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 خالصه عملکرد طرح 

 ...   شرکت  متقاضی

ح 
طر

ت 
صا

خ
ش

م
 

 مجموعه ورزشی  موضوع طرح 

 خدمات/محصوالت طرح 
مسابقات ورزشی در سطح ملی و  برگزاری انواع 

 المللی، خدمات تفریحی و آموزشی بین

 آذربایجان شرقی،   محل اجرای طرح/ شماره قطعه زمین 

 ظرفیت
در   تفریحی  و  آموزشی  ورزشی،  خدمات  انواع  ارائه 

 روز سال  330

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 میلیون ریال  616,940 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  540 هزینه های قبل از بهره برداری

 میلیون ریال  57,218 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 میلیون ریال  9,423 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  683,581 جمع هزینه های طرح 

منابع 

تامین 

 مالی

 میلیون ریال  300,000 تسهیالت مالی

 میلیون ریال  326,023 آورده متقاضی

 میلیون ریال  57,218 نرخ سود تسهیالت 

 سال با یک سال تنفس  5 دوره بازپرداخت

بنا 
یر

ز
 

 مترمربع  150,000 زمین 

 مترمربع  86,582 زیربنا 

ی 
اد

ص
اقت

و 
ی 

مال
ج 

تای
ن

 
 میلیون ریال  789,873 (NPVخالص ارزش فعلی )

 %   36 (  IRRبازده داخلی طرح )نرخ 

 سال  4.33 ( Pbpدوره بازگشت سرمایه )
 میلیون ریال  210,688   سود خالص

 %   52.68 نسبت فروش در نقطه سر به سر در سال مرجع 
 نفر به صورت مستقیم  54 میزان اشتغال زایی

 مشاوره
 گروه پژوهشی صنعتی تسکو 

 مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری

www.tasscogroup.ir 
04133378196 
09147643304 
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 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 10 .…شرکت  کارفرما: 

 

 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  در مطالعات امکان سنجی 

گزارش حاضر مطالعات  .  دباشمی   ایجاد صنایع تولیدی جهت    ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن 

ورزشی احداث  سنجی  امکان  آباد در    مجموعه  بستان  در    افزایش سرمایه رویه    استانداردسازیجهت  که  باشد  می   شهرستان 

های الزم  معرفی شده سپس بررسی طرح    تابتدا محصوال  گزارشدر این    است.  گیرد، تدوین شدهنظر قرار    بایستی مد  گردش

گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکتت، سرمایه در گردش مورد نیاز طرح  برآورد سرمایه در خصوص  

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی با    های شاخص در خصوص    مالی  هایتحلیل ر ادامه  د  برآورد و

گذار محترم بتواند کلیه اطالعات    سرمایه نتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن  صورت گرفته است    3.3افزار کامفار  استفاده از نرم 

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند درجهت انجام سرمایه گذاری و مورد نیاز را کسب 

را    جامعه  مورد نیاز   ارائه انواع خدمات ورزشی و تفریحی بایستی انعطاف الزم جهت  مجموعه ورزشی  نماید  خاطر نشان می 

خود را افزایش    خدمات فروش    بازار داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب  

 . دهند
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 11 .…شرکت  کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سابقه متقاضی : اول بخش
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 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 12 .…شرکت  کارفرما: 

 

 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 ( سهامی خاص) ...  نام و نوع شرکت: 

   ثبت:   و محل  شمارهتاریخ، 

 شناسه ملی:  

 1,000,000 سرمایه اولیه و سرمایه فعلی شرکت:

 0، طبقه همکف، کد پستی: 2آذربایجان شرقی، شهرستان بستان آبادف بخش مرکزی، شهر استان محل دفتر مرکزی: 

 تلفن:  

 

 سهامداران  وسرمایه  -1-1-1

 اسامی سهامداران: 1جدول 

 تعداد سهام  نام سهامداران  ردیف 
مبلغ اسمی هر  

 سهم )ریال( 
مبلغ کل  

 )میلیون ریال( 
درصد هر یک  
 نسبت به کل 

1      

2      

3      

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-1-2

 : اعضای هیئت مدیره2جدول 

 تاریخ انتصاب و مدت حضور  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    

3    
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 13 .…شرکت  کارفرما: 

 

 ی قانونیمجوزها -1-1-3

 : مجوزها 3جدول 

 سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 
شماره و تاریخ  

 مجوز 
 مشخصات مجوز 

1     

2     

 

 های مالی، تحصیلی و کاری متقاضی حقوقی و اعضای هیئت مدیره: بررسی توانمندی  -1-1-4
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 اقتصادیمطالعات بخش دوم: 

  



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 15 .…شرکت  کارفرما: 

 

 همقدم -2-1

که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو   یکی از اموری است ورزش امروزه

به ورزش و دیدن   گروهی طرفدار و عالقه مند . ورزشکار آماتور اند و گروهی ورزشکار حرفه ای  از مردم،  دارند. برخی کار

  .ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راهبرنامه ها، 

باشگاه   ها، مجتمع ها و استادیوم شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس وزارتخانه

از برنامه   می شود. بخش های قابل توجهی قات ورزشیمساب های ورزشی و یا تماشای و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی

اخبار ورزشی اختصاص دارد و خالصه ورزش یکی   و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و مجالت ، رادیو ، تلویزیون های

 ه: مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمل دّیاز اموری است که در جهان به صورت ج 

کاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان   امروزه یکی از مشکالت جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن است. بی

ید با آن مبارزه شده ، یا به  مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضرّ است و با و به خصوص در ایام تعطیالت تابستانی مدارس و

قبیل: اعتیاد به مواد مخدر،   بی کاری را پر نمود که مفید بوده و یا الاقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از  نحوی اوقات

. با عنایت به  انحرافات جنسی و ... زاییده بی کاری و ولگردی است دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری های خیابانی،

همجواری استانمان با کشور افغانستان )وجود مرز مشترک( و تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور ازسویی و برنامه ریزیهایی  

که کشورهای غربی و ... برای قشر جوان جامعه و نسل آینده کشورمان )تهاجم فرهنگی( نموده اند وجود اماکن و مجموعه  

 قداماتی است که می تواند با این تهاجم مقابله نماید. های ورزشی و تفریحی از ضروری ترین ا

 

 ورزش  -2-2

  کار گماری   به  پیاپی،  کار  انجام  کردن،   عمل  معنی  به  کلی  طور  به  و  است  ورزیدن  فعل   از   مصدر  اسم  فارسی،  لغت  در  ورزش

  چندین  از  ورزش   .است  روحی  و  جسمانی  قوای   تکمیل  منظور  به  بدنی   های  تمرین   مرتب  اجرای  معنی  به  یا  و  جسمی  و  فکری

 .شد خواهد پرداخته  آنها  به ادامه در که است شده تقسیم هایی دسته  به منظر

 .جدید یا  مدرن  های ورزش  و کهن یا باستانی ورزش: تاریخی  دیدگاه از ➢

  کار   حین در    آهنگر   یک  های   حرکت  مانند)  طبیعی  ورزش:  روزانه  زندگی   با   آن  های   حرکت  انطباق  عدم  یا  انطباق   لحاظ  از ➢

 .مند ضابطه و  شده ریزی برنامه ورزش  یعنی( صنفی ورزش  و

 تابستانی،  ورزش و زمستانی   ورزش: سال  فصول در  آن  اجرای  امکان لحاظ  از ➢

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
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 16 .…شرکت  کارفرما: 

 

 سنگین،  ورزش  و  سبک ورزش :  آن   اثرهای  و  کیفیت و آید  می وارد  بدن  به که فشاری  مقدار  نظر از ➢

 .(تیمی و گروهی   یا) اجتماعی ورزش و انفرادی   ورزش: اجتماعی علوم  دیدگاه از ➢

 شود.  می  نامیده  نوتوانی  ورزش یا  و اصالحی  ورزش باشد،  بدن  نقایص  اصالح برای اگر ورزش

 

 

 : ورزش 1شکل  

 

 ورزش  تعمیم و  ترویج  اهداف  -2-3

 : است آمده زیر شرح به ها شهرداری  جمله از و عمومی  نهادهای  سوی از ورزش تعمیم و ترویج  اصلی اهداف 

  برای برخورداری  ها  اندام و اعضا  بین  در   هماهنگی  و  ورزیدگی ایجاد  و  بدن  عمومی  قوای تقویت  شامل : جسمانی  اهداف  (1

  تخیل،   قدرت   مدت، افزایش   دراز   و   طوالنی   کارهای   و  جسمی   فشارهای   برابر   در   استقامت  ایجاد   مهارت،   سرعت،   قدرت،   از

 .وری بهره  ایجاد فیزیکی و های   نارسایی و ها  نقص رفع  منظور به بخشی توان  و بدن  ناتوانی بازسازی  و اصالح

  دیگر قابلیت   شکوفایی   و   پرورش  حرکتی،   و   روانی  استعدادهای  شناخت   و   نهفته  استعدادهای  کشف   شامل:  روانی   اهداف  (2

  و  هایأس   جویی ها،  انزوا  روانی، های نگرانی  خمودگی، از  جلوگیری   و  تحرک   برای  فرد انگیختن  خدادادی،  و  ذاتی های

 .ها  ترس

  و حس   مدیریت   توان  پرورش  اجتماعی،  مقررات  و   گروهی  قوانین   به  احترام  و  پذیرش   و  پرورش  شامل :  اجتماعی  اهداف  (3

 .  شود می  اجتماعی  همبستگی  تقویت و اجتماعی های آسیب  اشاعه از  جلوگیری پذیری،   مسئولیت
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 17 .…شرکت  کارفرما: 

 

 ی طرح )شهرستان بستان آباد( مکان مهم موقعیت معیارهای -2-4

 دسترسی -2-4-1

، دسترسی آسان است. این معیار برای مراکز  ( ...........مجموعه ورزشی و موقعیت مکانی طرح )اراضی روستای  مهمترین معیار  

سترسی در مرکز ورزشی واحد  ورزشی در هر مقیاسی مصداق دارد، اما ضوابط این معیار در سطوح گوناگون متفاوت است. د

همسایگی و محله با مرکزیت مرتبط است. به عبارت دیگر اگر این فضاهای ورزشی در مرکزهای واحد همسایگی و محله  

استقرار یابند، شعاع متوسط دسترسی کاهش می یابد و معیار دسترسی آسان تحقق می یابد. دسترسی آسان در مرکزهای  

با ظرفیت باالست؛ زیرا برخالف سایر  ورزشی ناحیه و باالتر مستلز از شبکه دسترسی مناسب و  این مرکزها  م برخورداری 

فضاهای فرهنگی و تفریحی مراجعان به این فضا ها افزون بر بهره برداران، شامل تماشاچیان نیز می شود. بنابراین هنگام  

یاب  افزایش می  این مرکزها  به  تقاضای سفر برای مراجعه  نبودن شبکه دسترسی مناسب،  برگزاری مسابقه،  د و در صورت 

 .  اختالل ترافیکی گسترده در اطراف مرکز ورزشی بوجود می آید

 

 آسایش  -2-4-2

حفظ آسایش شهروندان است. فضاهای ورزشی جزء فضاهای پر سر و    (............ موقعیت مکانی طرح )اراضی  یکی دیگر از  

آموزشی و درمانی در اطراف این فضاها قرار گرفته باشند، هیاهوی بازیگران    صدا محسوب می شوند و اگر مناطق مسکونی، 

موجب سلب آسایش شهروندان می شود. این    - ی ورزشی استها  فعالیت  از   ناشی   هیجان  و   تحرک   الزمه  کهو تماشاچیان  

حایل بین مرکز ورزشی و   فضاها باید در جایی از شهر واقع شوند که سبب اختالل در آسایش شهروندان نگردد. ایجاد منطقه

کاربری های حساس به آلودگی های صوتی، فاصله گذاری بین این کاربری های ناسازگار، استفاده از فضای سبز، سرپوشیده  

کردن فضاهای ورزشی و بکارگیری سایر راه هایی که برای کاهش آلودگی صوتی بکار می آیند، به تحقق این معیار کمک  

 ).می کند

 

 شیب کم زمین -2-4-3

برای بیشتر رشته های ورزشی است. به جز رشته هایی مثل کوه نوردی و    موقعیت مکانی طرح شیب کم از دیگر معیارهای  

 اسکی که به شیب زیاد نیاز دارند، دیگر رشته های ورزشی در زمین های کم شیب انجام می گیر 
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 ام : ورزش در محیط آر2شکل  

 

 معیارهای برنامه ریزی مجموعه ورزشی  -2-5

 .شده استلحاظ  مجموعه ورزشیدر ادامه به مواردی اشاره خواهد شد که بعنوان معیار در برنامه ریزی 

 

 سلسله مراتب  -2-5-1

باید به شکل  زمین های ورزشی  .  مهمترین معیار برنامه ریزی زمین های ورزشی توجه به نظم سلسله مراتبی این فضاها است

شبکه ای سلسله مراتبی از مرکز ورزشی واحد همسایگی تا مجموعه ورزشی شهر برنامه ریزی شوند. ممکن است در شهربه  

فعال کردن   برای  فاقد زمین های کوچکتر  اما همین شهر  احداث شود،  باشکوهی  صرف هزینه هنگفتی مجموعه ورزشی 

بنابراین توزیع تعداد متناسبی از فضاهای ورزشی کوچک و متوسط در شهر   .نوجوانان و جوانان ساکن محله های شهر باشد

 .بهتر از این است که یک یا تعداد اندکی فضای ورزشی بزرگ فقط در یک یا چند نقطه شهر ایجاد شوند

 

 سرانه سطح -2-5-2

  4/1مرکز های ورزشی محله  متر مربع به ازای هر نوجوان، برای    2سطح سرانه پیشنهادی برای زمین ورزش واحد همسایگی  

متر مربع به ازای هر نفر است. تعیین سرانه مرکز ورزشی شهر   1/ 2متر مربع به ازای هر نفر و برای مرکز های ورزشی ناحیه 

 مترمربع می باشد.  0.06بستان آباد 
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 پارکینگ فضای  -2-5-3

ضای آزاد اختصاص دارد. در صورت لزوم محل  درصد آنها به ف   100مرکز های ورزشی واحد همسایگی فاقد فضای بسته اند و  

درصد فضای باز دارد   90پارکینگ دوچرخه و موتور سیکلت در محوطه زمین پیش بینی می شود. مرکز ورزشی محله حداقل 

متر    8000متر مربع یک محل پارکینگ در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال اگر زمین ورزشی    200و در آن به ازای هر  

ت، چهل محل برای پارک آن پیش بینی می شود. تعیین سطح فضای آزاد مرکز ورزشی ناحیه و باالتر به معیارهای  مربع اس

هریک از تأسیسات ورزشی موجود در آن بستگی دارد و با توجه به فضای الزم برای تماشاچی و نوع ورزش رعایت می گردد.  

  25متر مربع زیر بنا،  150ع و برای ورزش های میدانی به ازای هر متر مرب 80برای ورزش های داخل سالن باید به ازای هر 

 .متر مربع پارکینگ در نظر گرفته می شود

 

 سایر ابعاد احداث طرح   -2-6

 حال به بررسی ابعاد دیگر احداث این چنین مجموعه ای می پردازیم :  

 

 طرحارزش اجتماعی  -2-6-1

مجموعه برخوردها و روابط رودرروی   حیات مدنی و زندگی اجتماعی است، حیاتی که ازشهر بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به  

شود شهر چون موجودی زنده در گفتگویی  گیرد، حیاتی که سبب می شکل می  مردم با محیط عینی پیرامون، با خود و با دیگران

با  چند که   سویه  است  زنده  شهری  اصوالً  گیرد.  قرار  بینندگانش  و  انباشتتجربهساکنان  و  اجتماعی   های  ها  و  فرهنگی 

هاست که احساس و ادراک شهری    ها و مکانموقعیت  هایی برای تجلی بیابند؛ در اینها و مکان ساکنانش، در آن موقعیت

  و  دهند و شهروند در یک زمان ایفاگر نقش بازیگرها رخ می ها و حادثه پذیرند، واقعهمی  ها صورتگیرد، مالقات شکل می 

کنند که  فضاها بستری فراهم می  ها هستند؛ اینها و مکان ترین این موقعیتشود. فضاهای عمومی شهرها مهم تماشاگر می 

 .یابدمی  روابط اجتماعی و حیات مدنی در آن جریان
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روند.  به شمار می  ترین بخش شهرهااساسی زندگی روزمره شهری و مهم های عمومی یکی از عناصر ضروری و  عرصه  فضاها و

یابد و بیشترین تماس، ارتباط و تعامل  سیاسی جریان می  های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وهایی انواع فعالیتدر چنین عرصه 

 سی فیزیکی و بصری دارند،های بافت شهری را که مردم به آن دستر ها تمام بخش عرصه  دهد. اینها رخ می میان انسان 

هایی که بر سر راه مدرسه یا  ببریم: خیابان  های زیادی از آنها را نامتوانیم نمونه گیرند و با نگاهی به اطراف خود می دربرمی 

 روهکنند؛ یا جاهایی که در آنها با طبیعت و حیات وحش روبکودکان در آنها بازی می  هایی کهکنیم؛ مکان کار، از آنها عبور می 

کنیم؛  نشینیم و استراحت میناهار می  زنیم و موقعبریم، قدم می کردن لذت می های محلی که در آنها از ورزش شویم؛ پارک می

 .شویمای از شلوغی زندگی روزانه دور می لحظه  یا به زبان ساده هر جای آرامی که در آن برای

 که رابطه میاناند، بطوری مدنی و تعامالت اجتماعی شهروندان بودهبستر کالبدی حیات   فضاهای عمومی شهرها، از دیرباز

تاریخی بیانگر تأثیر فضاهای عمومی   هایهای حیات مدنی قدمتی به درازای تاریخ شهر دارد. تجربه فضاهای عمومی و شکل 

. تاریخ نشان داده  محیط زندگی و آرامش و آسایش شهروندان است در شکل زندگی اجتماعی، توجه و عالقه شهروندان به

 طراحی فضاهای عمومی و مناسب کردن آنها برای جشن و سرور، در کنار رویدادهای اجتماعی است که توجه و دقت به

آثار و پیامدهای اجتماعی  فرهنگی   کند وهای شغلی، در تمام ساکنان شهر حس شهروند بودن را القاء می روزمره و فعالیت 

  .گذاردی بسیار مثبتی از خود بر جای م

ها،  و تبادل افکار، دیدگاه  هایی برای تبادل فرهنگی، لذت، تفریح، گذران فراغت، زندگی اجتماعیفضاهای عمومی محیط  

کننده بسیاری از همان  کند و منعکس مراکز زندگی روزمره را ایفا می  عقاید و نظرات هستند. این فضاها به بهترین وجهی نقش



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 21 .…شرکت  کارفرما: 

 

بصورت   د. به بیان دیگر فضاهای عمومی فضای زندگی روزمره شهروندان هستند که هر روزکوچکترن ها در مقیاسویژگی 

تا محل کار ادراک می  از منزل  ناآگاهانه در طول راه  یا  از  فضاها که چندمنظوره و تأمین  شوند. اینآگاهانه  کننده بسیاری 

استفاده فعالیت و  ساکنان شهر ها  کلیه شه های  زندگی  مشترک  آنها محسوب  هستند، فصل  جمعی  زندگی  تبلور  و  روندان 

 .کنندایفا می  این اساس نقش مهمی در تأمین هماهنگی اجتماعی و تحقق عملی عضویت شهروندان در جامعه شوند و برمی

آن طیف وسیعی از   نظر از خاستگاه نژادی، سن یا جنسیت، باز هستند و مخاطبینعمومی به روی همه ما، صرف  فضاهای 

آیی  گیرند. بر همین اساس، فضاهای عمومی یک محل گردهم برمی  های سنی مختلف و نظایر اینها را دراجتماعی، گروه اقشار  

بشناسند و یا   آورند. در این نوع فضاها شهروندان بدون آنکه یکدیگر راشهروندان و جامعه فراهم می  دموکراتیک را برای

تواند  اجتماعی چهره به چهره دارند که این امر می  د، با همدیگر برخوردهای شان باش حضور آنها مقید به روابط محیط زندگی 

 ای طراحی و نگهداری شوند،بارور سازد. در نتیجه فضاهای عمومی اگر بطرز شایسته  های بین شهروندان راتجمع و کنش 

از این طریق پیوندها و روابط اجتماعی   کنند و هایی برای تجمع و مالقات فراهمآورند، مکان  توانند عامه مردم را گرد هممی

 .بسیاری از مناطق شهری در حال از بین رفتن هستند، تقویت نمایند ها و مردم مناطق مختلف را که درمیان فرهنگ 

این مناطق   های محلی بخشی از هویت فرهنگی و شخصیت منحصربفردواقع در مناطق مسکونی و زیستگاه  فضاهای عمومی

دسته از فضاهای عمومی یک کانون اجتماعی   کنند. ایند و نقش مهمی در ایجاد حس مکان در آنها ایفا می دهن را تشکیل می 

ترتیب به ایجاد حس  نمایند و بدین اجتماعی همسایگان با یکدیگر فراهم می  بسیار مطلوب و مکان ارزشمندی برای تعامالت 

 .کنندهمسایگی کمک فراوانی می  حقیقی

مزایای  از  دیگر  عنوان  یکی  به  آنها  پتانسیل  مطلوب،  کیفیت  از  برخوردار  رویدادهای   فضاهای عمومی  وقوع  برای  مکانی 

آوردن عامه  توانند با گردهم مندی از هدایت و مدیریت شایسته، می بهره ها و سایر رویدادها در صورتاجتماعی است. جشنواره 

توانند کیفیت  ویژه می  ثبتی بر محیط شهری داشته باشند. آنها بهمنافع مالی، اجتماعی و محیطی، تأثیر بسیار م مردم و ایجاد

مجدداً به مردم معرفی کنند. یک نمونه خوب در این مورد،   جامعه مدنی را که در بسیاری از مناطق شهری از بین رفته است،

 عنصر کلیدی و اصلی دردر شب سال نو در بوستون است که موقعیت خود را به عنوان یک   First Night جشنواره ساالنه

جشنواره شک داشتند، اینک از آن   تقویم شهر تثبیت کرده است. صاحبان مشاغل مختلف که در ابتدا نسبت به پتانسیل این

همچنین در حال حاضر، عالوه بر جامعه تجاری، جامعه هنری شهر   .کنندهایشان یاد می به عنوان عامل عمده ترقی شرکت

مندی از منافع و  بهره  شوند. البته به منظور تقویت رویدادهایی نظیر این جشنواره ومند می اره بهرهجشنو نیز از مزایای این 
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فیزیکی فضاهای عمومی برنامه  باید  آنها، متولیان شهرها  بر اساس جشنواره  مزایای  را  فعالیت شهرهایشان  های  ها و سایر 

  .کنند ریزیاجتماعی مورد نظرشان طرح 

زندگی   .آلمان قابل مشاهده است Aachen استفاده خالقانه و مطلوب از فضای شهری عمومی در خوبهای  یکی از نمونه

بخشی به فضاهای مدنی آن و نیز  حیات  های این شهر تاریخی با استفاده از یک راهبرد درازمدت جهتاجتماعی در خیابان 

اند، رونق بیشتری  بطور دقیق در سطح شهر جانمایی شده ها که  ها و تندیس فواره  توجهی ازگیری از مجموعه بسیار جالببهره

کشد و موجب ارجاعات  می را به تصویر  Aachen شده در سطح شهر، زندگی روزمره دراست. همچنین هنر مردمی ارائه یافته

ن به یک اندازه  با آن مفرح بوده و برای بزرگساالن و کودکا  شود، در عین حال نگاه کردن به این نوع هنر و تعامل تاریخی می 

بزرگ شهر،   هایوکار و شرکت پشتیبانی مالی از این آثار هنری توسط تعداد زیادی از صاحبان کسب جذاب است. در ضمن،

ای از  عمومی هستند. نتیجه چنین استفاده  شود آنها احساس کنند دارای نقش مستقیمی در ارتقاء کیفیت محیطموجب می 

با هویت   شهری که ساکنان آن نسبت به شهرشان کامالً احساس مسؤولیت   منحصربفرد است،فضاهای عمومی، شهری 

 .کنندمی

فضاهای عمومی فضاهای خالی   ریزی و طراحی فضاهای عمومی باید در نظر داشت، این است کهنکته مهمی که در برنامه 

خود آن فضاها دارای اهمیت است. این  دهیم، درست به اندازه  می  مان قرارصرف نیستند و آنچه که ما درون فضاهای عمومی 

فضاهای   گیری شخصیتشوند که این عناصر کمک فراوانی به شکل لندسکیپ نرم و نیز سخت پر می  فضاها نوعاً با عناصر 

کنند که  احساس رضایت و استفاده می  دهد که مردم از فضاهای عمومی محلی زمانی بیشترکنند. شواهد نشان می عمومی می 

شوند.  فضاهای سبز و دلپذیر عموماً فضاهای پرکاربردی در شهر محسوب می  رودارای عناصر طبیعی باشند، از این این فضاها  

زمانی مایل به استفاده بیشتر   کنند،ها زندگی می ای که در شیکاگو صورت گرفته است، افرادی که در آپارتمان مطالعه  بر اساس

طبیعی باشند، نه ساخته دست بشر. این افزایش استفاده از   که این فضاها هایشان هستند  از فضاهای عمومی نزدیک خانه

فضاهای   ترتیب که آنها وقتی در اینشود، بدین افزایش تعامل اجتماعی میان همسایگان منجر می  فضاهای سبز به نوبه خود به

افتد، اما بعدها به مرور زمان،  ق می اتفا کنند، در بدو امر فقط یک دیدار ساده بینشانعمومی توقف کوتاهی برای نشستن می 

 ترتیب نبایستی از نقش مهم کیفیت فضا درکنند. بدین تر میشان را عمیق اجتماعی  در سایه این دیدارها، پیوندها و روابط

تجربه اجتماعی در آنها نیز بهتر   تر باشد، کیفیتتعامالت اجتماعی غافل شد، چرا که هرچه طراحی فضاهای عمومی مطلوب 

های  تر، در فراهم آوردن فرصت تر و خودمانی دهند که فضاهای شخصی می  ها نشانواهد بود. به عنوان مثال برخی یافته خ

  .هستند تر برخوردارروحتر و بی همبستگی اجتماعی، از موفقیت بیشتری نسبت به فضاهای بزرگ  الزم برای ایجاد
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هایی برای  ها و موقعیت آوردن مجموعه عمومی، به منظور فراهم  ریزی فضاهایبا توجه به آنچه گفته شد، طراحی و برنامه 

در کانون   های هنری و برای شادمانی و سرور، ضرورتی است که امروزه بایستیاجتماعی، برای تجربه های شهری ومشارکت

یابد،  جامعه شهری هویت می   حیات مدنی،  توجه متولیان امور شهری قرار گیرد، چرا که با خلق فضاهای عمومی مبتنی بر

تجربه  انباشت  وامکان  ماندنی  یاد  به  فراهم می خاطره  های  بعد مکان  از  فارغ  به محیط های  و فضاهای عمومی  هایی  آید 

آنها نیازها و تمایالت   هایی که درشوند؛ محیط دهنده به رفتارهای اجتماعی و هنجارهای عمومی تبدیل می شکل  فرهنگی و

بازیگران اجتماعی، نقش خود را در تولید و بازتولید فضای   در نظر گرفته شده است و شهروندان به عنوان  اساسی شهروندان

 .کنندتبع آن حیات مدنی ایفا می  اجتماعی، فضای شهری و به

 

 مزایای گردشگری طرح -2-6-2

حال با عنایت به تاثیر بسزای توسعه فضاهای رفاهی بر گسترش گردشگری به تشریح این اثرات و تبیین آن می پردازیم.  

با این کیفیت کار عالوه بر توسعه گردشگری شاهد افزایش    یح یتفر ی و  مجموعه ورزشکامال مشهود است که با احداث  

ی نیز کمک شایانی می نماید، اشتغالزایی و افزایش عبور و مرور به  درآمدهای محلی خواهیم بود و این امر به اقتصاد محل 

 واسطه چنین فضایی سبب این امر می شود. 

به معنای دور زدن، رفت   turns به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین  tour از کلمه   (tourism)لغت گردشگری

  .استاسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته و برگشت بین مبدا و مقصد و رخش دارد که از یونانی به 

گرفته می نظر  در  تفریحی  عنوان مسافرت  به  کلی  به طور  در سالگردشگری  هر چند که  اخیر شامل هرگونه  شود.  های 

  .شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شودمسافرتی می 

زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی    واژه گردشگری در زمان فعلی از

  .تر شد، این امر ممکن شد که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی

مناطق  اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود عالقمند هستند. ثروتمندان همیشه به  

های معروف و آثار  اند، البته نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور خاص: برای دیدن ساختمان دوردست سفر کرده

  .های جدید و چشیدن غذاهای متفاوتهنری، آموختن زبان 
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کشور ایران با    ترین و سودآورترین صنایع است.گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگ 

زایی و  های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال پیشینه تمدنی کهن و جاذبه 

  .های متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارددرآمد ارزی است، بر حفظ ارزش 

محیطی و آداب و رسوم، جایگاه و سهم متناسب با خود را در صنعت   تمدنی، زیستکشور ایران علیرغم غنا و تنوع فرهنگی،  

صنعت توریسم است. تا بتوان بر اساس    هدف کلی این تحقیق، شناسایی اهداف گردشگری در   گردشگری کسب نکرده است. 

  .کارهای مناسب جهت استفاده الزم از آنها را فراهم نمودآن، راه 

 .در صورت تقویت این عوامل بتوان در این زمینه به رشد چشمگیری دست پیدا کرد توان امیدوار بود کهبدین ترتیب می 

 

 افزایش در آمد -2-6-3

بپردازند مثل هزینه غذا و هزینه    شهرهایی را در آن  شوند الزاماً باید هزینه وارد می   شهری به    و توریستها   وقتی جهانگردان

نه حمل و نقل، هزینه گشتها، تورها، و همچنین پولی که بابت خرید  محل اقامت و هتل ومهمانخانه، هزینه تفریحات، هزی

  شهر ها باعث رونق اقتصادی  پردازند و هزینه ورود به موزه یا مکان دیدنی این هزینه سوغاتی و کاالی بومی کشور میزبان می 

 .شونمیزبان می 

 

 ایجاد شغل  -2-6-4

هایی که با جمعیت  شود و این امر برای کشور زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می   توریستی با توسعه فعالیتهای  

شود یک فرصت  جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است از هر ده نفر توریست که وارد کشور میزبان می 

 .گرددشغلی ایجاد می 

 

 لزوم اطالع رسانی درباره ایران -2-6-5

همسو    یجهان  یداشته و به سرعت توانسته خود را با استانداردها  یانیشا   یهاشرفتیپ  ریدهه اخاست که در دو    یکشور   یمالز

  یهاخراشاکنون بناها و آسمان   ی آسفالت نبود ول  ی حت   نینشکشور مسلمان   ن یا  تخت یپا  یها ابان یسال قبل خ  ست یکند. ب

 آن را جزو مناطق جذاب به حساب آورد.   توانی م  یستی تور  ی هاجنبه  یو مدرن در آن برپا شده و ازنظر تمام  بایز  اریبس



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 25 .…شرکت  کارفرما: 

 

مردمان کشور  حال نزد   ییا یآس  ی اگر  رسوم،  آداب و  و  فرهنگ  نظر  از  از وضع  یشتریب  یک یکه  دارند  ما  و    ییرا یپذ  تیبا 

 روشن خواهد بود.  ،ی و فرهنگ ی فاصله اخالق لومترها یبا ک یغرب  ی باشند  حساب کشورها یدر کشورمان ناراض   یده س یسرو

  ه یمانند ترک ییکشورها است و درآمد حاصل از آن، کشورها  یمهم جذب درآمد برا یهااز کانون  یکی امروزه  سمیتور  تصنع

  ی جذاب  اریکرد به خصوص که کشور ما نقاط بس  ی پوشدرآمد چشم   نی از ا  یبه سادگ   توان ی پس نم  دارد ی را سرپا و آباد نگه م 

نعمت که به وفور    ن یاز ا  توانی و توجه م   قه ی سل  ی مناسب است و تنها با کم   ار یبس  ز یآن ن  یوهوا گردشگران دارد و آب   یبرا

 مناسب برد.  ی هامرزوبوم وجود دارد، بهره  نی وکنار ادر گوشه 

 

 

 : جاذبه های گردگشگری ایران4شکل  

 

درآمدزا  ترمهم جنبه  نصنع  ن یا  یی از  ما  کشور  جهان  ازیت،  به  را  خود  تا  تبل  متاسفانه   بشناساند.   ان یدارد    ا ی غلط    غاتیبا 

در مورد ملت، فرهنگ و کشورمان    یو نادرست   بیو غر   بیعج  اریتصورات بس  یغرب   ی ناقص مردمان کشورها  ی هایرساناطالع 

  حدود به تن دارند که    یی هاو مردمان ما لباس   کندی تهران شتر تردد م   یهاابان یکه در خ  کنندی تصور م   یادارند. هنوز عده 

است که همراه با    ی عیچشم آورد. طب  ش یقصه را در پ  ه یبق  توان ی دو نمونه کوچک م  ن یمنسوخ شده و از ا  ،سال است  200

نخواهد داشت و    یی جا  ره یغ  و   نما، یسهنر،   ، یق یبهداشت، موس  د، ی مدرن، کارخانه، صنعت، تول  ل ی اتومب  ابان، یشتر در خ  ر ی تصو

 و باور گردد.  ند یبنش ان یکامالً در ذهن خارج تواند ی کشور م  ن یا ه یلسوء ع غیاست که هرگونه تبل ینیبش ی قابل پ اریبازهم بس



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 26 .…شرکت  کارفرما: 

 

باشد پس از    انیرانیو نجابت ا  تیبتواند شاهد اصالت و شخص  یسفر کند و به درست   رانیکه به ا  یهر خارج   ن یقی طور    به

 آن خواهد شد. ی برا یمدافع  لیبه وک ل یبازگشت به کشورش تبد 

 

 شهرستان بستان آباد -2-7

شهرستان بستان آباد درمحل شهر باستانی وگمشده اوجان بنا شده است . نام اوجان از قرن ششم به بعد در اکثر سفرنامه ها  

نزهه القلوب می نویسد : » آن را بیژن بن گیو بن گودرز ساخت . غازان  و کتابهای تاریخی آمده است . حمداهلل مستوفی در  

خان امارتش را تجدید کرد . از سنگ و گچ بارو کشید و شهر اسالم خواند و دارالملک ساخت . هوایش سرد و آبش از کوه  

اند . فرمانروایان ترکمنان    سهند جاری است . حاصلش غله و بقوالت بود . میوه او جان از اقلیم سفید چهره و شافعی مذهب

و صفویه مدتها در قصر غازانی در اوجان مجالس عیش و نوش داشتند ، اما در روزگار فرمانروایان بعدی آذربایجان حوادث و  

جنگهای خونین متعددی اوجان را در معرض انهدام و ویرانی قرار داد که امروزه از آن همه آبادانی و زیبایی فقط یک رودخانه  

 دهستان به نام اوجان در جغرافیای آذربایجان باقی مانده است «.   و یک

 

 جغرافیا -2-7-1

  مسیر   در  تبریز  شرق  کیلومتری 45 بستان آباد یکی از شهرستانهای مهم شانزده گانه استان آذربایجان شرقی است که در

شهرستانهای مراغه، هریس، هشترود، میانه،  سراب و اردبیل واقع است. این شهرستان بین  - تهران و تبریز -زتبری  ترانزیتی 

تبریز و سراب )از شمال به هریس، از جنوب به شهرستان هشترود، از غرب به تبریز، از شرق به شهرستانهای سراب و میانه  

  دقیقه  14 و  درجه 47 و  دقیقه 30 و  درجه  46 شود و از نظر جغرافیایی بینو از جنوب غربی به شهرستان مراغه( محدود می 

است. ارتفاع شهرستان بستان آباد از سطح  دقیقه عرض شمالی قرار گرفته  4 و  درجه  38 و  دقیقه 32 و  درجه  37 و  شرقی  طول

 . باشدمی  متر 1740-1679 ، آزاد دریا

 



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 27 .…شرکت  کارفرما: 

 

 

 : نقشه استان آذربایجان شرقی5شکل  

 

  اختصاص   خود  به  را  درصد 6/ 4 استان  کل  مساحت  با  مقایسه  در  که  است  کیلومتر 3/2850-2969 مساحت این شهرستان

باشد که مجموعه مرکز شهرستان را تشکیل  .بستان آباد شامل سه قسمت بستان آباد علیا، سفال و اسکی کند می استداده 

 دهند. می

 

 هاپستی و بلندی  -2-7-2

است. شمال آن در امتداد  کوههای پربرف و مرتفع پوشاندهایست کوهستانی که سراسر قسمت جنوبیش را  آباد منطقه بستان 

ارتفاع  کوه به  امتداد کوههای مورو داغ  در  این شهرستان  بزغوش و غرب  داغ و    متر 2960 های  دنباله کوههای مورو  در 

قرار گرفته آلتی و گردنه معروف شبلی  بنام تک  ارتفاع است. مرتفع بزغوش  به  نقطه شهرستان کوه سهند    متر  3772 ترین 

 . باشدمی

 



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 28 .…شرکت  کارفرما: 

 

 محله ها و تقسیمات  -2-7-3

 دهند باشد که مجموعه مرکز شهرستان را تشکیل می بستان آباد شامل سه قسمت بستان آباد علیا، سفال و اسکی کند می 

قوریگل،  های شبلی،  های مرکزی )شامل دهستان آباد دارای دو بخش به نام طبق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان بستان 

های اوجان شرقی، سهندآباد، عباس شرقی و  داش )شامل دهستان مهرانرود مرکزی، مهرانرود جنوبی و اوجان غربی( و تیکمه 

 .باشدآبادی می  188داش و آباد و تیکمه های بستان عباس غربی(، دو نقطه شهری به نام

 

 

 آباد : نقشه شهرستان بستان 6شکل  

 

 جمعیت -2-7-4

با   در سال    16٬592این شهر  آذربایجان شرقی محسوب    1385نفر جمعیت  استان  پرجمعیت  خورشیدی، سیزدهمین شهر 

 .شودمی



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 29 .…شرکت  کارفرما: 

 

نفر مرد    8٬508است که از این تعداد  نفر بوده   16٬592خورشیدی، بالغ بر    1385آباد طبق سرشماری سال  جمعیت شهر بستان 

 .استخانوار بوده   3٬937اند. همچنین تعداد خانوارهای این شهر، نفر نفر زن بوده 8٬084و 

 

 اشتغال -2-7-5

باشند. دولت  باشد. تمام ادارات در این شهر دولتی می آباد به صورت کاذب می درصد اشتغال در شهرستان بستان  65 تقریباً

  سرسام   مهاجرت   میزان .  کنندمی   کار   دایم   طور   به   ماه 4 تنها   و   هستند  بیکار   سال   ماه 8 توجه کافی به این منطقه ندارد. اهالی

خبار کذب مب دهند. تحصیل کردگان شهرستان اندک و جوانان همواره دارای  ا شیرینی خود  خاطر به مسئولین  ولی بوده آور

 استرس کار و درآمد هستند. 

 

 زبان و ادبیات -2-7-6

ها مثل تمام شهرهای استان تفاوت وجود  ها و گویش البته در لهجه باشد که  تنها زبان رایج در منطقه ترکی آذربایجانی می 

باشد. اکثر شعرای محلی اشعار خود را به زبان  ای مردم منطقه مانند سایر نقاط کشور ایران زبان فارسی می دارد. زبان مکاتبه 

آداب و رسوم منطقه داشته    ای مردم، نقش اساسی در حفظ فرهنگ و سرایند. زبان ترکی عالوه بر زبان محاوره ترکی می 

بطوریکه تمام مثلها و ادبیات شفاهی و اشعار در مناسبتها و ایام مذهبی به زبان ترکی است و مردم منطقه تعصب خاص به  

 این زبان دارند. 

 

 ماکن تاریخی و تفریحیا  -2-7-7

است. ای برجای مانده فقط خرابه  است که اکنون از اوهجری بنا گردیده  1212السلطنه: این عمارت در سال  عمارت نائب  (1

 این بنا در کنار راه خیرآباد و چمن اوجان است 

تپه  (2 می نادر  مشاهده  ساختمان  و  بنا  آثار  محال  این  در  اقامت  سی:  آنجا  در  خود  حیات  زمان  در  نادرشاه  گویا  که  شود 

 .باشدمی  است این تپه در قسمت جنوب شهر بستان آباد واقع است و متعلق به دوران مغول گزیده 

 روستای کنک لو با آثار تاریخی فراوان از دوران صفوی  (3

 .قزل کوشک: ساختمان و قصر سلطنتی شاهان مغول (4

 .باشد که دارای آثار زیاد و بسیار مرموز استآقا می سی(: بین رودخانه صبرلو و حاج تپه طاحونه )دیرمان تپه  (5



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 30 .…شرکت  کارفرما: 

 

 جانقور: که جایگاه شهر اوجان است (6

های قبور با خط و زبان عربی در قرون هفت و هشت نوشته  نوشتهآباد: سنگ های دیزناب و امینهای آبادی گورستان  (7

 اند شده

 کاروانسراهای تیکمه داش  (8

 کاروانسراهای شیبلی  (9

 مسجد روستای جانبهان  (10

 مزار خسته قاسم در شهر تیکه داش (11

 

 تاالب ها -2-7-8

 کیلومتری تبریز  30کیلومتری بستان اباد و   15 در   گلقوری  تاالب (1

 المالو  روستای نزدیکی  در  گلی آلمالو  تاالب (2

 داغی  قاسم  کوه دامنه  در آلقاز   تاالب (3

 

 

 : تاالب های شهرستان بستان آباد 7شکل  

 

 زیست بوم ها  -2-7-9

کشاورزی از بین رفته و مقدار کمی از آنها از جمله گرافیدها و خار  گیاهان طبیعی منطقه اغلب به علت تبدیل مراتع به زمین 

ها و نقاط گود اطراف روستاها که آب زیرزمینی باال و رطوبت زیاد است درختان  در دوره  شود. دیده می   Dietalelشتر و انواع

 .شودزبان گنجشک و تبریزی و نارون دیده می 

 



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 31 .…شرکت  کارفرما: 

 

 آب و هوا  -2-7-10

به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوهستان سهند در زمستان سرد و پربرف و دوره یخبندانش طوالنی و    آب و هوای بستان آباد 

باشد. رژیم  در تابستان معتدل و مطبوع است. هوای این شهرستان شش ماه از سال خشک و شش ماه دیگر مرطوب می 

شود. بنابراین  در ماههای تیر و مرداد قطع می  بارندگی آن دارای دو حداکثر در ماههای اردیبهشت و خرداد که با یک حداقل

  خیلی   ماه 2 کنیم کهباشد. با توجه به کلیماتوگرام این شهرستان مالحظه می اختالف فصل بارندگی در این شهرستان زیاد می 

  اردیبهشت   الی   آذر   از   مرطوب   ماه  6 و   آبان  و  آذر   در   خشک   نیمه  ماه  2 و   مهر  و  شهریور   در  خشک  ماه 2 و  تیر   و  خرداد   در  خشک

  درصد  93 بارندگی  به  نسبت  آن   حقیقی  تبخیر   باشدمی   میلیمتر  250 آن  بخیر   و   میلیمتر  300 آن  ساالنه   بارندگی   متوسط   دارد 

  ماههای   در  یخبندان  روزهای  که   است  یخبندان  ماه 6 باشد. این شهردرجه سانتی گراد می  8 آن  حرارت   درجه  متوسط.  باشدمی

سال  مختل می ف  سرد  بسیار  گاهاً  شهر  این  دمای  درجه  است.  شبهای  متفاوت  از  یکی  نقل  بنابه  بطوریکه  شود 

 اند.آورده  پناه   شهر به وحشی  حیوانات سرما  شدت از  که رسیده   زیرصفر درجه  38 به شهر  هوای   درجه 1342 زمستان

 

 

 : نمایی از شهرستان بستان آباد 8شکل  

 

 کوه ها و رشته کوه ها -2-7-11

است. شمال آن در امتداد  ایست کوهستانی که سراسر قسمت جنوبیش را کوههای پربرف و مرتفع پوشاندهآباد منطقه بستان 

متر در دنباله کوههای مورو داغ و بزغوش    2960کوههای بزغوش و غرب این شهرستان در امتداد کوههای مورو داغ به ارتفاع  

 .باشدمتر می  3772ترین نقطه شهرستان کوه سهند به ارتفاع است. مرتفع تی و گردنه معروف شبلی قرار گرفته بنام تک آل



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 32 .…شرکت  کارفرما: 

 

 رتفاعات مهم ا  -2-7-12

  متر  5154 تا 3913 فاع ارت   به  آرارات   و   متر  4800 ارتفاع   به   سبالن   از   بعد   استان   قله  سومین  متر  3772 کوه سهند به ارتفاع (1

  و   سهند   رود،   مهرانه  اوجان،   های رودخانه   سرچشمه   کوه  این .  زنندمی   تخمین   فرسنگ  25 را   کوه   این  های دامنه.  باشدمی

 . گردد می  تامین کوه این  ارضی ذخائر   و سیالبها و هاچشمه  از تبریز شهر  مشروب آب   عمده که است آلمالو 

  آن   در  ایران  هایگردنه   معروفترین  از  یکی  و  کندمی   عبور  آن  از  تبریز  – که جاده تهران    متر 1654 کوه شبلی به ارتفاع  (2

 ای نداشته باشد.( شود که از آن خاطرهر راننده و مسافری پیدا می کمت که) استشده واقع

 است.یزیون نصب شده تلو  و  رایو دکلهای   آن   قله در  که است واقع شبلی  آبادی شمال  در   متر 2560 کوه آلتی به ارتفاع  (3

 متر  2960 ارتفاعبیوک داغ به  (4

 متر  2904 قباق داغ به ارتفاع (5

 متر  2954 دروانه داغ به ارتفاع (6

 متر  3605 بزداغ به ارتفاع  (7

توان به اهمیت آن از نظر  کوه حیدربابا )این کوه از لحاظ زمین شناسی عظمت چندانی ندارد ولی از دیدگاه اجتماعی می  (8

 اشاره کرد(. موردخطاب بودن ادبی در اشعار استاد شهریار 

 

 پوشش گیاهی، جنگل و مرتع  -2-7-13

گیاهان طبیعی منطقه اغلب به علت تبدیل مراتع به زمین کشاورزی از بین رفته و مقدار کمی از آنها از جمله گرافیدها و خار   

  درختان   است زیاد رطوبت و باال  زیرزمینی آب   که روستاها اطراف گود  نقاط و ها دوره در. شودمی  دیده Dietalel شتر و انواع 

 . شود می  دیده  نارون و تبریزی  و گنجشک   زبان

  

 منابع آب شهرستان  -2-7-14

 توان آب استحصال نمود. باتوجه به بارندگی زیاد در منطقه از منابع آبی مختلفی در این شهرستان می  

  

 االرضی سطح هایآب -2-7-15 

 گیرد. سهند سرچشمه می رودخانه اوجان چای که از دامنه ولی کوه  (1



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 33 .…شرکت  کارفرما: 

 

 آید. رودخانه سعیدآباد که از به هم پیوستن دو رودخانه هزارچای و متنق بوجود می  (2

 پیوندد. گیرد و به رود اوجان چای می پیرلی چای که از جنوب روستای اسفنگره سرچشمه می  (3

 ندد. پیوگیرد و به اوجان چای می آیقرچای که از دامنه اروانه داغ و چیاق داغ سرچشمه می  (4

 ریزد. گیرد و به بهادرچای می های شرقی سهند سرچشمه می چای از دامنه  قازان رودخانه  (5

 

 اقتصاد -6- 2-7-19

اقتصاد منطقه بستان آباد در درجه اول، اقتصادی است وابسته به کشاورزی و دامداری که نشات گرفته از وجود آب و زمین  

این   است. چنانچه در بخش  های وابسته به آن گردیده بخش و بخش مرغوب و در نتیجه شرایطی مطلوب برای گسترش 

کشاورزی محصوالتی چون غالت و سیب زمینی از تولید باال و مرغوبیت مناسب برخوردار است و در بخش دامداری و در  

 باشد.قسمت لبنیات و خصوصاً پنیر از شهرت بسزائی برخوردار می 

باشد در اکثر روستاهای تابع بستان آباد قالیبافی روستائی  است و مشاغل آزاد می شغل اصلی مردم کشاورزی، دامداری، قالیبافی  

 باشد.با نقشه روستاباف، بسیار رونق و رواج دارد و از منابع بزرگ درآمد مردم می 

 

 

 : کشاورزی 9شکل  

 

است که بستان آباد تاسیس شده   -های مجهزی در کنار جاده تبریزبعلت وجود معادن مختلف در کوههای مجاور، کارخانه 

های مختلف از جمله صابون سازی،  است. گذشته از آن واحدها و کارخانهرونق بسزائی به اقتصاد و منابع شهرستان بخشیده



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 34 .…شرکت  کارفرما: 

 

باشند که از نظر اشتغال زائی حائز اهمیت  در مرکز شهرستان مشغول به کار می قندریزی ، حالجی، کشبافی، تولید مواد غذائی  

باشند. در سالهای اخیر کامیونداری و خدمات حمل و نقل در ردیف عمده ترین مشاغل بستان آباد درآمده و تعدادی از  می

باشد قرار گرفتن بستان  حائز اهمیت می   اند. آنچه از نظر اقتصادی در این منطقه طبقه جوانو فعال آن به این شغل روی آورده 

اردبیل است که این امر در توسعه و گسترش اقتصادی شهرستان و توجه    -تهران و تبریز  -آباد در مسیر جاده ترانزیتی تبریز 

االی  باشد ایجاد مراکز حمل و نقل و بنگاههای باربری و انبارهای کمردم به داد و ستد با روستاهای اقماری بسیار مؤثر می 

 است.کشاورزی در بستان آباد، بر میزان حجم داد و ستد و گسترش روابط بازرگانی افزوده 

ای تجارت عمده بستان آباد بعد از غالت و سیب زمینی، پنیر و خیارشور و مواد غذائی است که از نظر رتبه آماری دارای رتبه 

پوشش قرار دادن خرید شیر اغلب روستاهای کردستان و اردبیل  باشد. بستان آباد با تحت  باال در سطح استان و حتی کشور می 

 و خلخال و میانه و ایالت دارای تولید لبنیات بسیار مرغوب و باالئی است که در کل کشور شهرت بسزائی دارد. 

ی  است که از آن جمله ایجاد شهرت صنعت گذشته از مباحث فوق در بخش صنعت گامهای مؤثری در این منظور صورت گرفته 

ای توسط مجمع عمومی شرکت  های طاقت فرسای فرماندار وقت، طی صورت جسه باشد که در اثر فعالیت بستان آباد می 

شهرکهای صنعتی ایران به تصویب وزیران محترم صنایع، کشاورزی، نیرو، اقتصاد، مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و  

  و   شده  واگذار  شهرک  به  آباد  اشرف  روستاهای  و   آباد  بستان  اهالی  توسط  زمین  مترمربع 85/407128 بودجه رسیده و در حدود 

  آن   خیابانهای  و   فعال  حاضر  حال  در  شهرک   پروژه  اجرای  نظر   از  و   یافته  تخصیص  اعتبار  ریال   میلیون  254 مبلغ  تاکنون 

تابحال پیش بینی   ( 77است ولی اعتباری برای سال جاری )ستان شده ا  صنعتی  شهرکهای  شرکت  نقشه   برای  مسیرگشائی 

 است.نشده

 

 کشاورزی  -2-7-17

  باشدمی   هکتار  137050 به  قریب  1375 کل اراضی زیر کشت و آیش شهرستان طبق آمار سازمان کشاورزی استان در سال

  آن  ٪2/80 شود. از کل اراضی زیر کشت و آیشعم از دیم و آبی در آنها محصوالت زراعی به اشکال مختلف کشت می ا  که

 به کشت دیم اختصاص دارد.  (109946 دودح یعنی )

 



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 35 .…شرکت  کارفرما: 

 

 صنعت  -2-7-18

از آنجا که بستان آباد به مرکز استان یعنی تبریز نزدیک است لذا کارخانجات متعددی در بستان آباد و مسیر بستان   -1612

ش در رشد  است در عین حال در خود شهرستان واحدهای صنعتی فعال مشغول بکارند که کم و بیتبریز قرار گرفته   -آباد 

اقتصادی و اشتغال زائی منطقه مؤثرند که شامل کارخانجات کش و قیطان، سماور و بخاری، ادارات کشاورزی و ساختمانی،  

باشد. گذشته از موارد مذکور شهرستان بستان آباد  جوراب، مواد غذائی )نمک، آرد، قند( نایلون و نایلکس و صابون و غیره می 

ا  ... می دارای صنایع دستی و صنعتی  بافی و  بافی و جاجیم  ارزآوری دارای اهمیت فراوانی  ز قبیل فرش  از لحاظ  باشد که 

شود دارای اهمیت  ای و صنایع لبنیات که بیشتر به صورت سنتی و واحدهای کوچک تولید می باشند. اعم از صنایع کارخانهمی

ور که در فصول قبلی به آن پرداختیم دارای شهرت فراوانی  باشد و همانطباشد که از نظر کیفیت دارای رتبه باال می فراوانی می 

 باشد. می

 

 

 : صنعت 10شکل  

 

  واحد  18 باشد. در کل شهرستان حدودگذشته از صنایع فوق صنایع حمل و نقل نیز در بستان آباد دارای اهمیت زیادی می 

با    ولی .  باشدمی   توجهی  قابل  رقم  که  باشندمی   فعال  آن   نقل   و  حمل   شبکه  در  کامیون  839 حدود  و   باشدمی   شهری  باربری
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 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 36 .…شرکت  کارفرما: 

 

شود تا از طریق آن وضعیت  این همه وجود یک سیستم حمل و نقل اصولی و برنامه ریزی شده در شهرستان احساس می 

 اقتصادی شهرستان شکوفاتر شود. 

تواند در این منطقه بطور اصولی شک گیرد که در این  می همچنین بدلیل وجود آبگرمهای متعدد در منطقه صنعت توریسم نیز  

است که امید است با شکل گیری این صنعت بصورت بنیادی گامی بزرگ در  راستا فرمانداری بستان آباد اقدامات مثبتی کرده 

 پیشبرد اقتصاد کشور برداشته شود. 

 

 

 : نمایی از شهرستان بستان آباد 11شکل  

 

 معادن   -2-7-19

 شود. آباد، معادن گچ، پوکه و سنگ وجود دارد که زیر نظر مستقیم اداره معادن و فلزات اداره می در شهرستان بستان 
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 1400-168شماره: 
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 37 .…شرکت  کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح  ضوابط فنی: مطالعات سوم بخش

 

  



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 38 .…شرکت  کارفرما: 

 

 استانداردها و  ضوابط  مجموعه،  فضاهای معرفی  -3-1

  بسته به  هرکدام  که  شده  گرفته  نظر  در  مجموعه  خدماتیبرای  و  اجتماعی  فرهنگی،  ورزشی،  اداری،  کاربری  کلی  دسته  پنج

مطالعه ضوابط    به  طراحی   شروع  از  قبل  بخش   این   در.  باشند   می   خود   خاص   استانداردهای   دارای  شده   گرفته  نظر   در   ظرفیت

  سالن   2  ورزشی شامل   فضاهای   پروژه  اصلی   های  قسمت   از  یکی . شد   خواهد   پرداخته   نظر   مورد  اصلی  های  قسمت  به  مربوط 

.  است  زمین تنیس  و  زمین فوتبال  سالن بدنسازی، اسکواش، تنیس روی میزی، ژیمناستیک و ورزش های ریمی،  منظوره،  چند

  و   اصلی  فضاهای   از  ارتباطی   فضاهای   و  آشپزخانه  غذاخوری،  سالن  اجتماعات،  سالن  آموزشی،  های   کالس  فضاهای اداری،

 .شد خواهد  پرداخته آنها   استانداردهای بررسی  به تفصیل به ادامه در  که  هستند مهم مجموعه 

 

 

 : فضاهای ورزشی 12شکل  

 

 ورزشی  فضاهای  عمومی  ضوابط -3-3 

  شود،   اعمال  باید   مختلف  های  سازمان   ازجانب  ورزشی  وفضاهای   اماکن   درساخت  زمینه های مختلفی که   اتو   براساس نظر 

 . است تأمل  قابل  فضاها و اماکن  این ساخت استانداردهای  عنوان زیربه موارد 

 امکانات  وجود قرارداشتن، عموم دسترس در   قابلیت نظیر نظر، مورد ورزشی  فضای احداث برای زمین  تناسب و وسعت (1



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 

 08/10/1400تاریخ: 
 

 39 .…شرکت  کارفرما: 

 

  ورزشکاران   از   توجهی   قابل   تعداد   حضور  برای   سبز  فضای  و   بهداشتی  و   ایمنی  امکانات  داشتن   پارکینگ،  مرور،   و   عبور   تسهیالت  و

 .( باشد  می  ها  شهرداری   در   موجود شهرسازی قوانین  از برگرفته  موارد این ) عالقمندان  و

  ساختمان   طراحی   مانند تخصصی   مختلف   مباحث  در  جمله  از  ساختمان،  ملی   مقررات   رعایت  و  طراحی   با   ها  پروژه اجرای (2

  فوالدی،   های   ساختمان  واجرای   طرح   آرمه،   بتون   های   ساختمان   اجرای   و   طرح   ، (  2800  استاندارد)  زلزله   برابر   در   ها 

 .ساختمان بر وارد  بارهای 

  مطابق   (مسابقاتی   و  تمرینی  آموزشی،)   ورزشی  های  زمین  استاندارد  های  اندازه  گرفتن  نظر   در  با  ورزشی   اماکن  طراحی (3

 .باشند المپیک وملی المللی بین  کمیته تأیید مورد  که ملی و جهانی،  های  فدراسیون  مصوب  مقررات  و قوانین

  بودن،   امان   در   چیز،   هر   از  بودن  درسالمت  خطر،   از   بودن   مصون   و   محفوظ   "ایمنی"  تعریف   به  باتوجه   ایمنی،  اصول   رعایت  (4

 .شود می استعمال بودن  خوف  بی و خاطر  آسوده 

  فاصله   نظیر   ایمنی در زمین های ورزشی،   فواصل استاندارد   حفظ  به  مربوط   تموارد   شامل رعای   این اصول در اماکن ورزشی 

  به رختکن   سریع و سهل   دسترسی  مسابقات،   داوران و برگزارکنندگان   میز  تماشاچیان،   سخت،  خطوط زمین از دیوار و اجسام 

  مستقیم با ورزشکاران،  بدون ارتباط  تماشاچیان  خروج   و ورود   مناسب داوران و همپنین فضاهای   مربیان و  توسط ورزشکاران و 

بروز آسیب،    مشکل و احتمال  حداقل زمان و بدون ایجاد   در   تخلیه ورزشگاه  و امکان   داوران و برگزارکنندگان مسابقات،   مربیان، 

  بروز   عوامل امدادی در زمان   حضور  نشده و حوادث احتمالی و در نهایت امکان  بینی   پیش  موارد   بروز  مسابقات و یا   بعد از پایان 

 موارد به باتوجه .نیز باید مد نظر باشد نشانی  مانند پروتکل های ایمنی آتش نکات ایمنی سایر به باشد. البته توجه  می  حوادث 

 .گردد می برای احداث اماکن و فضاهای ورزشی ارائه کلی فوق استانداردهای

 . گردد می ارائهبرای احداث اماکن و فضاهای ورزشی  کلی فوق استانداردهای موارد به باتوجه

 

 استانداردهای کلی ورزشگاه ها  -3-2-1

 : شرایط و موقعیت های زیرتوجه و دقت داشت به  باید ایجاد ورزشگاه برای  مناسب محل  جهت انتخاب  احداث، محل  الف:

  و   مختلف،  های  کافی در رشته  گنجایش  با   باید دارای قابلیت احداث اماکن ورزشی استاندارد  نظر  مورد  اندازه: زمین  (1

 باشد  اداری و پارکینگ را داشته دوش،   رختکن،  نظیر جانبی  فضاهای  کلیه

نظیر آب    جغرافیایی   گرفتن وضعیت و موقعیت   نظر   در   بر   عالوه   ورزشگاه(: مکان های ورزشی   )انتخاب زمین   موقعیت (2

  در کنار   وده و نباید ب  برداری   بهره  برای   )محلی( نیز دارای دسترسی آسان   هوا، از نظر موقعیت جغرافیای شهری   و



 
 مجموعه ورزشیاحداث سنجی امکانگزارش 

 1400-168شماره: 
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 40 .…شرکت  کارفرما: 

 

و بهتر آن    گردند   بیمارستان ها، احداث  هستند، نظیر   نیازمند آرامش   که   مراکزی   یا  و   پر رفت و آمد   عمومی   مراکز

سهل   معابر هیالزم دسترسی و شوند دبیرستان ها و دانشگاه ها ساخته  مدارس،  نظیر  مراکز آموزشی  که در کنار   است

 باشند  خیابان های اصلی را داشته بزرگ راه ها و  نظیر الوصول 

  نهایت استفاده   طراحی و ساخت  برای   عوارض زمین  باشدکه از   نحوی  به  محل احداث بنا(: باید   )تعیین  بنا  جانمایی (3

 توجه باد و باران نظیر آفتاب، عواملی به شود و گیری  )ساخت و ساز( در تکمیل آن بهره مصنوعی شده و از عوامل 

 گردد 

  .باشند عمومی را داشته  پارکینگ و فضاهای به دسترسییا   ایجاد امکان (4

 

 

 : فضای مجموعه ورزشی 13شکل  

 

  استانداردهای . باشد  شده بینی پیش مشابه های  منظوره( در رشته چند   ورزشگاه ها )استفاده نوع استفاده از تغییر در  ب:قابلیت

  .ارائه خواهند شد موضوع  مربوطه این 

  .گردد مصرف انرژی رعایت  و ذخیره و کاهش  ج:در ساخت ورزشگاه ها حفظ اصول و مسائل امنیتی 

بهتر    کوچک  باشند. در مجتمع های   مدیریت و کارکنان   بخش  فضاهای اداری شامل  تمامی ورزشگاه هاباید دارای (1

 .باشد  سالن  به  مشرف مدیر است اتاق


