که دهدمی
 بار ۳درصدی مشارکت مردم در انجام فعالیت و ورزش حداقل  ۲۵

. همچنین مطالعات متعدد [Namazi, 2018]در هفته شود 
[Sohrabi, 2013] کید دارند که هر چه دسترسیأ بر این امر ت 

های های مخصوص ورزش نظیر زمینمناسب و راحت به مکان
ها وجود داشته باشد، مردم تمایل ها و پارکورزشی، ورزشگاه

دهند. همچنین بیشتری برای انجام فعالیت بدنی از خود نشان می
مطالعات متعدد نشان داد افزایش امکانات ورزشی و دسترسی آسان 

های ها با سایر کاربریکانبه این مراکز و همجواری بهتر این م
تواند باعث مشارکت بیشتری در فعالیت بدنی شود و شهری می

گردد باعث افزایش رضایت زندگی در بین افراد جامعه می
[Humphreys, 2010; Hallmann, 2011; Cleland, 2009; 

Ebrahimi, 2016]  .  
 ابعاد در توسعه برای ابزاری عنوانبه ورزش فراگیرشدن امروزه
اجتماعی، فرهنگی و غیره بیشتر از گذشته، در  اقتصادی، سیاسی،

 عوامل تبیین لزوم. [al, 2019	Hamidi et] است کشور مطرح
 و در نیل به اهداف تواندمی ابزار توسعه این و رشد در مؤثر

ایران  در آن، بر شود. عالوه واقع مؤثر کشور استراتژیك هایسیاست
 سالمت و نشاط و تأثیر آن در جمعیتی ساختار بودنجوان دلیلبه

  یافته است. دوچندان اهمیتی ورزش عمومی،
توان چنین در حال حاضر و براساس شواهد و واقعیات عینی می

عنوان نمود كه وضعیت کمی و کیفی ورزش در استان سمنان و 
های ها و توانمندیهای آن، با توجه به تمامی قابلیتشهرستان

مترمربع) و این  ۰٫۷۹ست (میانگین سرانه بخش نیموجود رضایت
های موجود جهت رشد نشان از آن دارد كه احتماالً از تمامی ظرفیت

ترین دالیل این امر، گیری نشده است. یکی از مهمو ارتقای آن بهره
ای در عرصه ورزش است. بنابراین؛ های منطقهعدم تعادل

نقاط قوت و ضعف  ها و امکانات و نیز تعیینبازشناسایی پتانسیل
ورزش در شهرستان گرمسار یکی از عوامل ارتقای ورزش قهرمانی در 
آید. این شهرستان و در نهایت در کل استان سمنان به حساب می

ها و های آماری از تمامی هیاتدر این تحقیق، اطالعات و داده
آوری و تجزیه ادارت ورزش استان و از جمله شهرستان گرمسار، جمع

  یل گردیدند.و تحل
های هدف اصلی تحقیق، ارزیابی پراکنش فضایی خدمات و کاربری

  ورزشی در شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان است. 
  

	شناسی روش
محدوده مطالعاتی شهرستان گرمسار از استان سمنان است که 

جمعیت شهرستان در  براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
که در بازه زمانی  نفر بوده است به طوری ۷۷۴۲۱برابر با  ۱۳۹۵سال 
درصدی برخوردار بوده است. شهرستان  ۰٫۳۱ساله از نرخ رشد  ۱۰

جمعیت  %۸۰کانون شهری است که بیش از  ۲گرمسار دارای 
نفر  ۶۲۱۹۰از این میزان،  شهرستان در این نقاط شهری سکونت دارند

نسبی جمعیت . تراکم هستندنفر روستانشین  ۱۵۲۳۱شهرنشین و 
 ,SCI] )١(شکل  (نفر در کیلومترمربع) است ۱۴٫۹۴نیز بیانگر عدد 

2018] .  
  

  
  موقعیت مکانی و تراکم جمعیتی شهرستان گرمسار در پهنه استان )۱شکل 

  

تحلیلی انجام  -این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش توصیفی
ای و میدانی کتابخانهها به دو طریق شده است. روش گردآوری داده

ای، از طریق مراجعه به منابع بوده است. در بخش مطالعات کتابخانه
های آماری اقدام به تهیه اطالعات مکتوب، اسناد، مدارک و سالنامه

مورد نیاز و پایه گردید. در بخش مطالعات میدانی، با حضور در 
ربط ذیهای منطقه مطالعاتی، بازدید میدانی و مراجعه به سازمان

های مورد نیاز گردید. ابتدا اطالعات اقدام به گردآوری و تکمیل داده
آوری شده درباره تعداد، مساحت و سرانه فضاها و اماکن و آمار جمع

های تصویری تنظیم صورت دادهورزشی سرپوشیده و روباز و کل به
بندی و شد. سپس با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پهنه

افزارهای مورد استفاده در تحقیق نرمآنها ترسیم گردید.  پراکنش
منظور . در ادامه، بهMicro Stationافزار و نرم Arc GISعبارتند از: 

منطقه تقسیم  ۸سهولت اجرا، محدوده شهرستان موردمطالعه به 
منطقه در کانون  ۵منطقه در کانون ایوانکی و  ۳گردید که شامل 

 در های ورزشیسرانه کاربری تعیین اگرمسار بوده است. سپس ب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ خجومژده  ۵۵۴

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                      نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

سرانه توزیعی  ویلیامسون مدل از استفاده شهرستان گرمسار، با سطح
این مراکز در سطح مناطق با توجه به تراکم جمعیت سنجیده شد. 
در بخش دوم، با استفاده از مدل موران الگوی توزیع فضایی 

ورزشی) با های های ورزشی (روباز، سرپوشیده و کل کاربریکاربری
 . ها سنجیده شدتوجه به مساحت این کاربری

  مدل ویلیامسون 
کمک ای تعیین خواهد شد. بههای منطقهبراساس این مدل نابرابری

 ایهای منطقهنابرابری آوردندست به توان جهتاین شاخص، می
 چه تا شاخص یک که کرد تعیین و اقدام نمود ایمنطقه مابین و
 عددی است. مقدار توزیع شده مناطق بین دل درنامتعا طوربه حد

   است یک و صفر عدد مابین ویلیامسون تغییرات ضریب شاخص
  
 یابد گرایش صفر سمت به آمدهبه دست قدر رقم چه هر که

است. فرمول زیر بیانگر  ایمنطقه هاینابرابری کاهش دهندهنشان
  :[Tadjoeddin, 2003] این رابطه است

  

𝑉𝑖
∑ 𝑌𝑖 𝑌 2 

𝑓𝑖
𝑝

𝑌
 

 

if  جمعیت در منطقه وPi  .جمعیت کل استYi  سرانهNDVI  و
N .تعداد کل مناطق است  

  (Moran's I) شاخص موران
گیری خودهمبستگی های گوناگونی برای اندازهطور کلی شاخصبه

مکانی وجود دارد. در این مطالعه از شاخص موران برای بررسی 
کیفیت مکان استفاده شده است. های چگونگی توزیع مکانی ارزش

بندی ها برای تشخیص خوشهآماره موران یکی از بهترین شاخص
طور کلی دهد که آیا نواحی مجاور بهاست. این آماره تشخیص می

 -۱و  ۱. ارزش موران بین هستندهای مشابه یا غیرمشابه دارای ارزش

نواحی طور کلی دهد که بهنشان می ۱متغیر است. ارزش نزدیک به 
ای های مشابه (باال یا پایین)، دارای الگویی خوشهدارای ارزش

طور کلی نواحی دهد که بهنشان می -۱هستند و ارزش نزدیک به 
های غیرمشابه در کنار یکدیگر قرار دارند و ارزش صفر دارای ارزش

نیز نشان دهنده الگویی تصادفی است. شاخص موران مطابق رابطه 
  : شودزیر تعریف می

  

𝐼  
∑ ∑ 𝑊𝑖, 𝑗 𝑍𝑖𝑍𝑗

∑ 𝑍
 

  
مقدار  i ،xjمقدار متغیر در ناحیه  xiها، تعداد نمونه nکه در آن 

 هوزن ب wijمیانگین متغیر در کلیه نواحی، و  j ،xمتغیر در ناحیه 
 ,Hosseini et al]است  jو  iرفته برای مقایسه دو ناحیه  کار

2013].  
  

  ها یافته
های آماری موجود اقدام به شناسی تحقیق و دادهبراساس روش

جه به تقسیم محدوده وتجزیه و تحلیل گردید. در این میان و با ت
شکل جداگانه ارایه شده است. با منطقه، نتایج به ۸شهرستان به 

آمده، در دو بخش ها، نتایج به دستها و یافتهتوجه به تنوع داده
  . شوندجداگانه ارایه می
  های ورزشی در شهرستان گرمساروضعیت سرانه

دهد که مساحت کل فضاهای ورزشی های تحقیق نشان مییافته
 ۱۱که  طوری مترمربع است، به ۱۶۳هزار و  ۵۳شهرستان گرمسار 

درصد کل فضاهای ورزشی استان را به خود اختصاص داده است و 
نفر)،  ۴۲۱و هزار  ۷۷میزان جمعیت ساکنین شهری آن ( با توجه به

مترمربع خواهد  ۷۹/۰سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای هر نفر برابر 
  ).۲و شکل  ۱بود (جدول 

  
   ۱۳۹۷اطالعات مربوط به فضاهای ورزشی شهرستان گرمسار به تفکیک تا سال  )۱جدول 

  استان سمنان  کانون جمعیتی ایوانکی  کانون جمعیتی  گرمسار  شهرستان گرمسار  هاآماره /متغیرها

  ۲۱۱  ۹  ۱۵  ۲۴  تعداد کل فضاهای ورزشی (باب)
  ۶۸  ۳  ۷  ۱۰  تعداد فضاهای ورزشی روباز (باب)

  ۱۴۳  ۵  ۹  ۱۴  ورزشی سرپوشیده (باب)تعداد فضاهای 
  ۵۳۰،۴۷۴  ۱۹۹۳۶  ۳۳۲۲۷  ۵۳۱۶۳  مساحت کل فضاهای ورزشی (مترمربع)

  ۳۸۱۲۹۶  ۱۱۲۷۲  ۲۶۳۰۴  ۳۷۵۷۶  مساحت فضاهای ورزشی روباز (مترمربع)
  ۱۴۹۱۷۸  ۸۶۶۴  ۶۹۲۳  ۱۵۵۸۷  مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده (مترمربع)

  ۷۰۲،۳۶۰  ۲۳۷۴۶  ۵۳۶۷۵  ۷۷۴۲۱  تعداد جمعیت شهرستان (نفر)
  ۷۵/۰  ۰٫۸۳۹  ۰٫۶۱۹  ۷۹/۰  سرانه کل فضاهای ورزشی (به ازای هر نفر)

  ۵۴/۰  ۰٫۴۷۴  ۰٫۴۹  ۵۶/۰  سرانه فضاهای ورزشی روباز (به ازای هر نفر)
  ۲۱/۰  ۰٫۳۶  ۰٫۱۲  ۲۳/۰  سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده (به ازای هر نفر)

  ۲۱۵،۲۱۲  ۷۷۳۷  ۱۷۴۸۹  ۲۵۲۲۶  تعداد خانوار
  ۴۶/۲  ۲٫۵۷  ۱٫۸۹  ۱۱/۲  فضاهای ورزشی (به ازای هر خانوار)سرانه کل 

  ۷۷/۱  ۱٫۴۵  ۱٫۵  ۴۹/۱  سرانه فضاهای ورزشی روباز (به ازای هر خانوار)
  ۶۹/۰  ۱٫۱۱  ۰٫۳۹  ۶۲/۰  سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده (به ازای هر خانوار)
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  های استان سمنانگرمسار با سایر شهرستان مقایسه سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای هر خانوار در شهرستان )۲شکل 

  
بخش  ، روند افزایشی مساحت فضاهای ورزشی مربوط به۱در نمودار 

ه ) ارای۱۳۹۱-۹۶ساله ( ۵خصوصی در شهرستان گرمسار در بازه زمانی 
  شده است. 

در مناطق شهری، و  %۹۲٫۲۳بیشترین فضاهای ورزشی سرپوشیده 
آن در مناطق روستایی توزیع شده است تعداد کل فضاهای  ۷٫۷۷%

مورد  ۱۵باب است که از این تعداد  ۲۴ورزشی در شهرستان گرمسار 
مورد در بخش ایوانکی و محدوده پیرامونی آن  ۹در بخش مرکزی و 
. مساحت کل فضاهای ورزشی در شهرستان گرمسار مستقر هستند

مترمربع مربوط به  ۳۳۲۲۷که از این میزان،  است مترمربع ۵۳۱۶۳
مترمربع مربوط به کانون ایوانکی  ۱۹۹۳۶کانون جمعیتی گرمسار و 

است. از سوی دیگر، مساحت فضاهای ورزشی روباز در کل شهرستان 
 ۱۵۵۸۷مترمربع و مساحت فضاهای ورزشی سرپوشیده نیز  ۳۷۵۷۶

 ۰٫۷نفر  مترمربع است. سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای هر
مترمربع در شهرستان است. با توجه به کمتربودن جمعیت در کانون 
ایوانکی، سرانه فضاهای ورزشی در این منطقه بیشتر از کانون 
گرمسار است. در خصوص سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای خانوار 

که کانون ایوانکی دارای  نیز وضعیت به همین گونه است به نحوی
کانون گرمسار است. همچنین؛  ۱٫۵ابل سرانه در مق ۲٫۵۷سرانه 

(نفر در کیلومتر  ۱۰٫۳۵تراکم جمعیتی در کانون گرمسار برابر با 
  .(نفر در کیلومتر مربع) است ۴٫۵۸مربع) و در کانون ایوانکی برابر با 

 ۳منطقه در کانون گرمسار و  ۵منطقه ( ۸محدوده مطالعاتی به 
  ).۲سیم گردید (جدول منطقه در کانون ایوانکی) تق

  

  
تغییرات اماکن ورزشی متعلق به بخش خصوصی در شهرستان گرمسار  )۱نمودار 

  براساس مترمربع  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۱های در حدفاصل سال
  

سرانه فضاهای ورزشی و تراکم جمعیتی در مناطق هشتگانه محدوده  )۲جدول 
  مطالعاتی 

  منطقه
سرانه کل 

فضاهای ورزشی 
  (مترمربع)

سرانه فضاهای 
ورزشی روباز 

  (مترمربع)

سرانه فضاهای 
ورزشی سرپوشیده

  (مترمربع)

تراکم 
  جمعیتی

I1	۰٫۹  ۰٫۵۱۸  ۰٫۳  ۵٫۱  

I2	۰٫۸۱  ۰٫۴۳۹  ۰٫۴۱  ۴٫۱  

I3	۰٫۸۳  ۰٫۴۴۹  ۰٫۴  ۴٫۶  

G1	۰٫۷۲  ۰٫۵۱  ۰٫۱۲۸  ۱۱٫۰۰  

G2	۰٫۷۶  ۰٫۵۲  ۰٫۱۳۲  ۹٫۵۱  

G3	۰٫۵۱  ۰٫۴۸  ۰٫۱۱  ۱۰٫۸۱  

G4	۰٫۴۷  ۰٫۴۵  ۰٫۱۱۷  ۱۰٫۹۲  

G5	۰٫۶۳  ۰٫۴۹  ۰٫۱۲  ۹٫۵  

  

3000 3380
4280 4700 5150 5200

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

1391 1392 1393 1394 1395 1396



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ خجومژده  ۵۵۶

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                      نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

نتایج بیانگر آن است که با افزایش تراکم جمعیت، سرانه فضاهای 
یابد (نمودار افزایش می R2= 0.1078ورزشی روباز با شیب خط 

۲ .(  
از سوی دیگر، با افزایش تراکم جمعیت، سرانه فضاهای ورزشی 

   ).۳یابد (نمودار کاهش می R2= 0.9407سرپوشیده با شیب خط 
در نهایت، نتایج ارزیابی نسبت سرانه ورزشی بیانگر آن است که با 
افزایش تراکم جمعیتی، سرانه کل فضاهای ورزشی (روباز و 

  . )۴یابد (نمودار کاهش می R2= 0.5985سرپوشیده) با شیب خط 
 و رشد ای،منطقه ریزانبرنامه برای اصلی مسئله هکآن به توجه با

 امکانات متناسب فضایی توزیع عدم بررسی و است مناطق توسعه
 یاری اهداف تحقق جهت در را گذارانسیاست تواندمی شهرها در

 و مفید تواندمی مختلف در مناطق هانابرابری روند شناخت رساند،
 بر تأکید با پژوهش از بخش این در رو،این شود. از واقع مؤثر

 توزیع هاینابرابری روند چگونگی شناخت سعی در نابرابری شاخص
مدل  از استفاده با شهر گرمسار مناطق سطح در موجود ورزشی مراکز

  است. شده ویلیامسون
نشانگر آن است که توزیع فضایی مراکز  ۳نتایج درج شده در جدول 

 ورزشی در سطح شهرستان گرمسار بسیار نامتعادل است. به طوری
گرمسار  G4در ناحیه  ۰٫۰۱۳۴در ایوانکی و  I2در ناحیه  ۰٫۸که از 

 ۰٫۷۳۲در نوسان است. این مقدار در سطح شهرستان گرمسار برابر با 
نشان از وجود نابرابری در توزیع  ۱است که با توجه به نزدیکی به عدد 

  .  )۳(جدول  خدمات ورزشی در سطح شهرستان گرمسار دارد

Vi
∑  

 = 0.732 

  

  
  نسبت سرانه فضاهای ورزشی روباز به تراکم جمعیت ) ۲نمودار 

  

  
  نسبت سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده به تراکم جمعیت  )۳نمودار 

  

  
  نسبت سرانه کل فضاهای ورزشی به تراکم جمعیت  )۴نمودار 

  
وضعیت توزیع مراکز ورزشی در سطح شهرستان گرمسار براساس مدل ) ۳جدول 

  ویلیامسون 
  ضریب    موقعیت کد ناحیه
I1	۰٫۶۵    کانون ایوانکی  
I2	۰٫۸   کانون ایوانکی  
I3	۰٫۰۱۵   کانون ایوانکی  
G1	۰٫۶۷    کانون گرمسار  
G2	۰٫۲۳۱   کانون گرمسار  
G3	۰٫۶۴   کانون گرمسار  
G4	۰٫۰۱۳۴   کانون گرمسار  
G5	۰٫۰۷۶   کانون گرمسار  

  ۰٫۷۳۲    کل

  
  ورزشی مراکز پراکنش فضایی الگویی ارزیابی

 شناسایی و مکان کیفیت هایارزش مکانی تغییرات بررسی منظوربه
 مکانی های خودهمبستگیشاخص از ورزشی مراکز الگوهای موجود

 اساس بر این شد، استفاده جغرافیایی اطالعات سیستم افزارنرم از
 از کدام هر مساحت به بدون توجه فضایی توزیع ارزیابی منظوربه

 نتایج شد، استفاده ترین همسایهنزدیک میانگین شاخص از مراکز
صورت به P= 0.07روباز  توزیع مراکز الگوی که دهدمی نشان
ای در صورت خوشهبه P= 0.1، سرپوشیده %۹۸ای در سطح خوشه
صورت تصادفی در سطح به P= 0.00و کل مراکز ورزشی  %۹۵سطح 
   است ۹۹%
 و همسایه تریننزدیک میانگین شاخص از حاصل نتایج مقایسه با

 برداشت این گونه توانمی موران فضایی خودهمبستگی شاخص
 به مساحت توجه بدون ورزشی مراکز فضایی توزیع لحاظ از که نمود
 عین است. در ایخوشه کامالً  صورتبه مراکز این توزیع مراکز این
 به توجه مراکز (با توجه مساحت با پراکنش این اگر حال

 صورتبه مراکز این توزیع الگوی شود، بیشتر) سنجیده دهیخدمات
 این دهندهننشا مدل دو نتایج در موجود که تفاوت است تصادفی

 دسترسی به که مناطقی در کم مساحت با مراکز توزیع که است امر
 که مناطقی در زیاد مساحت با مراکزی و است مناسب خدمات این
است  گرفته صورت ،هستند روروبه مشکل با دسترسی لحاظ از
  )۵نمودار (
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  ارزش                                   معیار ارزش                                   معیار ارزش                                   معیار
Nearest Neighbor Ratio                          0.85  Nearest Neighbor Ratio                         0.85  Nearest Neighbor Ratio                          0.85  

Z-score                                                   - 3.98 Z-score                                                 - 3.64 Z-score                                                   - 2.9  
P-value                                                   0.00  P-value                                                     0.1  P-value                                                   0.07  

  الگوی توزیع مراکز ورزشی روباز پ)۵نمودار   الگوی توزیع مراکز ورزشی سرپوشیده ب)۵نمودار   الگوی توزیع مراکز ورزشی آ) ۵نمودار 

  
  بحث
طور که در نتایج تحقیق ارایه گردید، سرانه فضاهای ورزشی در همان

مترمربع است و از آنجا که، میانگین  ۰٫۷۹شهرستان گرمسار برابر با 
مترمربع فضای ورزشی به ازای هر نفر است  ۷المللی استاندارد بین

[CESCS, 2012] بنابراین؛ سرانه فعلی فضاهای ورزشی در .
سرانه تعیین شده برای ایران نیز کمتر  شهرستان گرمسار از حداقل

  است.
مترمربع  ۱۱/۲سرانه کل فضاهای ورزشی به ازای هر خانوار در حدود 

 ۳۵خواهد بود که در مقایسه با كشور فرانسه که مساحتی حدود 
مترمربع را به ازای هر واحد مسكونی در نظر گرفته است، تفاوت 

اکنون در ایران ضابطه چشمگیری وجود دارد. الزم به ذکر است که ت
مدونی جهت سرانه فضاهای ورزشی، تدوین نشده است و آنچه عمل 

طور صورت موردی و متكی به منابع خارجی است. بهشود بهمی
از مساحت شهر به فضاهای ورزشی  %۱۰مثال، در طرح جامع اصفهان 

اختصاص داده شده كه رقم قابل توجهی بوده و در حد معیارهای 
سرانه ورزشی مصوب در برنامه پنجم توسعه برای استان غربی است. 

مترمربع است. از سوی دیگر، نتایج بیانگر آن است که  ۵٫۱۲سمنان 
سرانه فضاهای ورزشی روباز بیشتر از سرانه فضاهای سرپوشیده 

مترمربع به ازای هر نفر) است. در این میان،  ۰٫۲۳در مقابل  ۰٫۶۵(
 ۰٫۸۳۹نکی باالتر از گرمسار است (سرانه کل فضاهای ورزشی در ایوا

 ۱۰٫۳۵ست که تراکم جمعیتی گرمسار ا ). این در حالی۰٫۶۱۹در برابر 
است.  با افزایش تراکم جمعیتی، سرانه کل  ۴٫۵۸و ایوانکی 

 R2= 0.5985فضاهای ورزشی (روباز و سرپوشیده) با شیب خط 
مدیران و دهنده عدم توجه یابد. که این امر نشانکاهش می

ریزان به عدالت اجتماعی در پراکنش فضاهای ورزشی در برنامه
 مدل از حاصل نتایج توجه به با منطقه مطالعاتی است. همچنین

 توزیع فضایی الگوی که شد همسایه مشخص تریننزدیک میانگین

 صورتبه %۹۹سطح  در سطح شهرستان گرمسار در ورزشی مراکز

 و ریزیبرنامه به نیاز این مشکالت حل تصادفی است. بنابراین؛
  دارد. ورزشی فضاهای دهیسامان و یابیمکان در زمینه مدیریت

  

  گیری نتیجه
این شهرستان  در موجود مشکالت ترینمهم از یکی حاضر حال در

 شهرها و در ورزشی سرانه بودنپایین کشور)، (همانند اکثرشهرهای

 که ایگونه به ورزشی فضاهای نامناسب حال استقرار عین در

 مراکز این به مناسب دسترسی عدم علت به جامعه از افراد بسیاری

 نیستند. بنابراین؛ فضاهای ورزشی اماکن از مطلوب استفاده هب قادر

 تمام که شوند واقع شهرستان گرمسار در ایگونه به باید ورزشی

 کنند. در نتیجه استفاده آنها از راحتی بتوانند و کاربران به شهروندان

 مناسب توزیع و ساماندهی به توجه مراکز این کارایی جهت افزایش

 بر ورزش تأثیر به رسد. با نگاهیمی نظر به ضروری فضاها این

 کشورها دیگر در مردم مشارکت میزان و روانی و جسمی سالمتی

  برد.  زندگی پی در این امر اهمیت به توانمی

  
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد تشکر و قدردانی:

  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد اخالقی: هیدییتأ
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:
٪)، ۴۰مژده خجو (نویسنده اول) پژوهشگر اصلی ( :سهم نویسندگان

نویسنده مسئول) نگارنده ، ثانی (نویسنده دومسیدمصطفی طیبی
٪)، ۲۰نژاد (نویسنده سوم) تحلیلگر (٪)، علی فهیمی۳۰بحث اصلی (

  ٪). ۱۰باقر مرسل (نویسنده چهارم) تحلیلگر (
این مقاله مستخرج از رساله دکتری با موضوع ارایه  منابع مالی:

برای ورزش  ۱۴۰۴الگوی جامع مدیریت ورزش در راستای افق 
  گیری از سیستم اطالعات جغرافیایی است.رهشهرستان گرمسار با به
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