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 مهمقدّ
از مهم ترین شاخص  توسعه ورزشمفهوم مفهوم 

برنامه ها و مولفه های مورد توجه در زمینه 

 ,Ghaderi) تسا کشورها یاتوسعه یزیر

برنامه بخش مهمی از در واقع، همواره  (.2002

مربوط  جوامع، اجتماعی –توسعة اقتصادیهای 

این  از است.توسعة ورزش و تربیت بدنی به امر 

ی راهبردی در بخش های ها برنامه ارائة رو

 & Green)می باشداهمیت حائز مختلف آن 

Houlihan, 1999 .) از طرفی، یکی از اساسی

 وجود ورزش کشور، توسعة و رشد ایارهابز ترین

مکان یابی بهینه آن  ورزشی و فضاهای و امکانات

یکی از مهم ترین  .(Ghaderi, 2002) است ها

الن و برنامه ریزان در زمینه دغدغه های مسئو

توسعه فضاها و برنامه ریزی آمایش سرزمین 

مربوط به کاربری مناسب فضاهای ورزشی می 

مگیر شهرها و چشد رش با توجه به باشد.

، تفکر برنامه ریزی اخیرهای  لشهرگرایی در سا

برای توزیع بهینة امکانات و خدمات شهری 

در  به طوری کهاهمیت بیشتری یافته است، 

صورت بی توجهی به تحلیل صحیح و مناسب 

کاربری های خدمات عمومی، بافت و فضای 

از همه مهم تر و های عدیده  شهری دچار آسیب

به اربری های مختلف می شود ) ی کرایکاعدم 

افزایش همچنین،  .( Salimi, 2017نقل از 

عالقة مردم به ورزش و متعاقباً ارتقای سهم 

، موجب شده که نسبی شهروندان ورزشکار

مسئوالن با افزایش سخت افزارهای ورزشی که از 

جمله مهم ترین آنها اماکن ورزشی است، به 

 ,Lin et alاشند )نوعی پاسخگوی این مسئله ب

از طرفی توسعه و پراکنش فضاهای . (2015

عنوان یکی از مهم ترین مراکز  ورزشی به

 خدمات رسانی به شهروندان، به مطالعات علمی

و دقیق از بعد تحلیل فضایی نیاز دارد که بی 

مدی آتوجهی به این مسئله عالوه بر ناکار

فضاهای ساخته شده، موجب هدر رفتن بودجه 

 ,Salimi) خواهد شد کالن سطح درهای 

از اماکن  ارییبس رانیامروزه در ا .(2014

از  لیدل نیتوان نام برد که به هم یرا م یورزش

 نهیبه یابیه اند. مکان بهره وری خارج شد ریمس

 قانونمند کردن شاخص ها و با دارد تا یسع

ی  و ارائه رییگ میگذار در تصم ریعوامل تأث

 زانیر و برنامه رانیگ میتصم ،یکارهای منطقراه

مناسب برای انجام  های را در انتخاب مکان

 Rabbani Kia et)رساند اریی ها  تیفعال

al., 2015, Noroozi Seyed Hosseini 

et al., 2012.) 

 ینتر از مهم یکی ییبه توسعه فضا یابیدست

و مدیریت توسعه  یزیر نظام برنامه یدغدغه ها

، Javaheri et al., 2013) کشور بوده است

Ghaderi, 2002 .)یطدر شرا یجامعه بشر 

ه مورد استفاد یجهان در رابطه با فضا یکنون

 تواند بدون مطالعات الزم و همه جانبه یاش نم

 و برنامه ینسرزم یشآما ینگر یندهآبه  متکی

به  یندهآ یها نسل یبرا یژهدرازمدت به و یزیر

 ماز طرفی یکی از مه .دهد مطلوب ادامه یزندگ

 ه ها در زمینه مطالعات فضاهایترین عرص

ورزشی و مکان یابی بهینه آنها بر اساس تراکم 

جمعیت و سرانه ساکنان آنها می باشد )به نقل از 

Arianfard, 2013.) ،از مهم ترین  در واقع

دغدغه های مسئوالن و برنامه ریزان در زمینه 

و برنامه ریزی آمایش ورزشی  فضاهایتوسعه 

 یابی مکان های خصاشاده از فتس، اسرزمین

 ورزشی اماکنبهینه کاربری  بر اساس مناسب
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یکی از مهم ترین شاخص ها و معیارهای  است.

به میزان  مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی توجه

تراکم جمعیت و در نتیجه نرخ سرانه آن می 

باشد که موجب تحلیل کاربری مناسب فضاهای 

فضاهای  بورزشی و در نتیجه توزیع مناس

بر مبنای برنامه زشی خواهد گردید. همچنین، ور

توسعه کشور، یکی از شاخص های مهم در زمینه 

آمایش و مکان یابی اماکن ورزشی، نرخ جمعیت 

بال آن سرانه مورد نیاز برای آن ها می و به دن

در واقع، یکی از مواردی که می توان به  شد.با

ی توسعه ارعنوان اطالعات پایه ای و مورد نیاز ب

ساخت اماکن ورزشی مطرح کرد، تعیین سرانه   و

ی است، که از زیربنایی ترین اطالعات ضروری برا

برنامه ریزی و توسعة این نوع از کاربری های 

  ات شهری است. خدم

سرانه، استاندارد و سهم برخورداری شهروندان، 

تعیین  ،تعیین سرانه .از کاربری های شهری است

ریزی ر برنامه ام نخست دگ یک استاندارد و

 ریزی برنامه نوعی سرانه است. هنجارمند

 معرف اخالقی، و دستوری مند، قاعده معیارمند،

 یبین پیش و داوری مبنای بر ریزی برنامه

 تجربه و اطالعات پایة بر شناخت، بر مبتنی

 برای استانداردی مقادیرکه می تواند  هاست

 کند نییب پیش و تعیین مدت کوتاه های برنامه

(Pour Mohammadi et al, 2011 .)

ضرورت توجه به مفهوم سرانه به عنوان  بنابراین،

یکی از شاخص های مهم کاربری، امری اجتناب 

 به ویژه دربیش از پیش  سیبررناپذیر و درخور 

 می باشد. برنامه ریزی توسعه ای کشور  مباحث

در برنامه های توسعه و قالب های تعیین شده 

نه با مشخص شدن م سرامفهو ،زمینه در این

ی سرانه در کشورها مورد حداقل استانداردها

 Pour Mohammadi) بررسی قرار می گیرد

et al, 2011). نهسرا شهرسازی، اصطالح در 

 متوسط طور به که زمینی مقدار از است عبارت

 درس می ساکنان به ها کاربری از یک هر از

(Physical Education Organization 

of the Islamic Republic of Iran, 200  
 متر برحسب سرانه معموالً ایران شهرهای برای(. 

 بر مبنای تحقیقات انجام .شود می محاسبه مربع

 بر اساس جهان یافتة توسعه کشورهایشده، 

 تأسیسات و اماکن سطوح از برخورداری طشرای

 سطح و استاندارد فاقد اغلب مکفی، ورزشی

 ولی هستند، خود شهرهای برای ییکسان سرانة

 ارندد  محلی شدة تعریف و مدون استانداردهای

 پاسخگو را خود اجتماعی نیازهای توانند می که

 اماکن سرانة مساحت ،اساس این بر باشند.

 تا شرق بلوک از تلفمخ کشورهای در ورزشی

 است متفاوت آمریکایی و اروپایی کشورهای

(Kashef, 2010). شده، ذکر بمطال بر اساس 

است که بر سرانه یک مفهوم و استاندارد نسبی 

ویژگی های کاربری منطقه مورد نظر  اساس

 .باشدمی متفاوت 

شدة اماکن ورزشی در  تعیین استاندارد سرانة

. متر مربع است 4 و حداکثر 2ایران نیز حداقل 

همچنین براساس چشم انداز برنامة پنجم توسعه 

 2/2ای هر ایرانی ربسرانة مطلوب اماکن ورزشی 

ین شده است متر مربع برای هر نفر تعی

(Javaheri et al., 2013 وزارت مسکن و .)

متر مربع را برای  0/2تا  2شهر سازی نیز سرانه 

 ,Ghaderi) هر ایرانی پیشنهاد می دهد

سرانة تایید کنندة ارقام  موجود،  آمار و .(2002

 است در کشورمان یورزش های نامتناسب مکان

(Physical Education Organization 

of the Islamic Republic of Iran, 
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 به مکان یو علم یصول، توجه ادر واقع  .(2005

 ینا زمینه در ها پروژه یت بندیاولو یزو ن یابی

 ینا یراهگشاست چرا که بررس یارمسئله بس

 یص یافتةتخص ین ورزشموضوع که سرانة اماک

 یاستانداردها ازه بهدنتا چه ا ادافر یموجود برا

 یانیتواند کمک شا یم ،است یکشده نزد یینتع

برنامه  یجهدر نت جه وبود یصتخص یبه چگونگ

 یفضاها یسدر جهت تأس یتوسعه ا یزیر

 Noroozi Seyed Hosseiniید )بنما یدجد

et al., 2012.)  اگرچه نحوة اندازه گیری

و ارائة پیشنهاد برای سرانة مطلوب به  صحیح

خدمات عمومی  ای کاربری هایبرص خصو

شهری، در زمینة برنامه ریزی شهری بسیار 

مورد  رسد، کمتر نظر می بهبااهمیت و کاربردی 

توجه محققان قرار گرفته است. براساس 

رسد که در  تحقیقات صورت گرفته، به نظر می

حقیق در مورد اماکن ورزشی ت این خصوص

 (. Salimi, 2017) زیادی انجام نپذیرفته است
بیش تر تحقیات انجام شده در داخل  ،در واقع

، Ebrahimi, 2008کشور مانند تحقیقات 

Arianfard, 2013  ،,Taji, 2010 

Ghaderi Javaheri et al., 2013   و

سایرین در زمینه شاخص های متفاوتی از مکان 

و به طور ویژه  بودهیابی در زمینه اماکن ورزشی 

نشده است. و در  تهاخبه سرانه اماکن ورزشی پرد

در زمینه سرانه مانند  صورت انجام تحقیقاتی

های اصالح رویکرد، Salimi (2017)پژوهش 

سرانه با تحقیق حاضر متفاوت بوده است. 

با توجه  مبحث نسبی بودن میزان همچنین 

سرانه  و کاربری خاص آن برای هر منطقه، 

زشی در استان گیالن نیازمند پژوهشی اماکن ور

حصر به خود می باشند. در نتیجه،  منو خاص 

 تحلیل و تعیین به دارد سعی حاضر تحقیق

و در  بپردازد ورزشی اهایضف و اماکن سرانة

نهایت بر اساس رویکرد برنامه ریزی توسعه ای، 

استانداردهای اصالح سرانه را در شهرستان های 

رسی قرار داده و میزان استان گیالن مورد بر

ای ورزشی هر هضاف سرانهمشخصی برای 

   تبیین نماید. شهرستان بر اساس کمبودهای آن

به گونه ای در  دیبا یاماکن ورزشاز طرف دیگر، 

 بتوانند سطح شهر پراکنده باشند که عموم مردم

 Zohreh)داشته باشند یبه آن دسترس

Vandian et al, 2013  وEbrahimi, 

 نیاز مهم تر یکیدر حال حاضر،  .(2008

نامناسب  استقرار هادر شهرد جومشکالت مو

از  ارییاست به نحوی که بس یفضاهای ورزش

 ینمها  آن نداشتن به یافراد به علت دسترس

صورت مطلوب  به یهای ورزش از مکان توانند

و  زییر به برنامه مشکل نیو حل ا استفاده کنند

 یو سامان ده یابی مکان ةنیدر زم تیریمد

 (.Ghaderi, 2002)  دارد ازین یی ورزشفضاها

 نیاز ا نهیشیمنظور استفادة ب به، بنابراین

در دسترس بودن آن برای  زات،یامکانات و تجه

 ،اساس این بر است. ضروری جامعههمه اقشار 

تالش دارد رویکرد اصالح سرانه، تحقیق حاضر با 

از  فضاهای ورزشی مورد نیاز در هر منطقهتا 

بر اساس ساختار جمعیت  را گیالن استان

و نرخ خانوارها، ساختار جنسیتی  ی،اسشن

نماید بسیاری از شاخص های کاربری، مشخص 

ی رفع نیازها با توجه به و میزان سرانه مطلوب

مورد تحلیل و تفسیر قرار  این استانساکنین 

  د.ده

رویکرد اصالح سرانه، به مفهوم  ی دقیقبا نگاه

 یطهآن در ح توان به ضرورت استفاده از یم

ه برنامه ریزی و توسعه فضاهای یژو و بهورزش 

برد. یپورزشی 
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استان گیالن یکی از استان های مطرح در کشور 

ن ورزشکار در سطوح مختلف و از نظر نیروی جوا

ورزش در داشتن پتانسیل الزم در بخش توسعه 

زیرساخت های به کشور می باشد. بنابراین توجه 

به در بخش ورزش  ستاناین او کالبدی  یفیزیک

اجتناب امری  آناماکن و فضاهای ورزشی  هیژو

است. جای هیچ شکی نیست که این مهم  ناپذیر

و بررسی  ناختیبدون تحلیل ساختار جمعیت ش

همه جانبه در خصوص سرانه فضاهای ورزشی در 

این استان بر اساس تراکم جمعیت، نیروی 

جوان، ساختار جنسیتی، کاربری بخش خصوصی 

یل امکان پذیر قبن دولتی و مواردی از ای و

 ینهدف از ابه طور کلی از این رو،   اهد شد.نخو

 ینموجود در ا یسرانه ورزش یابیارز ،پژوهش

از نظر  یورزش یفضاها یعتوز یتوضع و تاناس

 تعیین و در نتیجهکاربری مختلف شاخص های 

ت برنامه ریزی توسعه ای سرانه مورد نیاز در جه

کرد ویر نیبر مب زشی استان گیالنفضاهای ور

درصدد آن  ین. عالوه برامی باشد اصالح سرانه

 یتاز وضع یاییجغراف های است تا با ارائه نقشه

 بر اساسو  یورزش یفضاها یشناس مکان

توسعه اماکن و  یاتیو عمل یینظامنامه اجرا

 های اطالعات و چارچوب ی،ورزش یفضاها

و دست  نیرامد یرو یشدر پ یمناسب ییاجرا

 ینا ریزی توسعه کشور دره امبرن اندرکاران

 مینه قرار دهد.ز

 روش شناسی پژوهش

و  تحلیلی است -روش تحقیق از نوع توصیفی

ای است. نمونه  انی و کتابخانهم آن میدروش انجا

ی ورزشی هامکانآماری این تحقیق شامل کلیه 

استان گیالن اعم از وزارت ورزش، دولتی و 

اده تفاسی توصیفی با هادادهاشد. بخصوصی می

دارک و اسناد موجود در ادارات تهیه شد و از م

ی مکانی با استفاده از دستگاه هادادههمچنین 

GPS ی گردید. اطالعات بدست آمده آورجمع

بررسی در محیط نرم افزار  و جهت تحلیل

ArcGIS 10.3  پایگاه اطالعاتی تشکیل گردید

 رزشی تهیه گردید.و نقشه های فضایی اماکن و

انه موردنیاز مورد تحلیل قرار سر اساسبر این 

از همچنین در بخش آمار استنباطی،  گرفت.

افزار نرم در  ینزم یو روش ک یخوشه ا یلتحل

 استفاده شد. اس اس یاس پ
روش پژوهش حاضر در چهار بخش  یبه طور کل

 :است ریبه شرح ز یکل

 استان یشناخت تیاطالعات جمع لیتحل( 2

ان ها، تعداد ترسشه تیجمع یبر مبنا النیگ

 .موجود یخانوار و مساحت اماکن ورزش

 یشهرستان ها یمساحت اماکن ورزش نییتب (2

  کیفکبه ت النیاستان گ

 یاماکن ورزش موجود محاسبه سرانه( 9

شاخص  کیبه تفک النیاستان گ یشهرستان ها

شهرستان ها با روش  یمختلف و طبقه بند یها

 (یخوشه ا لی)تحل یآمار یها

 =  سرانه                                   

 

بر  یاماکن ورزش ازیمحاسبه سرانه مورد ن (4

شهرستان  ایمربع بر متر 2.2 استانداردمبنای 

سرانه مورد نیاز و به منظور برآورد  استان یها

در راستای تحقق  اصالح سرانه موجوددر نتیجه 

 برنامه ریزی توسعه ای

اماکن  ییایرافغج شهو نق یمکان عیتوز نیی( تع0

 یشهرستان بر مبن کیبه تفک یورزش یو فضاها

GIS. 

د های موربدست آوردن سرانه برایبه طور کلی، 

تقسیم گردید. باید  مساحت بر جمعیتنیاز، 

 جمعیت

 مساحت
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ها بر حسب متر مربع توجه داشت که مساحت

بوده اما ارقام مربوط به سرانه برای دقت بیشتر 

 اند.اده شدهد یشمتر مربع نماواحد سانتی با

و در نظر  با توجه به پیشینة مبانی نظریسپس، 

در  متر مربع، 2/2مطلوب معادل  گرفتن سرانه

سرانة  برای محاسبه سرانه مورد نیاز،ه بعد، مرحل

مطلوب از سرانة موجود در هر قسمت کسر 

 .گردید

تان با توجه به جمعیت هر شهرس در نهایت،

انه مورد سرن وا)با عنن مساحت مورد نیاز میزا

ه و رسیدن به سرانة برای اصالح سراننیاز ( 

های های مختلف شهرستانمطلوب در بخش 

 .اسبه گردیداستان گیالن مح

های پنجم و ششم با توجه به برنامههمچنین 

نسبت  های مختلفتوسعه میزان و نقش سازمان

 وزارت – 20خصوصی: % -90)دولتی: %های 

با  کاربریع نودر ( و همچنین 00ورزش: %

( برای 90سرپوشیده: % -10)روباز: % نسبت

 محاسبه گردیداصالح سرانة فضاهای ورزشی 

 یافته های پژوهش
پس از محاسبه سرانه مورد  نتایج پژوهش حاضر

در قالب جداول  ،و سرانه مورد نیاز نهایی نظر

به تفکیک تحلیل سرانه مورد نظر به مشخص 

  زیر می باشد.شرح 

 

 یک شهرستانل سرانة فضاهای ورزشی استان گیالن به تفکلیتح. 1جدول 

 *سرانه فضاهای ورزشی  شهرستان

 )متر مربع(
 **سرانه موردنیاز یاخوشهتحلیل 

 )متر مربع(

 99333 2 9309 املش

 39149 2 0220 انزلیبندر 

 22922 2 4892 آستارا

 89144 2 0293 اشرفیه آستانه

 498939 2 9244 رشت

 21212 2 9240 هررضوانش

 21329 2 0068 رودبار

 119124 2 4929 رودسر

 92441 2 4243 سیاهکل

 93982 2 2816 شفت

 84223 2 0122 راسصومعه

 181299 2 9466 طوالش

 41211 2 9212 فومن

 192232 2 9001 الهیجان

 32211 2 0204 لنگرود

 22214 9 2024 ماسال

و  2  ولجددر  شدهمشاهدهعات براساس اطال

سرانه ز، به روش کی مین یاخوشهانجام تحلیل 

های شهرستاندر فضاهای ورزشی به ترتیب 

بهترین در رانزلی ر و بند، رودباسراصومعه
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رشت، شفت و  هایشهرستاندر وضعیت و 

. قرار دارندبدترین وضعیت در استان در ماسال 

و مة پنجم توسعه برنا اندازچشمبراساس  ،عالوهبه

متر مربع به عنوان سرانه  2.2سرانة ص شاخ

جهت  رزشی برای هر ایرانیماکن وطلوب ام

در هرستان سرانه مورد نیاز برای هر ش محاسبه

تحلیل اهداف  منظوربهشد و نتایج  نظر گرفته

مورد بررسی  هایشهرستان یهاسرانهاصالح 

بسیار کمبود  دهندهنشان هاافتهیقرار گرفت. 

سرانه موجود اماکن ه ینباالی استان در زم

االی سرانه استان با رزشی و فاصله بسیار بو

 .باشدمیاستاندار سرانه کشوری 

 گیالن به تفکیک جنسیتاستان  هایشهرستانورزشی  سرانة فضاهای لیلتح .2جدول 

 شهرستان
سرانة 

 (2m)مردان

تحلیل 

 یاخوشه

 سرانه مورد

 (2m)ننیاز مردا 

سرانة 

 (2m)زنان

تحلیل 

 یاشهخو

 ازیموردنسرانه 

 (2m) زنان

 3119 2 1824 3128 2 1181 لشام

 11998 2 20432 11118 2 20401 بندر انزلی

 11392 2 3629 11932 2 3120 اراآست

 3288 2 20220 4322 2 20990 آستانه

 289229 2 6280 289112 2 6230 رشت

 13991 2 6419 13291 2 6488 رضوانشهر

 9849 2 22002 9911 2 22219 رودبار

 29898 2 8644 29818 2 8641 رودسر

 4991 2 8914 4399 2 8226 سیاهکل

 18123 2 0192 12422 2 0119 شفت

 9992 2 22469 9484 2 22982 سراصومعه

 21318 2 6812 93829 2 6330 طوالش

 22188 2 6941 22199 2 6993 فومن

 92242 2 6318 91222 2 1043 الهیجان

 11234 2 20903 11832 2 20480 لنگرود

 29292 9 9096 29811 9 9020 لماسا

 یسرانه فضاها دهدیمنشان  2جدول  اطالعات

 هایشهرستاندر  بیبه ترت هاخانم یبرا یورزش

 تیوضع نیبهتر ،ی، رودبار و بندر انزلسراصومعه

 رشت، شفت و ماسال، هایشهرستانو در 

. باشدمیا را در استان دار تیوضع نیبدتر

مربوط  یورزش یااهفض در مورد سرانه نیهمچن

الش، ت هایشهرستان بیبه ترت ان،یبه آقا

و  تیوضع نیهترر، بابو رود سراصومعه

 نیشفت و ماسال، بدتر، رشت هایشهرستان

به  ن،ی. همچنباشندیمرا در استان دارا  تیوضع

شهرستان،  26 یمو در تما تیجنس کیتفک

 برحسب ازیموردنسرانه ، نهرااصالح س منظوربه

 .است شدهمحاسبهمربع  ترم 2.2شاخص 

 گیالن به تفکیک نوع کاربری استان یاهسرانة فضاهای ورزشی شهرستانتحلیل . 9جدول 
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 شهرستان

سرانة 

سرپوشیده 

(2m) 

تحلیل 

 یاخوشه

سرانه 

 (2m)ازیموردن

سرانة 

 (2m)روباز

یل تحل

 یاخوشه

سرانه 

 (2m)ازیموردن

 23911 2 2623 2228 2 2289 املش

 93194 2 2233 11212 2 2611 تفش

 99222 9 0 12192 2 2024 ماسال

 29921 2 9239 19921 9 306 سیاهکل

 93122 2 9220 19829 2 2948 رودبار

 99892 2 2293 14422 9 2202 رضوانشهر

 21848 2 9460 13989 2 2202 سراصومعه

 92988 2 9901 21881 2 2024 آستارا

 22229 2 2600 21189 2 2021 فومن

 82229 2 9219 29911 2 0002 انزلیبندر 

 89932 2 9289 22124 2 2022 لنگرود

 92222 2 4281 91412 9 302 آستانه

 119899 2 2208 91321 2 2238 الهیجان

 82229 2 9411 99292 9 846 رودسر

 121819 2 2994 29219 9 2299 طوالش

 292312 2 2640 213821 2 2004 رشت

از آن است که  ی، حاک9العات جدول و اط ارقام

در استان به  یورزش یدر بحث سرانه فضاها

رودسر و  ه،یآستانه اشرف هایشهرستان بیتتر

 هایشهرستانو  تیوضع نیبهتر سراصومعه

را در  تیوضع نیاملش، شفت و ماسال بدتر

 هانسر نهی. بعالوه در زمباشندیمان دارا است

ر زارت ورزش دمربوط به و یورزش یفضاها

، سراصومعه هایشهرستان بیاستان به ترت

مطلوب و  تیو رودبار وضع هیآستانه اشرف

 تیرضوانشهر، رشت و ماسال وضع هایشهرستان

 نی. همچنباشندیمرا در استان دارا  ینامطلوب

 ازیموردنمساحت  سرانه،رویکرد اصالح  منظوربه

مترمربع به  برحسب ازینردمودر قالب سرانه 

بر اساس  که برآورد شدند هاشهرستان کیفکت

 90 به 10نسبت  نیپنجم و ششم توسعه ا ةبرنام

در نظر گرفته  برای فضاهای روباز به سرپوشیده

در  ازیموردنو در محاسبه سرانه  شده است

 یده است.لحاظ گرد هانسبتپژوهش حاضر این 

 استان گیالن به تفکیک نوع مالکیتهای انشی شهرسترزو سرانة فضاهای تحلیل. 9جدول 

 شهرستان

سرانة 

وزارت 

 ورزش
2m 

تحلیل 

اخوشه

 ی

 سرانه

 ازیندمور

(2m) 

سرانة 

 خصوصی

 
2m 

تحلیل 

اخوشه

 ی

سرانه 

 ازیموردن

(2m) 

سرانة 

 دولتی

 
2m 

تحلیل 

اخوشه

 ی

 سرانه مورد

 نیاز

(2m) 

 12249 9 499 2232 2 489 12399 2 9008 املش
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 99981 2 2019 12119 2 120 92233 2 9492 انزلیبندر 

 92441 2 031 393 2 2309 99942 2 2992 آستارا

 92822 9 246 18281 9 210 19422 2 4128 آستانه

 911882 2 2001 111999 2 646 992249 9 2442 رشت

 22399 2 326 11428 9 246 28911 9 2018 رضوانشهر

 28423 2 2262 19922 9 211 14221 2 4090 رودبار

 28212 9 923 22239 3 84 91223 2 9320 رودسر

 14991 9 238 4129 9 64 11931 2 9188 سیاهکل

 21249 9 275 4142 9 903 21112 2 2239 شفت

 98212 9 402 21921 9 39 3839 1 0221 سراصومعه

 29222 2 2021 99122 9 202 89941 2 2288 طوالش

 98114 9 213 12222 9 98 24114 2 2304 فومن

 22222 2 880 28124 9 280 23212 2 2442 الهیجان

 92398 2 869 18299 2 010 91923 2 9166 لنگرود

 21299 9 261 8299 9 961 22991 9 380 ماسال

آن است که در  انگریجدول باال نما اطالعات

 یورزش یسرانه فضاها نهیدر زم ن،الیاستان گ

 هایتانرسشه بیزش به ترتورت مربوط به وزار

 نیو رودبار بهتر هی، آستانه اشرفسراصومعه

و  رضوانشهر، رشت هایشهرستانو  تیوضع

را در استان دارا  تیوضع نیماسال بدتر

نمود که در رابطه با  انیب دیبا ضمناً. باشندیم

در استان به  یخصوص یورزش یسرانه فضاها

 رشت و یلنزآستارا، بندر ا هایشهرستان بیترت

رودسر،  هایشهرستانو  تیوضع نیبهتر

را در استان  تیوضع نیو فومن بدتر اهکلیس

 یدر مورد سرانه فضاها ن،ین. همچباشندیمدارا 

 بیدر استان، به ترت یدولت یورزش

در  و رشت یانزلرودبار، بندر هایشهرستان

 ه،یاشرف ةآستان هایشهرستانو  تیوضع نیبهتر

 ر دارند.قرا تیوضع نیردتب فومن و ماسال در
استناد به برنامه به  ازیموردنهمچنین سرانه 

 ،%20پنجم و ششم توسعه سهم بخش خصوصی 

و سهم وزارت ورزش  %90سهم بخش دولتی 

 محاسبه گردید. 00%
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 نود استان گیالموقعیت و پراکندگی کلی اماکن ورزشی موج .1 شکل

از  شدهیلتحلبراساس اطالعات  2 شکلدر 

اماکن  یو پراکندگ یتوقعم،  GISافزارنرم

 شده دادهیالن نشان موجود استان گ یورزش

وضعیت اماکن و  هدهندنشاناست. این نقشه 

فضاهای ورزشی استان به تفکیک شهرستان بر 

. بر طبق باشدمیاساس جمعیت این مناطق 

شی رزو ، سرانه فضاهای GISافزارنرمخروجی 

 نقشه مکانی و فضایی مشخص و صورتبهاستان 

 قابل بررسی است.  

 یریگجهینتبحث و  

نتایج حاصل از پژوهش بر اساس  ،در این قسمت

در دو انجام شده )موجود در جداول(  محاسبات

مورد  ،و سرانه مورد نیاز برآورد شده بخش سرانه

 بررسی قرار گرفته است.

 و اماکن سرانه فضاهابه طور کلی باید بیان نمود 

 تعریف شده استانداردهای با ورزشی استان

 ورزشی در واقع، سرانة ندارند کامل تطابق

 شیزور سرانة از کمتر نیز مناطق استان

است. نتایج این پژوهش با یافته های  استاندارد

 Noroozi Seyed Hosseini etتتحقیقا

al, 2012 ،Rabbani Kia et al., 2015  و

Zohreh Vandian et al, 2013  همخوانی

به طور کلی، تحلیل یافته های پژوهش در دارد. 

در بحث شهرستان استان گیالن نشان داد  26

 یشهرستان ها یببه ترت یورزش یسرانه فضاها

 یتوضع ینبهتر یا، رودبار و بندر انزلرصومعه س

 ین، شفت و ماسال بدتررشت یو شهرستان ها

 همچنین، با. باشندی را در استان دارا م یتوضع

نشان داده شد از  یخوشه ا یلاستفاده از تحل

 یالن،در استان گ یورزش ینظر سرانه فضاها

(، هشت %44) خوب یتهفت شهرستان در وضع

 یک( و %00) طمتوس یتشهرستان در وضع

 ید( قرار دارند. با%6بد ) یتشهرستان در وضع

با  یسهو در مقا یط نسبیشرا ینتوجه شود که ا

 و  نمی تواند نشان می باشد ها شهرستان یرسا

استان باشد.  نیخوب سرانه ا تیدهنده وضع
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برابر با  النیسرانه کل موجود در استان گ

 به نیباشد بنابرا یمربع م متر یسانت 64318

هر شهرستان حدودا  یسرانه برا ن،یانگیطور م

 0.4 بایمتر مربع )تقر یتسان 4062.220

( است و بر اساس هر شهرستان یبرا رمربعمت

عدد نشان  نیمتر مربع، ا 2.2سرانه مطلوب 

سرانه استان با تراز مطلوب  اریدهنده فاصله بس

استان از نظر سرانه  تیوضع بنابراین،سرانه است. 

سرانه  ازیبه رفع ن ازیسب بوده و نانامن دموجو

اصالح  رویکرد یها لیبر اساس تحل یورزش

صد از سهم در 9.0 النینه دارد. استان گسرا

گرفته است و از  اریکل کشور را در اخت تیجمع

استان پرتراکم کشور  نیسوم 280.2با  ،یطرف

تراکم  نیا ن،یبعد از تهران و البرز است. بنابرا

استان  نیا که شود یز آن مامانع  تیجمع یباال

 نیساکن یزشسرانه ور ازین یبتواند پاسخگو

  د.   باش اطقمن

ا و انزلی و سایر شهرستان های صومعه سر

شهرستان هایی که در تحلیل خوشه ای سرانه 

بهتری نسبت به سایر مناطق دارند از نظر 

مساحت اماکن ورزشی در سطح مطلوبی قرار 

با جمعیت نسبتاً  یدارند و از طرفی جز شهرها

 نمتوسطی نسبت به سایر شهرستان های استا

حد مطلوبی رانه آنها در هستند و در نتیجه س

با به سایر مناطق قرار گرفته است ولی  نسبت

وجود آنکه شهرستان رشت بیش ترین میزان 

اماکن و مساحت فضاهای ورزشی موجود و در 

دست ساخت را در استان گیالن داراست اما به 

ل نرخ باالی جمعیت متمرکز در این یدل

نسبت به سایر مناطق  سرانه مطلوبی شهرستان،

سایر شهرستان انه سراین مسئله در مورد  .ندارد

ها که در تحلیل خوشه ای پایین تر از بقیه 

شهرستان ها قرار گرفته اند نیز صادق است. 

درواقع، وضعیت سرانه اماکن ورزشی نه تنها در 

ه در بسیاری از شهرستان ککالن شهر رشت بل

ش و الهیجان های پرجمعیت این استان نظیر تال

ورزشی  این میزان فضای ب نمی باشد ونیز مطلو

پاسخگوی ساکنین این شهرستان ها نبوده و در 

این مناطق کمبودهای بسیاری در جهت تامین 

فضای های ورزشی برای رفع نیازهای ساکنین 

 آن وجود دارد. 

ان نمود بر اساس یافته ها، وهمچنین باید عن

ار، انزلی، شهرستان های صومعه سرا، رودب

های  ستارا و رودسر در تمامی شاخصلنگرود، آ

خانم سرانه فضاهای ورزشی از جمله سرانه کلی، 

یان، روباز و سرپوشیده، سرانه هر خانوار آقاو ها 

و همچنین نسبتاً سرانه مربوط به وزارت ورزش، 

دارای اولویت و وضعیت  بخش خصوصی و دولتی

ان های سرانه باالتری نسبت به سایر شهرست

ه ین درحالی است که وضعیت سراناستان بودند ا

اماکن ورزشی نه تنها در کالن شهر رشت بلکه 

در بسیاری از شهرستان های شاخص این استان 

نظیر تالش و الهیجان که به ترتیب اولویت اول 

در استان دارا  اتا سوم از لحاظ تراکم جمعیتی ر

 هستند و جزء شهرهای پرجمعیت استان هستند

به  واقع این شهرستان هامطلوب نمی باشد. در 

به طور کامل و صد در صدی جمعیت باال  دلیل

نمی توانند نیازهای سرانه ورزشی ساکنین خود 

را پوشش دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این 

 ناست که شهرستان تالش به عنوان وسیع تری

شهرستان استان و شهرستان های رشت، فومن، 

شت شهر و شفت به ترتیب هسیاهکل، رضوان

ر مساحت کاربری شهرستان برتر استان از نظ

است که علی  مسئله نشان دهنده آنهستند این 

رغم مساحت باالی این شهرستان ها، آمایش 

فضاهای ورزشی در این شهرستان های دارای 
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مناسب نمی باشد.  مساحت اراضی وسیع، چندان

کلی به عبارت دیگر، نه تنها از لحاظ سرانه 

که از نظر سرانه ورزشی برای فضاهای ورزشی، بل

زنان و مردان و همچنین سرانه ورزشی 

سرپوشیده و روباز  جایگاه متوسط و در حد 

میانگین را در استان گیالن دارا هستند. این 

ری امسئله نه تنها در استان گیالن بلکه در بسی

از استان های شاخص در کشور مطرح است 

ن ری از پژوهش ها بر ایچنان که در بسیا

ز سرانه مطلوب موضوع تاکید می شود که هنو

فضاهای ورزشی در کشور نسبت به میزان 

استاندار آن تحقق نیافته است و همین امر باعث 

ضرورت برنامه ریزی توسعه ای و توجه بیش تر 

های آمایش و توسعه ای  هدر این زمینه در برنام

 در کشور گردیده است. 

 

در استان  ورزشیسرانه فضاها و اماکن متاسفانه 

بسیاری از مناطق و استان های  گیالن همانند

کشور با میزان سرانه ورزشی استاندارد فاصله 

بسیار دارد. با توجه به اینکه استان گیالن از نظر 

ضی اشرایط اقلیمی، وضعیت منابع طبیعی و ار

کاربری از موقعیت مطلوبی برخوردار می باشد و 

ح کشور از یکی از استان های مطرهمچنین 

نیروی جوان و به یژه لحاظ جمعیت باالی 

استعدادهای برتر در رشته های مختلف ورزشی 

می باشد بر این اساس، توجه به فضاهای ورزشی 

و لزوم مدیریت و آمایش این فضاها بر اساس 

ی مانند تراکم جمعیت و رشاخص های کارب

یار ضروری سرانه مورد نیاز در این استان بس

 .است

)سرانه های تحقیق بر اساس یافته، نهمچنی

مورد نیاز در جداول باال( می توان دریافت برای 

مترمربعی اماکن  2/2رسیدن به سرانة مطلوب 

شهرستان های استان  ورزشی در وضعیت فعلی

لذا  د نیاز دارند.یبه چه مقدار فضای ورزشی جد

اساس  توان بر یدر جهت برنامه توسعه کشور م

ه اقدام ب از،یود سرانه مورد نکمب ییبا شناسا

بودجه الزم در جهت  صیو تخص یزیبرنامه ر

بر اساس سرانه استاندارد  یورزش یفضاها نیتام

 یورزش یفضاها یکاربر جه،یاقدام نمود و در نت

مورد توجه  نآ نیمناطق و ساکن ازیبر اساس ن

 یامر امکان بهره بردار نیو ا ردیگ یم رقرا

را  یاماکن ورزش نیا یها تیاز ظرف یداکثرح

موثر در جهت توسعه  یآورد و گام یفراهم م

احاد جامعه در جهت  یبدن یها تیورزش و فعال

 یم فایکشور ا یتوسعه ا یزیبرنامه ر یاعتال

 هنتایج حاصل از محاسبه سرانبراین اساس،  کند.

در تمامی شهرستان های  مورد نیاز نشان داد

فضاهای  ود بسیار باالی سرانهاستان با کمب

هرستان های پر جمعیت ش ورزشی مواجهیم اما

، تالش و الهیجان به ترتیب به مانند رشت

مساحت بیش تری برای اصالح سرانه نیاز دارند 

نسبت و کمبود سرانه فضاهای ورزشی در آن ها 

کم جمعیت، بیش تر است.  شهرستان های به

التری نسبت به بنابراین نیاز به جبران مساحت با

هرستان در واقع ش ناطق استان دارند.بقیه م

هایی مانند املش، سیاهکل و شفت که جز 

شهرستان های کم جمعیت استان هستند 

مساحت بسیار کم تری برای جبران سرانه مورد 

 نیاز خود الزم دارند.

از تحلیل خوشه ای نشان  ههمچنین، با استفاد

خصوصی زشی داده شد از نظر سرانة فضاهای ور

یالن یک شهرستان در وضعیت گ در استان

(، چهار شهرستان در وضعیت %6لوب )مط

( و یازده شهرستان در وضعیت %20متوسط )

( قرار دارند.%63نامطلوب )
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بعالوه، از نظر سرانة فضاهای ورزشی دولتی در  

هرستان در وضعیت مطلوب شاستان گیالن چهار 

وسط (، چهار شهرستان در وضعیت مت20%)

تان در وضعیت نامطلوب ( و هشت شهرس20%)

قرار دارند. همچنین، از نظر سرانة ( 00%)

در استان گیالن  وزارت ورزشفضاهای ورزشی 

(، نه %98شش شهرستان در وضعیت مطلوب )

( و یک %06شهرستان در وضعیت متوسط )

( قرار دارند.  %6یت نامطلوب )عشهرستان در وض

سرانه فضاهای  بر اساس یافته های تحقیق،

 در بخش خصوصی، دولتی و وزارتورزشی 

ورزش متنوع است. با توجه به متفاوت بودن 

منابع و توزیع متغیر آن ها در سه بخش فوق، 

سرانه های فضاهای ورزشی تخصیص یافته در 

شد. اما ااین بخش ها می تواند متغیر و متفاوت ب

بر اساس یافته های تحقیق، هم در بخش 

رانه لتی،  بهترین وضعیت سخصوصی و دو

شهرستان های رشت فضاهای ورزشی مربوط به 

و بندر انزلی است و همچنین شهرستان آستارا 

وضعیت مناسبی را در شهرستان های استان 

داراست. در این زمینه می توان گفت با توجه به 

ورزش این امر قابل پیش  تاهداف متفاوت وزار

رت ورزش با بینی است که وضعیت سرانه در وزا

د و دولتی در شهرستان های مور بخش خصوصی

 هدف این وزارت خانه متفاوت گردیده است.

 یفضاها وضعیت سرانه و اماکنهمچنین، 

نسبت به دو بخش  یوزارت ورزش یورزش

ها  یافته ینباالتر بود. ا یاربس یو دولت یخصوص

است که در اکثر شهرستان  ینن دهنده اانش

د رزش بر اساس اهداف خواستان، وزارت و یها

 یورزش یادر جهت توسعه و گسترش فضاه

 یبهتر یاربخش ها عملکرد بس یرنسبت به سا

  یورزش یها یرساختز یجادداشته و توانسته با ا

و ورزش  یبدن یتفعال یتر، در جهت اعتال یشب

از  یارموثرتریبس یها اقشار جامعه گام یندر ب

 ینهزم ینکشور در ا یبخش ها  و نهاد ها یرسا

نجم و ششم الوه، با استناد به برنامه پبر دارد. بع

، سهم بخش %20 یتوسعه سهم بخش خصوص

 ةاز توسع %00 شو سهم وزارت ورز %90 یدولت

 یاستدالل و برا ین. با اباشدیم یورزش یفضاها

الکان بخش م یمترمربع 2/2به سرانه  یدنرس

خود  یآت یهادر برنامه یستبا یمختلف م یها

 یزانم یالنستان گمختلف ا یهاشهرستان در

جداول  یج)بر اساس نتا یورزش یاکمبود فضاه

 .یندفوق(  را جبران نما

روباز در اکثر  یورزش یفضاها ةنظر سران از

قرار  یمشابه یتاستان در وضع یشهرستان ها

ت گرفته در استان، رصو یلدارند. بر اساس تحل

مطلوب و متوسط  یتشهرستان در وضع 20

نامطلوب  یتوضع شهرستان در یک( و 33%)

نسبت به هم قرار دارند.  یمتوازن طی( در شرا6%)

 یورزش یفضاها ةاز نظر سران ین،همچن

شهرستان در  20 یالندر استان گ یدهسرپوش

( و پنج %61.0مطلوب و متوسط ) یتوضع

( قرار %92.0نامطلوب ) یتشهرستان در وضع

و در  ینسب طیشرا ینتوجه شود که ا یددارند. با

و  باشدیاستان م یهاشهرستان یرا ساب یسهمقا

 ینو روباز در ا یدهسرانه سرپوش یزانهنوز م

فاصله  یبا شاخص استاندارد سرانه کشور قمناط

ها نشان دادند در  یافته یندارد. همچن یاربس

ه جز سه شهرستان بشهرستان ها،  ینا یتمام

 یسرانه فضاها یزانشفت، املش و ماسال، م

 یدهسرپوش یورزش یاز فضاهاروباز باالتر  یورزش

 یروباز حاک ید. باالتر بودن سرانه اماکن ورزشبو

 یالناستان گ یورزش یبرنامه ها ناسباز روند م

 یدارتوسعه پا یدر جهت گسترش برنامه ها
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 یباال یمیلاق یلکشور است. با توجه به پتانس

 یسبز و اراض یفضاها ینهدر زم یالناستان گ

 ی،اینورزش یفضاها یکاربر یسب برامنا

است که دست اندرکاران  معنی ینموضوع بد

که از فضاها و  دبیشتر بر این امر تأکید داشته ان

حداکثر  یالن،موجود در استان گ یعیمنابع طب

 یندر ا ینهمطلوب و به یاستفاده را برده و کاربر

 یداشته باشند. بعالوه نسبت فضاها ینهزم

ان، به روباز در هر شهرست یدهسرپوش یورزش

و  باشدین منطقه ممنطقه مختص هما یااستان 

 ایی،آب و هو یطمانند شرا یبه عوامل متعدد

وابسته  یرهجنس خاک و غ یک،ژئوپولوت یتموقع

پنجم و ششم توسعه  ةاست. اما بر اساس برنام

روباز به  یفضاها یبرا 90به  10نسبت  ینا

 ینبا ا در نظر گرفته شده است. یدهسرپوش

در  و روباز یدةسرپوش یورد فضاهااستدالل در م

روباز و  یورزش یمقدار فضاها یالن،استان گ

 2/2 ةسران یجادا یبرا یازن مورد یدهسرپوش

استان به صورت  یدر شهرستان ها یمتر

 نشان داده شد. یمتفاوت

اصالح سرانه در  یکردرد روودر م یطور کل به

کمبود  یزانم نمود که یانب یدپژوهش حاضر با

قط شهرستان ف یکدر  یورزش یضاهامساحت ف

بلکه  یستآن شهر وابسته ن ةسران یتبه وضع

 یرگذاریشاخص تاث یزآن شهرستان ن یتجمع

که جبران کمبود سرانه در  یمعن یناست. به ا

-کم یشهرها بهنسبت  یتپرجمع یشهرها

تر و به ساخت  یچیدهبه مراتب پ یتعجم

ر خواهد داشت. د یازن ریشتبا مساحت ب ییفضاها

طور مثال شهرستان توان گفت به  یم ینهزم ینا

شهرستان ها  یربا سا یسهصومعه سرا در مقا

دارد اما با توجه به  یسرانه نسبتاً بهتر یتوضع

 یشب یتسرانه استاندارد و بر اساس تراکم جمع

با شهرستان املش دارد  یسهر مقادکه مثال  یتر

ن کند. درواقع، جبرا یتر یشمساحت ب یدبا

هر چه تراکم  رابطه معکوس با سرانه دارد. تراکم

افراد نسبت به آن  یشود سهم برخوردار یشترب

با  ی. شهرهایابد یکاهش م یمقدار واقع

در بر  یتر یشب یتجمع یعتامساحت باالتر، طب

دارا بوده  یشتریانه برکمبود س یجهنت ردارند و د

اصالح  یبرا یتر یشبه مساحت ب ینو بنابرا

ارد. د یازبه سرانه مطلوب مورد ن یدنسرانه و رس

 یتتراکم جمع یمانند شهرستان رشت که دارا

جبران  یبرا یتر یشمساحت ب یجهباالتر و در نت

در  یدبا یگر،سرانه مطلوب دارد. به عبارت د

 یندر ا یورزش یفضاها انهجهت اصالح سر

استاندارد  یشدن به شاخص ها یکو نزد ینهزم

الزم و  یرتدابکشور،  یورزش یفضاها سرانه

 یشه و اصالح سرانه را در پتوسع یکردهارو

 گرفت.

در قسمت سرانه  یقتحق یها یافتهبراساس 

 یزنان و مردان در شهرستان ها یموجود برا

 یقابل توجه یها یکمبودها و کاست یزاستان ن

از  یفرض که در ساعات ینشود. با ا یم مشاهده

ن شهرستان به مردا یرزشو یفضاها یروز تمام

 ةبه سران یدنرس یاختصاص داده شود و برا

 یبرا یمترمربع 2/2 لآ یدها یورزش یفضاها

استان )بر  یشهرستان ها ی،فعل یطدر شرا یانآقا

 یورزش یاساس ارقام جداول فوق( کمبود فضا

از روز  یدر ساعات ینکها با فرض یندارند. همچن

زنان شهرستان به  یورزش یفضاها یتمام

 ةبه سران یدنرس یو برا اختصاص داده شود

 ایبر یمترمربع 2/2آل  یدها یورزش یافضاه

 یشهرستان کمبود فضا ی،فعل یطها در شراخانم

حاصل  یجو نتا هایافتهدارند. با توجه به  یورزش

مناطق  یابیتسد یکه برا یافتدر توانیاز آنها م
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-کم یآل، تمرکز بر شهرستان ها یدها ةبه سران

 ترآسان تر و زودبازده یه حلتواند را یتر میتجع

کمبودها  یناز ا یکه سهم بزرگ یباشد. در صورت

 باشدیم تریتپرجمع یهامربوط به شهرستان

 یتر یشو زمان ب یزیبرنامه ر یندهایکه فرا

 ا توجه بهب  .است یازمندجبران سرانه ن یبرا

سهم قابل توجه اماکن و فضاهای ورزشی در 

ی و ورزش، نقش اهداف کالن تربیت بدنتحقق 

صحیح سرانه در ایجاد روندهای  تعیین و تحلیل

مثبت و صحیح در رویکردهای برنامه ریزی، 

سازماندهی، و توسعة اماکن ورزشی به ویژه در 

 ,Salimi) یراستمحیط های شهری انکار ناپذ

مچنین نبود پیشینة علمی، معتبر و ه( و 2017

انند م یه، انجام مطالعاتشایان توجه در این حیط

اصالح  یکردرو ینهزم در یتحقیق حاضر با بررس

سرانه و بر اساس بکارگیری سیستم اطالعات 

در تعیین  یتواند نقش قابل توجه یجغرافیایی م

سرانة اماکن و فضاهای ورزشی  ینهو تحلیل به

که بر اساس  دادندها نشان  هتیافکند.  یفاا

 یورزش یه فضاها، سران GISنرم افزار  یخروج

مشخص و  ییو فضا ین به صورت نقشه مکاناستا

در  یافته ینهستند. در واقع، ا  یقابل  بررس

اطالعات  یستمموثر بودن استفاده از س ینهزم

 ,Ebrahimi یقتحق یج( با نتاGIS)یاییجغراف

و  اماکن  یمکان یللتحت عنوان تح 2008

 یستمسفضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از 

دارد به عبارت  یخوانهم یاییاطالعات جغراف

ابزار  ینبهتر یاییاطالعات جغراف یستمس یگر،د

 یارهایبا توجه به مع یاماکن ورزش یبررس یبرا

 باشد. یشده م یینتع

دقت و  یشابزار باعث افزا یناستفاده از ا بعالوه،

 Pour) شودیدر انجام کار م یشترب سرعت

Mohammadi et al, 2011.)ی،به طور کل 

 تمیساستفاده از س ینهدر زم یققتح ینا یجنتا

 یقاتبا تحق GIS یاییاطالعات جغراف
Noroozi Seyed Hosseini et al, 2012 

 ،Rabbani Kia et al., 2015  وZohreh 

Vandian et al, 2013  یمطابقت و همخوان 

کارآمد  تیریدارد. امروزه ثابت شده  که مد

 شهری بدون استفاده از اطالعات به روز در مورد

شد و توسعه ردر  آن ییراتاربری ها و روند تغک

 یانم ین. در ایستن یعمل یرهغ کالبد شهری و

به عنوان ابزار  GIS یاییاطالعات جغراف یستمس

شهری  والنمسئ یریگ یماز تصم یبانیمهم پشت

امر سبب رشد  ینمورد توجه قرار گرفته که ا

 Rabbaniترده کاربری های آن شده است )سگ

Kia et al., 2015.) 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was development planing of sports 

Infrastructures in Guilan province based on the per capita reform approach. 

Methodology: The research method was descriptive-analytic. The statistical 

sample of this research included all sports Infrastructures in Guilan province. 

Descriptive data was collected using records and documents in offices and 

location data was collected using a GPS device. In inferential statistics, cluster 

analysis and K-Mean method were used in SPSS software. 

Results: In terms of per capita sport spaces in Guilan province, seven cities 

were in good condition (44%), eight cities were in moderate (50%) and one in 

bad (6%). In general, in per capita of sport Infrastructures, Gilan province, like 

other provinces of the country, faced very high deficits and had a significant 

difference with the standard per capita standard of the country. 
Conclusion: Infrastructures and sports places in the province of Gilan did not 

conform to the defined standards. Although the relative per capita of some 

regions was better than others. But sport capitation of all areas in Guilan 

province was less than the standard sport capitation. As a result, with approach 

of reformation the per capita such as this study, an effective step to address 

these shortcomings, and in particular the development planing of the country, 

could be taken. 
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