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  ...هاي ورزشي و حمل و  بررسي ارتباط متقابل كاربري

  
  
  
  

 1394بهار  38جغرافيا و توسعه شماره 

  18/9/1391: وصول مقاله 
  8/4/1393:  أييد نهايي ت

  31- 46: صفحات              
  

  *هاي ورزشي و حمل ونقل شهري در مشهد بررسي ارتباط متقابل كاربري
  

  2احمدآفتاب، 1رهنمادكتر محمدرحيم 
  

  چكيده 
يك واقعيت محسوب  ي دهنده ناپذير و دو جزء تشكيل حمل و نقل شهري جداييمتقابل بين كاربري اراضي و سيستم  ي رابطه

شهري با استفاده از مدل دسترسي هنسن بر اساس       جمعي تهاي ورزشي با حمل و نقل و تراكم  كاربري ي در اين مقاله رابطه. شوند مي
 ي كز ورزشي نسبت به سلسله مراتب شبكهسپس پراكنش فضايي انواع مرا. سلسله مراتب ساختار فضايي شهر سنجيده شده است

جذب سفرهاي ورزشي تحليل شده  و به منظور سنجش ميزان توليد  GISافزار نرمارتباطي با استفاده از مدل تحليل شبكه در محيط 
 2/1كه  باشد مي) قطعه 137( متر مربع 2409911هاي ورزشي در شهر مشهد  وسعت كاربري دهد مينتايج حاصل از تحليل نشان  .است

متر  91/2( پيشنهادي طرح جامع ي كه با سرانه باشد ميمتر مربع  95/0اين كاربري در مشهد  ي سرانه. درصد از مساحت كل شهر است
اساس شاخص  همچنين بر .ضريب موران نيز بر عدم رعايت عدالت در توزيع فضايي مراكز ورزشي داللت دارد. زيادي دارد ي فاصله) مربع

ارتباطي  ي مراكز ورزشي نسبت به شبكه. باشد ميتر از متوسط شهر مشهد به مراكز ورزشي پايين      جمعي تاز % 04/37هنسن، دسترس
 بطورارتباطي  ي از اين مراكز نيز نسبت به شبكه %3/31و حدود  دهد ميدرصد از سطح شهر را تحت پوشش خود قرار  8/52فقط 

بيشترين سفرهاي ورزشي  ي كننده جذب) 2و  1مناطق ترافيكي ( ترين مناطق مشهدككه پرترافي اند، بطورييابي شده نامناسب مكان
ريزي كاربري اراضي و حمل نقل و تناسب سلسله مراتب كاربري ورزشي  بنابر اين پيشنهاداتي مانند هماهنگي برنامه. باشند مي) 31/32%(

 .   شود ميبا سلسله مراتب شبكه ارتباطي همجوار ارايه 
  

  .نقل شهري، كاربري ورزشي، توليد و جذب سفر، مشهد كاربري اراضي، حمل و :ها كليدواژه

                                                     
  rahnama@ferdowsi.um.ac.ir                                                                                                                               دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار جغرافيا -1
  aftab.a@uma.ac.ir                       )نويسنده مسؤول( اروميه ، مدرس دانشگاه پيام نورريزي شهري، دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -2
  .باشد اين مقاله برگرفته از رساله كارشناسي ارشد نگارنده تحت همين عنوان به راهنمايي آقاي دكتر رهنما مي *
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   1394بهار  ،38شماره سيزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه 
هاي كاربري اراضي ارتباط بين طرح ي هدف عمده

 آساني دسترسي ،نقل و سيستم حمل و  شهري
ارتباط متقابل  ، (Kwan & weber, 2008:110)است

نقل و كاربري اراضي يك فرآيند پويايي  ميان حمل و
كه شامل تغييرات در ابعاد فضايي و ميان دو است 

هاي كاربري اراضي تغيير در سيستم. سيستم است
 باعث تغيير در الگوهاي تقاضاي سفر شده و باعث

به عبارت . شودنقل مي هاي حمل و تغيير در سيستم
نقل سطوح دسترسي  تكامل سيستم حمل و ديگر،

گوهاي غيير در الوجود آورده كه باعث ته جديدي را ب
ترين يكي از عمدهبنابراين . شودكاربري اراضي مي

عناصر ارتقادهنده كيفيت محيطي بويژه در مناطق 
در مقابل شاخص " دسترسي"شاخص  ي توسعه شهري،

 ،(Rahnama & Lyth, 2004: 365 -374)ست ا "حركت"
اراضي  هاي مبتني بر كاربريسياست لذا چنانچه

 يتنظيم شود، ارتباط تركيبي در قالب فرم شهر فشرده
 يابد و  و نقل و كاربري تحقق مي بين سيستم حمل پويا

پاسخي براي كاهش استفاده از  ي به منزلهاين امر 
كه تقاضاي سفر براي استفاده  در شرايطي است ،ماشين

 افزايش يافته استباور نكردني  بطوراز ماشين شخصي 
)McEldowney et al, 2005: 52-507 52(. ي از دهه 

هاي زيادي مورد ها و مدلتئوري به اين طرف 1960
 برياستفاده قرار گرفت تا ارتباط متقابل ميان كار

. قرار گيرد هنقل شهري مورد مطالع و حمل و ياراض
ي  بطور يها مدل" ها كه بيشتر مدل اعتقاد داردگولينو 

 هاي آنها حتي شيوه باشند مي "كلي جزئي و ايستا
 .(Xin and shaw, 2003: 103) دناهبود ايستا تكراري و

ي و يكپارچه كاربري اراض ريزي برنامهدر كشور ژاپن  اما
هاي شهري به دو حمل و نقل را با تقسيم محدوده

نواحي رشد شهرنشيني و نواحي كنترل  قسمت
دهي رابطه بين دو كاربري به سامان شهرنشيني

مالي يا در ايرلند ش (Guller, 2005: 1- 21)اند پرداخته
ي اخير، اجراي سياست پكپارچه كاربري ها سالدر 

. نقل به منافع زيادي دست يافته است اراضي و حمل و
جمله بهبود محيط به منظور كاهش نياز به سفر، بويژه از

هاي       فعالي ت  سفرهاي موردنياز براي انجام كاهش طول
روي ميان مناطق  كه حداكثر فاصله پياده بطوري. روزانه

 800يافته و نزديكترين ايستگاه مترو توسعه تازه مسكوني
، (McEldoweney etal,200: 517)است  پيشنهاد شدهمتر

دهي مجدد به  در نيويورك دسترسي پايدار و جهت
موجود از طريق تمركز بر توسعه در  ساختار شهري

هايي با دسترسي باال، بخاطر حمايت از يك مكان
ي با كارآيي خصوص -نقل عمومي سيستم حمل و

ي جدايي  نتيجه. (Curtis, 2008:104) مناسب است
ها و حمل و نقل، فقدان ريزي سكونتگاهبين برنامه

  دسترسي در شهرها است
(Vanderschuren & Galaria, 2003: 1) .   

مشكالت ناشي از حركت در شهرهاي ماشيني از 
اين شهرها كه . به اين طرف شروع شد 1950 ي دهه

 و  هاي جامع شهري و تفكيكطرح ي همبنتي بر تهي
موجب آثار مخرب . ها بودندكاربري گزيني جدايي
آن گسترش افقي شهر  كه حاصل محيطي شدند زيست

بود و باعث افزايش مصرف سوخت و آلودگي محيط 
 در مقابل "دسترسي" نتيجه بحثدر شهري شد، زيست

). 50: 1388فرقاني، و  رهنما( را مطرح نمود "حركت"
با بحران انرژي و افزايش قيمت  1970 ي از دههبعد 

سوخت، بحث مربوط به باز ساخت فرم شهري و تعامل 
نقل شهري اهميت  كاربري اراضي و سيستم حمل و

گذار از شهر ماشيني به شهري آينده با  ي يافت و ايده
گسترش حمل و نقل عمومي و تكيه بر ريل،  تمركز بر

ربري تركيبي و شهر پياده و دوچرخه در قالب ايده كا
ا دسترسي در مقابل حركت اهميت يافت بفشرده 

Rahname & Lyth, 2004: 355)( كاهش  ي لهأو مس
ها  سفر با ماشين شخصي و دسترسي آسان به كاربري
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شهري نقل و كاربري زمين  هاي حمل وسياستدر 
  مورد توجه قرار گرفت

.(Wegner& Furst, 1999:168)  
اي درحال توسعه و ازجمله ايران هاين روند دركشور    

.  ريزي شهري شده استبا تأخير وارد ادبيات برنامه
هاي سال از اجراي طرح 40رغم گذشت بيش از  علي

حاكي از آن است كه در  ،جامع شهري در ايران،  نتايج
حمل و نقل شهري به صورت ها، سيستم  اين طرح

هاي كاربري اراضي شهري بخشي و مستقل از طرح
ريزي كاربري مهبرناحالي كه  شوند، دريه و اجرا ميته

اند و ريزي حمل و نقل دو روي يك سكهزمين و برنامه
مطلوب را  ي ي است كه نتيجهتعامل بين اين دو كاربر

نمونه آن در طرح  .)6: 1382سرايي، ( دهدمي دست به
، شود ميمشاهده ) 1347مصوب ( جامع مصوب تهران

ها كاربري از تعيين افيكي آن بعدكه مطالعات تر بطوري
و پس از گذشت هفت سال به مشاور ديگري واگذار 

كاربري ( شد تا بدين ترتيب حلقه مفقوده اين ارتباط
در حاليكه مطالعات حمل . مشخص شود) حمل و نقل

 مد باشدآو كار مؤثرتواند در درازمدت و نقل، زماني مي
ظام ات ترافيكي هر كاربري در نتأثيركه سنجش 

  .)3: 1380حاج نصراالهي، ( شهرسازي تعيين شود

شهر مشهد نيز عالوه بر اينكه داراي دو طرح جامع 
، )1370- 95ثانويه  ،طرح1345- 70طرح اوليه بين(باشد  مي

طرح جامع حمل و نقل براي آن تهيه  1371از سال 
شهر مشهد در چنانچه  )76: 1384آقاجاني، ( شده است

تنها چند كيلومتر از اگر فري، هزار ن      2527 جمعي تبا 
كيلومتر طول متوسط سفرهاي روزانه رفت و  25كل 
هر اتومبيل از طريق شناخت  )33: 1387رهنما، ( آمد

هاي ورزشي  توليد و جذب سفر و توزيع منطقي كاربري
 يسفرها كاسته شود، روزانه هزاران كيلومتر از

بنابراين تحليل رابطه . حذف خواهد شد يرغيرضرو
معابر، تراكم  ي ن پراكنش كاربري ورزشي و شبكهبي

ي ها جنبهمشهد با توجه به  شهر كالندر       جمعي ت
محيطي و آلودگي ناشي از ترافيك وسايل نقليه  زيست

% 44بنزين و % 52افزايش مصرف ( در اين شهر
نسبت به  1388يل در يك ساعت اوج صبح سال يگازو
شهرداري مشهد، ترافيك حمل ونقل و سازمان() 1380سال
اي را بيش از پيش  انجام چنين مطالعه )1384- 86- 88

 .ضروري ساخته است

چنانچه امكان ايجاد تعادل بين حمل و نقل شهري 
و كاربري اراضي باشد، هدايت اين تغيير و تحوالت و 

 ريزان حمل ون به تعادل مطلوب بر عهده برنامهرسيد
دو  نقل شهري و كاربري اراضي شهري است و اين

 باشدجامع شهري مي ريزي برنامهطرح نيز از ابعاد 
 و بازتاب فضايي ناشي از روابط )16-17: 1373ساكسانا، (

هايي براي  فرصتباعث ايجادزمين  نقل و كاربريو حمل
 "دسترسي" عنوان شود كه تحتمكاني مي هايواكنش

ع دسترسي در فضاهاي شهري و توزي گيردشكل مي
انتخاب كاربري و در نتيجه ايجاد  ي هكنند تعيين       ًمتقابال 

 .)86: 1381وگنر، ( تغيير در سيستم كاربري زمين است
اند،  ها در نقاط مختلف واقع شده       فعالي تاينكه  توجه بهبا

سزايي بر رفتار ه ب تأثيربايد الگوي كاربري زمين مي
هاي  لحاظ سياست بنابراين به.ترافيكي مردم داشته باشد

پراكنش و ي  ي سفرها از نحوهگوكاربري زمين، ال
 ).26: 1387جهانشاهي،( پذيرد مي تأثيرها  كاربري كيفيت

 2409911با  چنانچه فضاهاي ورزشي در شهر مشهد
، از پراكنش جغرافيايي )قطعه 137( مربع مساحت متر

و  فضاييمطلوبي برخوردار باشد عالوه بر رعايت عدالت 
هاي  صرفهترافيك، ييدسترسي بالطبع كارا افزايش ميزان

نقل شهري و كاهش مشكالت  اقتصادي در حمل و
دنبال خواهد  را نيز به غيره محيطي شهر و زيست
هاي ورزشي در توليد  با توجه به اهميت كاربري. داشت

هاي وجذب سفر در اين مطالعه پراكنش فضايي كاربري
و چگونگي       جمعي ت ورزشي و رابطه آن با تراكم

رزشي بر مبناي شبكه حمل و نقل يابي مراكز و مكان
تحقيق  ي لهأمتقابل آنها  مس تأثيرشهري شهر مشهد و 

  .  دهد ميرا تشكيل 
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   1394بهار  ،38شماره سيزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  تحقيق هدف
راهكار مناسب، جهت دستيابي به مقاله  ي هدف عمده  

ريزي ايجاد و تقويت ارتباط و هماهنگي بين برنامه
لذا براي دستيابي  .وكاربري ورزشي است نقل و حمل
تري به شرح طراحي اهداف تفصيلي هدف نياز به به اين

 : باشد ميزير 

هاي ورزشي در سطوح كاربري تحليل توزيع فضايي - 
اي اي،منطقهاي،ناحيه محله(مراتبي كاركردي  سلسله

 ؛در مشهد) و شهري

اساس سلسله  ورزشي بر هايتحليل توزيع كاربري - 
 ؛مراتب شبكه ارتباطي

 .     جمعي تي و تراكم هاي ورزشبررسي ارتباط كاربري - 

 
  ها روشمواد و 

ارتباط بر اين تحقيق با توجه به ديدگاه كاركردگرايي،   
تأكيد  شهري نقل و حمل و ورزشيبين كاربري اراضي 

ريزي  رنامهي بها روشبا استفاده از اصول و ، كندمي
توزيع و  ي هاي مربوط به نحوهشهري و بويژه مكانيسم
هاي  با شبكه زشي مشهدهاي ورتركيب منطقي كاربري

ارتباطي شهر و ميزان توليد و جذب سفر آنها از طريق 
كاهش نياز به سفر بويژه با خودروي شخصي، و در 
عوض تشويق به انجام سفرهاي پياده، با دوچرخه و 

و نظاير آن بتوان دسترسي منطقي و بالنسبه  اتوبوس
يب تبدين ترمين كرد أرا ت) اعم از سواره و پياده( پايدار

، روش تحقيق توصيفي الذكر هاي فوق بر اساس ديدگاه
گرفته شده در اين پژوهش از نوع  كار هـ تحليلي ب

  :مرحله اصلي است سهكاربردي بوده و مبتني بر 
  ؛اي مطالعات كتابخانه -1
  ؛مطالعات ميداني و محلي - 2 
مطالعات آزمايشگاهي به صورت كاربرد مدل با  -3

 .GISاستفاده از 
  

    
  

  :كار گرفته شده هاي به مدل عانوا
  

    1هنسن مدل
در اين پژوهش براي تعيين ميزان دسترسي مردم 

هاي مناطق و نواحي مختلف شهر مشهد به كاربري
 .ورزشي از مدل دسترسي هنسن استفاده شده است
 ي مروري بر ادبيات دسترسي و پايداري در طول دوره

 يابيميالدي فرصت خوبي را براي ارز 2004تا  1959

ها و در نتيجه گزينش مدل سنجش دسترسي  مدل
سرانجام  .(Rahnama &Lyth,2004:367)فراهم كرد 

  :مدل زير با توجه به اطالعات در دسترس انتخاب شد

  
Ti1,2= فعالي ت به 1معيارنسبي دسترسي منطقه       2منطقه    
SJ =  فعالي تاندازه        به عنوان نمونه تعداد 2در منطقه ،

  .غيره و ت    جمعي مشاغل ، 

dij=  منطقهفاصله زماني ، مكاني و يا هزينه بين i و  j  

 a =باشد مي 2و معادل ) ضريب(پارامتر.  
براي محاسبه شاخص دسترسي ورزشي بر اساس 

ابتدا شهر  مدل هنسن در مناطق شهرداري مشهد،
ناحيه  51منطقه و  13(واحي مشهد را به مناطق و ن

عات مربوط به اطال ه وبندي شدتقسيم) شهرداري
                                ز ورزشي، تعداد جمعي ت مناطق شهري مساحت مراك
 ،از اطالعات ديگر مورد نياز مدل تحقيق تهيه گرديد

ه براي ب .باشد ميحداقل فواصل بين مناطق شهرداري 
بندي شهرداري آوردن فاصله،نقشه آخرين منطقه تدس

پايه  ي ارتباطي شهر مشهد به عنوان نقشه ي و شبكه
، ARCVIEWافزار  سپس با نرم گرفت، قرار مورداستفاده
مراكز مناطق مشخص شد و در 1st_tools  اكستنشن

هاي  قالب وArcCatalog  افزار نرمبعد از محيط  ي مرحله
Geodatabase ارتباطي با فرمت  ي استفاده شده شبكه

دست آوردن  هدر پايان نيز جهت ب .شبكه تهيه گرديد
و با  ARCGIS افزار نرمفاصله بين مناطق، در محيط 

                                                     
1-Hansen(1959) 
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حداقل فاصله  Distance Matrixاستفاده از اكستنشن 
  .دست آمد هبين مراكز مناطق بر اساس شبكه ارتباطي ب

  
   1مدل تحليل شبكه

 هاي ورزشيبراي نشان دادن توزيع فضايي كاربري
در سطح شهر مشهد بر اساس سلسله مراتب خدمات 

ط فضايي و ارتبا) محله، ناحيه، منطقه و شهر(شهري 
، هر يك از اين مراكز با سلسله مراتب شبكه ارتباطي

محله، (جداگانه  صورت بهابتدا نقشه مراكز ورزشي 
 كه تهيه گرديد و سپس از آنجا) ناحيه، منطقه، شهر

معابر محلي  بهاي، دسترسي  براي مراكز محله و ناحيه
اي و شهري از معابر كننده و مراكز منطقه و جمع

هاي  گيرد قالب رجه دو صورت ميكننده و د جمع
Geodatabase جداگانه براي هر يك از آنها در  صورت به

 تهيه شد سپس باكمك اكستنشن  ArcCatalogمحيط

Network Analyst افزار  محيط نرم درArcGIS  با توجه
به شعاع عملكردي هر يك ازآنها چهار نقشه جداگانه 

ظام براي مراكز ورزشي برحسب عملكرد آنها در ن
 كار پس از ي در ادامه .تقسيمات شهري تهيه گرديد
ها، نتيجه كار به صورت امتيازدهي به هر يك از نقشه

  .تهيه گرديد افزار نرمشده در محيط  Unionنقشه 
  

   (Moran’s I) موران شاخص
اي،  خواه خوشه  -   بندي الگوهاي فضايي در طبقه

رتيب توان بر چگونگي نظم و ت مي -پراكنده، تصادفي
توان مي. اي متمركز شدقرارگيري واحدهاي ناحيه

جفت از واحدهاي  مشابهت و نبود مشابهت هر
وقتي اين مشابهت و  .اي مجاور را اندازه گرفتناحيه

 فضايي تعيين شود،   براي الگوهاي نبود مشابهت
عبارت ديگر   به. گيردفضايي شكل مي  خودهمبستگي

ايي، ارزش صفات توان گفت در خودهمبستگي فضمي
 قوي با يكديگر رابطه دارند جغرافيايي بطور هايپديده

  ). مثبت يا منفي(
                                                     
1-Network Analyst 

هاي جغرافيايي مجاور، ضريب ويژگي توزيع پديده
ارتباطات و نظم ظاهري مختلفي دارد كه گفته 

شود داراي ارتباط فضايي ضعيف، قوي و يا داراي  مي
   ).9: 1388آقاجاني،  و رهنما( باشد الگوي تصادفي مي

 در اين پژوهش براي سنجش همبستگي فضايي
                جمعي ت شهري مشهد هاي ورزشي و بين تراكم كاربري

استفاده  Geodaافزار  در محيط نرماز شاخص موران 
ساختار عمومي اين شاخص به شرح زير . شده است

  :باشد مي

  
  

Xi ضريب متغي ر فاصله                 اي  اي يا نسبي در واحد ناحيهi ،
n اي،  هاي ناحيهتعداد واحدwij  وزن، در اينجا وسعت

اي اي و منطقههاي ورزشي در سطوح ناحيهكاربري
  .شهر مشهد

اين نمودار داراي چهار ربع است و اين چهار قسمت    
بندي از چهار نوع همبستگي فضايي را فراهم يك طبقه

  :كندمي
- High-High سمت ( براي همبستگي فضايي مثبت؛

  ؛)حور مختصاتراست قسمت باالي م
- Low-Low سمت چپ ( براي همبستگي فضايي منفي؛

  ؛)قسمت پايين محور مختصات
- High-Lowهاي دور از ميانگينهمبستگي گروه براي؛ 
  ؛)سمت راست قسمت پايين محور مختصات(
- High-Low پرت( براي همبستگي فضاي منفي؛(، 
  .)سمت چپ قسمت باالي محور مختصات(

و سرانه بر   X بر روي محور      جمعي ت در اين نمودار    
نشان داده شده است بنابراين نواحي كه  Y روي محور
 گيرند هم داراي تراكممي) High–High( در قسمت

 .بااليي هستند ي باال و هم داراي سرانه      جمعي ت 
گيرند از قرار مي) Low–Low( برعكس نواحي كه در

  . ندتري برخوردا پايين ي و سرانه      جمعي تتراكم 
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داراي تراكم ) High–Low( نواحي كه در قسمت     
پايين و نواحي واقع در  ي باال و ميزان سرانه      جمعي ت
ي پايين و      جمعي تداراي تراكم ) High -Low( قسمت

  .باشد ميباال  ي ميزان سرانه
برابر  -     .1     متغي ر است -1و  1 بين 1ضريب موران   

مثبت   فضاييبرابر تعامل  1تعامل فضايي منفي و 
.   اگر تعامل فضايي وجود نداشته باشد. رودكار مي به

  :هاي مورد انتظار موران برابر است باضريب

  
هاي  شود، ماتريسوقتي شاخص موران محاسبه مي

و  2دوتايي هايوزني فضايي مورد استفاده ماتريس
استفاده ) زوجي(دوتايي  اگر شاخص. باشندمي 3تصادفي

دو برابر مرزهاي مشترك           ًكسر اساسا در مخرج  Wشود 
  .در كل ناحيه مورد مطالعه خواهد بود

  

 فضاهاي ورزشي در شهر مشهد

هاي           از فعالي تها، شهروندان را شهر كالنزندگي در 
وابستگي به ماشين، كم . كندطبيعي بشدت دور مي

. دنبال دارده تحركي و مشكالت فيزيكي شهروندان را ب
ي پاسخگويي به آن بايستي بنابراين شهروندان برا

استراتژي ورزش شهري را كه از نيازها و كمبودهاي 
دهي كنند و ارتباط بين  انگيرد سازمت ميأشهري نش

ريزي  برنامه استراتژيك براي ورزش و سيستم ريزيبرنامه
. )10 :1385محمدزاده، (كاربري زمين را ممكن نمايند 

نفر  2527012ايران داراي  شهر كالنمشهد دومين 
و وسعت  )14: 1388رهنما، ( 1387در سال       جمعي ت

مربع بوده است  كيلومتر 195مناطق آن معادل 
  . است )6: 1388نقل شهر مشهد،  آمارنامه حمل و(

  

                                                     
1-Moran Index 
2-Binary 
3-Stochastic  

درصد  2/1هاي ورزشي شهر مشهد، وسعت كاربري
 95/0يز از كل مساحت شهر است سرانه اين كاربري ن

هاي كاربري زيعتو .باشدمتر مربع براي هر فرد مي
بيشترين تعداد . ورزشي شهر نيز متناسب نيست

ي  و كمترين آن در منطقه 1  قطعات ورزشي در منطقه
زشي شهر مشهد مساحت مراكز ور .قرار دارند 12

 443573با  2باشد كه منطقه مترمربع مي 2409911
مترمربع  3347) ثامن( 13مترمربع بيشترين و منطقه 

از كل . باشندمساحت را دارا مي كمترين مقدار از اين
درصد  51درصد داراي مالكيت خصوصي و  49قطعات 

 65. باشندت دولتي و آستان قدس مي           داراي مالكي 
درصد 7/19اي، درصد قطعات ورزشي عملكرد محله

شهري و  درصد داراي عملكرد3/15و   ايعملكرد ناحيه
 ورزشي داخل مراكز عالوه بر .هستند ايمنطقه
هاي شهري، مجموعه ورزشي ثامن با ويژگي ي همحدود

 ي مترمربع در محدوده56390 ي و مساحت     ّفرامل  و  ي  ّمل 
هاي سرانه و تجزيه و تحليل. شهر شانديز قرار دارد

ر نظر گرفتن اين گرفته در پژوهش بدون د صورت
 ي باشد كه در خارج از محدودهورزشي مي ي مجموعه

پراكنش مراكز زير  ي نقشه. شهر مشهد قرار دارد
همچنين از  .دهد ميورزشي در شهر مشهد را نشان 

 107ه مراكز ورزشي در مشهد، قطع 137مجموع 
بيني  صيلي پيشهاي تفطرح در) درصد 7/93(قطعه 
، بيني نشده صورت پيش به) 3/6(قطعه  30 اند وشده

البته اين تعداد مراكز و مساحت مربوط . اندايجاد شده
نظر گرفتن مراكز ورزشي تحقق نيافته به آنها، بدون در 

  .تاس
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  پراكندگي مراكز و رزشي در سطح شهر مشهد: 1شكل 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

وضيعت موجود پراكندگي فضاهاي ورزشي در 
بيانگر اين واقيعت ) 1شكل شماره (سطح شهر مشهد 

است كه نه تنها توزيع اين كاربري در سطح شهر 
فضاهاي ورزشي  ي مناسب نيست، بلكه سرانهمشهد 

  .رسد شهر نيز حتي به يك متر مربع نيز نمي
  

  محاسبه شاخص دسترسي بر اساس مدل هنسن
توان گفت كه  در واقع بر اساس اين مدل مي

                  از جمعي ت شهر مشهد ) 358809(درصد 19/14
داراي) 577632(درصد  85/22دسترسي خيلي كم، 

داراي ) 1021100(درصد  4/40دسترسي كم،  
داراي ) 569471(درصد  53/22دسترسي متوسط و 

توزيع فضايي  1  شماره شكل. باشندميدسترسي زياد 
دسترسي مناطق  2شماره  شكلمراكز ورزشي و 

بيانگر اين واقعيت است  دهد، ميشهرداري را نشان 
ي پيراموني مركز  ههاي ورزشي در محدودكه كاربري

اين تمركز مشكالت ترافيكي از . اندشهر تمركز يافته
  .نمايد ساير مناطق را به اين كاربري تشديد مي
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  هاي ورزشي شهر مشهد بر اساس مدل هنسن سنجش دسترسي كاربري: 2شكل 

  1392نگارندگان، مطالعات ميداني : مأخذ
  

                                   برآورد جمعي ت تحت پوشش مراكز ورزشي
هاي ورزشي تحليل رابطه بين توزيع فضايي كاربري

                                              و تمركز و تراكم جمعي ت و دسترسي جمعي ت به مراكز 
. ريزي شهري است ترين مسايل برنامه ورزشي از عمده

                                          برآورد جمعي ت تحت پوشش مراكز ورزشي بر اساس 
) حله، ناحيه، منطقه، شهرم(نظام تقسيمات شهري 

به شرح زير محاسبه شده ) ها سرانه(طرح جامع مشهد 
                                     سپس همبستگي فضايي ميان تراكم جمعي ت و . است
هاي ورزشي در نظام تقسيمات شهري مشهد به سرانه

 Geoda افزاربا استفاده از نرم 1وسيله شاخص موران
  .نشان داده شده است محاسبه به صورت نقشه و نمودار

  
   اياي و ناحيهسرانه مراكز ورزشي محله -

پيشنهادي طرح جامع براي مراكز ورزشي  ي سرانه
متر مربع زمين  3/1اي شهر مشهد اي و ناحيهمحله

                                                     
1-Moran’ I 

. )58: 1370مشاور مهرآزان،  مهندسين(باشد ورزشي مي
اي در اي و ناحيهورزشي با عملكرد محله سرانه مراكز

باشد كه شهر مي متر مربع در سطح 3/0وضع موجود 
شهرداري  6منطقه  9بيشترين سرانه مربوط به ناحيه 

و كمترين سرانه مربوط  باشد ميمتر مربع  72/21با 
. باشدشهرداري است كه برابر با صفر مي ناحيه 12به 

شهر       جمعي تدرصد از  4/99ورزشي  ي در واقع سرانه
مشهد از لحاظ مراكز ورزشي با عملكرد ناحيه و محله 

 شكل. باشدر از سرانه پيشنهادي طرح جامع ميكمت
  .دهد مياين وضعيت را نشان  3شماره 
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  اي در شهر مشهد اي و ناحيه مراكز ورزشي با عملكرد محله ي سرانه: 3شكل 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

ر     متغي  -1و  1با توجه به اينكه ضريب موران بين 
باشد بر توزيع  I=1وران باشد، چنانچه ضريب م مي

كند و هر چه از عادالنه مكاني ـ فضايي داللت مي     ًكامال 
رود از درجه عادالنه عدد يك به طرف صفر پيش مي

توزيع فضايي به  - 1شود و در عدد  بودن آن كاسته مي

ضريب موران  ي محاسبه. شود مي ناعادالنه          ًصورت كامال 
اي  ناحيه اي ومراكز ورزشي با عملكرد محله ي سرانه

(Moran’s i= -0.0658)  نشان از توزيع ناعادالنه اين
  .دهد مياين وضعيت را نشان  4شماره  شكل .مراكز دارد

  

  
   اياي و ناحيه                                                                 همبستگي فضايي ميان تراكم جمعي ت و سرانه مراكز ورزشي با عملكرد محله: 4شكل 

1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
 ايورزشي منطقهمراكز  ي سرانه -

پيشنهادي طرح جامع براي مراكز ورزشي با  ي سرانه   
  . باشد مترمربع براي هر نفر مي 24/0اي  عملكرد منطقه

متر  16/0اي مراكز ورزشي با عملكرد منطقه ي سرانه
كه بيشترين سرانه مربوط  باشدمربع در سطح شهر مي

 مترمربع و كمترين آن 31/2با ) الهيه(12به منطقه 
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شهرداري مشهد برابر  13، 9، 8، 6، 5مربوط به مناطق 
از ) درصد 30( نفر 759105كه باشد  ميبا صفر 
 توان مي. اند شهر مشهد را در خود جاي داده      جمعي ت

شهر مشهد از نظر       جمعي تدرصد از  81گفت كه سرانه 
تر اي پاييندسترسي به مراكز ورزشي با عملكرد منطقه

 شايان ذكر. باشد ميرح جامع از سرانه پيشنهادي ط
شهرداري  12بودن سرانه ورزشي در منطقهاست كه باال

ي در      جمعي تتا حد زيادي مربوط به پايين بودن تراكم 
نتايج نشان از توزيع ناعادالنه . باشد مياين منطقه 

  .)5شماره  شكل( سرانه ورزشي در شهر مشهد دارد
  

  
  ر شهر مشهداي د مراكز ورزشي منطقهي  سرانه: 5نقشه 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

                                       بررسي همبستگي فضايي ميان تراكم جمعي ت و 
اي بر توزيع مراكز ورزشي با عملكرد منطقه ي سرانه

ناعادالنه مراكز ورزشي در سطح مناطق شهر مشهد 

كه ضريب موران منفي و برابر  داللت دارد بطوري
Moran’s I=-0.0870 باشد مي.  

  
  

  
  اي                                                          فضايي ميان تراكم جمعي ت و سرانه مراكز ورزشي با عملكرد منطقههمبستگي : 6شكل 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
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  ي مراكز ورزشي با عملكرد شهري سرانه -
پيشنهادي طرح جامع براي مراكز ورزشي  ي  سرانه

. باشد ميمتر مربع براي هر نفر  65/0با عملكرد شهري 
مركز  11اكز ورزشي با عملكرد شهري تعداد مر

هركدام از آنها با  ي كه نتايج حاصل از محاسبه باشد مي
بندي شهري نشان  كل مشهد بر روي منطقه      جمعي ت

مراكز شهري  ي ميزان سرانه ).7 شكل(داده شده است 
بيشترين سرانه . باشد ميمتر مربع  49/0در حال حاضر 
در واقع  .باشد يممتر مربع  12/0با  2مربوط منطقه 

تر  پايين      جمعي تدرصد از  6/24گفت كه سرانه  توان مي
  .باشد ميپيشنهادي  ي از ميزان سرانه

  
  سرانه مراكز ورزشي با عملكرد شهري: 7 شكل

1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
رابطه بين پراكنش مراكز ورزشي با عملكرد  ي نتيجه   

نمودار و ضريب  ي يلهوس هب      جمعي تشهري و تراكم 
نشان از توزيع نه چندان   Moran’s I=0.0220موران 
  .)8 شكل( ها دارد اين كاربري مطلوب

  

  
  و سرانه مراكز ورزشي با عملكرد شهري      جمعي تهمبستگي فضايي ميان تراكم : 8 شكل

1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
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 نحوه استقرار مراكز ورزشي بر شبكه ارتباطي
 )نقل سيستم حمل و تعامل كاربري ورزشي و(

يكي از مهمترين مسايل مقاله، تحليل رابطه بين    
هاي ورزشي بوده كه در  نقل و كاربري حمل و ي شبكه

 افزار نرم 1اين قسمت با استفاده از مدل تحليل شبكه
ARCGIS هاي ارتباطي پس از تبديل راه. انجام گرفت

تحت پوشش  ي محدوده، دنقل هوشمن و به شبكه حمل
هاي  از سلسله مراتب كاربري يك هر )شعاع دسترسي(

به صورت ) محله، ناحيه، منطقه و شهري(ورزشي 
اي جداگانه بر حسب عملكرد آنها در نظام  نقشه

 9شماره  شكلاين امر در . تقسيمات شهري تهيه شد
                .نشان داده است

  

  
  ياي و شهر اي، منطقه اي، ناحيه شي محلهشعاع عملكرد مراكز ورز: 9نقشه 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

ها، در ادامه كار پس از امتيازدهي به هر يك از نقشه    
  محيط 1يكپارچهنقشه   صورت يك  كار به ي نتيجه

  ). 310شكل(تبديل شد  GIS 2 افزار نرم
                                                     
1-Union 
2-Geography information system 
3-Network Analysis 

رد تحت پوشش مراكز ورزشي با چهار عملك مناطق     
 كيلومتر 8/2) اي و شهريمنطقه اي،ناحيه اي،محله(

، مناطق تحت پوشش مراكز ورزشي با سه عملكرد مربع
كيلومترمربع  07/42مربع، دو عملكرد با  كيلومتر 8/16

و مناطق تحت پوشش مراكز ورزشي با يك عملكرد 
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كيلومترمربع از سطح شهر را به خود اختصاص  4/41
تحت پوشش چهار عملكرد اگرچه مناطق . دهند مي

پوشش  باالترين دسترسي و مناطق تحت ي دهنده نشان
كمترين دسترسي در آن  ي دهنده يك عملكرد نشان

اما از سوي ديگر بيانگر تمركز مراكز  باشد ميمحدوده 
هاي خاص و محروميت مناطق ورزشي در محدوده

درحالي است كه مراكز  اين. باشد ميديگر از اين مراكز 
كيلومترمربع مساحت مناطق شهرداري  195از  ورزشي

دهند كيلومترمربع را تحت پوشش قرار مي103مشهد، 
نفر از  1333850، حدود      جمعي تكه با توجه به تراكم 

درصد  2/47در واقع  .گيردمي كل شهر را دربر      جمعي ت
نفر بر اساس  1193162از مساحت شهر مشهد با 

از مراكز اي تحت پوشش هيچ كدام تحليل شبكه
 5/12يك شهرداري با  ي منطقه .ورزشي قرار ندارند

كيلومترمربع نسبت به مساحت خود بيشتر از مناطق 
  .باشد ديگر تحت پوشش اين مراكز مي

  

  
  همپوشا ني مراكز ورزشي شهري در سطح شهر مشهد: 10نقشه 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان، : مأخذ
  

 شبكه ارتباطي تعيين تناسب مراكز ورزشي با -

براي تعيين وضيعت هر يك از مراكز ورزشي از      
ارتباطي، ابتدا سلسله  ي لحاظ سازگاري نسبت به شبكه

معابر شهر مشهد اعم از محلي،  ي مراتب شبكه
گراه و غيره ترسيم رزكننده، اصلي و ب كننده،پخش جمع

 1ي موقعيت مكاني سپس با گزينه انتخاب به وسيلهو 

مراكز ورزشي بر  موقعيت ARCGISافزار  مدر محيط نر
نتيجه حاكي از آن است كه . روي شبكه تحليل شد

از مراكز ورزشي نسبت به ) مركز 43( درصد 3/31
                                                     
1-Select by Location 

يابي  ضعيف يا نامناسب مكان صورت به ارتباطي ي شبكه
درصد مربوط به مراكز  4/20از اين تعداد . اندشده

اي،  ناحيهدرصد مراكز  2/7ورزشي با عملكرد محلي، 
درصد مراكز با  5/1اي و درصد مراكز منطقه 1/2

با توجه به اينكه روزانه  .باشد ميعملكرد شهري 
) گرفتن مسابقاتبدون در نظر (سفر ورزشي  12527

يابي صحيح  ضروت مكان. گيرد در مشهد انجام مي
 شكل. نمايد را ايجاب مي مراكز ورزشي بر شبكه معابر

  .دهد مينشان  رااين وضعيت  11 ي شماره
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  تناسب مراكز ورزشي بر مبناي شبكه ارتباطي: 11نقشه 

  1392مطالعات ميداني نگارندگان،  :مأخذ
  

  نتيجه 
ها را در        فعالي تكاربري اراضي شهري طيف وسيعي از   

و  ها       فعالي تگيرد، و هدف آن سازماندهي مكاني  بر مي
 ها و نيازهاي عملكردهاي بشري بر اساس خواسته

شك توجه به فضاهاي  بي .باشد شهري مي ي جامعه
و تفريحي از اهم كاركردهاي آن قلمداد   ورزشي

هاي شهرسازي  در اين راستا از زماني كه طرح. شود مي
اند، توجه  شهري مطرح شده ي به عنوان سكاندار توسعه

مين فضاهاي خدماتي و سازماندهي فضايي و أبه ت
  .مكاني آنها مد نظر بوده است

متر مربع براي نفر  95/0هاي ورزش  كاربري ي سرانه   
كه نسبت به استاندارد طرح  باشد ميدر شهر مشهد 

نتايج كاربرد مدل هنسن در . جامع بسيار پايين است
      جمعي تدرصد از  4/37مشهد نشان از آن دارد كه 

. باشندمشهد داراي دسترسي كم به مراكز ورزشي مي
داري  تفاوت معني:    ًاوال  :كه هاي تحقيق نشان داد يافته

 95/0( كاربري ورزشي در وضع موجود ي بين سرانه
 با آنچه در طرح تفصيلي پيشنهاد شده) مربع متر

همچنين بر اساس شاخص . وجود دارد) مترمربع19/2(
موران رابطه معناداري بين توزيع مراكز ورزشي و توزيع 

در سطح  نواحي و مناطق شهرداري مشهد       جمعي ت
پراكنش مراكز ورزشي در سطح شهر :      ًثانيا  .ود نداردوج

مشهد بر اساس رعايت سلسله مراتب شبكه ارتباطي 
) قطعه 43( درصد 3/31كه  بطوري. صورت نگرفته است

از اين مراكز نسبت به شبكه ارتباطي بطور ضعيف 
 ي اند و مراكزي كه متناسب با شبكهيابي شده مكان

نامطلوب قادر به پوشش ارتباطي هستند به علت توزيع 
باشند و  درصد از مساحت شهر مشهد مي 8/52فقط 

درصد از سطح شهر مشهد بر اساس تحليل  2/47
. كدام از مراكز ورزشي دسترسي ندارند اي به هيچشبكه

توزيع مناسب مراكزورزشي در ساختار فضايي  عدم :     ًثالثا 
 شهر باعث تمركز سفرهاي ورزشي در نواحي و مناطق

ترين  كه پرترافيك مشهد شده است بطوري يكپرتراف
 ي كننده ، جذب)2و1ترافيكي مناطق( مناطق شهرمشهد

شهر مشهد نيز ) 31/23( بيشترين سفرهاي ورزشي
چناچه همپوشاني عملكردي مراكز ورزشي و . باشد مي
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عدم تناسب با شبكه ارتباطي را نيز بدان اضافه كنيم 
هاي  كاربري متقابلارتباط  توجه به از پيش ضرورت   بيش

شود بنابراين  ورزشي و حمل و نقل شهري آشكار مي
  : شود پيشنهاداتي به شرح زير ارايه مي

 ريزي كاربري اراضي شهري و گسستگي نظام برنامه -1
نظمي در توليد و توزيع  نقل شهري باعث بي حمل و

ه مشكالت ترافيكي در شهر مشهد شده جسفر و در نتي
 ريزي گيري برنامهمديريت و تصميم بنابراين سيستم.است

نقل شهري  حمل و ريزي برنامهكاربري اراضي شهري و 
 ريزي برنامهشهر مشهد نيازمند يكپارچگي در يك نهاد 

ي رپذيري برقرا واحد در راستاي ايجاد سهولت و امكان
همچنيين توزيع . باشد ميتعادل بين اين دو سيستم 

در نتيجه كاهش ها باعث كاهش سفر  عادالنه كاربري
  .  ترافيك خواهد شد

موضوع ديگر در مورد رابطه مراكز ورزشي و  -2
كاربري ورزشي  مراتب دسترسي در شهر، تناسب سلسله

 از .باشدمي ارتباطي همجوار ي مراتب شبكه  با سلسله
يابي فضاهاي ورزشي،  آنجايي كه مهمترين معيار مكان

شاخص در نظر گرفتن اين  باشد ميدسترسي آسان 
يابي ريزان و شهرسازان در هنگام مكان توسط برنامه

      جمعي تمشهد با توجه به  شهر كالنمراكز ورزشي در 
بنابراين توزيع . جوان اين شهر امري ضروري است

فضايي عادالنه و استقرار مراكز ورزشي بر شبكه معابر 
  . پايدار شهري است ي از ضروريات توسعه

  
  تقدير و تشكر

هاي مركز  ر انجام اين پژوهش از حمايتمؤلفان د   
مند  ي اسالمي شهر مشهد بهرههاي شورا پژوهش

  .شود ميوسيله از آنان تشكر  ند كه بدين ا بوده
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