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Abundance of Sports Sites per Capita in Golestan 
Province, Iran

[Alavi D, et al; 2018] Study and analysis of distribution pattern of sports centers and its spatial 
organization (case ...; [Darwishi Y, et al; 2019] Locating suitable areas for sport development in Gorgan 
using ...; [Ghorbani F, et al; 2016] Optimal positioning sports centers using ...; [Gudarzi M, et al; 2015] 
Implementation of AHP-Taxonomy model in GIS ...; [Hadian A; 2016] Evaluation of productivity, space 
per utilization of sports facilities of Alborz ...; [Hoseini S, et al; 2013] Locating sport gyms through 
geographical information ...; [Kashf M; 2014] Sports facilities ...; [Lin TY, Sakuno S; 2015] Sports 
management and ...; [McGrath LJ, et al; 2015] Associations of objectively measured built-environment 
attributes with youth  moderate–vigorous physical ...; [Naimi K, Babaii aghdam F; 2017] City and spatial 
justice; the analysis of the distribution of urban ...; [Namazi A, Hosseini SA; 2018] Spatial analysis of 
sport sites and evaluation of accessibility of these centers according to their spatial distribution pattern 
...; [Nazari R, et al; 1985] Strategic plan of land logistics of Isfahan sports ...; [Noroozi Seyed Hosseini R, 
et al; 2014] The spatial analysis of sport areas using geographical information system (GIS) and ...; 
[Pourmohammadi M, et al; 2011] Per capita of urban green space in Iran and the world, reflecting on its 
efficiency ...; [Razavi SMH, et al; 2010] Spatial analysis of Amol sports areas using ...; [Rezaie Z; 2010] 
Investigation of per capita sports fields and their productivity ...; [Rostaee S, et al; 2014] The assessment 
of spatial justice in ...; [Salimi M; 2017] A model to identify and interpret sport places per capita 
according to distribution ...; [Sharifzadegan M, Razavi dehkordi SA; 2010] Evaluation of land planning 
process in Iran ...; [Shieh S; 2016] Introduction to the basics of urban ...; [Soltanhoseeni M, et al; 2012] 
Spatial analysis of sport areas in areas 5 and 6 using ...; [Soltani N; 2013] Evaluation land use planning 
projects face obstacles ...; [Valipour M, et al; 2014] Location of petrol stations Brujerd ...; [Zohrevandian 
K, Ebrahimi F; 2014] Offering of suggestion model for site selection of sport ...

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.
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 چکیده 
توان میزان مساحت فضاها و اماکن ورزشی  سرانه ورزشی را می  :ها زمینه  و  اهداف

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  

GIS   .بود 
از نوع توصيفي:  شناسی روش  كه به طريق ميد  - روش تحقيق    ی انپیمایشی بود 

ها  مکان( شهرستان  721انجام گرديد. جامعه آماری شامل کلیه اماکن ورزشی )
جمع برای  بودند.  گلستان  مختصات  استان  ورزشی،  اماکن  اطالعات  آوری 

جغرافیایی اماکن ورزشی جستجو گردید. سپس نسبت به ایجاد پایگاه داده و وارد  
 نیاز استخراج گردید.  های مورداقدام و نقشه GIS ها در پایگاه ساختن داده

مکان ورزشی از نظر موقعیت    721نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع  :ها ه یافت 
مکان در شهرهای استان گلستان قرار دارند    542مکان در روستاها و    179مکانی  

مکان ورزشی سرپوشیده است. بررسی میزان سرانه    578مکان ورزشی روباز،    145و  
متر مربع به ازای هر    0/ 76که سرانه ورزشی کل استان  اماکن ورزشی نشان داد  

متر مربع و سرانه جمعیت    0/ 86  یکه در این میان سرانه جمعیت روستاي  است نفر  
انداز برنامه پنجم توسعه سرانه مطلوب  متر مربع بود. براساس چشم  0/ 71  یشهر 

سرانه    متر مربع پیشنهاد شده است. بنابراین   1/ 2اماکن ورزشی برای هر ایرانی  
استان   شهرهای  بین  در  است.  کمتر  پیشنهادی  سرانه  حداقل  از  استان  ورزشی 

متر مربع    0/ 45مترمربع بیشترین و مراوه تپه با    1/ 69کردکوی با سرانه ورزشی  
 شهرهای استان داشتند. کمترین سرانه را در بین

در ساخت فضاهای ورزشی جدید، باید با توجه به سرانه های موجود،    :گیری نتیجه 
تری برخوردار هستند در اولویت قرار گیرند،  سعی شود مناطقی که از سرانه پایین

و همچنین با توجه به کمتربودن سرانه ورزشی فضاهای سرپوشیده در روستاها  
 اخته شوند. نسبت به شهر، حداالمکان فضاهای ورزشی جدید در روستاها س

 (GIS) یسرانه ورزشی، اماکن ورزشی، مکانیابی، سیستم اطالعات جغرافیای:  ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
برنامهترمهم ایش سرزم یآما  یهاین علل عدم تحقق  در  ین در  ران 

ی های است. با وجود برداشتو قانون   ی، سازمانی مفهوم   یهاینهزم 
شناخت و  آما  یهانادرست  مقوله  از  سرزم یاندک  شرایش  ط ین، 

پیسرزم   ییایجغراف ایچین  متنوع  و  قوانیده  بیران،  و  کم  یش  ن 
متزلزل و مبهم و    یالتیگاه تشکیآور مرتبط با آن، جامستقل و الزام

بخشین غالب  نگاه  در  ز وجود  توسعه  یانم   یهای ز یربرنامهی  مدت 
ش یآما  یهایشنهادات برنامهشدن پیاتی، عملیو اجتماع  یاقتصاد

فراوان مواجهبا مشکالت   Sharifzadegan & Razavi]است    ی 

dehkordi, 2010]ران  ینبودن مد. که در این میان ملزم و متعهد
ات ر ییان تغیش در جریآما  یهای طرحبه اجرا  یانیرده باال و رده م 

ن  یش سرزم یامر آما  یمتول  یها ین سازمانب  ی، ناهماهنگیتیریمد
ته مرحله  استراتژ یدر  فقدان  نظارت،  و  اجرا  در   یه،  مشخص 

ش یآما  یهای طرحشنهادیپ  یوها یسنار  یاجرا  یمتول  یهانسازما
های آمایشی شکست طرح  یاز موانع اصل  ینظارت  یهایانو ضعف بن

به  [Soltani, 2013]است   نزدیک  طرح .  اجرای  از  قرن  های نیم 
ایران سپر   فمختل این مدت  آمایش سرزمین در  ی شده است. در 

ش  یهایی روبرو بوده است. آماها و موفقیتها با ناکامینتایج طرح
باشد، مستلزم    یک طرح فنینکه مستلزم داشتن  یشتر از ایورزش ب

برنامه مدی مبتن یری ک  توازنت  بر اصل  یی و فضا  یاقتصاد  یهای 
تحقق بخش  تواند  یش ورزش م ین صورت است که آمای، در ااست

 ها باشد.  موفقیت ورزش در همه بخش
نی عموم مردم برکسی  امروزه نقش ورزش در سالمت جسمانی و روا

مخصوصا در زندگی ماشینی امروز که اغلب مردم از    پوشیده نیست، 
  اند، تربیتدار نیستند و دچار فقر حرکتی شدهتحرکات کافی برخور 

مین سالمت روانی و تندرستی نقش  أ تواند در تبدنی و ورزش می
کند. ایفا  برنامه   بسزایی  مستلزم اجرای  نیز  بدنی  تربیت  های 

ترین آنها ای از شرایط و امکانات است که مهمآوردن مجموعهفراهم 
های اها و وسایلی است که براساس نورمشامل اماکن ورزشی، فض

مقررات  بین و  فدراسیونالمللی  هررشته  مصوب  در  ورزشی  های 
م  عوامل  از  یکی  مناسب  ورزشی  اماکن  است.  شده  در  طراحی  وثر 

رود و فقدان و  های ورزشی به شمار میارتقای کیفی اجرای فعالیت 
کمبود این اماکن و فضاها از جمله عواملی است که موجب کندی  

و   نها در سطوح مختلف ملیپیشرفت ورزشکاران و عدم موفقیت آ
میبین مدال المللی  به  اجمالی  نگاهی  با  قهرمانی  شود.  های 

توان مشاهده نمود که بیشتر افتخارات فراملی  کشورهای مختلف می
تری  از اماکن و امکانات ورزشی مناسب  نصیب کشورهای است که

 برخوردارند.  
اجرای ورزش به هر فضایی  عامو    کلی  طوربه امکان  فعالیت    ،که 

ورزشی و تفریحی برای کلیه افراد جامعه وجود    جسمانی و حرکات
می ورزشی  مکان  باشد،  بخش    ورزشی  اماکنگویند.  داشته  دو  از 

 ,Jalali Farahani]انداماکن ورزشی مسقف و روباز تشکیل شده

2016] . 
برنامه متعادل،  در  توسعه  یک  به  دستیابی  و  فضایی  توسعه  های 

ردار  ای برخوورزشی از جایگاه ویژهه به اماکن  متوازن و پایدار، توج
از مهماست. اماکن ورزشی به   -ترین فضاهای خدماتیعنوان یکی 

مه بسیار  نقش  شهر،  ایفا  عمومی  مردم  سالمت  ارتقای  در  می 
مکانمی ایجاد  براکنند.  مناسب  در جهت های  تفریح،  و  ورزش  ی 

  بودن این فضاها برای داشتن افراد و همچنین در دسترسسالم نگه
نتیجه محیط  تمامی ساکنان شهرها و در  آرام  به وجودآوردن  های 

عنوان عاملی مهم در سالمت روانی و اجتماعی شهروندان تواند بهمی
کند نقش  تاکنون    [Namazi & Hosseini, 2018]  ایفای 
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ارگانسازمان و  سرانهها  و  معیارها  ایران،  در  مختلفی  های  های 
کاربری  برای  را  ورزشمختلفی  کردههای  پیشنهاد  نظر  ی  به  که  اند 

رسد به خاطر انجام نشدن مطالعات اجتماعی اقتصادی و عدم  می
انطباق آن با وضع ایران از جامعیت الزم و کافی برخوردار نباشند  

[Hadian, 2016]استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی . - 
کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی  

شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن است که در صورت رعایت
عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. تعیین مکان مناسب 

ترین وظایف و اهداف مدیران  برای ایجاد مراکز ورزشی یکی از مهم
سیستماتیک   چارچوب  یک  در  اجرا،  از  قبل  باید  که  است  شهری 

 . [Alavi et al, 2018]سازی شود آماده
فضاهای    رضوی مکانی  تحلیل  عنوان  با  تحقیقی  در  همکاران  و 

جغرافیایی   اّطالعات  از سیستم  استفاده  با  آمل  شهر    GISورزشی 
فضاهای   اغلب  پراکندگی  کاربردی،  شعاع  نظر  از  که  دادند  نشان 

موج استانداردهای  با  مطابق  شهر،  کوچک  است.  ورزشی  نبوده  ود 
نیز بفضاهای ورزشی متوس ا آن که نسبت به فضاهای ط و بزرگ 

با  نهایت  در  ولی  بودند  برخوردار  بهتری  پراکندگی  از  کوچک 
نداشتند کامل  تطابق  موجود   ,Razavi et al]  استانداردهای 

2010] . 
در   . [Soltanhoseeni et al, 2012]و همکاران   سلطان حسـینی 

مناطق   در  ورزشی  اماکن  فضایی  تحلیل  عنوان  با    6و    5تحقیقی 
که   معتقدند  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  اصفهان 

های شهری در جهت ترین کاربری از مهم  اماکن و فضاهای ورزشی
گزینی  ، که مکانهستندجسمانی و روانی شهروندان  افزایش سالمت  

ریزان ین وظایف مدیران، مسئوالن و برنامهتربهینه برای آنها از مهم
اماکن ورزشی با توجه    مکانیابیشهری است. تعدد عوامل مؤثر در  

از  با بافت فشرده همانند اصفهان، استفاده  به مشکالت شهرهایی 
توجهی به این  را امری بسیار ضروری نموده که بیهای نوین  روش

های زیادی شده  یهرفتن سرماضوع در بسیاری از موارد موجب هدرمو
 است 

با    [Darwishi et al, 2013]همکاران  و  درویشی   تحقیقی  در 
عرصه مکانیابی  با عنوان  گرگان  شهر  ورزشی  توسعه  مناسب  های 

نشان دادند که سرانه    (GIS)  تفاده از سیستم اطالعات جغرافیایاس
. در صورتی که  استیک متر مربع برای هر نفر    کاربری ورزشی تقریبا

. بنابراین است  مترمربع  2/5د جهانی برای این کاربری  استاندار   سرانه
متر مربع با   432763با احتساب جمعیت حاضر، شهر گرگان حدودا  

 است. کمبود فضاهای ورزشی روبرو 
در تحقیقی با عنوان   [Hoseini et al, 2013] و همکاران حسینی

: فیاییاماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات جغرا  مکانیابی
در    همطالع موجود  ورزشی  اماکن  غالب  معتقدند  شهرسقز،  موردی 

نامناسب و متوسط و در   از لحاظ مکانی دارای وضعیت  محدوده، 
اند. این  برخی موارد اندک، دارای وضعیت مناسب و بسیار مناسب

های نوین  مدیران از روش هتوان گواهی بر عدم استفادمسئله را می
 و ساخت اماکن ورزشی دانست.  ابیمکانیای در و رایانه

در تحقیقی با عنوان سند    ]2016et al Nazari ,[  و همکاران  نظری 
راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان نشان دانند 

را    23  ه متر مربع، رتب  0/ 51رزش استان با  که سرانۀ بخش و کشور 
به  ه نکه اماکن و فضاهای ورزشی در پهندارد؛ ضمن ای طور  استان 

مهم است.  شده  توزیع  ارتقای  غیرمتوازنی  سند  کالن  اهداف  ترین 
ها و ارتقای همگرایی و هماهنگی گذارینگرش آمایشی در سیاست

آمایشی  بین نگرش  ایجاد و تعمیق  استان است.  بخشی در ورزش 
هم آمایشی،  فاکتورهای  در  توازن  برقراری  بهتر  برای  هرچه  افزایی 

ورز فعالیت  سازمانهای  میشی  را  بهها  مهمتوان  ترین  عنوان 
 .های بخش ورزش استان در نظر گرفتراهبرد
در تحقیقی با عنوان    [Ghorbani et al, 2016]  و همکاران   قربانی

)مطالعه موردی: شهر   GISمکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده از  
شور، در شهرهای ککه یکی از مشکالت اساسی میاندوآب( معتقدند 

مراکز ورزشی و عدم  عدم مکان   مکانیابیگزینی صحیح و مناسب 
بی آثاری همچون  که  است،  بوده  اجتماعیبهینه  در شهر،    عدالتی 

کدیگر ها از یثیرپذیری نامناسب کاربری تأهای نامناسب و  دسترسی
رعایت ناترا در پی داشته است.  یا  وانی در نکردن اصول شهرسازی 

ب اصول، عدم  ابزارهای قوی تحلیل  هرهبکارگیری  از  مندی مشاوران 
اهم  از  و حقوقی  اقتصادی  اجتماعی،  مسائل  و  محیطی  مناسبت 

   عوامل موثر در این زمینه بوده است
تحلیل  ر پژوهشی با عنوان  د  [Salimi, 2017]و همکاران    سلیمی

و ارائه الگوهای   موقعیت مکانی اماکن و فضاهای ورزشی موجود
به عملی  و  اراضی منظعلمی  بهترین  یافتن  انواع   ور  ساخت  برای 

اساس معیارهای سازگاری و ایمنی، جمعیت، میزان  اماکن ورزشی بر 
  دسترسی و توجه به حریم اماکن ورزشی موجود نتیجه گرفتند که

متر مربع برای هر نفر بود که  0/ 7رانه فضاهای ورزشی در محدوده س
   استانی کمتر ارد تعیین شده جهاین رقم نسبت به سرانه استاند

مردم به ورزش متعاقبا ارتقای سهم نسبی شهروندان  افزایش عالقه 
ورزشکار، موجب شده که مسئوالن با افزایش سخت افزارهای ورزشی 

ترین آنها اماکن ورزشی است، به نوعی پاسخگوی  که از جمله مهم
ب توسعه و    از طرفی  .[Lin & Sakuno, 2015]  اشنداین مسئله 

به ورزشی  فضاهای  مهمپراکنش  از  یکی  مراکز  عنوان  ترین 
رسانی به شهروندان، به مطالعات علمی و دقیق از بعد تحلیل خدمات

نیا بیفضایی  که  دارد  ناکارآ ز  بر  مسئله عالوه  این  به  مدی  توجهی 
شود.  های زیادی میفضاهای ساخته شده، موجب هدررفتن بودجه

ورزشی به همین دلیل از مسیر  اری از اماکن  امروزه، در ایران بسی
شدهبهره خارج  که    .[Salimi, 2017]اند  وری  مواردی  از  یکی 
نیاز برای توسعه  و ساخت  ای و موردعنوان اطالعات پایهوان بهتمی

از زیربنایی  ترین    اماکن ورزشی مطرح کرد، تعیین سرانه است، و 
برنامه برای  ضروری  کاطالعات  توسعه  و  خدمات  اربری ریزی  های 

. سرانه، استاندارد و سهم سرانه برخورداری شهروندان،  شهری است
  های شهری است و تعیین سرانه، به واقع امر، تعیین یک از کاربری 

سرانه نوعی  ریزی هنجارمند است.  استاندارد و گام نخست در برنامه
برنامهربرنامه معرف  اخالقی،  و  دستوری  معیارمند،  بر  یزی  ریزی 
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ش بینی مبتنی بر شناخت، بر پایه اطالعات و  بنای داوری و پیم 
ی، مقادیر استانداردی  هاست و در یک ساختار علت و معلولتجربه

برنامه پیشکوتاههای  برای  و  تعیین  میمدت  کند  بینی 
[Pourmohammadi et al, 2011]  . 

نه سراکاربری که در ادبیات شهرسازی ایران به  مفهوم و اصالح سرانه  
ابزار  از  یکی  شده،  معروف  فرایند  هاشهری  در  استفاده  مورد  ی 

برآوبرنامه اراضی و توزیع آن میان  ریزی زمین، برای محاسبه و  رد 
کاربری فعالیت  یا  است.  ها  مختلف  موضوع سرانه،  های  رو  این  از 

به پدیده فنی  و  کالبدی  صرفا  از عنای  فرد  هر  تئوریک  سهم  وان 
نیسکاربری  شهری  مجموعه  تهای  کمی  بیان  و  تبلور  بلکه   ،

ها و الگوهایی است که برای تعیین انواع کاربری، ها، روش سیاست
فعالیت فضای  توزیع  اراضی،  منطقه تقسیم  تدویهای  و  ن  بندی، 

می کار  به  کاربری  سرانهاستانداردهای  تعیین  روش  در  رود.  ها، 
با امکانات توسعه دی آن  ماعی و اقتصاشهر و شرایط اجت  انطباق 

طور  عبارت است از مقدار زمینی که به  طور کلی، سرانهقرار دارد. به
کا از  هر یک  از  بربریمتوسط  روستا  ها  یا  منطقه، شهر  ه ساکنان 

را می.  [Shieh, 2016]  رسدمی توان  بر این اساس سرانه ورزشی 
میزان مساحت فضاها و اماکن ورزشی در نظر گرفت که به ازای هر  

 آماری وجود دارد.  نفر از جامعه 
سرآغاز عدالت اجتماعی ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد. با  

نوعی کاالی عمومی محاسبه    که خدمات شهری به مثابهبه این  توجه
مدیریت شهری   ها در حوزهد که برآورد و مکانیابی صحیح آنشو می

توان بخشی از جامعه شهری را از آن محروم کرد  است؛ بنابراین نمی
[Rostaee et al, 2014]  عدالت فضایی و محیطی به معنی توزیع .

جامعه  هعادالن به  رسیدن  برای  از  امکانات  یکی  و  متوازن  ای 
عدارهیافت  اندازههای  بنابراین  است.  اجتماعی  عدالت  لت  گیری 

فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری هدف برتر و با اهمیتی برای  
و  برنامه است  بوده  شهری  شهری  ریزان  مدیریت  نیازهای  است  از 

[Naimi & Babaii aghdam, 2017]  از بهینه  استفاده  . جهت 
اماک ورزشی  سرانه  تعیین  گام  اولین  ورزشی،  ظرفیت اماکن  و  ن 

های آن است و سپس موجود جهت تعیین کمبودها و رفع کاستی
استفاده چگونگی  برای  تالش   کوشش  آن  متعاقب  و  تجهیزات  از 

منظور تعیین عوامل موثر بر آن است. استان گلستان دارای  به

و تعیین    است(  1394ر )مرکز آمار ایران  جمعیت حدود دو میلیون نف
اینکه فضاها و اماکن ورزشی موجود کفاف خدمت رسانی به این 

شمگیر  رسد. با توجه به سهم چر عظیم را دارد، ضروری به نظر میقش
تربیت   کالن  اهداف  تحقق  در  ورزشی  فضاهای  و  و  اماکن  بدنی 

تحلیل صحیح سرانه در ایجاد روندهای مثبت    نقش تعیین و  ورزش،
برنامه ریزی، سازماندهی، و توسعه اماکن  و صحیح در رویکردهای 

علمی،    های شهری، و همچنین نبود پیشینهورزشی به ویژه در محیط
ا در  توجه  شایان  و  را  ین حیطه ضرمعتبر  تحقیق  این  انجام  ورت 

می اینتوجیه  اصلی  هدف  بنابراین  سرانه    کند.  تحلیل  پژوهش 
مکان و  در ورزشی  گلستان  استان  ورزشی  اماکن  جغرافیایی  یابی 

 بود.  GISپایگاه 
 

 شناسی روش 
تحق توصیروش  نوع  از  طر  -یفیق  به  كه  بود  م یپیمایشی   یدانیق 
  721اماکن ورزشی )  امل کلیهد. جامعه آماری پژوهش شیانجام گرد

  ها استان گلستان بودند. اطالعات جمعیت شناختیمکان( شهرستان
کتابخانه مطالعات  طریق  از  ویژگیایاستان  و  ،  جغرافیایی،  های 

شهرستان سرشماری  جمعیتی  نتایج  براساس  گلستان  استان  های 
بررسی قرار گرفت. برای  مورد    139۵عمومی نفوس و مسکن سال  

جغراجمع مختصات  ورزشی،  اماکن  اطالعات  اماکن  آوری  فیایی 
گردید. جستجو  و   ورزشی  داده  پایگاه  ایجاد  به  نسبت  سپس 

داده پایگاهواردساختن  در  نقشه  GIS  ها  و  نیاز اقدام  مورد  های 
گردید.ا استفاده  ستخراج  افزار  ابزارهای  نرم  پژوهش  این  در  شده 

برای تحلیل    SPSSبرای تولید نقشه و نرم افزار    ArcGISتحلیلی  
 آماری استفاده شد.  

 
 ها یافته 

به جدول   بر   1با توجه  نفوس و  و  نتایج سرشماری عمومی  اساس 
که  است  نفر    1868819جمعیت استان گلستان    139۵مسکن سال  

از    ، نفر در روستاها ساکن هستند  871546نفر در شهرها و  995615
متر مربع  668733مربع فضاهای ورزشی استان    متر 1415159مجموع  

، که  استر مربع در مناطق روستایی  مت746425در مناطق شهری و  
   به تفکیک شهرستان در جدول زیر آورده شده است. 

 
 1397های استان گلستان در سال و اماکن ورزشی شهرستان  (139۵) اطالعات جمعیتی (1جدول 

 تعداد مکان ورزشی  شهرستان 
 )متر مربع(   مساحت اماکن ورزشی  )نفر(   عیتجم

 روستایی  شهری  کل  روستایی  شهری  کل 
 1149۵۵ 2392۵4 3۵4209 114837 36۵682 480۵41 2۵6 گرگان 
 78137 42282 120420 31389 39881 71270 48 ی كردكو 
 7028۵ 86430 1۵671۵ 193671 1۵4404 348744 92 گنبد 

 21707 17179 3888۵ 39779 23394 63173 19 گاليكش 
 43740 22349 66090 4۵398 3008۵ 7۵483 27 مينودشت 

 31283 498۵3 8113۵ 26008 ۵3970 79978 24 تركمن 
 4360۵ 319۵6 7۵۵61 7۵366 419۵3 117319 39 كالله 

 21147 6046 27193 ۵1319 8671 609۵3 14 مراوه تپه 
 4768۵ 22068 697۵3 18738 27392 46130 31 بندرگز 
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 1397سال های استان گلستان در و اماکن ورزشی شهرستان  (139۵) اطالعات جمعیتی (1جدول ادامه  

 تعداد مکان ورزشی  شهرستان 
 )متر مربع(   مساحت اماکن ورزشی  )نفر(   عیتجم

 روستایی  شهری  کل  روستایی  شهری  کل 
 88۵02 42161 130662 60197 80۵11 140709 61 علي آباد 
 48429 232۵2 71681 49939 36270 86210 31 راميان 
 ۵217۵ 49822 101997 90614 42119 132733 29 آق قال 
 629۵9 19836 8279۵ 4191۵ ۵4887 96803 34 آزادشهر 
 2181۵ 16242 380۵7 32376 36396 68773 16 گميشان 

 74642۵ 668733 141۵1۵9 871۵46 99۵61۵ 1868819 721 استان گلستان 
 

جدول   به  توجه  مجموع    2با  ورزشی  1415155از  فضای  مربع  متر 
مربع فضای متر  368897مربع فضای ورزشی روباز و    متر1046258

سرپوشیده   مکانی  استورزشی  موقعیت  نظر  از  متر    746425  که 
متر مربع در شهرهای استان گلستان 668730مربع در روستاها و  

  آورده شده است.  در جدول زیر  که به تفکیک شهرستان  قرار دارند
مکان    145مکان ورزشی    721نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع  

  721از مجموع    1با توجه به شکل    سرپوشیده است.   مکان   578روباز،  

  542مکان در روستاها و    179مکان ورزشی از نظر موقعیت مکانی  
  293های استان گلستان قرار دارند که مالکیت  ستانمکان در شهر 

  26دولتی،  ن ادارات  مکا  54مکان مربوط به اداره ورزش و جوانان،  
  مکان شهرداری،   17کان بخش خصوصی،  م   225ها،  مکان دانشگاه

و   87 پرورش  و  آموزش  مسلح    19  مکان  نیروهای  با    .استمکان 
مکان ورزشی که در استان گلستان    721از    3  و  4توجه به شکل  

 مکان سرپوشیده است.  578مکان روباز،  145وجود دارد. 
 

 1397در سال  های استانمساحت اماکن ورزشی به تفکیک نوع و منطقه شهری و روستایی شهرستان (2جدول  
 سرپوشیده  روباز  مساحت اماکن ورزشی )متر مربع( 

 کل  روستایی  شهری  کل  روستایی  شهری  کل  شهرستان 
 2223۵0 2۵467 106392 1318۵9 89488 132862 3۵4210 گرگان 

 101193 7944 11283 19227 70193 31000 120420 كردكوئ 
 10۵0۵0 2028۵ 31379 ۵1664 ۵0000 ۵۵0۵0 1۵671۵ گنبد 

 30800 1707 6379 8086 20000 10800 3888۵ گاليكش 
 ۵3000 3740 93۵0 13090 40000 13000 66090 مينودشت 

 70700 2283 80۵3 10436 29000 41700 81136 تركمن 
 ۵7640 ۵40۵ 12۵17 17922 38200 19440 7۵۵61 كالله 

 20200 2147 4846 6993 19000 1200 27193 مراوه تپه 
 ۵3700 818۵ 7868 160۵3 39۵00 14200 697۵3 بندرگز 

 990۵0 10602 21010 31612 77900 211۵0 130662 علي آباد 
 ۵147۵ 99۵۵ 102۵2 20207 3847۵ 13000 71682 راميان 
 89100 417۵ 8722 12897 48000 41100 101997 آق قال 
 63000 29۵9 1683۵ 19794 60000 3000 8279۵ آزادشهر 
 29000 281۵ 6242 90۵7 19000 10000 380۵7 گميشان 

 368897 107669 261228 10462۵8 6387۵6 407۵02 141۵1۵۵ استان گلستان 
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 1397در سال   پراکندگی اماکن ورزشی از نظر مالکیت در استان گلستان (2شکل  

 
 1397در سال  پراکندگی اماکن ورزشی سرپوشیده در سطح استان گلستان (3  شکل 
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 1397در سال  پراکندگی اماکن ورزشی روباز در سطح استان گلستان (4شکل  

 
متر مربع به ازای 76/0سرانه کل جمعیت استان    3با توجه به جدول  

متر مربع  86/0  ییکه در این میان سرانه جمعیت روستا  است  هر نفر

 
شهر  جمعیت  سرانه  مربع  71/0ی  و  تفکیک  متر  به  که  بود. 

 های استان در جدول زیر آورده شده است. شهرستان
 

 1397در سال   های استان فکیک نوع و منطقه شهری و روستایی شهرستانسرانه ورزشی به ت (3جدول  
  روستایی    شهری    مساحت اماکن ورزشی)مترمربع(  

 کل  سرپوشیده  روباز  کل  سرپوشیده  روباز  کل  شهرستان 
 1 0.22 0.78 0.6۵ 0.29 0.36 0.74 گرگان 

 2.49 0.2۵ 2.24 1.06 0.28 0.78 1.69 كردكوئ 
 0.36 0.10 0.26 0.۵6 0.20 0.36 0.4۵ گنبد 

 0.۵۵ 0.04 0.۵0 0.73 0.27 0.46 0.62 گاليكش 
 0.96 0.08 0.88 0.74 0.33 0.43 0.88 مينودشت 

 1.20 0.09 1.12 0.92 0.1۵ 0.77 1.01 تركمن 
 0.۵8 0.07 0.۵1 0.76 0.30 0.46 0.64 كالله 

 0.41 0.04 0.37 0.70 0.۵6 0.14 0.4۵ مراوه تپه 
 2.۵4 0.44 2.11 0.81 0.29 0.۵2 1.۵1 بندرگز 

 1.47 0.18 1.29 0.۵2 0.26 0.26 0.93 علي آباد 
 0.97 0.20 0.77 0.64 0.28 0.36 0.83 راميان 
 0.۵8 0.0۵ 0.۵3 1.18 0.21 0.98 0.77 آق قال 
 1.۵0 0.07 1.43 0.36 0.31 0.0۵ 0.84 آزادشهر 
 0.67 0.09 0.۵9 0.4۵ 0.17 0.27 0.۵۵ گميشان 

 0.86 0.12 0.73 0.71 0.26 0.41 0.76 استان گلستان 
 

   بحث 
بررسی میزان سرانه اماکن ورزشی استان گلستان نشان داد که سرانه  

ازای هر نفر  76/0ورزشی کل استان   به  که در این    استمتر مربع 
ی متر مربع و سرانه جمعیت شهر 86/0یی  میان سرانه جمعیت روستا

،  [Rezaie, 2010] رضاییبا نگاهی به پژوهش  متر مربع بود.71/0

را   دهد که سرانه  ده بود نشان میدست آور هب8/0که سرانه ورزشی 
ورزشی در این چند سال تغییری نکرده است. با این حال با توجه به  

ن مربع(  سرانه در  متر  برنامه چهارم توسعه )یک  ظر گرفته شده در 
شود و  استان با برنامه توسعه دیده نمی اختالف آشکاری بین سرانه

متر  24/0ند البرز که سرانه ورزشی آن  ها ماننسبت به بعضی از استان 
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متر مربع شرایط بهتری   50/0متر مربع و تهران  37/0مربع، اصفهان  
 ;Alavi2018; Namazi & Hosseini, [Hadian, 2016 را دارد  

et al, 2018]   سرانه حداقل  از  استان  ورزشی  سرانه  بنابراین 
ا شهرهای  بین  در  است.  کمتر  سرانه پیشنهادی  با  کردکوی  ستان 

متر مربع کمترین  45/0مترمربع بیشترین و مراوه تپه با  1/ 69ورزشی  
 سرانه را در بین شهرهای استان داشتند.  

با کشورهای توسعه یافته نشان    فضای ورزشی  مقایسه این میزان
دهد که هنوز فاصله زیادی با حد مطلوب وجود دارد. بسیاری از  می

شر  در  یافته  توسعه  و کشورهای  اماکن  سطوح  از  برخورداری  ایط 
ارد و سطح سرانه یکسانی  سیسات ورزشی مکفی، اغلب فاقد استاندأت

نداردهای مدون و تعریف شده  های خود هستند، ولی استا برای شهر 
توانند نیازهای اجتماعی خود را پاسخگو باشند  محلی دارند که می
[Salimi, 2017]  .اماکن ورزشی در   بر این اساس مساحت سرانه

ی  کشورهای مختلف از بلوک شرق تا کشورهای اروپایی و آمریکای 
مساحت   فرانسه  است.  ه  رمت35متفاوت  ازای  به  را  واحد  مربع  ر 

متر  15ع را به ازای هر نفر و آمریکا  مرب  متر 10نی و انگلستان  مسکو
می پیشنهاد  نفر  هر  ازای  به  را  بمربع  عرف  هکنند.  میانگین  طور 

حدود  بین به  25المللی  مابقی  و  سبز  و  ورزشی  فضای  مربع  متر 
دارد   اختصاص  ورزشی  همان[Kashf, 2014]فضاهای  که  .  طور 

می هموامالحظه  سرانه  مبحث  در  مختلفی  شود  آمارهای  با  ره 
ای اینکه  اما  میمواجهیم،  دست  به  چگونه  ارقام  و  اعداد  یند،  آ ن 

مل  أا چه حد مبنای علمی دارند، جای تشوند و تچگونه ارزشیابی می
متر مربع  8برخی از کشورها سرانه ورزشی تا  زیادی دارد. چنانچه در  

است   شده  پیشنهاد  شهروند  هر  به[Shieh, 2016]برای  ن  عنوا. 
متر  20مربع، در هلند    متر15متر مربع، در آمریکا  10لستان  مثال در انگ

ی اماکن ورزشی  طور میانگین عرف بین الملل سرانه ورزشبهمربع و 
 . استمتر مربع 7

های شهری در جهت رین کاربری ت از مهم  اماکن و فضاهای ورزشی
ی  گزین، که مکانهستندجسمانی و روانی شهروندان  افزایش سالمت  

ریزان ترین وظایف مدیران، مسئوالن و برنامهبهینه برای آنها از مهم
است   و    [Soltanhoseeni et al, 2012]شهری  رشد  با  امروزه 

ریزی شهری به  العات الزم برای مدیریت و برنامهاط  توسعه شهرها،
های وسیع امکانات  یش یافته و پیچیده شده است. شبکهشدت افزا

و   توزیع  زمینشهری،  کاربری  موارد  تراکم جمعیت،  بسیاری  و  ها 
برنامه  دیگر، چنان بر افزودهپیچیدگی این  ای جز  ند که چارهاریزی 

آوری این  اطالعات جغرافیایی نوین برای گردهای  استفاده از سیستم
نظریه اطال قالب  در  آنها  پردازش  و  و عات  مدیریت  جدید  های 

این  .  [Hoseini et al, 2013]  اندریزی شهری، باقی نگذاشته برنامه
توانمندی با  قابلیت سیستم  و  جمعها  در  که  ذخیره،  هایی  آوری، 

داده نمایش  و  مدلسازی  تحلیل،  پردازش،  کنترل،  های بازیابی، 
می دارد،  برنامهتواجغرافیایی  دست  در  قدرتمند  ابزاری  و  ند  ریزان 

باشد   این سیستم    .[Valipour et al, 2014]مدیران  در  کاربرد 
پراک مقولهمبحث  در  و  ورزشی  اماکن  مناسب  همچون  نش  هایی 

پژوهش  در  فضایی  تحلیل  و  زیادیمکانیابی  شده  أت  هایی  یید 

 ;Gudarzi et al, 2015; McGrath et al, 2015]است

Zohrevandian & Ebrahimi, 2014; Noroozi Seyed 

Hosseini et al, 2014]  .کز های پراکندگی و تمر با توجه به نقشه
از  های اصلی شهرها، پیشنهاد مینفضاهای ورزشی در خیابا شود 

استانداردها رعایت  دقنظر  کاربری  شعاع  برای  شده  تعیین  ت ی 
بیشتری به عمل آید تا امکان دسترسی آسان به این فضاها برای  

تواند به  نتایج این مطالعه می  همه شهروندان وجود داشته باشد.
بندی ن ورزشی درک بهتر و در الویت اماکمسئولین در ساخت و ساز  

در  کمبود است  مناسب  نتیجه  در  کند.  شایانی  کمک  موجود  های 
عی  های موجود، سای ورزشی جدید، با توجه به سرانه ساخت فضاه

تری برخوردار هستند در اولویت قرار  شود مناطقی که از سرانه پایین 
سرانه کمتربودن  به  توجه  با  همچنین  و  فضاهای   گیرند،  ورزشی 

ها نسبت به شهر، حداالمکان فضاهای ورزشی  سرپوشیده در روستا
جدید در روستاها ساخته شوند. مدیران ورزشی با تکیه بر نتایج این  

از   اطالع  بر  عالوه  خود،  پژوهش  ورزشی  اماکن  مکانی  وضعیت 
انواع  می باالتری نسبت به ساخت  توانند با ضریب اطمینان بسیار 

رانه نمایند. و در آخر نکته مهم در مورد استانداردهای ساماکن اقدام  
ریزی کاربری زمین، فقط تعیین میزان  ورزشی این است که در برنامه 

مس بلکه  نیست  کافی  سطح  و  ترکیب اندازه  مکانیابی،  چون  ایلی 
نیز  کاربری  آنها  متقابل  ارتباط  و  هماهنگی  نحوه  و  مختلف،  های 

ستفاده از زمین دارد بنابراین الزم  نقش بسیار موثرتری در چگونگی ا
با دقت و   با توجه به عوامل موثر دیگر  است استاندارهای فضایی 

 احتیاط همه جانبه به کار گرفته شود.
 

 گیری نتیجه 
یابی جغرافیایی اماکن ورزشی استان گلستان  تحلیل سرانه و مکان

پایگاه   از  GISدر  استان  داد که سرانه ورزشی  سرانه   حداقل  نشان 
ورزشی   اماکن  و  است  کمتر  کشوری  توسعه  برنامه  در  پیشنهادی 

و سرانه ورزشی در مقایسه بین    وزیع مناسبی در سطح استان ندارندت
 شود.  ت دیده میروستایی با شهرها تفاو شهرهای استان و نواحی

 
از کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به    تشکر و قدردانی: 
 شود.این تحقیق تشکر میخاطر حمایت از 

  ت ی بودند که فعال  یاماکن ورزش  قی تحق  نیا   یجامعه آمار   اخالقی:  ییدیه أ ت 
انجام م ادارات ورزش و جوانان  با مجوز  را  ثبت و مطالعه ،  دهندیخود 

 ادارات صورت گرفت. نیا  یآنها با هماهنگ یمختصات مکان
منافع: پژوه  تعارض  طرح  از  مستخرج  خاتمه    یمقاله    افته یمشترک 

اسالم آزاد  استان    یدانشگاه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  گرگان  واحد 
 وجود ندارد  ینافعگلستان بوده و تعارض م

)نویسنده  زین   :نویسندگان  سهم  فالح  پژوهشگر  اولالعابدین   ،)
مقدمهاصلی/ ط% 40)  شناسروش /نگارنده  بهمن  دوم(   سندهی)نو  یبی(؛ 

کمک )/یپژوهشگر  بحث  سع%30نگارنده    ، سوم(  سندهی)نو  یقربان  دی(؛ 
 ( %30) یآمار   گریتحل/یپژوهشگر کمک
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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. 
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