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 و ادراکی شناختی، عاطفی، رشد براي را مناسبی هايفرصت ورزشی اماکن
 اماکن این که درصورتی اما ؛کنندمی ایجاد جامعه مختلف هايگروه اجتماعی

 مورد توانندنمی زیاد، هزینه بر عالوه شوند، احداث یابیمکان اصول به توجه بدون
 مکانی وضعیت بررسی به حاضر تحقیق در اساس این بر گیرند. قرار مردم توجه

 دو به هاداده گردآوري ابزارهاي .است شده پرداخته برتري لیگ يهاورزشگاه
 ساخته محقق نامهپرسش و مصاحبه و (مشاهده شامل میدانی ابزارهاي دسته،

 آلفاي روش با آن پایایی و نظرصاحب استادان از تن چند توسط آن روایی که بود،
 ,ARCGIS 10.2, SPSS 22( شامل افزارينرم و شد) تأیید درصد91 کرونباخ،

google earth( .اطالعات سیستم اساس بر هاداده تحلیل و تجزیه بودند 
 برتري لیگ ورزشگاه 12 آماري جامعه است. گرفته انجام )GIS( جغرافیاي

 .گیرندمی قرار ارزیابی مورد طبیعی و انسانی معیارهاي نظر از که هستند
 حاشیه جمعیتی تراکم توسعه، امکان دسترسی، وضعیت شامل انسانی معیارهاي
 شناسی،ینزم وضعیت شامل طبیعی معیارهاي و است رفاهی وضعیت و ورزشگاه
 نتایج باشد.یم هاورزشگاه حاشیه ژئومورفولوژیکی وضعیت و اقلیمی وضعیت
 معیارهاي نظر از برتر لیگ هايورزشگاه که است این بیانگر هاارزیابی از حاصل

 و طبیعی معیارهاي نظر از و دارند زیادي هايتفاوت حاضر تحقیق در نظر مورد
 این بیانگر انسانی معیارهاي از حاصل نتایج نیستند. همسانی تناسب داراي انسانی
 حاشیه در مکاناَ ۀتوسع مکانا آسان، دسترسی دلیل به آزادي ورزشگاه که است

 سایر به نسبت بهتر رفاهی و یتفریح امکانات وجود ینهمچن و ورزشگاه
 ورزشگاه طبیعی معیارهاي نظر از همچنین است. بیشتر امتیازي داري هاورزشگاه

 ژئومورفولوژیکی شرایط و اقلیمی شناسی،زمین وضعیت علت به مشهد ثامن
  است. امتیاز باالترین داراي توسعه جهت مناسب

 

  هاواژهکلید 
 .GIS برتر، لیگ یابی،مکان ورزشگاه،

Sport facilities and opportunities for emotional development, 
cognitive, perceptual and social groups of the society. But if 
these places were built without regard to principles of 
positioning, in addition to high costs cannot be considered 
people. On the basis of this study has been the place Premier 
League stadiums. Data gathering tools were divided into two 
groups of field instruments questionnaire(It was a researcher-
made one whose validity was confirmed by some of the 
professors and its reliability was confirmed by Cornbrash’s 
alpha method (91%), View and interview) And software 
included (ARCGIS 10.2, SPSS 22, Google earth).. Data 
analysis is based on Geographic Information System (GIS). 
The population of the 12 Premier League stadiums that are 
evaluated in terms of human and natural factors. Human 
criteria including Access, development, population density 
sidelines of the stadium and the welfare status of criteria 
including geology, climate and geomorphology of the 
stadium is marginal. The results of the assessment indicate 
that the Premier League stadiums have many differences in 
terms of the criteria used in this study and in terms of natural 
and human criteria do not match fit. The results show that the 
human criteria Azadi Stadium for easy access, the possibility 
of the development of the stadium as well as on the margins 
are better than other stadiums, amusement and recreation 
facilities have more points. Also in terms of criteria, Samen 
Stadium Mashhad due to geological conditions, 
geomorphological climatic conditions suitable for the 
development of the highest points. 
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 اطالعات سیستم از استفاده با کشور فوتبال برتر لیگ هايورزشگاه مکانی موقعیت بررسی
 )GIS( جغرافیایی
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 همقدم
 آنکه بر عالوه و است اهمیت حائز زندگی دوران تمام در ورزش
 فراغت اوقات گذراندن براي مناسبی مکان افراد شودمی موجب

 تأثیر آنان روحی و جسمی سالمت تأمین در ،باشند داشته خود
 اجتماعی، محیط نامطلوب آثار از بسیاري دارد، زیادي بسیار

 از استفاده با آن نظایر و وراثت خانوادگی، وضع اقتصادي،
 برود میان از لیکطوربه حتی یا و یابد کاهش تواندمی ورزش

 جامعه در ورزش و بدنیتربیت ياعتال و توسعه .)1390غفرانی،(
 ورزشی يجار هايبرنامه در مثبت و سازنده تحول به منوط ما

 تدوین و يجار و گذشته هايبرنامه در يبازنگر است.
 و گسترده تحقیقات نیازمند شکبی مؤثر، و کارآمد هايبرنامه
 را جدید برنامه مشیخط بتواند آن نتایج که است جانبههمه

 حال در جامعه یاساس ينیازها با را آن انطباق صحت و تعیین
  ).1390همکاران، و منظمی( کند تضمین ما تحول

 عاطفی، رشد براي را مناسبی هايفرصت ورزشی اماکن
 ایجاد جامعه مختلف هايگروه اجتماعی و ادراکی شناختی،

 اماکن از کنندگاناستفاده براي امن مکانی ایجاد .کنندمی
 است اماکن این مدیران وظایف ترینمهم از یکی ورزشی

 ورزشی فضاهاي که است اهمیت حائز نکته این .)1387باي،(
 از بتوانند راحتیبه همگان، که شوند ساخته هاییمکان در باید
 این در مسابقات برگزاري صورت در نیز و کنند استفاده هاآن

 کنترل عدم مانند شهر امور اداره در اختالل احتمال فضاها،
 براي معیارهایی .برسد حداقل به ...و ترافیک افزایش جمعیت،

 کم شیب آسایش، دسترسی، شامل ورزشی فضاهاي یابیمکان
 فضاهاي احداث متولیان که دارد وجود ...و جواريهم زمین،

 رعایت به موظف هاشهرداري مصوب قانون اساس بر ورزشی،
  ).1382سعیدنیا،( هستند هاآن

 کشورمان، شهرهاي در کنونی مشکالت ترینمهم از یکی
 هايکاربري سایر میان در ورزشی فضاهاي نامناسب استقرار
 عدم علت به جامعه افراد از بسیاري که نحوي به .است شهري

 صورتبه ورزشی هايمکان از توانندنمی هاآن به دسترسی
 در مدیریت و ریزيبرنامه به هاآن حل و کنند استفاده مطلوب

 در .دارد نیاز ورزشی فضاهاي ساماندهی و یابیمکان زمینه
 ازجمله زمین کاربري مبانی شهري، هايطرح جدید الگوي

 تثبیت مصنوعی، و کالبدي تقسیمات عمده هايکاربري تفکیک
 پیدایش با .است شده روبرو اساسی تحوالت با ...و هاکاربري
 پایدار، توسعه مثل شهري ریزيبرنامه در جدید هايدیدگاه

 کیفیت اعتالي محیط، سازيسالم اجتماعی، رفاه گسترش
 فضاهاي ساماندهی و یابیمکان موضوع غیره و شهري زندگی
 است یافته کیفی تحول نیز شهري خدمات و ورزشی

 مالحظات ترینمهم از یکی مکانی موقعیت ).1381قادري،(
 موجود هايپژوهش .است ورزشی مکان هر براي ریزيبرنامه

 اقتصادي آثار مالی، مسائل بر تفریحی، و ورزشی اماکن مورد در
 متمرکز ورزشی مکان ساخت به مربوط نامحسوس منافع و

 و ملموس اقتصادي تأثیرات چون فراگیري مباحث .اندشده
 زمینه در پژوهش اصلی هسته فرهنگی، منافع و غیرملموس

 .اندبوده اخیر سال 20 در آن پیشرفت دوره در ورزشی اماکن
 .است شدهگرفته نادیده اغلب ورزشی مکان موقعیت حال،بااین
 مردم کهدرصورتی نیز خوب کیفیت با ورزشی هايمجموع حتی

 سفر آنجا به و ندانند را آن مکانی موقعیت نکنند، استفاده آن از
  ).1،1388گیل( شد خواهد مواجه شکست با نکنند

 کار شهري، هايمحیط شدن ترپیچیده با همزمان
 ریزانبرنامه و گرددمی دشوارتر روز به روز نیز یزيربرنامه

 .بکاهند دشواري این از که هستند روشی جستجوي در همواره
 و شهري یزيربرنامه و مدیریت تسهیل جهت روش جدیدترین

 اطالعات سیستم شهري هاييکاربر مکانی موقعیت تحلیل نیز
GIS باشد.یم )GIS( توانایی که است ايرایانه سیستم یک 

 اطالعات جغرافیایی نمایش، و کردن اداره ذخیره، نگهداري،
 و نمایش براي توانیم سیستم این از که دارد را جغرافیایی

 يهاداده شامل هاداده مختلف انواع وتحلیلیهتجز
 و محیطییستز منابع به مربوط يهاداده شناسی،یتجمع

 همکاران، و رضوي( باشدیم تجهیزات و امکانات طبیعی،
 توانمند ابزار عنوان به مکانی اطالعات هايیستمس ).1386

 مناسبی بسیار محیط مکانی يهاداده وتحلیلیهتجز و یریتمد
 و باف (زري شودیم محسوب یابیمکان اهداف به نیل براي

 پایگاه تلفیق و يآورجمع با GIS تکنولوژي )،1387اسفندیار،
 آنالیزهاي از استفاده و تصویرسازي وسیلهبه معمولی، يهاداده

 کندمی همافر هانقشه تهیه براي را اطالعاتی جغرافیایی،
 ).1382نوبخت،(

 پرطرفدارترین فوتبال حاضر عصر در موجود، شواهد گواه به
 که آنجا تا .است المللیبین پهنه در ورزش ترینمحبوب و

 خود ملی ورزش ردیف در را آن قاره، پنج کشورهاي از بسیاري
 و ترینرایج فوتبال نیز ما کشور در .دارندمی محسوب

 ،هارشته تمامی با مقایسه در و است ورزش پرطرفدارترین
 در .است داده اختصاص خود به را ورزشکار تعداد بیشترین

 روي فوتبال ۀرشت به که ورزشکارانی عظیم خیل اخیر، يهادهه
 برتر و جدي حضور براي چشمگیر بسیار ظرفیتی اند،آورده

 آورده فراهم ايفراقاره و ايقاره سطح در کشورمان فوتبال

                                                                      
1. Gil Fred 
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 رشته این اصلی هايزیرساخت به که است حالی در این .است
 و شده عنایت کمتر ورزشی هاياستادیوم مانند پرطرفدار،

 هااستادیوم تجهیز و ساخت در استانداردها رعایت آن متعاقب
از  فوتبال، هاياستادیوم .است گرفته قرار توجه مورد کمتر نیز

-به جامعه در پرطرفدار ورزشی رشته این اصلی هايزیرساخت
 از ها،استادیوم این در الزم استانداردهاي رعایت .رودمی شمار
 کیفیت بهبود ایمنی، مکانی، موقعیت مانند مختلفی يهاجنبه

 مجوز دریافت ورزشگاه، به بیشتر تماشاگر جلب مسابقات،
 حائز غیره و المللیبین سطوح در فوتبال مسابقات میزبانی
 ).1383(الهی، است اهمیت
 در زیادي تحقیقات هاورزشگاه مکانی وضعیت زمینه در
 به حاضر تحقیق در که است گرفته صورت جهان و ایران سطح

 است: شده پرداخته هاآن از ياپاره تشریح
 )،2009( 2رسکیج و پوگیو نیز خارجی تحقیقات بخش در

 آلودگی میزان به توجه با تورین شهر گراگلیاسکو منطقه در
 ساخت براي فضاها بهترین یافتن در سعی منطقه، خاك
 حاضر تحقیق در هاآن .کردند تفریحی فضاهاي و هاپارك
 و منطقه خاك هايیژگیو به مربوط مسائل به توجه بر عالوه
 تراکم معیار سنگین، فلزات با خاك آلودگی به دقیق توجه

 یابیمکان و داده قرار توجه مورد خود پژوهش در نیز را جمعیت
 موجود جمعیت تراکم میزان پایه بر را جدید يهاپارك ساخت

 دادند. انجام خاك در موجود آلودگی عدم به توجه و منطقه در
 امکانات به دسترسی به قیقی)، در تح2015( 3و همکارانگري 

 اقتصادي اجتماعی تحلیل و یهتجز به و پرداخت ولز در ورزشی
 جاهایی در ورزشی اماکن بیشتر که دریافت و پرداخت اماکن آن

 هستند غنی بسیار نظراقتصادي از منطقه آن افراد که دارند قرار
 و اقتصادي نظر از ضعیف مناطق به توجهی گونهیچه و

 و هانتلی است. نشده ورزشی يهامکان زمینه در اجتماعی
 براي GIS افزارنرم از خود تحقیقات در )،2014( 4همکاران

 نتیجه و کردند استفاده يسواردوچرخه مسیرهاي انتخاب نقشه
 کوئیزلند دانشگاه از مسیر ینترساده یابیمکان تحقیق، این

 و قوانین به توجه با توومبال در تجاري منطقه به جنوبی
 )،2015( 5ارول و جینگ است. داشته پی در را انرژي مقررات

 بر سبز هايیرساختز به دسترسی سطوح مطالعه به تحقیقی در
 با که یافت دست نتایج این به و پرداخت GIS یستمس اساس
 فضاي زیادي مقدار صاحب اوکلند که واقعیت این به توجه

                                                                      
2. Poggio, Laura. Vrscaj, Borut 
3.Gary Higgs et al 
4. Huntley et al 
5. Jing Ma, Errol Haarhoff 

 سبز هايیرساختز به دسترسی براي مناطق بهترین سبزاست،
 منطقه و بودند جنوب منطقه آن از پس و میانه و غربی مناطق
 هستند. سبز هايیرساختز براي مناطق فقیرترین شرقی

 درك توسعه هدف با پژوهشی در )،2016( 6همکاران و اینوهاي
 وتحلیلیهتجز و هاشهرستان از فضایی پیکربندي از بهتر

 بین فضایی تعامل و پرداختند GIS از استفاده با شهري فضایی
 نظر از کلیدي مناطق به متصل هايخیابان و هامکان

 را شودمی بیشتر اجتماعی تعامل باعث که شهري هايجذابیت
 از تحقیقی طی )،2014( 7همکاران و تاریک کردند. جستجو
 اماکن در گیريتصمیم و بازاریابی ریزيبرنامه در GIS سیستم

 رسیدند نتیجه این به و کردند استفاده ها) مارکت سوپر( یعموم
 ریزيبرنامه دو هر در توجهی قابل نقش تواندمی GIS که

 این ماندگاري و باشد داشته گیريتصمیم فرایند و بازاریابی
 هايسال براي اماکن این مدت بلند توسعه همچنین و اماکن
 یابیمکان بررسی به نیز )،2011( 8جانگ و آه د.نبز رقم را سال

 این در هاآن .پرداختند سئول شهر در تفریحی و سبز فضاهاي
 موجود هايکاربري از (فاصله حریم رعایت معیارهاي تحقیق
 نسبت به توجه منطقه، در شهري خدمات وجود به توجه فعلی)،

 به منطقه مساحت نسبت به توجه و پارك ظرفیت با جمعیت
 و دروپ دادند. خودقرار یابیمکان اولویت در را پارك مساحت

 بعد هفت ارتباط بررسی به خود تحقیق در )،2010( 9همکاران
 تجهیزات، زیبایی شامل( ورزشگاه فیزیکی هايویژگی از

 کیفیت ها،صندلی راحتی ورزشگاه، به دسترسی فضا، تخصیص
 تمایل با )ورزشگاه تمیزي و غذایی خدمات اسکوربورد،
 مجدد حضور و ورزشی مکان در ماندن به تماشاگران
 هايویژگی کیفیت افزایش که دریافتند و پرداختند تماشاگران

 داريمعنی و مثبت ارتباط تماشاگران مجدد حضور با ورزشگاه
  .دارد

 که دادند نشان )،1383( همکاران و الهی نیز ایران در
 و امکانات یطهح در کشور فوتبال يهاورزشگاه درصد 5/70

 فقط و ضعیف بسیار وضعیت تماشاگران براي مناسب تسهیالت
 مورد هايیطهح تمامی مجموع در .داشتند خوبی وضعیت 8/5

 اولیه، يهاکمک و پزشکی تسهیالت و (امکانات بررسی
 زمین هايیژگیو و امکانات امنیتی، هايیژگیو و امکانات
 مطلوبی وضعیت کشور فوتبال هايیوماستاد ،)و... مسابقه

 عنوان با يامقاله در )،1388( همکاران و رضوي نداشتند.
                                                                      
6. T.Inohaea et al 
7. Tarik Turk et al 
8. Oh, Kyushik. Jeong 
9. Dhurup et al 
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 سیستم از استفاده با آمل رتحلیل مکانی فضاهاي ورزشی شه
 اغلب پراکندگی که رسیدند نتیجه این به ،جغرافیایی اطالعات
 نظر از ملآ شهر بزرگ و متوسط کوچک، ورزشی فضاهاي

 بنابراین ؛نیست موجود ياستانداردها با مطابق کاربردي شعاع
 رعایت نظر از باید ورزشی فضاهاي و اماکن ساخت در

 به بیشتري دقت کاربري شعاع براي شده تعیین استانداردهاي
 همه براي فضاها گونهینا به آسان دسترسی امکان تا آید عمل

 در )،1391( همکاران و سلیمی .باشد داشته وجود شهروندان
 اصفهان شهر ورزشی اماکن گزینی مکان بررسی به يامقاله

 تملیک، دشواري زمین، قیمت همچون ییهاشاخص و پرداختند
 سطح شیب، (خاك، ژئومورفیک شرایط موجود، کاربري ارزش

 و انسجام ها،يناسازگار و هايسازگار ،)و... زیرزمینی آب
 را جمعیت و عادالنه توزیع دسترسی، نحوه ایمنی، یکپارچگی،

 سرپوشیده استخرهاي ساخت براي مناسب مکان انتخاب جهت
 و یوسفی نمودند. تعیین اصفهان شهر جنوبی منطقه در

 تناسب تحلیل و یابیمکان بررسی به نیز )،1391( همکاران
 در اکولوژیک اصول گرفتن نظر در با شهري، سبز فضاي
 را معیارهایی بررسی این در و پرداختند بیرجند شهر يهاپارك

 -1 شامل که گرفتند نظر در بهینه یابیمکان جهت گروه سه در
 (شیب، مکانی معیارهاي دسته دو به خود که فیزیکی معیارهاي

 مناطق از (فاصله وضعیتی معیارهاي و آب) منابع از فاصله
 فرهنگی مراکز از فاصله اصلی، هايیابانخ از فاصله مسکونی،

 معیارهاي -2 شدندیم یمتقس )زمین قیمت و یآموزش و
 (غناي اکولوژیکی معیارهاي -3 جمعیت) (تراکم جمعیتی

 فایندري تاجی .هستند ها)لکه پیوستگی و ارتباط ي،الکه
 با رشت شهر ورزشی اماکن بررسی به تحقیقی در )،1390(

 نشان تحقیق نتایج .است پرداخته اطالعات سیستم از استفاده
 سه یا دو یک، مورد 26 ورزشی مکان 148 از که دهدیم
)GIS( انتقال خطوط و گاز يهالوله رودخانه، حریم جغرافیایی 

 رعایت را حریم سه هر مکان 122 و نکردند رعایت را نیرو
 ياستانداردها اماکن، از کمی تعداد کاربري شعاع نظر از .کردند
 جمعیتی تراکم جنبه از همچنین و کردند رعایت را نظر مورد

 متوسط و کوچک اماکن به نسبت بزرگ ورزشی اماکن توزیع
 مکان نقش بررسی به )،1389( هنري همچنین بودند. نامناسب

 و ورزشی مراکز عادالنه توزیع در ورزشی فضاهاي بهینه گزینی
 به اقدام تحقیق این در و پرداخت ورزش و شهر پایدار توسعه

 یابیمکان امر در یرگذارتأث و مهم معیارهاي دهیوزن
 تراکم آمده بدست نتایج طبق .است کرده ورزشی هاييکاربر

 در را اهمیت ینترکم يهمجوار و اهمیت بیشترین جمعیتی
 حاضر تحقیق منظور، بدین داشتند. ورزشی فضاهاي یابیمکان

 فوتبال هايیوماستاد مکانی موقعیت بررسی به که است آن بر
 نفت پرسپولیس، (تراکتورسازي، کشور برتر لیگ هايیمت

 قم، صباي جامگان، سیاه سپاهان، آبادان، نفت صنعت تهران،
 ذوب پدیده، فوالد، خوزستان، استقالل استقالل، سایپا، پیکان،
  بپردازد. فوالد)، گسترش و یزتبر سازيینماش آهن،

 مدیران اختیار در را شده یاد اطالعات تواندیم تحقیق این
 مکانی تحلیل که داشت توجه باید دهد. قرار گیرندگانیمتصم و
 استفاده با دارد. نیاز فراوان دقتبه ورزشی فضاهاي یابیمکان و
 یافت.دست مهم این به توانیم جغرافیایی اطالعات سیستم از
 تأسیس یانمتصد تواندیم تحقیقاتی چنین نتایج اوصاف، این با

 بتوانند تا کند؛ مطلع سیستم این فواید از را ورزشی فضاهاي
 احداث را خوب مکانی موقعیت داراي و استاندارد يهاورزشگاه

 پرسش این به که است آن بر حاضر تحقیق همچنین، و کنند،
 برتر لیگ هايورزشگاه مکانی موقعیت وضعیت که دهد پاسخ

 )GIS( یاییجغراف اطالعات سیستم از استفاده با کشور فوتبال
 است؟ چگونه
 

 پژوهش یشناسروش
 هايروش مبناي بر و تحلیلی ـ توصیفی نوع از حاضر تحقیق

 یفیتوص پژوهش ینا در یقتحق روش است. استوار يافزارنرم
 از نوعاً و است )ی(اکتشاف یابیینهزم نوع از و یلیتحل -

 مطالب يمحتو و متون یبررس و ايکتابخانه مطالعه هايروش
 و همصاحب نامه،پرسش مانند یدانیم هايروش نیز و هانقشه و

 یقطر از یقتحق یاستدالل گاهیهتک است. شده استفاده مشاهده
 است. شده فراهم یقتحق ينظر مباحث و یاتادب در جستجو

 و متون بررسی و ايکتابخانه مطالعه شامل پژوهش هايداده
 مصاحبه مانند میدانی هايروش نیز و هانقشه و مطالب محتوي

 توسط آن روایی که ساخته، محقق نامهپرسش 10 و مشاهده و
 آلفاي روش با آن پایایی و نظرصاحب استادان از تن چند

 4 از مذکور نامهپرسش باشد.می شد، تأیید درصد 91 کرونباخ،
 در که است شده تشکیل انسانی معیارهاي ارزیابی براي الؤس

 مدیریت و شهري ریزيبرنامه به مربوط متخصصان بین
 ارزیابی براي الؤس 8 از همچنین و است شده تقسیم ورزشی

 براي که است شده استفاده هیدروژئومورفولوژیکی معیارهاي
 کلیماتولوژي و ژئومورفولوژي متخصصان از هاآن سنجش
 دسته دو به هاداده گردآوري ابزارهاي است. شده استفاده

 و مصاحبه) و مشاهده ،نامه(پرسش شامل میدانی ابزارهاي
 ARCGIS 10.2, SPSS 22, google( افزارينرم

earth( لیگ ورزشگاه 12 آماري جامعه هستند. تقسیم قابل 
 ارزیابی مورد طبیعی و انسانی معیارهاي نظر از که بودند برتري
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 وضعیت ابتدا که است گونه این به کار روش گیرند.می قرار
 قرارگرفته ارزیابی مورد انسانی معیارهاي نظر از هاورزشگاه

 جغرافیاي اطالعات سیستم از استفاده با منظور این براي است.
)GIS( همچنین و دسترسی وضعیت توسعه، امکان بررسی به 

 با سپس و است شده پرداخته هاورزشگاه حاشیه جمعیتی تراکم
 رفاهی وضعیت ايکتابخانه و میدانی هايروش از استفاده

 ارزش ترتیب این به است. گرفته قرار ارزیابی مورد هاورزشگاه
 به سپس است. شده برآورد ورزشگاه هر براي انسانی معیارهاي

 اطالعاتی هايالیه از هاورزشگاه طبیعی وضعیت بررسی منظور
 براي که ترتیب این به است. شده گرفته بهره GIS محیط در

 و گسل خطوط الیه از هاورزشگاه شناسی زمین وضعیت بررسی
 از هايورزشگاه ژئومورفولوژي وضعیت بررسی براي ،لیتولوژي

 براي همچنینو  1 :50000 توپوگرافی هاينقشه و شیب نقشه
 کشور هواشناسی سازمان آمارهاي از نیز اقلیمی وضعیت ارزیابی
 هايالیه آوردن دستهب با نهایت در است. شده استفاده

 با و هاالیه این به توجه با هاورزشگاه وضعیت اطالعاتی،
 است. گرفته قرار ارزیابی مورد مربوط کارشناسان نظر از استفاده

 
 پژوهش هايیافته

 6 از برتـر  لیـگ  هايورزشگاه مکانی موقعیت بررسی منظور به
 و جمعیت تراکم توسعه، امکان دسترسی، (وضعیت انسانی عامل

 توپـوگرافی)  و اقلـیم  شناسـی،  (زمین طبیعی و رفاهی) امکانات
 عوامـل  ایـن  از کـدام  هـر  تشریح به زیر در است. شده استفاده
  است. شده پرداخته

 
 انسانی عوامل

 از تـوان مـی  برتـر  لیـگ  ورزشـگاهاي  تناسب ارزیابی منظور به
 در سـنجید.  را آنهـا  تناسـب  و کـرد  اسـتفاده  مختلفی معیارهاي

 شده انتخاب مهم عامل سه انسانی عوامل بین در حاضر تحقیق
 زیر در .است شده سنجیده هاورزشگاه وضعیت هاآن اساس بر و

 اند:شده تشریح عوامل این از کدام هر
 مناسـب  ورزشـی  هايمکان ایجاد . وضعیت دسترسی:1

 بـودن  دسـترس  در همچنین و جامعه و افراد سالمتی جهت در
 مهـم  عاملی عنوان به تواندمی شهروندان همه براي فضاها این
 کنـد  عمـل  شـهروندان  روانـی  و اجتمـاعی  سـالمتی  جهت در

 از یکی عنوان به دسترسی عامل بنابراین ).1981 ،10(اسکوتیش
 دسترسـی  وضـعیت  حاضر تحقیق در باشد.می عوامل ترینمهم

                                                                      
10. Scottish 

 ایـن  در است. گرفته قرار ارزیابی مورد برتري لیگ ورزشگاه 12
 و ارتبـاطی  هـاي  راه به دسترسی نظر از که هاییورزشگاه بین

 و 10 امتیـاز  هستند وضعیت بهترین داراي نقل و حمل امکانات
 هسـتند،  ضـعیفی  وضـعیت  يادار نظـر  این از که هاییورزشگاه

  شد. داده 1 امتیاز
 ورزشگاه هر نیازهاي ترینمهم از یکی. امکان توسعه: 2
-می واقع در است. ورزشگاه آن اطراف ورزشی فضاهاي داشتن

 آن کنـار  در کـه  است باال تناسب يادار ورزشگاهی گفت توان
 بـه  باشـد.  غیـره  و تمرین هايزمین شامل دیگر ورزشی اماکن
 فراهم آن در نیز آتی هايسال در ورزشگاه توسعه امکان عالوه
 باشد ايگونه به ورزشگاه اطراف فضاي که صورت این به باشد

  باشد. داشته وجود ورزشی کناام توسعه امکان که
 قـرار  منـاطقی  در ورزشی مکان هرچه. تراکم جمعیت: 3
 اسـتفاده  امکـان  باشـند  داشـته  بیشتري جمعیت که باشد داشته
 ایـن  لحـاظ  از و دارد وجود شهروندان توسط مکان آن از بیشتر
 ارزیـابی  در بنـابراین  دارد. قـرار  تـري مناسـب  شـرایط  در معیار

 از یکـی  عنوان به هاورزشگاه یهشحا جمعیت تراکم ها،ورزشگاه
 يادار پرتــراکم منـاطق  و اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در معیارهـا 
 امتیـاز  تـرین  پـایین  داراي تـراکم  کـم  مناطق و امتیاز باالترین
  هستند.
 هـر  الزامـات  از رفاهی امکانات وجود. امکانات رفاهی: 4

 برتـر  لیـگ  ورزشگاهاي بررسی اما ؛شوندمی محسوب ورزشگاه
 بـه  رفـاهی  امکانـات  نظـر  از هنـوز  کـه  است امر این از حاکی

 در دلیـل  همـین  بـه  دارنـد.  مشـکل  تماشاگران براي خصوص
 از یکی عنوان به امکانات این به دسترسی میزان حاضر تحقیق
 در نظـر  مـورد  رفاهی امکانات است. شده گرفته نظر در معیارها
 درمـان،  بهداشـتی  مراکـز  بـه  دسترسـی  شـامل  حاضـر  تحقیق

 نظـرات  از معیارها ارزیابی منظور به است. اقامتگاهی و تفریحی
 5 و بـدنی  تربیـت  کارشـناس  5 سـرزمین،  آمایش کارشناس 5

 از حاصـل  نتـایج  اسـت.  شـده  استفاده ژئومورفولوژي کارشناس
 است. شده داده نشان 1 جدول در انسانی معیارهاي ارزیابی

 
 طبیعی عوامل

 بـه  هـا یـابی مکـان  در نیز طبیعی عوامل انسانی، عوامل کنار در
 همـین  بـه  دارنـد.  مهمی نقشه ورزشی هايیابیمکان خصوص

 موقعیـت  انسـانی،  عوامـل  بـر  عـالوه  حاضـر  تحقیـق  درجهت 
 در اسـت.  گرفته قرار ارزیابی مورد نیز عوامل نظر از هاهورزشگا

  است. شده پرداخته عوامل این از کدام هر تشریح به زیر
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 برتر لیگ ورزشگاهاي انسانی معیارهاي وضعیت .1 جدول

 ورزشگاه ردیف
 عوامل انسانی

وضعیت  امتیاز
 دسترسی

 توسعهامکان 
تراکم 
 جمعیت

 امکانات خدماتی

 30 7 6 9 8 آزادي تهران 1
 22 4 5 8 5 تختی تهران 2
 20 3 5 7 5 شهداي قدس تهران 3
 26 4 8 6 8 انقالب کرج 4
 16 3 2 8 3 یادگار امام قم 5
 20 4 3 8 5 فوالدشهر اصفهان 6
 21 6 4 5 6 یادگار امام تبریز 7
 21 3 8 2 8 تختی تبریز 8
 19 3 4 6 6 بنیان دیزل تبریز 9
 26 5 7 6 8 تختی آبادان 10
 24 5 5 8 6 غدیر اهواز 11
 26 5 7 7 7 ثامن االئمه مشهد 12

 

 
 گسلی خطوط به نسبت هاورزشگاه قرارگیري موقعیت .1 شکل

 
 منطقه هر شناسیزمین وضعیت :. عوامل زمین شناسی1

 خـدمات  و شـهري  توسـعه  در ثیرگـذار أت عامـل  یـک  عنوان به
 و شـهري  توسـعه  روند و سیساتأت و خدمات نوع است. شهري
 آن با متناسب و شناسیزمین وضعیت بر منطبق باید یابیمکان

 فاصله و لیتولوژي نظر دو از شناسیزمین وضعیت گیرد. صورت
 مقاومـت  لیتولـوژي  نظـر  از گیرد.می قرار ارزیابی مورد گسل از

 بـراي  اسـت.  مطـرح  سـاز  و ساخت برابر در منطقه هايهسازند
 سـاخته  آهکـی  هـاي سـنگ  منـاطق  در که هايورزشگاه مثال
 هـاي هسـاز  برابر در هاسنگ این کم مقاومت به توجه با اندشده

 نامناسـب  ورزشـی  مجموعـه  سـاخت  جهت مناطق این بزرگ،
 سـازگاري  رینتـ کم داراي لیتولـوژي  وضعیت لحاظ از و هستند
 نزدیکـی  در که ییهاورزشگاه نیز گسل از فاصله نظر از هستند.
 شـکل  در هستند. امتیاز رینتکم داراي دارند قرار گسلی خطوط

 اصـلی  گسلی خطوط به نسبت هاورزشگاه قرارگیري موقعیت 1
 معیار نظر از هاورزشگاه وضعیت ترتیب به است. شده داده نشان
  اند.گرفته قرار ارزیابی مورد شناسیزمین

 از یکــی عنـوان  بـه  اقلیمـی  عوامـل  . عوامـل اقلیمـی:  2
-مـی  ورزشـی  امکـان  و هاورزشگاه ساخت در عوامل ترینمهم



 105 ...سیستم  هاي لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده ازبررسی موقعیت مکانی ورزشگاه :و همکاران دوست قهفرخیابراهیم علی 

 

 نقش ورزشگاه نوع تعیین در منطقه هر اقلیم نوع واقع در باشد.
ــی ــه دارد. اساس ــین ب ــل هم ــق در دلی ــر تحقی ــعیت حاض  وض
 شـده  گرفته قرار ارزیابی مورد اقلیمی عوامل نظر از هاورزشگاه

 بـه  دمـایی  وضـعیت  و آفتـابی  ساعات بارش، باد، سرعت است.
 در باشـند. مـی  حاضر تحقیق در ثیرگذارأت اقلیمی عناصر عنوان

 مـداوم  صـورت  بـه  بـاد  وزش يادار سـال  طول در که جاهایی
 اهمیـت  درجه داراي تواندمی روباز هايورزشگاه ساخت هستند
 منـاطقی  نیـز  بارشی نظر از باشد. مناطق سایر به نسبت پایینی
 و رگبـاري  شـدید  هـاي بارش مالیم، بارش جاي به که هستند

 منـاطق  سـایر  بـه  نسـبت  دارند که سال طول در ايمرحله یک
 ورزشـی  هـاي مجموعـه  سـاخت  جهـت  نامناسبی شرایط يادار

 بایـد  که است دیگري اقلیمی پارامتر نیز آفتابی وضعیت هستند.
 جهـت  آفتـاب  وجـود  اینکـه  بـه  توجـه  با گیرد. قرار توجه مورد

 آفتـابی  سـاعات  که مناطقی است ضروري مناسب چمن داشتن
-مناسـب  چمـن  يادار مناطق سایر به نسبت دارند تريطوالنی

 بـراي  اقلیمـی  پـارامتر  تـرین مهـم  که آخر پارامتر هستند. تري
 بـه  باتوجـه  اسـت.  دمایی وضعیت باشد،می ورزشگاه یابیمکان

 اخـتالف  يادار کشـور  در کشور، جغرافیایی عرض زیاد اختالف
 تـا  18 بدن براي سازگار و متناسب دماي هستیم. زیادي دمایی

 برگـزاري  شـاهد  هـا سـال  این در اما ؛است سانتیگراد درجه 21
 کـه  ایمبوده جنوبی هايورزشگاه در برتر لیگ فوتبال مسابقات

 بـه  و بـوده  سانتیگراد درجه 40 از بیش روز طول در آنجا دماي
 هـا نیمـه  وسـط  در بـازي  توقف شاهد حد از بیش گرماي خاطر

 بـه  نیـز  دمـایی  عامـل  هـا ورزشگاه ارزیابی در بنابراین ؛ایمبوده
 1 شـکل  در اسـت.  شـده  گرفته نظر در مهم پارامتر یک عنوان

 دمـایی  طبقـات  از کـدام  هـر  در هاورزشگاه قرارگیري موقعیت
 حاضـر  تحقیـق  در اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شده داده نشان

 طبقـه  در کـه  یهـای ورزشـگاه  داریـم،  را ساالنه دماي میانگین
 موقعیـت  تـرین مناسـب  داري دارنـد  قرار درجه 13 تا 11 دمایی
 در شـود. می کمتر هاآن ارزش باالتر طبقات سمت به و هستند

 چهـار  اقلیمـی،  عوامـل  نظر از هاورزشگاه ارزیابی براي مجموع
 امتیـاز  میـانگین  و شـده  گرفتـه  قرار بررسی مورد مذکور عامل

 در ورزشـگاه  هر براي اقلیمی عامل نهایی امتیاز عنوان به هاآن
 است. شده گرفته نظر

 بـه  نیـز  ژئومورفولـوژیکی  عوامـل  . عوامل توپوگرافی:3
 هايمجموعه یابیمکان در ثیرگذارأت عوامل از دیگر یکی عنوان

 هـا ورزشـگاه  حاشیه شیب وضعیت 1 شکل در باشد.می ورزشی
 هـدف  حاضر تحقیق در اینکه به توجه با است. شده داده نشان
 هاسـت، ورزشگاه مکانی وضعیت ارزیابی بلکه نیست یابیمکان

 حاشـیه  ژئومورفولـوژیکی  شـرایط  ارزیابی هدف دلیل همین به
 ورزشی، اماکن توسعه جهت آن اطراف شرایط تا است ورزشگاه

 شـود.  سنجیده مربوطه هايکاربري سایر و اقامتگاهی و رفاهی
 آن از هـا ورزشـگاه  ارزیابی جهت که ژئومورفولوژیکی معیارهاي

 وضـعیت  و شـیب  جهـت  شـیب،  از: عبارتند است، شده استفاده
 هر براي نهایی امتیاز معیارها بررسی از پس نهایت در ارتفاعی،
 است. شده محاسبه ورزشگاه
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 برتر لیگ ورزشگاهاي طبیعی معیارهاي وضعیت .2 جدول

 ورزشگاه ردیف
 عوامل طبیعی

 امتیاز 
 ژئومورفولوژي اقلیم زمین شناسی 

 19 6 8 5 آزادي تهران 1
 20 7 8 5 تختی تهران 2
 21 7 8 6 شهداي قدس تهران 3
 21 8 8 5 انقالب کرج 4
 19 7 5 7 یادگار امام قم 5
 20 7 6 7 فوالدشهر اصفهان 6
 17 5 7 5 یادگار امام تبریز 7
 18 6 7 5 تختی تبریز 8
 20 7 7 6 بنیان دیزل تبریز 9
 20 8 4 8 تختی آبادان 10
 17 8 4 5 اهوازغدیر  11
 22 8 8 7 ثامن االئمه مشهد 12

 
 معیارها ارزیابی

 لیگ هايورزشگاه که است این بیانگر هاارزیابی از حاصل نتایج
 هـاي تفـاوت  حاضـر  تحقیق در نظر مورد معیارهاي نظر از برتر

 هـا، ارزیـابی  از حاصـل  آمـده  دستهب نتایج مطابق دارند. زیادي
 و طبیعـی  معیارهـاي  نظـر  از هـا ورزشگاه تمامی گفت توانمی

 وضعیت تشریح به زیر در نیستند. همسانی تناسب داراي انسانی
 شـده  پرداختـه  انسـانی  و عـی یطب معیارهـاي  نظر از هاورزشگاه

  است.
 ورزشـگاه  انسـانی  معیارهـاي  نظـر  از معیارهاي انسانی:

 هـاي ارزیـابی  واقـع  در باشـد. مـی  امتیـاز  باالترین داراي آزادي
 بـه  توجـه  بـا  آزادي ورزشگاه که است این بیانگر گرفته صورت

 واحـد  خط مترو، جمله از نقل و حمل هايسرویس به دسترسی
 از غیـره،  و پارکینـگ  مانند مناسب، ارتباطی هايراه همچنین و

 نظـر  از اسـت.  مطلـوبی  وضـعیت  داراي دسترسی وضعیت نظر
 بـاز  محیط یک در ورزشگاه اینکه به توجه با نیز، توسعه امکان
 آن اطـراف  ورزشـی  فضاهاي توسعه امکان و است شده احداث
 بـراي  امکانـات  و شـرایط  بـودن  فـراهم  همچنین و دارد وجود

 تراکم نظر از است. 9 باالي امتیاز داري ورزشی امکانات توسعه
 از و اسـت  شـده  سـیس أت شـهر  اشـیه ح در تقریبا چون جمعیت
 اســت. 6 امتیــاز يادار اســت دور کمــی جمعیتــی هــايهســته

 هـا ورزشگاه سایر به نسبت آزادي ورزشگاه در خدماتی امکانات
 است. نرسیده خود آلایده و مطلوب سطح به هنوز اما است بهتر
 امتیاز نظر مورد معیارهاي نظر از هاارزیابی نتایج به توجه با ولی

 ورزشـگاه  آزادي، ورزشـگاه  خـالف  بر است. کرده دریافت را 7

 امتیـاز  کمتـرین  داراي انسـانی  معیارهـاي  نظر از قم امام یادگار
 و اسـت  دور شـهر  مرکز از ورزشگاه این اینکه به توجه با است.

 ایـن  از اسـت،  مشکل کمی تماشاگران براي دسترسی وضعیت
 دلیـل  بـه  توسـعه  امکـان  نظر از است. پایینی امتیاز داراي نظر

 يادار ورزشـی  امـاکن  توسـعه  بـراي  مناسب و باز فضاي وجود
 احداث جمعیتی مراکز از دور به اینکه دلیل به اما ؛است 8 امتیاز
 و شـهر  از دور فاصله و ندارد خوبی امتیاز نظر این از است شده
 از ورزشـگاه  این تا شده سبب نیز تفریحی رفاهی، امکانات نبود
  باشد. نداشته مطلوبی وضعیت انسانی معیارهاي نظر

 ارزیابی جهت که معیارهایی به توجه با معیارهاي طبیعی:
 هـا ورزشـگاه  ارزیابی کار بود نظر مد هاورزشگاه طبیعی وضعیت
 کـه  اسـت  ایـن  بیانگر هاارزیابی از حاصل نتایج گرفت. صورت

 یادگـار  ورزشـگاه  و امتیـاز  باالترین يادار االئمه ثامن ورزشگاه
 ورزشگاه هستند. امتیاز ترینپایین يادار اهواز غدیر و تبریز امام

 وجـود  گسـلی،  خطوط نزدیک در قرارگیري دلیل به امام یادگار
 ورزشـگاه)  حاشیه در زیاد (شیب نامناسب ژئومورفولوژي شرایط
 ژئومورفولوژي و شناسیزمین وضعیت لحاظ از ورزشگاه، اطراف
 از اینکـه  وجود با و است پایینی امتیاز و نامناسب وضعیت داراي

 طبیعی شرایط مجموع در دارد مناسبی شرایط تقریباً اقلیمی نظر
 از نیـز  اهـواز  غدیر ورزشگاه است. پایینی امتیاز داراي نظر مورد
 غـدیر  ورزشـگاه  نـدارد.  مناسـبی  وضعیت طبیعی معیارهاي نظر

 مناسـبی  وضـعیت  داري ژئومورفولـوژي  وضعیت نظر از هرچند
 اقلیمـی  شـرایط  و گسلی خطوط نزدیک در قرارگیري اما است،

 داشته طبیعی معیارهاي نظر از پایینی امتیاز شده سبب نامناسب
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 گرمـاي  توانمی غدیر ورزشگاه نامناسب اقلیمی شرایط از باشد.
 و گـرد  شـده،  گرما فصل در هابازي توقف سبب که حد از بیش
 ورزشـگاه،  دو ایـن  خـالف  بر برد. نام رگباري هايبارش و غبار

 شـرایط  داري طبیعـی  معیارهـاي  نظـر  از االئمه ثامن ورزشگاه
 وضـعیت  نظـر  از ورزشـگاه  این اینکه به توجه با است. مطلوبی

 سـاعات  يادار همچنـین  اسـت،  متعـادلی  وضعیت داري دمایی
 از اسـت،  انـدکی  غبـار  و گرد میزان و سال طول در زیاد افتابی

 وضـعیت  نظـر  از است. باالیی امتیاز يادار اقلیمی وضعیت نظر
 خطـوط  از دور منطقـه  در قرارگیـري  دلیل به نیز شناسی زمین

 بـاالیی  امتیـاز  داراي مقـاوم  نسـبتاً  هايسازه همچنین و گسلی
 مناطق اینکه دلیل به توپوگرافی وضعیت نظر از همچنین است.

 هـاي مکـان  توسـعه  جهت مناسب شیب داري ورزشگاه حاشیه
 هـا ورزشگاه 3 جدول در است. باالیی امتیاز داري است ورزشی

 اند.شده بنديرتبه طبیعی و انسانی معیارهاي حسب بر
 

 انسانی و طبیعی معیارهاي حسب بر هاورزشگاه بنديرتبه .3 جدول

 امتیاز ورزشگاه ردیف امتیاز ورزشگاه ردیف
 41 غدیر اهواز 7 49 آزادي تهران 1
 40 فوالدشهر اصفهان 8 48 ثامن االئمه مشهد 2
 39 تختی تبریز 9 47 انقالب کرج 3
 39 بنیان دیزل تبریز 10 46 تختی آبادان 4
 38 یادگار امام تبریز 11 42 تختی تهران 5
 35 یادگار امام قم 12 41 شهداي قدس تهران 6

 
 گیرينتیجه و بحث

 و گرفت قرار ارزیابی مورد نظر مورد معیارهاي حاضر تحقیق در
 البته شد. سنجیده برتر لیگ هايورزشگاه وضعیت آن اساس بر

 دیگر معیارهاي اساس بر هاورزشگاه امتیاز که داشت توجه باید
 بـر  صرفاً امتیاز این و باشد دربرداشته دیگري نتایج است ممکن
 تحقیـق  ایـن  در مـثالً  ؛باشـد مـی  نظـر  مـورد  معیارهاي اساس

 نظـر  در چمـن،  وضـعیت  و گراناتماشـ  جایگاه مانند معیارهایی
 بـر  هـا ارزیابی نتیجه شد گفته که همانطور و است نشده گرفته
 بیانگر معیارها ارزیابی نتایج است. بوده نظر مورد معیار 7 اساس

 صـورت  کـافی  دقـت  هـا ورزشـگاه  یـابی مکان در که است این
 عامـل  بـه  باید ها ورزشگاه یابیمکان در واقع در است. نگرفته

ــه دسترســی ــادي توج ــود، زی ــن ش ــالی ای ــه اســت درح  در ک
 توجـه  عامـل  این به تبریز و قم امام یادگار مانند هاییورزشگاه

 سـاخت  بـراي  توسـعه  امکـان  باید همچنین است. نشده زیادي
 داشـته  وجـود  ورزشـگاه  مجاور در و... پارکینگ ورزشی، اماکن
 تختـی  جمله از هاورزشگاه از بسیاري هم مورد این در که باشد
 هم جمعیت تراکم مورد در نیستند. مناسبی وضعیت داري تبریز
 جمعیـت  پرتراکم مناطق در هاورزشگاه قرارگیري که گفت باید

 اماکن وجود شود،می جمعیت تراکم کاهش موجب اینکه ضمن
 جمعیتـی  هسـته  اسـتفاده  مورد تواندمی ورزشگاه مجاور ورزشی
 از هـا ورزشـگاه  از بسـیاري  هم مورد این در بگیرد، قرار اطراف
 دارنـد.  پـایینی  امتیاز قم امام یادگار و اصفهان شهر فوالد جمله

 ضعیف بسیار هاورزشگاه از بسیاري در رفاهی امکانات همچنین
 نبـود  واقـع  در دارد. زیادي فاصله جهانی استاندارهاي با و است

 هـا ورزشگاه حاشیه تفریحی و اقامتگاهی مناطق مناسب، فضاي
 در حضـور  جهـت  تماشـاگران  انگیـزه  کـاهش  باعـث  توانندمی

 داراي هـا ورزشـگاه  بیشـتر  نظـر  ایـن  از کـه  ؛شـود  هاورزشگاه
 از هـا ورزشگاه انسانی، عوامل کنار در هستند. نامناسبی وضعیت

 نتـایج  اسـت.  گرفتـه  قرار ارزیابی مورد نیز طبیعی وضعیت نظر
 از هـا ورزشـگاه  کـه  است این کننده بیان ارزیابی این از حاصل

 اخـتالف  انسـانی  معیارهـاي  بـه  نسـبت  طبیعـی  معیارهاي نظر
-زمـین  عوامـل  ثیرگـذار، أت طبیعی عوامل بین در دارند. کمتري
 از فاصـله  و لیتولـوژي  نـوع  واقـع  در دارند. مهمی نقش شناسی
-مکان در که است درحالی این است، مهم بسیار گسلی خطوط

 بـراي  اسـت  نشـده  زیادي توجه مسئله این به هاورزشگاه یابی
 مجـاورت  در کـرج  انقـالب  و اهـواز  غـدیر  هـاي ورزشگاه مثال

 مهـم  بسیار نیز اقلیم نوع همچنین اند.گرفته قرار گسلی خطوط
 تـوان نمـی  را اقلیمی عوامل که داشت توجه باید البته باشد،می

 جهت به آبادان تختی و غدیر ورزشگاه اقلیمی نظر از داد. تغییر
 هسـتند.  امتیـاز  تـرین کم يادار غبار و گرد وجود و زیاد گرماي
 نظـر  مـد  عوامـل  از یکـی  عنـوان  به نیز ژئومورفولوژي شرایط

 مـد  ورزشگاه توسعه که باشدمی مهم زمانی عامل این باشد،می
 نظــر از کــه هــاییورزشــگاه زمــان ایــن در باشــد نظــر

 مواجـه  مشکل با دارند قرار نامناسب مناطق در ژئومورفولوژیکی
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 نـام  را تبریز امام یادگار ورزشگاه توانمی مورد این در شوند.می
 توسعه جهت نامناسب و پرشیب بسیار آن حاشیه مناطق که برد

 برتر لیگ هايورزشگاه مورد در مذکور موارد باشد.می ورزشگاه
 و قـوت  نقـاط  يادار هـا ورشگاه از کدام هر که است این بیانگر

 هستند. ضعفی نقاط همچنین
 ورزشـگاه  که است این بیانگر حاضر تحقیق از حاصل نتایج

ــران آزادي ــه ته ــوان ب ــتاندارترین عن ــگاه اس ــین در ورزش  ب
 بـه  ورزشـگاه  ایـن  شود.می محسوب برتري لیگ هايورزشگاه
 امکانـات  وجـود  توسـعه،  امکـان  بـودن  فراهم آسان، دسترسی

 هايهسته به نسبی نزدیکی و ورزشگاه حاشیه در نسبی رفاهی
 ؛است مساعدي وضعیت دارد انسانی پارامترهاي نظر از جمعیتی

 خطـر  مناطق در و گسلی خطوط نزدیکی در اینکه به باتوجه اما
 ندارد مناسبی وضعیت شناسیزمین معیار نظر از است شده واقع
 وضـعیت  داري ژئومورفولوژیکی و اقلیمی معیارهاي نظر از ولی

 االئمه ثامن ورزشگاه آزادي ورزشگاه از بعد است. مناسبی نسبتاً
ـ  توجه با ورزشگاه این است. دوم رتبه داري مشهد  در اینکـه  هب

 معیارهــاي نظــر از دارد قــرار مشــهد شــهر شــهري، محــدوده
ــی ــعیت يادار دسترس ــبی وض ــت.ا مناس ــین س ــود همچن  وج

 هـا زیرساخت توسعه جهت مناسب فضاي و تییجمع هايهسته
 خـوبی  امتیاز نیز معیارها این نظر از شده سبب ورزشی اماکن و

 و رفاهی امکانات نظر از هاورزشگاه سایر همانند اما باشد داشته
 ایـن  طبیعـی  معیارهـاي  نظر از ندارد. مناسبی وضعیت خدماتی
 برتـر  لیـگ  هايورزشگاه بین در امتیاز باالترین داراي ورزشگاه

 شـرایط  و اقلیمی وضعیت گسلی، خطوط از دوري واقع در است
 طبیعـی  هايرمعیا نظر از تا شده ببس مناسب ژئومورفولوژیکی

 باشد. داشته قرار مناسبی وضعیت در
 امتیاز کمترین داراي قم امام یادگار ورزشگاه دیگر، طرف از

 توجـه  بـا  ورزشگاه این است. برتري لیگ هايورزشگاه بین در
 امکانــات نظــر از دارد قــرار شــهر از دور فاصــله در اینکــه بــه

 رفـاهی  امکانـات  همچنـین  و جمعیتـی  هـاي هسته و دسترسی
 براي الزم فضاي اینکه وجود با و است نامناسبی وضعیت يادار

 معیارهــاي نظــر از دارد را ورزشــی سیســاتأت و امــاکن توسـعه 
 طبیعـی  معیارهاي نظر از است. نامناسبی وضعیت يادار انسانی

 نظـر  از سـال  گرم فصول در نرمال حد از بیش گرماي دلیل به
ر نظــ از امــا نیســت مناســبی وضــعیت يادار اقلیمــی وضــعیت
 نسـبتاً  وضـعیت  يادار شناسیزمین و ژئومورفولوژیکی وضعیت
 یادگـار  ورزشـگاه  قم، امام یادگار ورزشگاه از بعد است. مناسبی

 ... و تماشاچیان جایگاه چمن، وضعیت نظر از چند هر تبریز امام
 نظـر  از امـا  شـود مـی  محسـوب  کشـور  خـوب  هايورزشگاه از

 اسـت.  پایینی امتیاز يادار پژوهش این در نظر مورد پارامترهاي
 دارد قـرار  شهر از خارج محدوده در اینکه علت به ورزشگاه این

 مناسـبی  وضـعیت  دسترسـی  و جمعیتی هسته معیارهاي نظر از
 نزدیکـی  در اینکـه  دلیل به نیز طبیعی پارامترهاي نظر از ندارد.

 در اینکـه  به توجه به همچنین و است گرفته قرار گسلی خطوط
 ارتفـاع  و شـیب  آن اطـراف  محدوده و دارد قرار کوهستان واحد

  است. نامناسبی وضعیت يادار دارد زیادي
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