ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ)ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان(
ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،67زﻣﺴﺘﺎن 1399

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﻓﺼﯿﺤﯽ

1

ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل ،1398/02/26 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﯾﯿﺪ1399/07/24 :

ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ورزش ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺷﻬﺮي آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه و در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ،ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻫـﺪف

ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑـﺎﻓﺮي در ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دادهﻫـﺎي ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ،از ﺳﺎزﻣﺎن ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ
ﺷﯿﭗﻓﺎﯾﻞ ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  1395ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن-
ﻫﺎي ورزﺷﯽ را  0/6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن را  0/8و ﺣﺪاﻗﻞ  0/027ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬـﺎﻧﯽ و

ﻣﯿﺰانﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺣﺪودي ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ .ﺟـﺪا از
ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﮐﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤـﺪودة ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ .ﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ
دﺳﺘﺮس ﻣﮑﺎنﻫﺎي ورزﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ-

ﻫﺎﯾﯽ ،ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ  13ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ﻫﻤﭙﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن :ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ،دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮي ،ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺮي ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  20ﺗﻬﺮان

 - 1اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل) ،اﯾﻤﯿﻞ(fasihi@khu.ac.ir :
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مقدمه
به موازات رشد شهرنشینی ،تغییر در ترکیب اشتغال و تغییرات تکنولو یکی در جوامع که کارها و فعالیتهای بدون
تحرک بدنی را گسترش داده ،افراد اجتماع در زندگی روزمره خود بیش از پیش کمفعال و بیتحرک ظاهر میشوند .در
سطح جهان روندی فراگیر به سمت زندگی روزمره بدون فعالیت بدنی مشهود است ،بهطوری که یزسوم بزرگسا ن
در سطح قابل قبولی ورزش نمیکنند یا فعالیت بدنی ندارند( .)Mcphee et al. , 2016:568حتی در اروپا برآورد
شده که از هر ده نفر با ی  15سال 6 ،نفر هرگز ورزش نمیکنند یا بهندرت به ورزش و نرمش میپردازند ( Wai
 .)So, 2016بیتحرکی رویهای برخالف مسیر سالمت ،تندرستی ،بهروزی و کیفیت زندگی برای تمامی سنین و آحاد

جامعه تلقی میگردد .چنانکه در برخی جوامع صنعتی مانند انگلستان ،نداشتن تحرک بدنی ،عامل یز ششم مرگو-
میرها دانسته شده است ( .)Edwards and Tsouros, 2008تحقیقات صورت گرفته ،فواید و ثمرات مستقیم و

غیرمستقیم بیشماری را برای ورزش و تحرک بدنی به اثبات رسانیدهاند .از جمله تحرک بدنی میتواند دستاوردهای
تحصیلی کودکان را بهبود بخشد ،بهرهوری در محیط کار را افزایش دهد ،از غیبتهای ناشی از بیماری بکاهد و از
جرایم و کجرفتاریهای اجتماعی بکاهد ( .)Public Health England, 2014: 8به دلیل امتیازات فراوان و
شناختهشدة ورزش ،این مقوله را بخشی از میراث فردی و اجتماعی دانستهاند که در صورت از دستدادن ،هرگز
جبران نخواهد شد ( .)De Coubertin, 2017با شناخت و باور عمومی به اثرات مثبت ورزش و تفریحات فعال بر
سالمت فرد و اجتماع ،ورزش با سبز زندگی مدرن شهری آمیخته گردیده و در این راستا حکومتها و نهادهای
اجتماعی بیش از پیش به تاثیرات مثبت ورزش در سالمتی و اهمیت آن در انسجام اجتماع واقف شده و برنامهریزان و
مدیران شهری نیز بدان عنایت خاصی نمودهاند (.)Casas Valle, 2003
یکی از عوامل مهم زمینهساز گسترش و فراگیری ورزش و فعالیتهای بدنی وجود امکانات فیزیکی کافی و قابل
دسترس در حوزههای محل سکونت و اشتغال به ویژه در سطح محالت شهری است .فضاهای ورزشی جدا از نقش
بسیار مهمی که در افزایش تحرک و فعالیت بدنی شهروندان دارند ،گونهای از فضاهای اجتماعی در سکونتگاههای
انسانی هستند .این فضاها را میتوان یکی از اجزاء مهم زندگی شهری دانست که با ارائه کارکردهای مختلفی چون:
حضور همزمان و متراکم جمعیت پرشمار انسانی ،تحرک ،گذران اوقات فراغت و تفریح اهالی شهرهای بزرگ و
رقابتهای ورزشی بینگروههای جمعیتی ،برگزاری تجمعات و گردهماییهای غیرورزشی با اهداف اجتماعی و حتی
سیاسی ،نقشی بیبدیل در زندگی سالم و بانشاط ایفا میکنند (کریمی صالح.)1385 ،
ارزیابی میزان برخورداری شهرها و محالت و نواحی مختلف آنها از فضاهای ورزشی و تحلیل توزیع فضایی این
فضاها از جهت میزان فراهمبودن امکان دسترسی به فضاهای ورزشی با لحاظ فاصله از قطعات ،در برنامهریزی و
مدیریت این فضاها اهمیت زیادی دارد چراکه در عرصههای شهری و منطقهای ،شناخت و ارزیابی وضع موجود ،پایه
و اساس فرآیند برنامهریزی است (زالی .)1393 ،برنامهریزی شهری صحیح و طرمهای شهری فعال یکی از عواملی
است که میتواند بر انتخابهای افراد و نحوة استفاده از محیط محلی (که فضاها و اماکن ورزشی نیز در زمره آنها قرار
میگیرند) ،تاثیر بگذارد (مستقیمی و همکاران .)81 :1394 ،همانگونه که آمادهسازی و متناسب ساختن ساختار شهر
برای پیادهروی و دوچرخهسواری ،بر میزان انتخاب سفرهای پیاده و بدون استفاده از وسایل نقلیه موتوری میافزاید و
موجبات سالمت محیط ( کاهش آلودگیهوا و سروصدا) و افزایش تحرک و فعالیت بدنی را فراهم میآورد ،اختصاص
حد متناسبی از کاربریهای زمین شهری به فضاهای ورزشی و احداث و تجهیز ورزشگاهها و فضاهای باز و بسته
ورزشی به امکانات زم و شاید مهمتر از آن ،توزیع متناسب این فضاها در سطح محالت و نواحی شهری ،زمة
استفاده مطلوب از این فضاها و پیشنیاز وارد ساختن ورزش به سبز زندگی روزمره است.
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جغرافيا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران)

در راستای توسعه ورزش و فعالیت بدنی و ترغیب سبز زندگی فعال ،در برنامهریزیهای شهری  10اصل مورد توجه
قرار گرفته که عبارتاند از :فعالیت برای همه ،ترویج فعالیت بدنی و پویشهای محلی ،مدیریت ،نگهداری ،رصد و
ارزیابی ،ساختمانهای فعال ،زیرساختهای شهری متناسب ،خیابانها و فضاهای با کیفیت با  ،شبکه چندکارکردی
فضاهای باز ،همجواری امکانات اجتماع ،مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری پیوسته و با خره اجتماع با قابلیت
پیادهروی با  .این اصول برخاسته از سه هدفی هستند که در زبان انگلیسی با حرف  Aشروع شده و موسوم به سه A
میباشند .هدف اول بهبود دسترسپذیری1است که عبارت است از فراهم آوردن امکان دسترسی آسان ،سالم و راحت
به فضاهای مناسب برای فعالیتبدنی و ورزش بهمنظور تشویق مشارکت در ورزش ،فعالیت بدنی و سفرهای فعال
برای آحاد جامعه .دوم بهبود تسهیالت 2است که به مفهوم ارتقاء کیفیت محیط از نظر انطباق طرم و ساختار با
ورزشهای جدید و امکانات گذران اوقات فراغت ،پیوستگی آنها و ارتباطشان با دیگر ساختمانها و عرصههای
عمومی وسیعتر است .سومین هدف با بردن سطح آگاهی3است که اولویت و نهادینهسازی ورزش و امکانات گذران
اوقات فراغت و فرصتهای فعالیت جسمی را در طرمها و برنامهریزیهای شهری ،دنبال مینماید ( Public
.)Health England, 2014: 6-7
هدف اصلی رویکرد شهر سالم 4که از سوی سازمان بهداشت جهانی ارائه شده و دنبال میگردد نیل به تندرستی
اجتماع شهری در برنامهریزی و طراحی شهرهاست (فصیحی .)161 :1395 ،از نگاه سازمان بهداشت جهانی ،در شهر
سالم ،فضاهای ورزشی در ارتباط با تامین سالمتی برای شهروندان ،چگونگی جانمایی محیط ها و فضاهای ورزشی و
چگونگی تشویق و ترغیب شهروندان و انجام فعالیت های جسمی و بدنی برای تامین آمادگی جسمانی زم و کافی
برای فعالیت های روزانه ،فوق برنامه ،اوقات فراغت و اتفاقات غیرقابل پیش بینی مورد توجه قرار دارد .شهر سالم
فعال که در این رویکرد مورد توجه قرار گرفته ،شهری است که ساکنان آن به ارزش سالمتی و تندرستی پی برده و
کوشش مینمایند تا آن را بهبود بخشند( .)Peggy and Tsouros, 2008: 6آنچه زمة وجودی این شهرهاست
تعهد و التزام به حفظ تندرستی و فرآیندها و ساختارهایی است که نیل به سالمتی را تسهیل نمایند .این شهرها مستمراً
موقعیتهایی در محیط مصنوع و محیط اجتماعی فراهم آورده و منابع اجتماع را توسعه میدهند تا شهروندان بتوانند
بیش از پیش در زندگی روزمره خود فعال باشند .مدیران و برنامهریزان این شهرها همواره در اندیشه افزایش امکانات
و فضاهای انجام فعالیتهای بدنی و ورزش برای شهروندان و فراهم آوردن مجال و موقعیت برای این فعالیتها
هستند و در طراحی و نگهداری محیطهای مصنوعی که زندگی فعال را ترویج نماید نقش هدایتگر ایفا میکنند .آنان
طرفدار قرص و محکم زندگی فعال بوده و فعالیت بدنی را به عنوان یز هدف حیاتی در طرمهای توسعه محیطهای
مصنوع و اجتماعی در نظر میآورند ( .)Ibid: 7در شهرهای سالم فعال فضاهای ورزشی متناسب به میزان کافی وجود
داشته و دسترسی آسان اقشار مختلف از شهروندان بهآنها امکانپذیر میباشد.
برنامهریزان شهری «دسترسپذیری» را به عنوان یز مؤلفة کلیدی در تبیین مسائل توزیع خدمات عمومی در شهرها
مورد توجه قرار دادهاند ( .)Ferreira and Batey, 2007دسترسپذیری فضاهای ورزشی شاخص مهمی است که
مشخص میکند چگونه خدمات طبیعی متعدد عرضهشده بهوسیلة ورزشگاهها میتواند از جانب شهروندان به شکل
شایسته و متناسب مورد بهرهبرداری قرار گیرد .این مقوله ،بیشتر فرصتهای فضایی را میسنجد تا بهرهبردن واقعی را
( .)Cervero and Rood, 1999نقطة شروع کنکاش در امتیازات و تسهیالت بالقوه فضاهای ورزشی شهری،
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ارزیابی دسترسپذیری جغرافیایی آنهاست (نوروزی سیدحسینی و همکاران .)7 ،1392 ،دسترسی حاصل تعامل چهار
جزء فضایی ،حملونقلی ،زمانی و فردی است (ابراهیمی ثانی و همکاران .)1393 ،یز تعریف ساده از دسترسپذیری
عبارت است از « قابلیت دسترسی به مکانها و فعالیتها» ( .)Salonen, 2014: 13این مفهوم بر رابطة فضایی میان
مبداء و مقصد یا درجه پیوستگی میان آن موقعیت با سایر موقعیتها در یز منطقه معین د لت دارد .هر چند اغلب،
دسترسپذیری به عنوان نزدیزبودن نسبی یا مجاورت یز مکان به مکان دیگر تعریف شده است ( Unal et al.,
 .)2016همچنین گفته شده که دسترسپذیری ،به میزان آسانی و راحتبودن دریافت یز خدمت و یا رسیدن به یز
محل یا اندازهگیری فرصت نسبی برای تعامل یا تماس با یز پدیده مثل بوستان اشاره دارد ( .)Nicholas, 2001در
حوزه جغرافیا ،دسترسپذیری منابع (خدمات و امکانات) به موقعیت آنها در یز قلمرو یا در یز ناحیه شهری و
آسانی رسیدن به آنها مربوط میشود ()Setola and Borgiani, 2016: 72
سنجههای دسترسپذیری را میتوان به چهار دستة کلی تقسیم کرد .دستة اول سنجههای «حوزه خدمات» 1هستند که
مشتمل بر دو رویکرد «پوشش» 2و «فرصتهای تجمعی »3میباشند .رویکرد اول مبتنی بر تعداد خدماتی است که
واحد مورد نظر را پوشش میدهند و رویکرد دیگر بر تعداد فرصتهای حاصله در زمان یا فاصله معین د لت دارد.
سنجههای دسته دوم به سنجههای «مقاومت سفر» 4موسوم بوده تحت دو رویکرد «حداقل فاصله» یعنی فاصله تا
نزدیزترین جایی که تسهیالت مورد نظر وجود دارند و رویکرد «هزینة سفر» یعنی متوسط فاصلة هر نقطه از مبداء تا
6

تمامی مقاصد ،معرفی میشوند .سومین گروه از سنجهها ،سنجههای «جا به و قابلیت» 5هستند که با رویکرد «قابلیت»

شناخته شده و از تقسیم مجموع کل تسهیالت (که هر کدام وزن خاص خود را دارند) بر اثر اصطکاک مسافت بهدست
میآیند .و با خره آخرین دسته ،سنجههای «امکانات مبنا »7و مبتنی بر رویکرد «امکانات» میباشند .به موجب این
رویکرد احتمال اینکه فرد انتخاب خاصی داشته باشد به امکاناتی بستگی دارد که تصور میکند آن انتخاب در مقایسه با
امکانات انتخابهای دیگر فراهم میآورد ( .)Hass, 1999تحقیق اخیر بر مبنای سنجههای مقاومت سفر و رویکرد
حداقل فاصله تنظیم گردیده است.
8

برای اندازهگیری دسترسپذیری دو نوع تکنیز متداول است .رویکرد بافر که به آن رویکرد اقلیدسی یا پوششی هم

گفته میشود ،بر پایه فاصله در خط مستقیم بوده و قطعات ساختمانی ،موانع یا الگوهای پیادهروی در نظر گرفته نمی-
شوند .این شیوه برای تحلیلهای ساده و کلی کامالً قابل قبول است (وایسو .)2016 ،در شیوه تحلیل شبکه ،دسترسی-
ها با توجه به شبکهراهها و نوع آنها ( برای مثال خیابان ،آزاد راه ،دسترسی محلی و  ) . .مشخص میشود .برای مثال
در صورتی که حوزه خدماتی یز ورزشگاه ناحیهای تا مسافت  400متر را دربرگیرد ،تمامی مسیرهای منتهی به آن تا
فاصله  400متری در داخل حوزه پوشش قرار خواهند گرفت (همان) .برنامهریزان شهری شعاع خدماترسانی مراکز
ورزشی را در چهار مرتبه تعیین نمودهاند .در این زمینه شعاع عملکردی مراکز ورزشی واحدهای همسایگی  300متر،
مراکز محلهای  800تا  1000متر ،مراکز ناحیهای  1500تا  3000متر و با خره مراکز منطقهای  3500تا  4500متر تعیین
شده است (سعیدنیا.)51 :1383 ،

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
 -1تحلیل پراکندگی جغرافیایی مکانهای ورزشی در منطقه  20شهرداری تهران و برخورداری این منطقه
 -2تحلیل حوزه پوشش مکانهای ورزشی منطقه  20شهرداری تهران و دسترسی ساکنان به این فضاها
روششناسی
این پژوهش بر مبنای سنجههای مقاومت سفر و رویکرد حداقل فاصله با استفاده از تکنیز بافری تنظیم گردیده است.

برای اندازهگیری میزان خدمات شهری در نواحی شهری ،دو نوع سنجش دسترسی ،متداول است یکی فاصله محل-
های مسکونی تا خدمت مورد بررسی و دیگری میزانی از خدمت که با توجه به حوزه پوششی مراکز خدماتدهنده ،به
واحد سطح یا افراد تعلق میگیرد .مطابق آنچه تا کنون مرسوم بوده درجه تامین این خدمات با دو سنجه از قابلیت
دسترسی یعنی حداقل فاصله و میزان پوشش تعیین میگردید .در صورتی که اولی را با  Dو دومی را با  Cنشان دهیم
خواهیم داشت:
رابطه :1
 Di=mjindijو

i

∑S
Pi

= Ci

در رابطه ( Di ،)1حداقل فاصله شعاعی مستقیم میان نزدیزترین مکان ورزشی  jو ناحیه شهری  iاست و سنجة
سرانة دسترسی  Cبهوسیلة نسبت کل مساحت مکان ورزشی  Sبه تعداد جمعیت داخل محدوده ناحیه شهری i
محاسبه گردیده است .مشکلی که در شیوه یاد شده وجود دارد این است که ممکن است تمام یا بخشی از ساکنان یز
ناحیه بهخاطر نزدیزتر بودن مکانهای ورزشی که در قلمرو اداری نواحی مجاور است ،بهجای استفاده از مکانهای
ورزشی ناحیه خود ،از مکانهای ورزشی نواحی مجاور استفاده کنند از طرف دیگر برخی خانوارها در حوزه دسترس
مشترک دو یا چند مکان ورزشی قرار بگیرند .از این رو با تغییر و تعدیل مدل ،سنجة تازهای به شرم زیر ابداع و مورد
استفاده قرار گرفته است:
رابطه :2
 Dit = m j ind i jو
in

= Dو

t
 Ci = ∑ d i j <k E jو E j

=

و

Sj

∑ d i j<k Pi

=

=

در رابطه ( Dit ،)2حداقل فاصله از قطعه  iو عبارت است از فاصله میان قطعه و نزدیزترین مکان ورزشی  jاست.
 Citسرانه دسترسی قطعه  iو عبارت است از مقدار مساحت مکان ورزشی که بر اساس دامنة خدمت  kبه هر نفر از
ساکنان قطعه  iمیرسد .محاسبة  Citمستلزم سه گام است :اول مساحت ناحیه مسکونی که تحت پوشش هر کدام از
مکانهای ورزشی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس دامنة خدمت  kمشخص میگردد  .اگر

باشد

میتوان گفت که بلوک  iبه مکان ورزشی jدسترسی دارد .دوم سرانه دسترسی ( )Ejیعنی متوسط فضایی که از مکان
ورزشی به هر کدام از ساکنان آن ناحیه میرسد (بر حسب مترمربع) .در محاسبه پارامتر اخیر برای هر مکان ورزشی
نسبت بین مساحت مکان ورزشی()Sjو کل جمعیتی ( )Piکه تحت حوزه دسترسی آن مکان ورزشی قرار میگیرند،
در نظر گرفته میشود .سوم مجموع مساحت مکان ورزشی که هر قطعه به آن دسترسی دارد .برای مثال در شکل1
قطعه  H2تنها تحت حوزه دسترسی ورزشگاه  P1قرار گرفته و بنابراین میزان مساحت مکان ورزشی که به این قطعه
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میرسد عبارت است از نسبت مساحت مکان ورزشی  P1به جمعیت ساکن در حوزه دسترس این مکان ورزشی .اما
قطعه  H1در حوزه دسترسی مکانهای ورزشی  P1و  P2قرار گرفته است بنابراین میزان مساحت مکان ورزشی که
به این قطعه میرسد عبارت است از نسبت مساحت مکان ورزشی  P1به جمعیت ساکن در حوزه دسترس مکان
ورزشی فوق به عالوة نسبت مساحت ورزشگاه  P2به جمعیت ساکن در حوزه پوشش مکان ورزشی .P2

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

در اجرای تحقیق ،ابتدا موقعیت مکانهای ورزشی منطقه مطالعاتی با توجه به اطالعات دریافتی از شهرداری منطقه 20
تهران و اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ری در خصوص موقعیت و مساحت مکانهای ورزشی و انطباق با

آخرین نقشه منطقه ،به عنوان یز یه در  Arc Mapوارد گردید .منظور از مکان ورزشی فضای روباز یا سرپوشیده-
ای است که دارای محدوده مشخصی بوده و برای انجام حداقل یز فعالیت ورزشی اختصاص یافته است .بنابراین
مکان ورزشی می تواند یز سالن ،یز زمین ورزشی ،یز استخر ،ورزشگاه ،مجموعه ورزشی یا یز قطعه زمینی که
مورد استفاده تیم های محل باشد ،اطالق شود مانند فضاهای محصور و احداث شده در کنار خیابانها و میادین
شهری و بدون توجه به نوع مدیریت آن (قادری.)1384 ،
بلوکهای جمعیتی سال  1395و قطعات کاربری اراضی منطقه ،یههای دیگری بودند که در سیستم وارد شدند .سپس
با عنایت به ادبیات مربوط و انطباق آن با شرایط منطقه ،حوزه دسترسی هر مکان ورزشی به ترتیب زیر تعیین شده و از
روی آن بافرها ترسیم گردیدند( .شکل .)2
جدول  :1معیار ترسیم حوزههای دسترسی مراکز ورزشی
مساحت مکان ورزشی(مترمربع)

شعاع حوزه دسترسی (بافر) (متر)

تا  250متر مربع

250

500-250

( – 250مساحت مکان ورزشی) 250+

1000-500

] -500(/2مساحت مکان ورزشی)[500+

2000-1000

] -1000(/4مساحت مکان ورزشی)[750+

4000-2000

] -2000(/8مساحت مکان ورزشی)[1000+

7000-4000

] -4000(/16مساحت مکان ورزشی)[1250+

11000-7000

] -7000(/32مساحت مکان ورزشی)[1500+

16000-11000

] -11000(/64مساحت مکان ورزشی)[1750+

22000-16000

] -16000(/ 128مساحت مکان ورزشی)[2000+

29000-22000

]  -22000(/256مساحت مکان ورزشی)[2250+

37000-29000

] -29000(/512مساحت مکان ورزشی)[2500+

46000-37000

] -37000(/1024مساحت مکان ورزشی)[2750+

بیشتر از 46000

3000
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تقاطع مرزهای بافرها ،محدوده مطالعاتی را به  272قطعه تفکیز نمود .برای هر قطعه حوزههای دسترسی همپوش
مشخص شده و از حاصل جمع رقم سرانه دسترسی حوزههای دسترسی (مساحت ورزشگاه تقسیم بر تعداد جمعیت
ساکن در حوزه دسترس مربوط)ْ شاخص سرانه دسترسی هر قطعه تعیین گردید که به معنای میانگین مساحتی از مکان
ورزشی است که بهطور بالقوه با توجه به رویه فوق در اختیار هر فرد ساکن در آن قطعه میباشد.
قلمرو مطالعاتی محدوده شهری شهرداری منطقه  20تهران (نواحی  1تا  )5است که حدود  20/5کیلومتر مربع مساحت
داشته و بنابر سرشماری سال  1395حدود  367600نفر جمعیت را در خود جای داده است (مرکز آمار ایران.)1395 ،

شکل  :2موقعیت محدوده مطالعاتی در شهر تهران

يافتهها
در محدوده مورد مطالعه  64مکان ورزشی وجود دارد که در مجموع حدود  212000متر مربع مساحت دارند (اداره
کل ورزش و جوانان شهرستان ری .)1396 ،بزرگترین آنها عبارتاند از :ورزشگاه جانبازان (با مساحت حدود 70
هزار متر مربع)  ،ورزشگاه مدرس (حدود  19هزار مترمربع) ،شهر سالم  10 ( 2هزار مترمربع) ،صدری (7500
مترمربع) ،سوریان ( 3500مترمربع) ،یاس ( 1700مترمربع) ،سلمان ( 1600مترمربع) ،ورزشگاه شهدای دولتآباد
( 1200مترمربع) و ورزشگاه ساعی ( 1200مترمربع) 10 .مکان ورزشی محدودة مطالعاتی هر کدام مساحتی در حدود
 1000متر مربع داشته 17 ،مکان بین  500تا  1000متر مربع بوده و بقیه مساحتی کمتر از  500متر مربع دارند (همان).
در شکل  3موقعیت مکانهای ورزشی و حوزههای دسترسی هر یز (بافرها) که با توجه به معیارهای جدول  1ترسیم
گردیدهاند ،نشان داده شده و در شکل  4تراکم همپوشی حوزههای دسترسی در  272قطعه حاصل از تقاطع مرزهای
بافرها مشخص گردیده است .با توجه به یافتههای حاصل ،تمامی سطح منطقه به نحوی تحت پوشش حوزه دسترسی
مکانهای ورزشی قرار دارد .بیشترین همپوشی حوزههای دسترسی در منطقه برابر  13است و در  6318متر مربع،
حوزه دسترسی  13مکان ورزشی با یکدیگر همپوش هستند .قسمتهای با  3همپوشی نسبت بیشتری از مساحت
منطقه را دربرمیگیرند و  4919681مترمربع از مساحت محدوده مطالعاتی که حدود  24درصد کل مساحت را شامل
میگردد تحت  3همپوشی قرار دارد .در نیمی از منطقه ( 47/73درصد) حوزه دسترسی  1تا  3مکان ورزشی با یکدیگر
همپوش هستند ،در یز چهارم مساحت 3 ،حوزه دسترسی و در سه چهارم 1 ،تا  5حوزه دسترسی با یکدیگر همپوش
میباشند در حالی که  11/4درصد از مساحت ،تنها تحت حوزه دسترسی یز مکان ورزشی قرار گرفته است.
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جدول  :2تراکم همپوشی حوزههای دسترسی مکانهای ورزشی در منطقه  20شهرداری تهران
تعداد همپوشی

مساحت (هکتار)

درصد از مساحت
منطقه

جمعیت

درصد از جمعیت
منطقه

1

233

11/36

17645

4/8

2

254/5

23/98

35253

9/59

3

492

23/98

66094

17/98

4

254/3

12/39

40142

10/92

5

286/9

13/98

67455

18/35

6

190/1

9/26

51243

13/94

7

140/9

6/87

37238

10/13

8

108/9

5/31

9411

2/56

9

42/6

2/07

23637

6/43

10

34/6

1/68

10991

2/99

11

10

0/49

6543

1/78

12

3/6

0/17

1470

0/40

13

0/6

0/03

551

0/15

همچنین در محدودة مطالعاتی  4/8درصد جمعیت تنها در حوزه دسترسی یز مکان ورزشی و  0/15درصد ساکنان
تحت  13حوزه قرار دارند .بیشترین نسبت از جمعیت ( 18/35درصد) تحت  5حوزه دسترسی قرار داشته و پس از آن

بیشترین نسبت از آن جمعیتی است که به ترتیب در حوزه دسترسی  7 ،6 ،3و  2مکان ورزشی بهسر میبرند .سه-

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

شکل  : 3موقعیت مکانهای ورزشی و حوزههای دسترسی(بافر) آنها
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شکل  :4تراکم همپوشی حوزه دسترسی مکانهای ورزشی

سرانه برخورداری از مکانهای ورزشی که حاصل تقسیم مساحت مکانهای ورزشی بر رقم جمعیت است نشان می-
دهد که بهطور میانگین در ازاء هر فرد ساکن در منطقه حدود  0/60مترمربع فضای ورزشی وجود دارد .اما شاخص
سرانه دسترسی در سطح  272قطعه مورد بررسی نشانگر وجود تفاوتهای فضایی زیاد از نظر میزان دسترسی به
مکانهای ورزشی است (شکل.)5
جدول  :3سرانه دسترسی به مکانهای ورزشی در سطح  282قطعه (مترمربع)
سرانه دسترسی

مساحت

درصد از

جمعیت

درصد از جمعیت

(مترمربع)

(هکتار)

مساحت منطقه

(نفر)

منطقه

کمتر از 0/1

0/71

0/03

8014

2/18

0/0-1/2

24/43

1/19

6102

1/66

0/0-2/3

687/67

33/51

88077

23/96

0/0-3/4

468/37

22/83

85871

23/36

0/0-4/5

264/32

12/88

64440

17/53

0/0-5/6

257/63

12/56

48266

13/13

0/0-6/7

191/24

9/32

50104

13/63

0/0-7/8

82/21

4/03

15844

4/31

بیش از 0/8

5/01

0/24

809

0/22
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شکل  : 5سرانه دسترسی به مکانهای ورزشی در سطح قطعات

سرانه دسترسی به مکانهای ورزشی در بیش از یزسوم از سطح منطقه ( 33/5درصد) که کمتر از یزسوم جمعیت
( 27/81درصد) در آن بهسر میبرند ،بین  0/2تا  0/3مترمربع است و برای بیش از نیمی از ساکنان محدودة مطالعاتی
( 51/17درصد) ،رقم فوق کمتر از  0/4مترمربع میباشد .تنها حدود  5درصد از جمعیت ،سهم سرانهای بیشتر از 0/7
مترمربع از مکانهای ورزشی دارند .با ترین رقم سرانه دسترسی به مکان ورزشی حدود  0/8مترمربع و مربوط به
 0/13درصد از جمعیت میباشد .همچنین کمترین دسترسی برابر  0/027مترمربع و مربوط به  16/9هکتار از منطقه
است که  0/18درصد جمعیت را در خود جای داده است.
بحث و نتیجهگیری
در منطقه  20شهرداری تهران در مجموع ،سرانه اماکن ورزشی و نسبت اراضی تحت این کاربری بسیار پایین است .به
طور میانگین در عرف بین المللی حدود  7مترمربع فضای ورزشی برای هر نفر پیشنهاد شده است(قادری .)1384 ،در
انگلستان به ازاء هر نفر  10مترمربع و در ایا ت متحده 15مترمربع فضای ورزشی پیشنهاد گردیده است (خشتوادانا،
 .)32 ،1395در ایران تاکنون ضابطه مشخصی که مورد استناد باشد ،تدوین نشده است اما در برخی منابع معتبر ،سرانه
 4مترمربع برای شهرهای ایران پیشنهاد شده است (شیعه .)180 ،1369 ،رقم سرانه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی
بین  2تا  0/52متر مربع است (مهندسین مشاور آتز .)322 ،1371 ،رقم یادشده مربوط به زمین تحت کاربری میباشد،
حال آنکه در محدوده مورد مطالعه در مجموع به ازاء هر فرد ساکن  0/60مترمربع فضای ورزشی وجود دارد که
دربرگیرنده زمین تحت کاربری یا فضای ساختهشده تحت کاربری است و در صورتیکه زمین تحت کاربری صرفاً
ورزشی محاسبه شود بسیار از این مقدار کمتر خواهد بود زیرا بسیاری از باشگاههای ورزشی در طبقات دیگر به
کاربریهای دیگری اختصاص دارند .با این حال وضعیت منطقه  20شهرداری در مقایسه با وضعیت میانگین شهر
تهران که سرانه ورزشی آن  0/34تا  0/36مترمربع کر شده (کریمیصالح )1385 ،تا حدودی مناسبتر است.
عالوه بر پایینبودن سرانه کلی کاربری و نسبت اراضی تحت کاربری ورزشی ،این کاربری در سطح منطقه بسیار

نامتوازن توزیع شده به طوری که در قسمت جنوبمرکز منطقه میزان دسترسی بیش از  10برابر از قسمتهای شمال-

غربی و شمالمرکز با تر است .باشگاههای خصوصی بیشتر در در مجاورت مراکز تجاری شهر مکانیابی نمودهاند .این
موضوع و حوزه پوشش گسترده ورزشگاههای بزرگ که در حواشی منطقه قرار دارند و بالطبع این قسمتها را نیز
تحت دسترس قرار میدهند ،سبب شده که قسمتهای مجاور مراکز تجاری سرانه دسترسی با تری را نشان دهند.
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تحقیق اخیر نشان داد که منطقه  20تهران که از مناطق جنوبی شهر تهران به حساب آمده و در اغلب شاخصهای رفاه
و خدمات شهری ،رقم پایینتری از حد میانة شاخصهای شهر تهران را دارا میباشد ،برخالف تصور ،به لحاظ
دسترسی به مکانهای ورزشی ،وضعیت بالنسبه مناسبتری دارد .هرچند از استانداردهای شهری بسیار دور است.
همچنین بر خالف تصور و انتظار ،قسمتهای قدیمیتر و نزدیزتر به بخشهای تجاری شهر که تراکم ساختمانی و
جمعیتی با تر داشته و ارزش امالک و مستغالت در آن با تر است ،سرانه دسترسی بالقوه مناسبتر از قسمتهای
جدیدتر و حاشیههای کمتراکم منطقه است.
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