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  چکیده

. شود هایورزشیایرانوجهانمحسوبمی قطباستانمازندرانکهبهنگینخاورمیانهمعروفاست؛یکیاز

تریندریاچهجهان،بهترینموقعیترابرایساختکمپور جواریباساحلجنوبیبزرگ نظیرش،یعنیهم ایناستانبهلحاظموقعیتطبیعیوجغرافیاییبی

شدکهبا میGISیابیبهینهکمپورزشیآبیساحلیبااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی باشد؛هدفازاینپژوهشمکان ساحلیدارامی_زشیآبی

. باشد تحلیلیمی_نوعتحقیقکاربردیوروشبررسیآنتوصیفی. شدهاست صورتموردیبررویشهرسرخرودانجام به

. مراتبشهریگردید هایمیدانیوبازدیدازفضاهایورزشی،مبادرتبهتعیینمقدارسطوحوسرانهفضاهایورزشیدرسلسله درابتدابراساسبرداشت

قاطیازشهرسرخرودبرایساختاینکمپمناسبهستندوایناختالففضاییومشخصشدکهچهنGISوتحلیلبااستفادهازروش درنهایتپسازتجزیه

سپ ساحلیپیشنهادوبرایتأمینمنبعمالیاینپروژه،استفادهاستراتژیبرون_ترینمکانجهتساختکمپورزشیآبی کالبدیتقریباًازبینرفته،مناسب

  .اریتوصیهگردید

.سپاري یابی،برون ،کمپورزشی،مکانGISسیستماطالعاتجغرافیایی: کلمات کلیدي

  

Coastal Water Sports Camp LocationWith an outsourcing 
approach

(Case Study: Sorkhrod town of Mazandaran province)

  

Abstract  

Mazandaran province is known as the Middle Eastern jewelry; One of the sports hubs of Iran 
and the world. The province is characterized by its natural and geographic position, that's 
mean Neighboring the South Beach, the largest lake in the world, the best place to build a 
water sports beach is. The purpose of this research is to Optimal location for beach water 
sports camps uses the GIS Geographic Information System (GIS) Which was done in some 
cases on Sorkhrod city. The type of research is applied and the method is descriptive-analytic. 



Initially, based on field observations and visiting sports spaces, the amount of levels and per 
capita of sports spaces was determined in urban hierarchies. Finally, after analyzing the data 
using the GIS method, It was determined which points in the city of Sorkhorod are suitable
for the construction of this camp and this spatial and physical disparity has almost 
disappeared, The most suitable place for the Coast Water Sports Camp was suggested and 
The use of outsourcing strategy was recommended to fund this project.

Keywords: Geographic Information System (GIS), Sports Camp, Location, 
Outsourcing.

  

  مقدمه.1

گذاریدرصنعتگردشگریفر هااززندگیماشینیبسترمناسبیرابرایسرمایه هایورزشیوتفریحیدردلطبیعتوفرارآن هابهانجامفعالیت تمایالنسان

... هاو احیاوتوجهبهجاذبههایسفر، امروزهاینصنعتبهدلیلپیشرفتدرفناوري. ]1[اهمآوردهاست

. ]2[کند ایدراقتصادسالمجهانیبازیمی شدهاستونقشویژه بهیکیازسهصنعتبزرگدنیاتبدیل

درصدازاشتغالجهانیو9/7گردشگري. ]3[شدهاست عنوانرانندهرشداقتصادیدرسراسرجهانشناخته ایبه طورگسترده صنعتگردشگریبه

. ]5[ترینارکاناوقاتفراغتهستند گردشگریوورزشازمهم. ]4[درصدازتولیدناخالصملیراتشکیلدادهاست6/9

. ]6[افزاییشایانتوجهیمنجرشود توانددرهردوحوزهبههم قرارگرفتندوپدیدهجذابتوریسموورزشدرکنارهممی

. ]7[شود هایورزشیویاشرکتدریکفعالیتورزشیاتفاقمیافتدگردشگریورزشیگفتهمی بهگردشگریکهجهتمشاهدهرویدادهایورزشییاجاذبه

. هایورزشینقشبسیارمهمیدرتوسعهوجذبگردشگرانورزشیدارند اقامتگاه

استفادهباشدودرصورتبرگزاریمسابقاتاحتماالیجاداختاللدرادارهامورشهرمانندافزای راحتیقابل کمپورزشیبایددرمکانیساختهشودکهبه

  .]8[بهحداقلبرسد... شترافیکو

عدمخصوصبهخودشانجامگیردکهدرصورترعایتبهکاراییعملکردکالبدیسطحشهربایدطبقاصولوقوا_ایجادهرمکاندرموقعیتفضایی

. ]9[بساباعثبروزمشکالتزیادیخواهدشد یآنعنصرودرغیراینصورتچه

شوندمشکالت ترینمراکزخدماتیدرمحیطشهریمحسوبمی خصوصفضاهایورزشیکهازمهم ریزیمناسبدرشهرها،به توسعهفیزیکیبدونبرنامه

. یابیاستفادهکرد توانازفرایندمکان جلوگیریازاینمشکلمیبرای. ]10[آورد پیچیدهوحلناشدنیرابهوجودمی

شودتااطمینانحاصلشودتوسعهوگستر هایانسانیاستپرداختهمی کنندهشرایطانجامفعالیت یابیبهارزیابییکمحیطفیزیکیکهتأمین درمکان

. ]11[هایآنناحیهسازگاریوهماهنگیداشتهباشد هایانسانیباامکاناتومحدودیت شفعالیت

  .]12[باشد استفادهاززمینمی◌ٔ گیریدرزمینه نیازهایتصمیم ترینپیش سبیکیازمهمهایمنا ایجادنقشه

وسی کنند؛بدینگونهکهبه ،یکابزارکارآمدرابرایمافراهممیGISبراینظارتبرتغییراتشهریدرمناطقشهري،سیستماطالعاتجغرافیایی

. ]13[توانمدلنمود مدترامی اي،شهرنشینیطوالنی هایماهواره لهیکسریداده

GISفردهمچون هایمنحصربه یکابزارقدرتمندویکپارچهباقابلیتعنوان به :

. ]14[شدهاست گیریشناخته هایفضاییبرایتصمیم وتحلیلوتجسمداده کاري،تجزیه سازي،دست ذخیره

GISترتیببرکشفپتانس این هاوعناصرتعریفوبه سازیاطالعاتهندسیوغیرهندسی،جاییبرایارتباطچندگانهبینداده دهدتابرایمدل اجازهمی

. ]15[منطقهتمرکزنمودیآلن

هایمخ ؛کهتوجهمحققاندررشته]16[وتحلیلفضاییوروشننمود افزارتجزیه ایکمکخواهدکردکهموضعخودرادرمنظرنرم چنینقابلیتمقایسه



شناسی،اقتصادکشاورزي،منابعطب محیطی،انسان ریزیشهري،قانون،جغرافیا،علومکتابداري،کاراجتماعی،اکولوژیزیست تلفازجملهبرنامه

  .]17[شناسیرابهخودجلبکردهاست ستیعیوحفاظتزی

. هایبزرگعالوهبرنیازبهدانش،تخصصومهارت،نیازبهسرمایهکالننیزدارد ازطرفیانجامپروژه

. سپاریداشتهباشند ایبهسمتجذبمنابعبخشخصوصیداخلیوخارجیازطریقفرآیندبرون هارابرانداشتهتاتوجهویژه تأمینچنیننیازهاییدولت

. شدهاست خصوصصنعتورزش،شناخته وکارهابه مالحظاتراهبردیسازمانیدربسیاریازکسبترین سپارییکیازمهم کهبرون طوري به

ازسال. ]18[باشد می»استفادهازمنابعخارجی«سپاریمخففجمله ریشهاصلیبرون

. ]19[دهند هابرخیازعملیاتخودراازبهخارجازسازمانانتقالمی ،بسیاریازسازمان1980

  .]20[کهدرآندارایمهارتودانشعمیقاست،تمرکزکندوکاراصلیخود تواندبررویکسب بااینکارسازمانمی

. تماموجوددارد هزارمیلیاردتومانپروژهعمرانینیمه486درکشورمامعادالرزشی97طبقپیوستیکالیحهبودجهسال

. باشد هزارمیلیاردتومانمی62تنها97هایعمرانیدرسال کهبودجهپروژه درصورتی

. سالطولخواهدکشید8کارهحدود هاینیمه دیدیکلیدنخورداتمامپروژههاثابتبماندوهیچپروژهعمرانیج اگرتصورشودکههزینه

. باتوجهبهاینمسئلهدولتقادرنخواهدبودبودجهساختچنینکمپورزشیرادراختیارصنعتورزشقراردهد

سپاریوم کنندکهآناستراتژیبرون امروزهاندیشمندانراهکارمناسبیبرایمقابلهباشرایطاقتصادیسختیکهصنعتورزشباآنمواجههاست،بیانمی

. ]21[هایورزشیتجاریشدهوموجبرشدصنعتورزشخواهدشد بدینگونهساختارسنتیسازمان. باشد هایخصوصیدرورزشمی شارکتسازمان

  .]22[حالست وسازهایورزشیتنهاراه گذاریناکافیاست،همکاریدولتوبخشخصوصیدرساخت درشرایطیکهمنابعسرمایه

هایفضاییومحیطییکبازارجدیدبادرن بلکهشاملمقایسهبینویژگیگیریدرموردانتخابمحلنیست، یابیدقیقوراهبردیفقطتصمیم مکان

1960متحدهآمریکااواسطسال نخستینباردرایاالت. ]23[باشد ظرگرفتناهدافبازاریابیمی

8یابیپارکوفضایسبزدرمنطقه برایتعیینمکان) 1395(معربوهمکاران. ]9[استفادهازسیستماطّالعتجغرافیـاییآغازشد

. استفادهکردند) GIS(وسیستماطالعاتجغرافیایی) FANP(تحلیلشبکهفازيشهرداریتهرانازفرایند

. بندیشدند هایباتناسبخیلیخوب،خوب،متوسط،ضعیفوخیلیضعیفشناساییوطبقه هانقاطمناسبدراینمنطقهباعنوانزمین طبقبررسیآن

) AHP(گیري وروشتصمیم) GIS(یابیبهینهمراکزورزشیبااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی بهمکان) 1394(قربانیوهمکاران

. ومنطقفازیبررویسطحشهرمیاندوآبپرداختند

هایسازگاروناسازگا جواري اندوشهروندانراازلحاظبرخورداریازهم یابینشده نتایجنشاندادکهفضاهایورزشیشهرمطابقاصولشهرسازي،مکان

  .روساختهاست هایاساسیروبه ربامحدودیت

. اسپرداختند آي یورزشیمنطقهیکتهرانتوسطسیستماطالعاتجغرافیاییجیبهتحلیلفضاها) 1392(نوروزیسیدحسینیوهمکاران

شدهکامالًمنطبقنبودهوسرانهورزشینیزازسرانهورزشیاستانداردکم نتایجحاکیازآنبودکهفضاهاواماکنورزشیمنطقهبااستانداردهایتعیین

سیستماطالعاتجغرافیایییابیاماکنورزشیبااستفادهاز مکان«درتحقیقیباعنوان) 1392(حسینیوهمکاران. باشد ترمی

)GIS(هایو کلکاربري»؛مطالعهموردیشهرسقز)AHP (

هایمناسبمراکزورزشیراارزیابیوتعیین آمدهازاینروش،مکان دست هایبه ورزشیدرمحدودشهرسقزرامطالعهوبااستفادهازمدلهمپوشانیوزن

) GIS(بااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی) 1391(گودرزیوهمکاران. کردند

منظوریافتنبهتریناراضیجهتساختاماکنورزشیطبقمعیارهایسازگاریوای وقعیتمکانیاماکنوفضاهایورزشیموجوددرشهربروجردبهبهتحلیلم

درصدازاراضیدارایوضعیتبسیارمناسبوحدود13منی،میزاندسترسی،حریماماکنورزشیموجودوجمعیتپرداختندنتایجنشاندادحدود

  .دباشن درصدازاراضیبرایساختاماکنورزشنامناسبمی64



) Arc GIS(افزار هایمکانیدرنرم آبادازتحلیل یابیفضاهایورزشیدرشهرخرم منظورمکان به) 1391(سراییوهمکاران

. استفادهکردند

شدهودرغربوشمالشهرتمرکزفضاییمراکزورزشیوجوددارد،ب نتایجحاکیازآنبودکهبیشترینفضادرسطحشهربهکاربریمسکونیتخصیصداده

) 1389(فاضلنیاوهمکاران. باشند ازتوزیعمناسبفضاهایورزشیبرخوردارنمیآباد نابراینساکنینجنوبوشرقشهرخرم

) AHP(ومدلتحلیلسلسلهمراتبی) GIS(فضاهایورزشیشهرزنجانرابااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی

یندرصد،میزانتناهایورزشیموجودراآیینکردهوازطریقتعی جوارباکاربري هایهم یابیفضایورزشیبررسیوسازگاریوناسازگاریکاربري برایمکان

) 1389(کشوریوتیموري. یافتهبهفضاهایورزشیدرشهرزنجانرامشخصنمودند هایاختصاص سبزمین

) GIS(هایگردشگریساحلیبااستفادهازسیستماطالعتجغرافیایی هایمناسبجهتتوسعهقابلیت سنجیمکان بهامکان

. مهمهستندراموردتأکیدقراردادندکهبرایبازاریابیمقصدهایگردشگریبسیار) TIS(پرداختهوسیستماطالعاتگردشگري

). 1389(لطفیوهمکاران

شهرداریتهرانپرداختهوپسازبررسیوضعموجود18درمنطقهGISهابااستفادهازسیستم نسبتبهارزیابیمراکزفرهنگیوورزشیجهتاحداثآن

  .خدماتفرهنگیوورزشیدراینمنطقهالگوییبهینهراجهتتوزیعخدماتفرهنگیوورزشیپیشنهاددادند

زما سازیورزشکارانیاتیمورزشیاستکهدرمدت تانداردوزارتورزشوجوانانکمپورزشیمکانیموقتیادائمیجهتآمادهطبعتعاریفومفاهیماس

. گزینند روزي،درآناقامتمی صورتشبانه نمعینبه

هایورزشیچندمنظوره،پذیرشاطالعات، هامحدودهوسیعیازسطحزمینبازهستندکهشاملفضاهاییمثلپارکینگ،زمین طورمعمول،کمپ به

شوندکهخدماتاقا استراحتی،هتل،رستوران،سوپرمارکت،محلبازیکودکان،امکاناتموردنیازمعلوالن،اورژانسونمازخانهمینت،آالچیق کافی

  .]24[دهند ارائهمی... متی،ورزشی،تفریحی،رفاهی،بهداشتی،ارتباطیو

. ]25[باشد قبولمی سپارییکقراردادباشرکتیاشخصثالثبرایانجامیککارخاص،طییکدورهزمانیمعینباارزشقابل برون

. ]26[شود نفعتقسیممی کنندهوسازمانذي قراردادیبلندمدتیاستکهخطراتاحتمالیتاحدزیادیبینطرفینقراردادیعنیتأمین

وکاردستیابد وکاروخطراتراکاهشدهدوبهمزیترقابتیوبهبودعملکردکسب هایکسب تواندهزینه یکوسیلهراهبردیاستکهسازمانبهکمکآنمی

. ]28[هاست تارسازمانسپاریتحولیبنیادیندرساخ درواقعبرون. ]27[

 جایتولیدمحصوالتوخدماتباسرمایهداخلیخود،چنینمحصوالتوخدماتراازپیمانکارانتجاریخارجیدریافتمی هاپسازامضایقراردادبه سازمان

  .]29[کنند

شدهاستکهشامالنتخاببخشخصوصیمناسب،تض هایدولتیوخصوصیچندینمعیاربیان برایانتخابیکروشمالیمناسبجهتمشارکتبخش

زیست،سهولتدریافتوام،توزی کاربرددولت،روشنبودنمالکیتپروژه،کاهشتغییراتدرقوانین،تأمینکیفیتواستانداردها،حفظمحیطمینافزایش

. باشد هایعملیاتی،تأمینتجهیزات،می هابیناحزاب،افزایشسودآوریپروژه،تعهدطرفینبهتعهداتخود،کاهشهزینه عمناسبمقاماتومسئولیت

)  DBFO(وجودداردمانندقراردادهایامتیازيسپاری قراردادهایمتنوعیدربرون. ]30[

. گیرد هاراازطراحیتاعملیاتمربوطبهپروژهرابهعهدهمی کهبخشخصوصیکلیهمسئولیت

)  BOT(قراردادهاي. درعوض،درآمدپروژهنیزتازمانموردتوافقبابخشدولتیدراختیاربخشخصوصیمجریطرح،قرارخواهدگرفت

گرد گذارانبهدولتمنتقلمی ومالکیتپروژهپسازاتمامدورهقراردادتوسطسرمایهکهتمامیاقسمتیازتأمینمالیپروژهبهعهدهطرفخصوصیاست

)  BOO(قراردادهایواگذاري. د

سپاریسنتیکهبیشترینم شود؛وقراردادهایبرون سازیبهبخشخصوصیفروختهمی هایخصوصی هایبخشدولتیدرراستایاجرایطرح کهدارایی

  .]31[یابد ولیتازبخشدولتیبهبخشخصوصیانتقالمیهاوپروژهاختصاصبهبخشدولتیداشتهوکمترینسهممسئ الکیتدارایی



GISیکسیستماطالعاتیجغرافیاییاستکهبررویاطالعاتمکانمرجعیااطالعاتجغرافیاییپردازشانجامدادهوبهکسباطالعاتدررابطهباپ

. ]32[پردازدکهبهنحویباموقعیتمکانیدرارتباطهستند هاییمی دیده

GISشود ریزیطرحکاربریزمیناستفادهمی هایبرنامه عنوانیکابزاربرایتهیهنقشه بعادوبهوتحلیال برداریوتجزیه طورگستردهبراینقشه به]

33[.GISبا سازي،بازیابیوارائهگرافیکیازارجاعاتفضاییمی وتحلیل،مدل کاري،تجزیه سازي،دست یکابزارمبتنیبررایانهبرایگرفتن،ذخیره

. ]34[شد

هایدیگرپرداخ هاییکمکانخاصدرارتباطبامکان توانبهآنالیزدادهکهمی طوري باشدبه میGISاستفادهازیکسیستممرجع،عنصراساسییک

. ]11[ت

شود،بهترینراهبرایحالینمشکل،استفادهازتکنیکسیستماط ترمی روزسخت ریزینیزروزبه هایشهریکاربرنامه زمانباپیچیدهشدنمحیط هم

. آید هایمناطقفراهممی توانایمناسبجهتشناساییمشکالتو بدینترتیببستروزمینه. ]35[باشد می) GIS(العاتجغرافیایی

یابیکمپورزشیآبیساحلیدرسطحشهرسرخرودبهسؤاالتزیرپاس باتوجهبهمسائلفوقبرانشدیمتابااستفادهازمزایایاینسیستمدرراستایمکان

  :خدادهشود

  شدهاست؟ ریزي یابیکمپورزشیآبیساحلیشهرسرخرودبراساساستانداردهاینوینومقرراتشهرداریبرنامه آیامکان. 1

  باشد؟ کداممنطقهمیGISقهجهتاحداثاینمجتمعبراساسسیستمبهترینمنط. 2

  شدهاست؟ هایمجاوردرنظرگرفته آیادراستقرارکمپورزشیآبیساحلیدرمنطقهشهري،عاملسازگاریباکاربري. 3

  باشد؟ صرفهبرایدولتوبخشخصوصیمی استفادهوبه شدهقابل سپاریدرسایتبرگزیده آیامبحثبرون. 4

  مطالعهموردیمراکزورزشینمونه- 2-1

. شود مترمربع،یکمرکزورزشیمتوسطمحسوبمی1461مرکزورزشیهارپندندرانگلستانبامساحتکل-

  .اینمرکزباپالنتقریباًفشردهدرداخلپارکمستقرشدهاست

-

.باشد شود؛کهدارایاستخرنیزمی مترمربعیکمرکزورزشیمتوسطمحسوبمی2908مرکزورزشیمدرسهکارلتوندرانگلستانبامساحتکل

شناسی روش.2

. باشد ایمی تحلیلیوازلحاظاهدافوماهیتموضوع،ازنوعکاربردیتوسعه_حاضرتوصیفیروشپژوهش

) GIS(هایموجوددرسیستماطالعاتجغرافیایی برایانجاماینپژوهشبااستفادهازروش

: مراحلتحقیقبهترتیب. شدهاست وتحلیلفضاهایمناسبجهتساختکمپورزشیآبیساحلیدرسطحمحدودهموردمطالعهپرداخته بهتجزیه

برایمGISوسیله هابه هایموضوعیوترکیبآن هابهنقشه شده،تبدیالرزش هایتعیین گذاریشاخص یابی،ارزش هایمؤثردرمکان شاخصتعیین

.منطقهموردمطالعهاینپژوهشسطحشهرسرخروداست. باشد یابیبهینهودرنهایتارائهیکنتیجهمطلوبومنطقیمی کان

  

  

  

  هایپژوهش یافته.3



  )شهر سرخرود(جغرافیایی  تیموقع-3- 1

  سرخرود در منطقه و استان موقعیت جغرافیائی -1شکل شماره 

محسوب شده و محمودآباد شهرستان  بخشی ازعنوان  ، بهسرخرودمطابق با آخرین تقسیمات سیاسی کشور، شهر 

در قسمت میانی استان و در سواحل جنوبی دریاي خزر استقرار دارد؛  سرخرود شهر.باشدیاز استان مازندران م يا رمجموعهیز

که قابل تسطیح و  استاي شمال شهر تنها نقاط برجسته توپوگرافی اراضی بایر ماسه ستیناین شهر داراي توپوگرافی خاصی 

  .باشدمی يبردار خاك

دامنه نوسان . داراي بارش ساالنه زیادي است، اي دلیل برخورداري از اقلیم ساحلی خزر و موقعیت ویژه جلگهه سرخرود ب

، میزان بارندگی طبق آمار. رسدیگیري به نظر ممتر در سال است که میزان چشممیلی 1100تا  827بارندگی در این شهر بین 

اه است که با آبان م، در مقابل و گیردمیبارندگی لقب ماه سال در  نیتر عنوانخشک بهبوده است که متر میلیدر تیرماه صفر 

  .هاي آسمانی قرار داردمتر در رتبه نخست بارشمیلی 1/235



  )اطالعات مرکز هواشناسی بابلسر: مأخذ(بارندگی  نمودار اطالعات :1نمودار شماره 

  ي سایت کمپ ورزشی آبی ساحلیریقرارگانتخاب گزینه مکان  -2-3

  کمپ ورزشیی ابی مکاني ها شاخص -1-2-3

. وجودداردها  حداقل ویایکسريها دئالیابرایبهدستآوردنوضعیتیکسیستم، هموارهنیازبهارزیابیآنسیستمبایکسري 

با توجه به آنچه . باشد جهتدریافتیک نتیجهمنطقیمیها بین آن یابیبرایمراکزورزشیارزیابیمعیارهاوتعینفصلمشترك الزمهمکان

  .شود یمی فضاي ورزشی اشاره ابی مکانویژه  صورت بهی شهري و ابی مکانمعیارهاي  نیتر مهمگفته شد در ادامه به برخی از 

  معیار دسترسی -2-2-3

. یابیکمپورزشی،عاملزمانیوبعدمسافتیدسترسیمتقاضیانبداناست ترینمعیاردرمکان یکیازمهم

آ المللی،بندروراه بهترینموقعیتراداراوهمچنینکمترینفاصلهرابافرودگاهبینایواقعشودکهازلحاظدسترسیبهجادهومعابر کمپبایددرنقطه

. هنداشتهباشد

ترینجادهبهشهرسرخرودجادهه استانمازندرانازطریقسهجادهباپایتختدرارتباطاست؛جادهفیروزکوه،جادههرازوجادهچالوسکهنزدیک

: مازندرانازچهارمسیرهوایی. کیلومتراست 161 باشدکه رازمی

 95 المللیساري ساري،نوشهر،رامسروبابلسر،بابقیهنقاطکشوردرارتباطاستکهسرخرودبافرودگاهبینفرودگاهدشتناز

. کیلومترفاصلهدارد

 58 کندودر آهنسراسریکشورازایناستانعبورکردهودرمسیرخودبسیاریازشهرهارابههممتصلمی آهنشمالیکیازانشعاباتاصلیراه همچنینراه

. باشد کیلومترمی 15 دربهسرخرودبندرفریدونکناربافاصلهترینبن نزدیک. کیلومتریشهرسرخرودقراردارد

  .معابرشهرسرخرودرادرتصویرزیرمشاهدهخواهیدکرد
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  معابر شهر سرخرود مراتب سلسله: 1نقشه شماره 

  )سازگاري(یکپارچگانسجامویاریمع-3-2-3

 هایمختلف درسطحشهروایجاد مرز بین يکاربر یابیبهینه برايمکانبیشترین تالششهرسازي،  

یژه و بههایدیگر،  يکاربر کنند، بایداز یم هایی کهدود، بو، صداوشلوغیتولید يکاربر. هایناسازگارازیکدیگراست يکاربر

  .هایمسکونی، فرهنگیواجتماعیجداشوند يکاربر

  هايکاربربا  مجاورت اریمع-4-2-3

مجاورت با  .باشد یم یزیشهرير برنامه یدرسطح شهرها، یکیازاهدافاصلیرسان خدمت عفضاییمنابعودستیابیبهتعادلدرتوزی

، مجاورتبامراکزاداري، ها نگیپارکمجاورتبا، یرسان سوختبامراکزمجاورت بافضاهایسبز، مجاورت : ها شامل کاربري

  .بامراکزآموزشیمجاورت مجاورتبامراکزفرهنگی و 



  کاربري موجود شهر سرخرود: 2نقشه شماره 



  جدول کاربري موجود و سرانه: 1جدول شماره 

جمعاي فرا محلهاي محلهشعاع عملکردي

سرانه)m2(مساحتتعداد

)درصد(سهم مساحت

سرانه)m2(مساحتتعداد

)درصد(سهم 

سرانه)m2(مساحتتعداد

)درصد(سهم 

کاربريکاربري
شعاع 

عملکردي
کاربري

شعاع 

ديعملکر
کاربري

شعاع 

عملکردي

ته
خ

سا
ح 

طو
س

 
ده

ش

ي
بر

ار
ک

 
ي

هر
ش

ي 
ها

1482497.3104.123.8100####1482497.3104.131.810000000###مسکونی

572143733.5410.093.110000000143733.5410.092.3100در حال ساخت

مراکز 

فعالیت و 

کار

1.050.327.36639764.672.972.572.714754716.341.050.9100#####81تجاري

خدمات 

رفاه 

عمومی

ی
وم

عم
ش 

وز
قبل از آم

دبستان
2999.430.140100000002999.430.140100

27474.021.020.21000000027474.021.020.1100ندبستا

21870.790.26039.102917.590.40.260.924788.380.650.1100راهنمایی

00000210943.461.490.7100210943.461.490.2100متوسطه

610344.241.410.242.7213861.051.890.957.3824205.293.310.4100جمع

194.280.0103.722452.280.170.296.332546.560.180100بهداشتی

1895.550.06016.724452.530.310.383.335348.080.380.1100درمانی

3451.240.0603121003.290.140.16951454.530.20100فرهنگی

63282.230.450.177.51950.460.130.122.574232.690.580.1100مذهبی

25761.450.40.124.9717371.21.221.175.1923132.651.620.4100پارك و فضاي سبز

199.420.0100.2548003.263.373.199.8648102.683.380.8100ورزشی

1770.030.05061112058.260.850.8941212828.280.90.2100اداري انتظامی

000009139565.219.88.91009139565.219.82.2100گردشگري

1511354.20.80.24.839225856.2115.8614.595.254237210.6917.033.8100جمع خدمات رفاه عمومی

ونقل  حمل

و 

انبارداري

000001071558.975.2368.710001071558.975.2317.2100شبکه دسترسی

121503.110.11010.2113165.540.920.889.81314668.661.030.2100انبارها

121503.110.1100.111084724.576.1669.599.9131086227.676.2617.5100انبارداري ونقل جمع حمل

تأسیسات 

و 

تجهیزات 

شهري

تأسیسات و 

تجهیزات شهري
0921.150.0607312256.350.860.89313177.50.930.2100

528160.381.980.61000000028160.381.980.5100گورستان

529081.532.040.670.4312256.350.860.893041337.882.90.7100جمع تأسیسات و تجهیزات شهري

3069928.6214.749.3100####1693465.6119.636.355.21111376463.197.5688.244.8###هاي شهري جمع کاربري

20292.850.0200.214183743.1612.911.899.834184036.0112.923100صنعتیهاي غیرشهري کاربري

20292.850.0200.214183743.1612.911.899.8184036.0112.923100هاي غیرشهري جمع کاربري

3253964.6227.752.3100####1693758.4119.636.355.31251560206.2110.510047.9###شده جمع سطوح ساخته

ا
ي

هر
ش

یر
 غ

ی
ض

را

اراضی بایر

بایر و مخروبه و 

متروکه
###1807263.4126.938.710000000####1807263.4126.929100

33160251.0511.253.41000000033160251.0511.252.6100باغات

27752671.8452.8516.11000000027752671.8452.8512.1100مزارع

647025.773.3110000000647025.773.30.8100مسیل و رودخانه

1203014.6214.254.4100000001203014.6214.253.3100ساحل

2970226.7208.563.7100000002970226.7194.347.7100###جمع اراضی غیرشهري

6224191.3437100100####4663985.1328.110074.91251560206.2110.525.125.1###جمع کل

  



  1معیار ایمنی - 5-2-3

یکی از عوامل  عنوان بهباشد که فاکتور ایمنی  یم یزي کاربریاراضیشهري، مالحظاترفاهعمومیر برنامه یکیازعواملبسیار مهمدر

  .مؤثر بر رفاه عمومی مطرح است

  معیاررعایتحریم-3- 2- 6

هدف رعایت این فاصله جهت  هاست؛ که گسلي برق و فشارقو، خطوط ها رودخانهمنظور از حریم در این مبحث اطراف 

  .باشد یمحفظ ایمنی مکان از حوادث ناگهانی 

  یجمعیتیواجتماعیهایژگیو معیار -3- 2- 7

قرار  موردمطالعه بالقوهجمعیتمعیاریبراي مقایسهافزایشوکاهشو ارزیابیتراکم موجودوعنوان  به اصطالحتراکمجمعیت

. گیرد یم

سازمانفضاییمتعـادلدرشـهرهانـوعیازتعادلشهریاستوزمانیمحققخواهدشدکهسازگاریمعقولبـینپـراکنشجمعیـتوتوزیـعخدماتدرشهر

  .هابهوجودآیـد

                                                            
1. Safety



  سازمان فضایی شهر: 3نقشه شماره 

یتوپوگرافیکهایژگیو معیار -8-2-3

توپوگرافی و عوارضژئومورفولوژیدرمکـان گزینـی، . رود هایفیزیکیسطحزمینبهکارمی نقشهتوپوگرافی، براینشان دادنویژگی

برخی شهرها داراي تنگناهاي خاصی در توسعه فیزیکی . گسـترش، توسـعهفیزیکـیو ژئومورفولوژیشهرهاتأثیربسزاییدارنـد

یرگذارند، عواملی همچون توپوگرافی ناهموار، شیب زیاد، وزش بادهاي تأثیابی فضاهاي شهري مکانهستند که این عوامل بر 

. وبلندیدرشهراست یازجمله پستهاي سطحزمین،  يناهموار وتحلیلخصوصیات یهتجز هدفازمطالعاتتوپوگرافی، ارزیابیو... . شدید و

]36[.  

این شیب هرچند کم و نامحسوس . باشد رودخانه شهر می يسو طرف شمال و به معموالً به شهر سرخرود عمومی هاي یبش

  .دسطحی و سیالبی و همچنین فاضالب شهري مورداستفاده قرار گیر يها تواند در هدایت آب است اما عمالً می

  سرانه فضاي ورزشی-9-2-3

مترمربع و  28/0به  مترمربع24/0ي از موزآ دانشدر برنامه پنجم توسعه سرانهفضاهایورزشیروبازوسرپوشیده 

سرانه فضاي ورزشی در این . یافته استمترمربعتوسعه98/0به  مترمربع96/0سرانهفضاهایورزشیروبازوسرپوشیده دانشجویی از 

  .باشد یم38/3شهر 

ین فضاي تر مناسبحاصل گردید که  موردنظري سایت ها شاخصیی که بیان شد و از همپوشانی این ها شاخصبا توجه به 

  .باشد یمبراي ایجاد کمپ 



  موردنظرانتخاب سایت : 4نقشه شماره 

در قسمت شمال غربی شهر سرخرود قرار دارد که در شمال آن دریا، در شرق و غرب توسط شهرك محدوده موردنظر 

محدوده از شمال به دریا و از غرب به رودخانه منتهی  این.بر اصلی محدودشده استشده و در جنوب نیز توسط مع احاطه

این . باشد رودخانه شهر می يسو طرف شمال و به عمومی معموالً به هاي یبش .کمربندي قرار دارد هم آندر جنوب . شود می

سطحی و سیالبی و همچنین فاضالب شهري  يها تواند در هدایت آب شیب هرچند کم و نامحسوس است اما عمالً می

داراي توپوگرافی  سرخرود شهرنیز همانند  موردنظري محدوده .یب محدوده نیز به سمت شمال استش. مورداستفاده قرار گیرد

خاك محدوده از جنس ماسه است و .اکثر اراضی موجود در سایت هم داراي برجستگی از جنس ماسه هستندیست و خاصی ن

هاي صورت  طبق مصاحبه.ي زیادي است دقت و هزینه وساز نیاز به زدیکی به دریا و باال بودن سطح آب، براي ساختبه دلیل ن

جز  به(شده از اهالی ساکن در سایت و همچنین امالك نزدیک به محدوده گویاي خصوصی بودن تمامی اراضی موجود  گرفته

  .باشد می) حریم دریا

مقدار بوده و در قسمت شمالی و جنوبی داراي  )میلیون تومان 1کمتر از (زمین در قسمت میانی محدوده کمترین  قیمت

تا  5از (جوار با کمربندي است داراي بیشترین میزان قیمت  و در قسمت جنوبی که هم) میلیون تومان 2تا 1از (قیمت متوسط 



باشد، با توجه به  نوع سکونت، تجاري، فضاي سبز و بایر می 4محدوده شامل هاي موجود در  کاربري.باشد می) میلیون تومان 10

  .هاي سکونت، تجاري و فضاي سبز نیز در جنوب محدوده هستند باشند، کاربري نقشه زیر اغلب این اراضی بایر می

  کاربري وضع موجود سایت:5نقشه شماره 



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١۵

www.tourism2019.ir  

  يریگ جهینتبحث و . 4

سو  از یک. باشد شدن به یک صنعت بزرگ می گردشگري ورزشی تلفیقی از ورزش و گردشگري است که در حال تبدیل

. هاي مهم گردشگران است کند و از سوي دیگر ورزش جزو فعالیت برگزاري رویدادهاي ورزشی بستر گردشگري را فراهم می

گردشگران ورزشی خواهان اقامت در مکانی هستند . باشد هاي مناسب می اد زیرساختیکی از ارکان مهم گردشگري ورزشی ایج

  .هاي ورزشی به وجود آمدند رو کمپ که ازلحاظ دسترسی، رفاهی، تفریحی و ورزشی بهترین شرایط را داشته باشد ازاین

اث کمپ ورزشی آبی ساحلی دارا کیلومتر ساحل دریا، بهترین شرایط را براي احد 260شمال ایران با در اختیار داشتن  

ي البرز و ها کوه رشتهي با دریا، جنگل، جوار همیعنی  رشینظ یباستان مازندران به لحاظ موقعیت طبیعی و جغرافیایی . باشد می

ي ها قطبهمچنین این استان یکی از . ي کشور را در اختیار داردریگردشگر پذدر شمال پایتخت ایران؛ رتبه نخست  شدن واقع

چنین پتانسیل باالیی بهترین موقعیت را براي ساخت کمپ ورزشی آبی ساحلی در . شود یمورزشی ایران و جهان محسوب 

گردشگران  در جذبتواند نقش مهمی  یماي است که  یدهپدکمپ ورزشی آبی ساحلی . دهد اختیار استان مازندران قرار می

هاي خارجی به داخل استان و به طبع افزایش  یهسرمایز شدن سرر ورزشی داخلی و خارجی داشته باشد که این امر موجب

یی، رفاه عمومی، ترویج ورزش، استفاده بهینه از اوقات فراغت، رشد سطح زا ازجملهاشتغالمنافع گسترده اقتصادي و اجتماعی 

ی ابی مکانظر گرفت؛ نخست اما براي ساخت کمپ ورزشی باید دو نکته بسیار مهم را در ن؛ خواهد شد... سالمتی در جامعه و 

از  تر کالنو  تر عیوس، در سطح مطابق با هرم سنی مناطق مختلف شهر صحیح است کهبایدبه نحو شایسته و کمپ ورزشی 

دسترسی ی و جهانی، الملل نیبامکان برگزاري مسابقاتدر سطح ورزشی همچون کمپ معیارهاي الزم براي شهر صورتپذیرد تا

کنندگان فضاهاي ورزشی  توسط احداث... مطلوبیت، سازگاریو  ،آسایش و امنیت کاربران اسکان، ي رفاهی وها آسان، جنبه

با توجهبهمشکل کمبود بودجه . است ازیموردني ا مجموعهنکته دوم سرمایه کالنی است که براي احداث چنین  رعایت شود؛ و

مشارکت بخش ي و سپار برونفرایند  یي خارجی ط کننده تأمیني مطلوب استفاده از ها ياستراتژیکی از دولت 

  .باشد یمخصوصی

احداث و . ی بهینه براي ساخت آن استابی مکاني باال، ور بهرهي احداث کمپ ورزشی با زیر برنامهاز الزامات اولیه جهت 

 گرفت یمو تنها مطابق دیدگاه و سالیق مدیران صورت  علمی نبودهو اصول ها  ورزشی درگذشته بر اساس شاخصکمپ ایجاد 

 چراکهمکانگزینیمناسبکاربریبسیار حائز اهمیت است . گرفت یبرنمرا در  موردنظربه همین دلیلشعاع عملکردي آن، محدوده 

ریزیدقیقوبراساسمعیارهاواستاندارهایعلمیصورت  واگربدونبرنامهگرفته  انجام هایشهر وسازهاعمدتاًدرمحدوده اینساخت

 هایساخت،یا اگربهامرانتخابمکانمناسبجهتساختاماکنورزشیجدید، توجه نشود؛ پروژه .اهدداشتنپذیرد،مطمئناًاثراتسوییرابهدنبالخو

 حساسعوامل یکی از . شود یزیادیمیها هیسرما شوندکهاینامرموجبهدررفتن ماندیاممکن استباتغییرکاربریمواجه باقیمیکاره مهین

و  رساند ی، کارایی فضاهاي ورزشی را به حداکثر مبهینه یابی مکان چراکهدر احداث فضاي ورزشی موقعیت مکانی است، 

  .دینما یکنندگان ارائه م خدمات بهتري را براي استفاده
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بهینه فضاهاي ورزشی که بااتصال  یابی و ارائه الگوي مکان سطح شهر سرخرودبررسی وضع موجود  اب، پژوهشدر این 

ها و نمودارهاي متنوع ارائه  ها، نتایج را در قالب نقشه دادهضمنسرعت بخشیدن به پردازش  GISاطالعات توصیفی و مکانی 

با توجه به وضعیت اجتماعی کالبدي  گرآن است کهها نشان بررسی داده.بخشد یداده و قدرت تحلیل کارشناسان را ارتقاء م

و سعه متوازن توموجب  تواند یبوده که مگزینی جهت مکان  روش درنیتر مناسب روشاین  شمال غربی شهر سرخرودسایت 

بنا کردن کمپ ورزشی جهت  نقطهنیتر و مناسب شده تر فضایی و کالبدي کمرنگ اتو این اختالف شودهماهنگ در سطح شهر 

در قسمت شمال غربی شهر سرخرود واقع است از شمال به دریا، از شرق یابی شده که  محدوده مکان. آبی ساحلیبرگزیده شود

که جنس خاك منطقه از ماسه است و به دلیل نزدیکی  ازآنجایی.ر اصلی محدودشده استو غرب به شهرك و از جنوب به معب

باشد و بهترین منطقه براي احداث کمپ ورزشی آبی  هاي آبی ساحلی را دارا می به دریا قابلیت طراحی عنوان مختلفی از ورزش

  .ساحلی در شهر سرخرود است

شود براي تأمین  باشد پیشنهاد می دریا و بخشی اراضی خصوصی میشده بخشی حریم  که منطقه تعیین با توجه به این

 .سپاري و مشارکت بخش دولتی و خصوصی استفاده شود بخش مالی این پروژه از راهبرد برون

ها  ترینابزارهایگسترش و توسعهفعالیت عنوانیکیازمهم سپاریبه باتوجهبهمحدودیتمنابع،چهدربخشخصوصیوچهدربخشدولتی،ازبرون

. تنهاییکاراییالزمرادراقتصادندارد؛ایندوبخشالزموملزومیکدیگرهستند بایدتوجهداشتکهدولتیابخشخصوصیبه.شود می استفاده

  .روشنیمشخصگردد هابه حالبایدحیطۀوظایفودامنۀعملکردهریکازآن بااین

در خصوصیاي ه گذاري هایمناسببرایسرمایه سپاري در ورزشیکیاز فرصت ورزشدرجوامع،برونصنعت باتوجهبهروندروبهرشد

المللی،توسعهگردشگري  گذاریدرورزشمیزانکارآفرینیونیزامکانجذبدرآمدازطریقبرگزاري مسابقاتبین به دنبال سرمایه.هرکشوریاست

  .]37 [یابد وافزایش سطحسالمتوبهداشتجسمیوروانیجامعهافزایشمی

. شود ترینتصمیماتسازمانیمحسوبمی سپارییکیازپیچیده تصمیمبرون

شده  مطابق تحقیقات انجام .سپاري،بایدبهشناساییکلیهعواملتأثیرگذارپرداختهشود عنوانبخشنخستفرایندبرون یم،بهبرایاتخاذاینتصم

توان از  ترین قرارداد، در این طرح می سپاري و ارزیابی معیارهاي مؤثر در انتخاب مناسب قراردادهاي برون ◌ٔ درزمینه

د انجامن یبهطولمسال30تا25معموالًبینکه  (DBFO)امتیازيیقراردادها

 (BOT)قراردادهايو یا از ردیگ یراازطراحیتاعملیاتمربوطبه پروژهبهعهدهمها تیبخشخصوصیکلیهمسئولو

سال است؛  20که حدوداً تمامیاقسمتیازتأمینمالیپروژه بهعهدهطرفخصوصیاست و مالکیتپروژه پساز اتمامدورهقرارداد که

توان به مزایایی  سپاري می طور خالصه با استفاده از فرایند برون به.]30[ده نمود ؛ استفاگردد یبهدولتمنتقل مگذاران هیتوسطسرما

  .]38[یافت دستاصلی و حفظ مزیت رقابتی  يها تیفعال، تمرکز منابع داخلی روي ها نهیهزکاهش  چون

  

  منابع
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