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 ه مقدم
  هاي جدید به روشالزم است    و  انددر سالمت جسمي و رواني شهروندان  عاملي مهم ي  هاي ورزشمکان

 هاي ورزشيمکان  از و مناسب بهینه  برداريعبارتي بهرهبه (؛2، 2005، 1)گري  توجه شود مکان یابي

هاي  هزینهورزش صرف    بودجةکه بیشتر  . درحاليمي باشد ورزشي هايمکان انتخاب صحیح  نیازمند

سطح محالت   در فضاها این توزیع متوازن  .آید دست نمي، در بیشتر موارد نتیجة الزم به شودعمراني مي

برايميو مناطق مختلف شهرها   اقبال بیشتر مردم  به    حضور در فضاهاي ورزشي منجر شود  تواند 

یکي4،  2007)احمري،   ایران،سکونتگاه در  موجود مشکالت ترینمهم  از (.  شهري   استقرار هاي 

( که نیازمند توجه اساسي  5  ،2004  هاست )قادري،  کاربري سایر میان در ورزشي فضاهاي نامناسب

ها و  ورزشي و ورزشکارپرور کشور، محدودیت هايقطب ترینبزرگ از  یکي عنوانبه  . شهر اردبیلاست

حوزةمحرومیت در  متعددي  ورزشهافضامین  تأ   هاي  سري  رشد  و  دارد  مطلوب  جمعیتي  طي    یع 

  بیشتر فضاهايشهرهاي کشور ضرورت تأمین هرچه کالنهاي اخیر و قرارگرفتن این شهر در بین  سال

هاي متولي  و سازمان  مدیریت شهري  جدید ورزشي را دوچندان کرده است؛ این در حالي است که

هایي در راستاي با اینکه تالشاند. در برخي موارد  موفق نشدههاي مناسب  مین زیرساختتاکنون به تأ 

فضاهاي   ميایجاد  صورت  جدید  بيورزشي  سایت  يتوجهگیرد،  متوازن  فضایي  توزیع  اصل  هاي  به 

آمدن محرومیت در برخي از مناطق و محالت شهر وجودهورزشي در سطح مناطق مختلف شهر باعث ب

باید  شودمي برنامه  که  شود.  ریزيدر  توجه  نیز  مسئله  این  به  فقدان  ها  متوازن   توزیعبحث  فضایي 

وضوح  هیافته به فضاهاي ورزشي شهر بهاي تخصیص توان با بررسي سرانهيهاي ورزشي را مکاربري

هاي خصوصي و  هاي ورزشي، باشگاهکه فضاهاي ورزشي شهر اردبیل اعم از سالنطوريهب  درک کرد؛

شود.  ميمي این شهر  ي عموهامتر مربع از کاربري  328001مساحتي بالغ بر   شامل   هاي فوتبال زمین

شهروندان ساکن  ر جمعیت براي شهر اردبیل، سرانة ورزشي براي هر یک از  نف  529374با احتساب  

مساحتي شهر  این  با  در  نیم  62/0  برابر  حدود  )یعني  بهمترمربع  ميمترمربع(  و    آیددست  )یزداني 

مجنده،   در(371  ، 2017فیروزي  مصوبةحالي؛  طبق  ایران    که  معماري  و  شهرسازي  عالي  شوراي 

هاي ورزشي باید براي این در تخصیص سرانهبراي شهرهاي با ابعاد جمعیتي شهر اردبیل،  (  2010)

هاي  نین نبوده است و سرانهچکه این  مربع اختصاص داده شودکاربري مساحتي بین یک تا دو متر

هاي  شده از سوي سازماني استاندارد ارائه هاهموجود در شهر اردبیل بسیار کمتر از سران  یافتةتخصیص 

منظور زمینة فضاهاي ورزشي روباز به در ، دیگرریزي شهري است. ازطرف رسازي و برنامهشه مرتبط با 

در شهر اردبیل وجود ندارد و تسهیالتي که  هاي مناسبي  ، زیرساختهاي همگاني اجراي انواع ورزش

هاي  روي و فضاجنوب شهر اردبیل و رینگ پیادهشامل    غالبا  ،نظر گرفته شده استبراي این منظور در

 

1. Gray 
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بیانگر ناعدالتي فضایي و نابرابري در   موضوعشود. این  ميهاي ساحلي دریاچة شورابیل  ورزشي کرانه

به دسترسي نابرابر شهروندان شهر اردبیل به این تسهیالت  هاي ورزشي است که  وزیع فضایي کاربريت

بهدراین   شود.ميمنجر   نشاط و جمعدبین،  در سالمتي،  نقش مهمي که ورزش همگاني  گرایي  لیل 

 لذا در صورت تدارک   کنند. ميوجه  این حوزه ت  به  شهروندان اردبیلي  بیشترکند،  مردم ایفا ميعموم  

 بود.در سطح شهر اردبیل بیشتر ورزش این  توان شاهد رشد و توسعةميفضاي فیزیکي مطلوب، 

مکان  تعیین زمینة در دقیق و علمي مطالعات به شهر اردبیل  زش همگاني بهفضاي ور یافتنتخصیص 

 فضاهاي ناکارآمدي بر عالوه مسئله این به  توجهيبي که  دارد ایجاد فضاهاي ورزشي جدید نیاز  بهینة

 یت این امر با توجه به اعتبارات اندک شود. اهممي زیادي هايبودجه هدررفتن موجب شده،ساخته 

کند؛  مي  توزیع امکانات ورزشي بیشتر جلوه  در    يتوازنبي  شهرستاني که وجود دارد و نیزي و  استان

و    1هاي سیستم اطالعات جغرافیایيبا استفاده از قابلیتدر پژوهش حاضر سعي شده است    روازاین 

هر بررسي ش روز، به  هاي علمي بهو با استفاده از روشگیري چندمعیاره  هاي تصمیمتلفیق آن با مدل

تا درنهایت با توجه   هاي ورزشي جدید اقدام شوداستقرار سایتمنظور اردبیل از نظر تناسب اراضي به

 .هاي مطلوب براي استقرار این عناصر پیشنهاد شودیند پژوهش، مکانآمده از فرادستبه نتایج به

 هايیتفعال  یطيمح  هاي کنندهیتو هدا  يآسان به اماکن ورزش  دسترسي  که  اند داده  نشانمطالعات  

ایجاد  و  (  2007،  ، گووین و ریچارد2)ریوا  مرتبط است  ي جسمان  هايیت با حضور مداوم در فعال  يجسمان

  دادندرصدي مشارکت مردم در انجام  25تواند باعث افزایش  ناسب فعالیت ميم  هايو گسترش مکان

افرادي که دسترسي بهتري . همچنین  (2006  یي، بار در هفته شود )تقواسه  فعالیت و ورزش حداقل  

درصد بیشتر از آناني که دسترسي محدودتري    43متنوعي از امکانات طبیعي و مصنوعي دارند،    عبه انوا

هاي  بررسينتیجة    (. 2008  یا،)ثردهند  ينشان متمایل  دقیقه ورزش روزانه    30به امکانات دارند، به  

با  در استان زنجان   3مراتبيمدل فرایند تحلیل سلسلهز  با استفاده ا  ياماکن ورزش  یابي و مکان  یي فضا

کاربرمعیارهاي   کاربر  يسازگار   ي،شعاع  قهم  ي هايبا  و  نشان ميجوار  که  یمت  شش    ساخت دهد 

مناسب    یتدر وضع  يورزش  ید اماکن جد  رصد از  د   (. 2010  ،رستگار  و   کیاني ،  نیا)فاضل  استکامالً 

به    یتفاصله و جمع  یارو با توجه به دو مع  سیستم اطالعات جغرافیایي( با استفاده از  2008)  احمري

 یت نهااز مناطق شهر تهران پرداخت که در  يدر برخ  يو دولت  يخصوص  ياماکن ورزش  يپراکندگ  یلتحل

تفاوت    يو جنوب  ي در مناطق شمال  يافراد به اماکن ورزش  يفاصله، دسترس  یاراساس معمشخص شد بر

از مناطق   ي در مناطق شمال یتجمع یاربا توجه به مع يدسترس یزانکه ميحالدر ؛ نداردباهم  يچندان

 است. تر مناسب يجنوب

 

1. Geographical Information System (GIS) 

2. Riva, Gauvin & Richard 

3. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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عنوان    پژوهشي (  1999)  پورکیاني هاي سراسر گاه بررسي وضعیت موجود فضاهاي ورزشي دانش»با 

به این نتیجه رسید که توزیع فضاهاي ورزشي روباز  انجام داد. وي   «هاگیري از آن کشور و میزان بهره

براي  گیري از فضاهاي ورزشي و در بهرهیست ها تابع نظم و قانون مشخصي نو سرپوشیده در دانشگاه 

ة میزان وسعت فضاهاي ورزشي رابط  ر گرفته نشده است. همچنیننظهاي ورزشي پایه اولویتي دررشته

در پژوهش خود پس از   یز(  ن2010)  فایندري  يکنندگان دارد. تاجتعداد استفاده داري با  امثبت و معن

 يارهایاساس معو بر  يمراتبسلسله  یلموجود، با استفاده از مدل تحل  يفضاها  يو مکان  یيفضا  يبررس

رشت شهر در  یدجد ياماکن ورزش يبرا ینهبه  ینيگزبه مکان ،یمحر یتو رعا يشعاع کاربر یت،جمع

 پرداخت. 

آن    يهاشده است که از نمونه  ي اماکن ورزش  یابينبه موضوع مکا  یشتريخارج از کشور توجه ب  در

با   یتالیاا  یاسکوگروگل  ةمنطق  یندر شهر تور  يورزش  یحيتفر  يها و فضاهاپارک   یابي توان به مکانيم

خاک منطقه   يآلودگ  یزانآن م  دادنانجام  یارکه مع کرداشاره   سیستم اطالعات جغرافیایي   استفاده از

در  پژوهشي( 2007) جئونگ ون یسونگ و  2اوه وشکیک (.2009 ،بوروت ورجاجو  1)پاگیو  بوده است

جنوب کرة  سئول  تفر  يفضاها  يبرا  يشهر  مع  یحي،سبز  به  توجه  فضا  یاربا  مناسب  با    یي،پراکنش 

آن بود که با  این پژوهش  مهم    یج . از نتاداد  انجام   یابيمکان  سیستم اطالعات جغرافیایياستفاده از  

  ین ها، انامناسب آن  یيفضا  یعتوز  یلدلدر شهر سئول، به  یحيسبز و تفر  يفضاها  زیادوجود سرانة  

 . شهروندان ندارد يبرا يچندان خوب يورفضاها بهره

شهر اردبیل    هاي ورزشي و توزیع فضایي تسهیالت ورزش همگاني دربا بررسي وضعیت تخصیص سرانه

کاربريتمي که  شد  متوجه  به  شدهبررسيهاي  وان  فضایي  توزیع  نظر  از  حاضر  پژوهش  صورت  در 

که این الگوي توزیع نامتوازن باعث دسترسي مطلوب قشر خاصي از طوري اند؛ بهنامتوازن توزیع یافته

  ماندن بیشترو محرومهاي مربوطه  فضاهاي ورزشي، تسهیالت و کاربري  به  امعة شهروندي اردبیلج

  يحاضر سع   پژوهش در    روازاین  شده است؛ ها و تسهیالت مذکور  فضاها، کاربري  از  شهروندان این شهر

از نظر    یلشهر اردب  يتناسب اراض  یتوضع  يبه بررس  یدجد  يعلم  هاي استفاده از روش  اب  ه استشد

یابي مطلوب  با مکان؛ زیرا، پرداخته شود ي ورزش همگان   هايیتسابهینة  یي و جانما  یابي مکان یت قابل

توزیع    این تسهیالت در سطح شهر اردبیل گامي مؤثر در راستاي کمک به مدیران شهري در راستاي

 برداشته شود. افزایش مطلوبیت دسترسي شهروندان منظورهاي ورزشي بهمطلوب سرانه

 

 

1. Poggio & Borut Vrščaj 

2. Kyushik Oh & Seunghyun Jeong 
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 پژوهش روش
و  پژماهیت   است  کاربردي  حاضر  توصیفيوهش  روش  به-برپایة  است.  شده  انجام  منظور تحلیلي 

  این   کار گرفته شده است. دراي بههاي میداني و کتابخانهروشتلفیقي از    هاي مورد نیازگردآوري داده

پایگاه دادهابتدا به روش کتابخانه  ،راستا از  و همچنین   هاي سازمان برنامه و بودجهاي و با استفاده 

ها و  داده  هاي پژوهش،ي مدنظر احصا شد و متناسب با شاخصهااري اردبیل، دادهاستانداري و شهرد

مستقیم(  تفاده از روش میداني )روش مشاهدة  با اس  طالعات مورد نیاز گردآوري شدند. در مرحلة بعد ا

هاي ورزشي موجود در شهر اردبیل موقعیت جغرافیایي کاربري،  1یاب جهاني سیستم موقعیت  و ابزار

نق اطالعات جغرافیایيهاي  شهکه  است،آن  سیستم  نبوده  و در محیط    ها در دسترس  برداشت شد 

و بعد از اینکه    هاي مرتبط با پژوهشطالعات و داده ا  ثبت شد. بعد از تهیة  ArcGIS 10.4  افزارنرم

هاي  نقشههاي دلخواه ذخیره شدند، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي ابتدا  ها در فرمتداده

، میزان پخش سرانة ورزشي، ارزش زمین و ... تهیه شدند.  ها، تراکم جمعیترستري فاصله از کاربري

به یکدیگر، تمامي  (  پژوهشهاي  هاي معیار )شاخص کردن الیهمنظور قابل مقایسه در مرحلة بعد  با 

افزار ازي موجود در نرمبا استفاده از منطق فازي و توابع عضویت ف  هاي ایجادشده در مرحلة قبلنقشه

ArcGIS  ،گیري چندمعیارة  استفاده مدل تصمیمنهایت با  هاي استاندارد فازي تبدیل شدند. دربه نقشه

هر  2ویکور  با وزن  متناسب  استفادو  با  معیارها که  از  بهیک  نظر کارشناسان متخصص  از  خصوص  ه 

ریزي شهري و کارشناسان رنامهب  علمي شاخص در حوزةاعضاي هیئت  جویان تحصیالت تکمیلي ودانش

 Expertافزار  نرم  مراتبيفرایند تحلیل سلسله  وجي مدل ز  در قالب مقایسةسازمان ورزش و جوانان  

choice  بود، همة نهایي بهشاخص  محاسبه شده  نتیجة  ادغام شدند.  با یکدیگر  این دستها  از  آمده 

 .هاي ورزش همگاني استر سایترایابي و استقدر راستاي مکانفرایند بیانگر تناسب اراضي 

خود و  با  نام  در دشتي همعنوان محدودة مطالعاتي پژوهش حاضر  شهر اردبیل به:  شده مطالعهمحدودة 

درجه و    38دقیقه و عرض جغرافیایي    19درجه و    48دقیقه تا    15درجه و    48در طول جغرافیایي  

اساس مصوبات شوراي شهر و شهرداري اردبیل دقیقه واقع شده است. بر 17رجه و د 38دقیقه تا  11

  51ناحیة شهري و   15داري و وزارت کشور، این شهر به پنج منطقة شهرداري،  ید استان( و تأی2017)

اي به مساحت بیش  در محدودهشهر اردبیل    ، (1398حاضر )سال  درحالاصلي تقسیم شده است.  محلة  

مرکز    2016ي عمومي نفوس و مسکن سال  اساس سرشماراست و برهکتار گسترده شده    6200از  

 

1. Global Positioning System (GPS) 

2. VIKOR 
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یت جغرافیایي شهر اردبیل در شکل  نفر بوده است. موقع  529374آمار ایران، داراي جمعیتي بالغ بر  

 .شمارة یک نشان داده شده است
 

 
   شده در پژوهشمطالعه موقعیت جغرافیایی محدودة  -1شکل 

Figure 1- Geographical Location of the Study Area 

 

این است که این معیارها را باید در ارتباط با وضعیت مسئله در انتخاب معیارهاي ارزیابي قاعدة عمومي  

  یت آزمون سطح مطلوب  يبرا  یي و مبنا  یزانم  یار مع  یک   ، واقع(. در195،  2011،  1تعیین کرد )مالچفسکي 

مبه  گیريیمتصم  هاي ینه گز غالم  یالنده گ  ي)غفار  آید يحساب  ارز434  ، 2014ي،  و  در    یابي(. 

هدف  اها به  آن   يمبناکه بتوان برکرد    تعیینرا    یارهایيمع  یدهدف با  یکبه    یابيدست  يبرا  یاريچندمع

  ي)اردکان داشته باشند    یريگاندازهیت  قابلشده معیارهاي انتخاب یدبا مي  ین. همچنیافت  دست  ینيمع

 ي اشدن مجموعه. با محققها استفاده کرد از آنپوشاني  تا بتوان در فرایند هم(  6،  2011  و همکاران،

شود و   يگذارط ارزشتبمر  يهااز ارزش  ايدر دامنه  یارهر معالزم است  یابي، ارز یند ادر فر یارها از مع

جدي و    ،اددرآب  یاري)اسفندنشان داده شود    یایي اطالعات جغراف  یستمنقشه در س  یهال  یکصورت  به

منظور انتخاب راستاي تحلیل تناسب اراضي به  درحاضر    در پژوهش  رو؛ ازاین(89-90  ،2013  ،ریحان

بهینة ب   مکان  پژوهش ورزش همگاني،  ادبیات موضوعي  از  استفاده  متعددي در چهار  شاخص  ا  هاي 

 

1. Malchevsky 
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مؤثر در پژوهش حاضر  هاي اصلي  ها تهیه شد. مؤلفه هاي مرتبط با آنو داده شدند  اصلي انتخاب  شاخة  

از: بودند  کاربريشاخص  عبارت  سازگاري  شاخص  زمین،  مشخصات  و  موقعیت  به  مربوط  ها،  هاي 

سیسات  ونقل عمومي و تأ هاي دسترسي به حململکردي و شاخصشاخص تراکم، سرانه و شعاع ع 

 . اند ارائه شده یک شمارةحاضر در جدول کاررفته در پژوهش ها و پارامترهاي بهمؤلفه شهري.
 

 یابی فضاهای ورزشیهرست متغیرهای مؤثر در مکانف -1جدول 
Table 1- List of Effective Variables in Locating Sports Spaces 

 های فرعیها و مؤلفهشاخص های اصلی مؤلفه

هاي مربوط به موقعیت و  شاخص

 مشخصات زمین 

 اجرایي )امکان توسعه(   مین بایر متناسب با ابعاد پروژةوجود ز

توپوگرافي   برخورداري از شیب و  نظر  به شرایط زمین از  توجه 

 مناسب 

 توجه به ارزش و قیمت زمین 

 ها شاخص سازگاري کاربري

 هاي صنعتي و کارگاهي با کاربري مجوارنبودن ه

 هاي نظامي( سیسات نظامي )مثل پادگانهمجوارنبودن با تأ

 هاي تنظیم فشار گاز برق فشار قوي و ایستگاههاي فاصله از دکل

 همجواري با فضاهاي سبز و پارک 

 ها با آرامستان همجوارنبودن 

 هاي مسکوني همجواري با بافت

 هاي آموزشي همجواري با کاربري

 هاي فرهنگي همجواري با کاربري

 هاي مذهبيتوجه به همجواري با کاربري

 رسانيبا مراکز سوخت همجوارنبودن 

 درماني -هاي بهداشتيهمجواري به کاربري توجه به 

آتش  با  ایمني فضاهاي  همجواري  تأمین  براي  اورژانس  و  نشاني 

 ورزشي 

 ها هاي آبي و رودخانههمجواري با پهنه

امنیت فضاهاي   تأمین  براي  پلیس  مراکز  با  به همجواري  توجه 

 ورزشي و کاربران آن 

 همجواري با اماکن تاریخي و دیدني 

 هاي اداري کاربريهمجوارنبودن با 
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 یابی فضاهای ورزشی هرست متغیرهای مؤثر در مکانف -1جدول ادامه 
The Rest of the Table 1- List of Effective Variables in Locating Sports Spaces 

 های فرعیها و مؤلفهشاخص های اصلی مؤلفه

 شاخص تراکم، سرانه و شعاع عملکردي 

 فاصله از فضاهاي ورزشي موجود 

 توجه به تعداد و تراکم جمعیت منطقه 

 توجه به کمبود سرانة کاربري ورزشي در سطح مناطق مختلف شهر 

ونقل عمومي و هاي دسترسي به حملشاخص

 تأسیسات شهري 

 شریاني شهر هاي اصلي و فاصله از خیابان

 ونقل عمومي دسترسي به شبکة حمل

به شهري  تأسیسات  به  خدماتدسترسي  به  منظور  مطلوب  رساني 

 کاربران فضاهاي ورزشي 

زهره )مآخذ:  ابراهیمي  و  )2013وندیان  گنجائیان  و  مجتبي  شمسي،  مالنوري  شمسي،  مالنوري  عظیمي  2016(،   ،)

( و علوي، احمدآبادي، موالئي قلیچي  2018(، نمازي، حسیني و غالمي ) 2016)دالرستاقي، رضوي، برومند، و تي تي دژ  

 ( 2018و اسدي )

 

تکنیک ابزارهاي  فنون،  و  با:  پژوهشدر    کاررفتهبهها  متناسب  حاضر  پژوهش  پژوهش  در  و    اهداف 

که طوري فزارهاي متفاوتي استفاده شده است؛ بهاها و نرماز تکنیک  پژوهش  هايمنظور پاسخ به سؤالبه

وزن فرایند  مدلدر  از  سلسله  دهي  تحلیل  نرم  مراتبيفرایند  تهیة به   Expert Choiceافزار  و    منظور 

نرم  ها،نقشه نقشه  براي  Arc GIS 10.4افزار  از  و استانداردسازي  فازي  عضویت  توابع  از  معیار    هاي 

تقرار فضاهاي ورزش اسمنظور معرفي مکان بهینة  بندي اراضي شهري بهراستاي پهنه  در  همچنین

در  کاررفتههاي به، ابزارها و مدلها ور استفاده شده است. در ادامه هریک از روشاز مدل ویکهمگاني 

 . شودطور اجمالي معرفي ميپژوهش حاضر به

 1مدل ویکور - الف

ي موجه هاحلراهتوافقي،    حلراه  ، در این مدلاست.    شده   ارائهي توافقي  زیربرنامه  براساس  مدل ویکور

به   ویژة  جادشدهی اتوافق    عنوانبه  اند،نزدیک  لآهدیا  حلراهرا که  اعتبارات    رندگانیگم یتصم  توسط 

ي و انتخاب  بنددسته  بر مدل ویکور    (. 7،  2012  و شرفي،   فرجي سبکبار، جاودان،  )بدري  کند يمتعیین  

با معیارهاي متضاد    مسئلهي سازشي را براي حل یک  هاجوابو    تمرکز دارد  هانه یگز  از یک مجموعة

را براي دستیابي به یک سیستم نهایي یاري    رندگان یگمیتصمقادر است    کهي طوربه  ؛ کنديمتعیین  

توافق متقابل بین معیارها    براساسجوابي است که  از توافق یا سازش در روش ویکور    دهد. منظور

 (. 85 ،2014ک، ي و برند رزاخانیم) شوديمحاصل 

 : اند ازآلترناتیو عبارت mمعیار و   nبا  گیري چندمعیارهر یک مسئله تصمیممراحل این روش د

 

1. Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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 گیري؛اول: تشکیل ماتریس تصمیم مرحلة -

 شده؛ دیر نرمالمقا مرحلة دوم: محاسبة -

 کردن ماتریس نرمال؛ دارمرحلة سوم: وزن  -

 منفي؛ ل مثبت و آمرحلة چهارم: تعیین نقطة ایده -

 (؛ Rو   S) الآحل ایدهها با راهمرحلة پنجم: محاسبة مقادیر فاصلة گزینه  -

 ها؛ بندي نهایي گزینهو رتبه   Qششم: محاسبة مقدارمرحلة  -

تر تر به بزرگ از کوچک  Qها براساس مقادیر بندي نهایي گزینه هفتم: رتبه  مرحلة -

از    115،  2014  ،يسرائ  وزاده  يکمائرضایي،  ) نقل  دهگرجي،  به  تاش  رمضان 

2015، 61 .) 

 مراتبی  تحلیل سلسله فرایند مدل  - ب

  معیارهاي   ترکیب  ،است  کرده  ارائهآن را    ساعتي  بار  اولین  براي  که  مراتبيفرایند تحلیل سلسله  مدل

مراتبي  سلسله  تحلیلفرایند    .(64،  2001  مشیري،)   کندمي  پذیرامکان  زمان هم  طوربه  را  کیفي   و   يکمّ

  یا   معیارها   اهداف،  شامل   عناصر  این.  شودمي  شروع  گیريتصمیم  عناصر   بندياولویت  و   شناسایي  با

  قدم   اولین.  شوندمي  گرفته  کاربه  بندي نهایياولویت  در  که  شودمي  احتمالي  هايگزینه  و  هامشخصه

  آن  در  که  است  شده بررسي   موضوع  از  مراتبيسلسله  ساختار  یک   ایجاد  مراتبي،سلسله  تحلیل  فرایند   در

  تحلیل   فرایند  در  بعدي  مرحلة  چهار.  شودمي  داده  نشان  هاآن  بین  ارتباط  و  هاگزینه  معیارها،  اهداف،

 محاسبة   ،(وجود  صورت  در  زیرمعیارها  و)  معیارها(  اهمیت  ضریب)  وزن  محاسبة  شامل  مراتبيسلسله

 زبردست،)شود  مي  هاقضاوت  منطقي  سازگاري  بررسي  و   هاگزینه  نهایي  امتیاز  محاسبة  ها،گزینه  وزن

. شود  محاسبه  سازگاري  نسبت  یا  نرخ  باید  زوجي  هايمقایسه   صحت  سنجش  منظوربه(.  15  ،2001

  محمدي،   و  کرم)  است  زوجي  هايمقایسه  در  هاگذاريارزش  دقت  و  صحتدرجة    گویاي  نرخ  این

  1/0  از  آن   مقدار  اگر   که  شودمي  تعیین  ايگونهبه(  سازگاري  نرخ)   پایندگي   نسبت.  (67،  2009

  داللت دو به دو هايمقایسه در پایندگي قبول  قابل سطح بر نسبت این صورت آن در باشد، ترکوچک 

  ناپاینده   هايقضاوت  بیانگر  نسبت  هاي ارزش  صورت  آن  در  باشد،  بیشتر  1/0  از  CR  اگر  ،اینوجودبا  دارد؛

پژوهش .  (318  ، 2011  مالچفسکي،)  است شده در راستاي حاضر میزان نرخ ناسازگاري محاسبه  در 

بوده است که حاکي از وجود میزان قابل    01/0  با   زوجي کارشناسان برابر  هايسنجش صحت مقایسه 

  هاي اصلي و فرعي پژوهش ک از مؤلفهیوزن هر  گرفته است.هاي صورت لي از سازگاري در قضاوت قبو

 درج شده است. دو  شمارةدر جدول 
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 های ورزشییابی سایتهای مؤثر در مکانوزن نهایی مربوط به شاخص -2جدول  
Table 2 - The Final Weight Related to the Effective Indicators in Locating Sports 

Sites 
 های فرعیها و مؤلفهشاخص های اصلی مؤلفه

 عنوان مؤلفه 
وزن نسبت 

 هدف به 
 عنوان شاخص

وزن نسبت 

 به هدف 

وزن نسبت به  

 اصلیمؤلفة 

هاي  شاخص

مربوط به  

 موقعیت 

و مشخصات  

 زمین

 

28/0 

  اسب با ابعاد پروژةوجود زمین بایر متن

 اجرایي 
125/0 444/0 

توجه به شرایط زمین از نظر برخورداري از  

 شیب و توپوگرافي مناسب 
031/0 112/0 

 444/0 125/0 قیمت زمین توجه به ارزش و 

شاخص  

سازگاري  

 ها کاربري

47/0 

هاي صنعتي و  مجوارنبودن با کاربريه

 کارگاهي 
016/0 033/0 

همجوارنبودن با تأسیسات نظامي )مثل  

 پادگان( 
013/0 027/0 

هاي برق فشار قوي و  فاصله از دکل

 هاي تنظیم فشار گاز ایستگاه
01/0 022/0 

 101/0 048/0 فضاهاي سبز و پارک همجواري با 

 071/0 033/0 ها همجوارنبودن با آرامستان

 169/0 08/0 هاي مسکوني همجواري با بافت

 086/0 04/0 هاي آموزشي همجواري با کاربري

 07/0 033/0 هاي فرهنگي همجواري با کاربري

 026/0 012/0 هاي مذهبيکاربريتوجه به همجواري با 

 032/0 015/0 رسانيهمجوارنبودن با مراکز سوخت

-هاي بهداشتيتوجه به همجواري با کاربري

 درماني 
017/0 036/0 

اورژانس براي  نشاني و همجواري با آتش 

 تأمین ایمني فضاهاي ورزشي 
 

014/0 
 

029/0 

 195/0 092/0 ها هاي آبي و رودخانههمجواري با پهنه

توجه به همجواري با مراکز پلیس براي  

 تأمین امنیت فضاهاي ورزشي و کاربران آن
022/0 046/0 

 03/0 014/0 همجواري با اماکن تاریخي و دیدني 

 027/0 013/0 هاي اداري همجوارنبودن با کاربري
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 های ورزشی یابی سایتهای مؤثر در مکانوزن نهایی مربوط به شاخص -2جدول ادامة 
The Rest of the Table 2 - The Final Weight Related to the Effective Indicators 

in Locating Sports Sites 
 های فرعیها و مؤلفهشاخص های اصلی مؤلفه

 عنوان مؤلفه 
وزن نسبت 

 به هدف 
 عنوان شاخص

وزن نسبت 

 به هدف 
وزن نسبت به  

 مؤلفة اصلی

شاخص تراکم،  

سرانه و شعاع  

 عملکردي

114/0 

 142/0 016/0 فاصله از فضاهاي ورزشي موجود 

 429/0 049/0 توجه به تعداد و تراکم جمعیت منطقه 

توجه به کمبود سرانة کاربري ورزشي در  

 سطح مناطق مختلف شهر 
049/0 429/0 

هاي  شاخص

دسترسي به  

ونقل  حمل

عمومي و  

تأسیسات  

 شهري 

136/0 

 444/0 06/0 هاي اصلي و شریاني شهر فاصله از خیابان

 472/0 064/0 ونقل عمومي دسترسي به شبکة حمل

منظور  دسترسي به تأسیسات شهري به

رساني مطلوب به کاربران فضاهاي خدمات

 ورزشي 

011/0 084/0 

 

 1منطق فازی  - ج

،  1969« در سال  2اي در نشریة »اطالعات و کنترلبا انتشار مقاله  زادهلطفيصورت رسمي  بار به  اولین

مجموعه  کرد  نظریة  مطرح  را  فازي  کیانفر  ابراهیمي،  )نجميهاي  به 3،  2006  ،و  فازي  مجموعة   .)

پدیدهطبقه و  عناصر  از  و دقیقي    شود که محدودةها گفته مياي  تعلقمشخص  تا  یا    داشتنندارند 

-اي به مجموعهها تا اندازهو در این وضعیت عارضهها را به طبقة خاص نشان دهند  پدیده   نداشتنتعلق

در جهان واقعي  ها پدیده  شفافریغ آمیز و دارند. منطق فازي در تبیین وجوه ابهامهاي چندگانه تعلق 

مجموعه   آنبه  اي از تعلق  درجهصورت  به   را  وعهکه تعلق به یک مجمصورت مفید و سودمند است؛ بدین

ي اعداد بزرگ.  اي از افراد بلندقد یا مجموعه(؛ مانند مجموعه63،  2011د )مالچفسکي،  کنبیان مي

ن تغییرات تدریجي از عضویت تا عدم عضویت فواید درخور توجهي  هاي فازي در تبییقابلیت مجموعه

هاي  لیل، در عملیات و تححیصرری غ هاي جغرافیایي داراي محدوده هاي بر نمایش پدیدهدارد که عالوه

بر   جغرافیایيمبتني  اطالعات  )مانند   سیستم  مي  نیز  فضایي(  تصمیم  استفادةتحلیل  قابلیت    تواند 

   (. 65، 2011مالچفسکي، ) اي داشته باشدتردهگس

 

1. Fuzzy Logic 

2. Information and Control 
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 نتایج 
 استقرار سایت ورزشی منظور تعیین مکان بهینةبندی اراضی به پهنه - الف

  ،هاي ورزشي در شهر اردبیلهاي مناسب استقرار سایتو در راستاي شناسایي پهنه  در پژوهش حاضر

  - 3ها،  سازگاري کاربري  - 2موقعیت و مشخصات زمین،    - 1اصلي    مؤلفة  چهارمعیار در قالب    25از  

عملکرد به حمل  - 4ي و  تراکم، سرانه و شعاع  تأ ونمیزان مطلوبیت دسترسي  و  عمومي  سیسات  قل 

استفاده ادام  شده است.  شهري  اراضي  ه،در  تناسب  با مؤلفه  فرایند تحلیل  ارتباط   هاي چهارگانةدر 

هاي ورزش همگاني  سایتمنظور انتخاب مکان بهینه استقرار  بندي نهایي تناسب اراضي بهپهنه  اصلي و

 شود. شهر اردبیل شرح داده مي

است   مشخصات زمین از سه شاخص اصلي استفاده شده  به موقعیت وهاي مربوط  در ارتباط با مؤلفه

استقرار سایت   منظوردر راستاي انتخاب مکان بهینه به ها به سنجش تناسب اراضيکه متناسب با آن

  مین بایر متناسب با ابعاد پروژةاز: وجود زاند  ها عبارتشده است. این شاخص  ورزش همگاني پرداخته

ها  از این شاخص   کدامهر  مناسب و ارزش و قیمت زمین.  ز شیب و توپوگرافياجرایي، برخورداري ا

قابلیت استقرار در مکان    و  هاي آینده اشتن قابلیت توسعه در سالترتیب متناسب با اهدافي چون دبه

از  شناسایي وقوع دشواري حمل  بروزشده، جلوگیري  مانند  دامنهومشکالتي  ایجاد  نقل، حرکات  اي، 

زیاد به متولیان امور مدیریت شهري و  شدن هزینة  نتحمیلرساني و در نهایت  خدمات  محدودیت در

ایجاد سایت در  ورزشيورزشي  به  انتخاب،  همگاني   هاي  برده شدندو  نقشه  . کار  این مرحله  هاي در 

معیارهاي  با  مرتبط   از  پژوهش  شده استفادههریک  این  استانداردسازي  در  از  بعد  و  شدند  و    تهیه 

ها  یک از مؤلفهمتناسب با وزن هرشان )ساس مدل ویکور و متناسب با درجة اهمیتاها، بردهي آنوزن 

در جدول   است  دو شمارة  که  تلفیق  ثبت شده  یکدیگر  با  نقشة  ند شد (  لحاظ    تا  به  اراضي  تناسب 

 (. دو  شمارةدست آید )شکل هاي موقعیت و مشخصات زمین بهلفهمؤ
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استقرار  اب مکان بهینةانتخ برایهای موقعیت و مشخصات زمین مؤلفه (Qi)شاخص نهایی ویکور  -2شکل 

 سایت ورزش همگانی
Figure 2 - VIKOR Final Index (Qi) Location Components and Ground 

Characteristics to Select the Optimal Location for a Public Sports Site 
 

  0002/0عددي  در بازةهاي موقعیت و مشخصات زمین براي مؤلفهآمده  دست ویکور بهشاخص نهایي 

به رنگ    بیشترمقادیر کمتر به رنگ سبز و مقادیر    شمارة دو   شکلمحاسبه شده است. در    998/0تا  

هاي  نمرهروال به این صورت است که  بندي شده است. در تفسیر نتایج نهایي مدل ویکور  قرمز طیف

مطلوببیانگر  تر  پایین نمرهاراضي  و  بیشتر  تر  نامطلوب    دهندة نشانهاي  تناسب  اراضي  لحاظ  از 

اند و مقادیر کمتر را بندي شدهمناطقي که به رنگ سبز طیف  شمارة دو  شکل، در  بنابراین  اند؛اراضي 

-فمناطقي که به رنگ قرمز طی  ،مقابلدهند. دراراضي مطلوب را نشان مياند، به خود اختصاص داده

توان نتیجه گرفت رو مي ؛ ازایناندیابي سایت ورزشي، نشانگر اراضي نامطلوب براي مکاناندبندي شده

- شرقي  هاي موقعیت و مشخصات زمین نواحي مرکزي شهر اردبیل در جهت شمالکه از لحاظ شاخص

اراضي پیراموني آن و    هاي ورزش همگاني، نامطلوب استیت یابي سامنظور مکان غربي شهر، به  جنوب

 .اندمطلوب

استقرار فضاي ورزشي جدید، رعایت   ز ورزشي و انتخاب مکاني بهینه برايدر ساماندهي فضایي مراک

  هايهاي اطراف مراکز ورزشي )همجواري( از دو جنبه یعني همجواري الگوهاي فعالیتي و کاربري زمین

آید،  که از عنوان آن برميمناسب، آنطورظر است. در همجواري  نهاي نامناسب مدمناسب و همجواري

ن دو کاربري با یکدیگر  بارتي ایع ي با اماکن ورزشي را دارند و بههاي شهري شرایط همسایگکاربري
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ساخت اماکن ورزشي در مجاورت پارک و فضاهاي سبز، ساخت اماکن ورزشي در    سازگارند؛ از قبیل

دانکنار مراکز آموزشي مثل مدارس، دانشکده اماکن ورشگاه ها و  و ساخت  زشي در کنار محالت  ها 

)به همجواريمسکوني  از  منظور  ورزشي(.  اماکن  به  محالت  ساکنان  دسترسي  سهولت  هاي منظور 

ها و اماکن ورزشي را ندارند و با یکدیگر  زشگاههایي است که شرایط همسایگي با ورنامناسب همجواري

هاي مسافربري، ساخت اماکن  آهن، پایانهها، راهزرگراهند؛ مثل ساخت اماکن ورزشي در کنار بناسازگار

سیسات صنعتي،  ها، ساخت اماکن ورزشي در کنار تأ ها و محل توقف اتومبیلورزشي در کنار پارکینگ

سیسات بهداشتي و درماني )علوي هاي شهري و تأوري زباله و فاضالبآنظامي و تسلیحاتي، محل جمع

ها  هاي ورزشي باید به سازگاري کاربرياماکن و سایت  یابيرو در مکان(؛ ازاین25،  2018و همکاران،  

،  بنابراین  هاي ناسازگار خودداري کرد؛ ت کاربريهاي ورزشي در مجاوریابي سایتو از مکان  توجه کرد

و در راستاي  است  نظر گرفته شده  کاربري در  16منظور رعایت شرط ذکرشده،  در پژوهش حاضر نیز به

این  ها با آن  سازگاربودن و سازگارنبودنهاي ورزش همگاني، ایتبراي جانمایي سبهینه  انتخاب مکان

ها در شکل هاي بهینه از نظر سازگاري کاربرينهایت مکانتسهیالت تجزیه و تحلیل شده است. در

 ارائه شده است. سه شمارة

 

 
استقرار سایت   برای انتخاب مکان بهینةها های سازگاری کاربریمؤلفه  (Qi)شاخص نهایی ویکور  -3شکل 

 ورزش همگانی 
Figure 3 - VIKOR (Qi) Final Index of Components of User Compatibility to Select 

the Optimal Location of the Public Sports Site 
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و اراضي مجاور رودخانه  توان گفت که اراضي مناطق مرکزي شهر اردبیل  مي  با شکل شمارة سه مطابق  

براي مناسبسایتاستقرار    بالغلي  همگاني  ورزش  شهر اهاي  پیراموني  مناطق  به  حرکت  با  و    ند 

مناطق شمالهب در  براي    خصوص  اراضي  تناسب  میزان  از  آن  کاسته غربي  تسهیالت  این  جانمایي 

 شود. مي

به جمعیت پایه براي استفاده از  در مناطق و محالت مختلف شهر  کاربري جدید  براي ایجاد    الًمعمو

نفر جمعیت  5000حدود ، 1در واحدهاي همسایگي کلرنس پري براي مثال، نیاز است؛این تسهیالت 

ث  یابي و احدامنظور مکانبه  رومعیت پایه براي مدارس ابتدایي درنظر گرفته بودند؛ ازاینعنوان جرا به

وا پژوهش هر  )در  ورزشي(    حد خدماتي  سایت  جمع  یدبا   ضرورتاًحاضر  تراکم  و  ساکنان    یت، تعداد 

 نظر در  يکه براي احداث مراکز ورزششود    يبررس  ي مناطق  یامنطقه    ي و فرهنگ  يمشخصات اجتماع 

شده طبگرفته  مناطق  یعياند.  تراکم    ياست  منظور  به   یشتريبیت  اولو  ،دارند  یشتريبجمعیتي  که 

ورزش مراکز  داشتجدید    ياستقرار  ابراهیمي،  )زهره  خواهند  و  ازطرف 118،  2013وندیان    ، دیگر(. 

هایي  هاي ورزشي موجود از دیگر شاخصهاي مختلف شهر و فاصله از کاربريها در بخشکمبود سرانه

دید  فضاي ورزشي جیعني  ند؛نظر گرفته شوهاي ورزشي جدید باید درابي سایتیهستند که در مکان

مکان جایي  سرادر  میزان  که  شود  جانمایي  و  باشد  نهیابي  داشته  کمتري  ورزشي  شعاع  هاي  در  و 

سه معیار تراکم    در این بخش از پژوهش   رواهاي ورزشي موجود نیز قرار نگیرد؛ ازاینعملکردي فض

شي موجود بررسي  هاي ورزشي در سطح شهر و شعاع عملکردي فضاهاي ورزجمعیت، توزیع سرانه

هاي ورزشي جدید شناسایي و انتخاب شوند. نتایج  است تا فضاهاي بهینه براي استقرار سایتده  ش

نمایش    چهار شمارة تراکم، سرانه و شعاع عملکردي، در شکل هاي مربوط به تحلیل و بررسي شاخص 

 داده شده است.

 

 

1. Clarence Perry 
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  برای انتخاب مکان بهینة عملکردیتراکم، سرانه و شعاع های مؤلفه  (Qi)شاخص نهایی ویکور  -4شکل 

 استقرار سایت ورزش همگانی
Figure 4 - VIKOR (Qi) Final Index of Density, Per Capita and Functional Radius 

Components to Select the Optimal Location of a Public Sports Site 
 

هاي تراکم، سرانه و اراضي، از نظر مؤلفهآمده از تحلیل وضعیت تناسب  دستمتناسب با خروجي به

شرقي،    غربي، شمال  شرقي، جنوب  توان نتیجه گرفت که اراضي جنوبي، جنوبشعاع عملکردي، مي

ار از  بهبخشي  اردبیل  شهر  مرکزي  و  غربي  سایتاضي  استقرار  وضعیت    هايمنظور  ورزش همگاني 

ندارند  و شمال   مناسبي  اراضي مرکزي، شمالي  براي مکان  رغربي شه  و  وضعیت مطلوبي  و  از  یابي 

 .هاي ورزش همگاني برخوردارندایتجانمایي س

فضاهاست؛    این  کاربران به  يدسترس  سهولت  ،يورزش  مراکز  یابيدر مکان  یارها مع  ینتراز مهم  یکي

 یل تحلویه تجز  ینکه ا  ي پرداختبه مراکز ورزش  يهاي دسترسراه  یلتحلویه ابتدا به تجز  یدبایجه  نتدر

به   يدسترس  یزاناست و م  يو خصوص  جمعيیمهن  ي،نقل جمعوحمل  یل ها و وساشبکه  يشامل بررس

ها نشان ياگر بررس  ،مثال   رايدهد؛ بي مراکز نشان م  این  را در  يو خصوص  ي نقل عموموهاي حملشبکه

پ راه  ةشبککه  دهد   انبوه تماشاگران مسابقات   یةبراي تخل  را  الزم  یتظرفورزشي    مرکز  یرامونهاي 

ن  ينقل جمعویل حملوسا  ینکها  یاندارد    يورزش اندازة کاف   جمعيیمهو  ا  يبه  محدوده تردد    یندر 

که اعمال  يصورتدر  .دن شو  یجادو اشوند  نظر گرفته  الزم در  یتظرف  یجادا  یزاتي برايتجه  ید کنند، با ينم

با یداتي  تمه  ینچن باشد،  د  یدناممکن  ا  یگريمحل  ورزش  ادیجبراي  مرکز  احداث   انتخاب شود   يو 
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ي مناطق مختلف حاضر مطلوبیت دسترس  در پژوهش  رو(؛ ازاین117، 2013وندیان و ابراهیمي،  )زهره

هاي اصلي بررسي شده است. همچنین وضعیت دسترسي ومي و خیاباننقل عموشهر اردبیل به حمل 

تأسیسات شهري   ميبه  بررسي  بخش  این  مک در  بهترین  تا  مؤلفه  انشود  نظر  به از  هاي دسترسي 

بیانگر وضعیت تناسب اراضي شهر اردبیل از   پنج  شمارة  شکل  تأسیسات شهري انتخاب و معرفي شود.

 .است سیسات شهريونقل عمومي و تأ دسترسي به حملهاي نظر مؤلفه

 

 
برای   شهریسیسات ونقل عمومی و تأدسترسی به حملهای مؤلفه (Qi)شاخص نهایی ویکور  -5شکل 

 استقرار سایت ورزش همگانی  انتخاب مکان بهینة
Figure 5 - Final VIKOR Index (Qi) Components of Access to Public Transportation 

and Urban Facilities to Select the Optimal Location for a Public Sports Site 
 

توان و تأسیسات شهري، مي  نقل عموميودسترسي به حملهاي  ربوط به مؤلفهنهایي م  با توجه به نقشة

شرقي شهر،    شرقي، جنوبي و شمال  نتیجه گرفت که اراضي شهر اردبیل به غیر از برخي مناطق جنوب

ي در وضعیت مطلوبي  سیسات شهرونقل عمومي و تأ طق این شهر از نظر دسترسي به حملسایر منا

 .  ارندهاي ورزش همگاني را دسایت دهي به و قابلیت خدمات اندقرار گرفته 
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پژوهش به از  این مرحله  پهنهدر  براي منظور  اراضي  تناسب  از نظر  اردبیل  اراضي شهر  نهایي  بندي 

سایت مکان جانمایي  و  میابي  همگاني،  ورزش  مؤلفههاي  با  چهارگانةتناسب  اصلي  و    هاي  موقعیت 

کاربري سازگاري  زمین،  شعاعمشخصات  و  سرانه  تراکم،  مؤلفه  ها،  و  دسعملکردي  به  هاي  ترسي 

هاي اصلي  آمده براي هریک از مؤلفهدستهاي نهایي بهونقل عمومي و تأسیسات شهري، نقشهحمل 

(، با یکدیگر تلفیق یافتند و  دو  شمارةاهمیتشان )وزن مندرج در جدول    ذکرشده، متناسب با درجة

 (. شش شمارة دست آمد )شکل نقشة نهایي تناسب اراضي به

 

 
استقرار سایت   انتخاب مکان بهینة برای (Qi)شاخص نهایی ویکور  آمده از محاسبةدستهبنقشة  -6شکل 

 ورزشی
Figure 6- Map Obtained from the Calculation of the Final VIKOR Index (Qi) to 

Select the Optimal Location of the Sports Site 

 

است. با توجه به خروجي   محاسبه شده  یکتا    008/0عددي    آمده در بازةدستنهایي ویکور به  نقشة

به ویکور ميدستنهایي  از مدل  بین کمربنديآمده  در  واقع  اراضي  نتیجه گرفت که  اول    هايتوان 

و   اند همگانيهاي ورزش ستقرار سایتا ترین مکان برايزرگراه بسیج( مناسب)بزرگراه شهدا( و دوم )ب

به پیراموني شهر  اراضي  نواحي شمالویژه  در  میزان   شرقي، شمالي، شمال  در  آن،  و جنوبي  غربي 

 .ورزش همگاني بسیار کم است هايیابي سایتتناسب اراضي براي مکان
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 ( Qiها براساس مقادیر)بندی گزینه رتبه  - ب

از   ها نهیدر گام قبل، گز  شده حاسبه م(    Qi  ر ی)مقاد  کوریاساس شاخص وبر  پژوهش از  مرحله    نیا  در

که کدام اراضي براي   شوديم  ير یگمیو سپس تصم  شوند مي  يبندمرتب و رتبه  تربزرگبه    ترکوچک 

مناسبمایي سایتجان به  .ترندهاي ورزشي  نهایي  از ردستنقشة  اراضي شهر تبهآمده  تناسب  بندي 

 نمایش داده شده است.  هفت شمارةدر شکل  اردبیل
 

 
  برایبندی تناسب اراضی پهنه در راستایشاخص ویکور آمده از محاسبة دستبه بندیرتبهنقشة  -7شکل 

 یابی سایت ورزشیمکان
Figure 7- Ranking Map Obtained from the Calculation of VIKOR Index in Order 

to Zoning the Proportion of Land for the Location of the Sports Site 
 

  نسبتامناطق و محالت مختلف شهر اردبیل در پنج سطح بسیار مناسب، مناسب،    شمارة هفت   شکلدر  

آباد،  . طبقة بسیار مناسب که شامل محالت امیناندبندي شدهبسیار نامناسب طبقه  مناسب، نامناسب و 

بعثت، یعقوبیه، زینبیه، فیضیه، شهرک طالقاني، کارشناسان،  آباد، بهارآباد، نیروگاه،  آباد، یوسفعباس

اول و دوم  هاي  بیشتر در مجاورت کمربنديشود،  مي، زرناس، سینا، رسالت و رجایي  سبالن، کاشاني

کندي(، میراشرف، کلخوران، گلمغان،  آباد، محمودآباد )جیناما محالت ایران  شهر اردبیل قرار دارند،

اسبي که بیشتر در مناطق پیراموني شهر  و دادگستري و مسکن مهر شام  جم، شهرک کشاورزيجام
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شوند که کمترین  هاي ورزشي را شامل مياستقرار سایت  ر دارند، اراضي بسیار نامطلوب براياردبیل قرا

 هاي ورزش همگاني دارند. تمیزان امتیاز و تناسب را براي استقرار سای

 های بهینهمنظور معرفی مکاننی بهیزم   یاتبا واقع  نهایینتایج    یقتطب  - ج

 به آن  یدبا یایي اطالعات جغراف یستمس یلةوسبه یني گزو مکان بکه پس از انتخا ي مسائل ینتراز مهم

منطقه تطابق دارند.  یطو شرا یتحد با واقع چه شده تاییناست که مناطق تع ینا بررسي توجه شود،

ا  يبرا م  یدها بازد  دادن انجام  هدف،   نیتحقق  مطالعات  درستي م  یداني و  روش    ينادرستیا    يتواند 

 نبودنمیسر  در صورت  . شده را نشان دهدو معرفي  شده انتخابمناطق  تناسب  یابي و تناسب و نبود  مکان

شده  یيسودمند خواهد بود. هرچقدر عوامل شناسا  ياز کارشناسان بوم  ينظرخواه  یداني،مطالعات م

ب  ینيگزي مکانبرا باش  ینيزم  یتبا واقع  يیشترتطابق    تربخشیترضا  ینيگزمکان  یجنتا  ند، داشته 

  منظور تطبیق نقشة خش از پژوهش به(. در این ب33  ،2017  ، حسیني و ارژنگي،)محمدي  خواهد بود

جانمایي فضاهاي ورزشي، از تصاویر هوایي    هاي بهینه برايزمیني و معرفي سایتنهایي با واقعیات  

آمده از تطبیق دست( استفاده شده است. نقشة به1ث گوگل ار  افزارشهر اردبیل )مربوط به نرم  2019

 است.  نمایش داده شده هشت شمارة زمیني در شکل
 

 
 بررسی چند نمونه از اراضی مطلوب با واقعیات زمینی -8شکل 

Figure 8- Examining Some Examples of Desirable Lands with Terrestrial Realities 

 

1. Google Earth 
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  هاي ورزش همگانيسایت  یجادا شده برايمعرفي مناطقکه   مشخص شداي با بررسي تصاویر ماهواره

شده دسترسي مطلوبي  هاي معرفيکه محدودهطوري ؛ بهدناراضي محدوده دار  يبا کاربر تناسب زیادي

، از نظر قیمت در اراضي با قیمت کمتر  هاي اصلي شهر دارندمومي و خیاباننقل ع وبه شبکة حمل 

اینکه    ترو از همه مهم و همسایگي فضاهاي سبز قرار دارند    در مجاورت  ها، بیشتر آن اندیابي شدهمکان

  ي وجدهد خريهمة مباحث نشان م  یجةاند. نتگرفته  قرار  یربا   يهایندر زم  هاي پیشنهاديسایت  بیشتر

 است. منطبق با واقعیات و  يکامالً منطق یکورو  مدلآمده از دستبه

منطقه   چهاراستقرار فضاهاي ورزش همگاني،    درنهایت براي اجراي پروژة مرتبط با معرفي مکان بهینة

است. د اولویت معرفي شده  ترتیب  این سایتر  به  است  معرفي  که  ها سعي شده  در  بهترین مکان 

داشته باشد، انتخاب  را    هاي آینده قابلیت توسعه براي سال  و  قرار داردمجاورت فضاهاي سبز و رودخانه  

 شمال در محدودة  بالغلي ه بخش ساحلي رودخانةب ،. محلي که در اولویت اول قرار داردو معرفي شود

ایجاد  قابلیت    است. شایان ذکر است این سایت  مربوطشهر اردبیل و مجاورت شهرک زرناس  شرقي  

غربي شهر اردبیل و در    جنوب  محدودةکیلومتر را دارد. اولویت دوم در    سهروي به طول  رینگ پیاده

امکان   نیزواقع شده است. در این محدوده    بالغلي  ن و بخش ساحلي رودخانةمجاورت شهرک کارشناسا

قع  وا  محدودة با اولویت سوماما مناطق  روي و ورزش همگاني وجود دارد،ادهایجاد رینگ سبز براي پی

دامپزشکي و حوالي چهارراه   منطقة با اولویت چهارم نیز در محلة  ودر محالت نیروگاه و بعثت هستند  

 ند.از ظرفیت الزم براي احداث فضاهاي ورزشي برخورداراین مناطق نیز حسینه واقع شده است که 
 

 گیری و نتیجه بحث
 ترین مشکالت شهرهاي کشور استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي یکي از مهمتوزیع فضایي نامتوازن و 

فضاهاي ورزشي نداشتن به  دسترسيدلیل  ه ب  شهروندانکه بسیاري از  نحوي به  ویژه اردبیل است؛و به

ریزي برنامه  نیازمندحل آن    مشکلي که  کنند؛مطلوب استفاده  ور  طبه  این تسهیالتتوانند از  نميموجود  

است. توزیع فضایي    ورزشيهاي  ها و سالن زمیني  ی و ساماندهي فضا  یابيمکان  زمینةدر  و مدیریت  

باعث افزایش کارایي و  تواند  ميتنها  نهورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آن    هايمتوازن سایت

بلکه ميبهره این فضاها شود،  تأثیر مستقیم داشته نیز  ي شهر  کارایي عملکرد افزایش  ر  بتواند  وري 

باعث افزایش اختیار و قدرت    ورزشي  هايکاربري  متوازندیگر، تنوع و توزیع مناسب و  ويسباشد. از

مطلوبیت زندگي در  به افزایش  نتیجه  و درشود  مياستفاده از فضاهاي ورزشي  شهروندان در  انتخاب  

تحلیلي انجام شده -کاربردي و روش توصیفيا ماهیتي  حاضر که ب   در پژوهش  روانجامد؛ ازاینمي  شهر

(  مراتبيسلسلهتحلیل  گیري چندمعیاره )مدل ویکور و مدل فرایند  صمیمهاي تاست، با استفاده از مدل 

به بررسي وضعیت نواحي  شاخص مؤثر در پژوهش،    25استفاده از  و سیستم اطالعات جغرافیایي و با  
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ید اقدام شده  یابي و جانمایي سایت ورزشي جدمکان   هر اردبیل از نظر تناسب اراضي برايمختلف ش

هاي کاربري با سنجش میزان توزیع سرانه   تاحاضر سعي بر این بوده است    است. در فرایند پژوهش

،  اندناسایي محالتي که با کمبود سرانة فضاهاي ورزشي مواجهورزشي در سطح محالت شهر اردبیل و ش

یابي فضاهاي ورزشي جدید  نتیجه با مکانقرار گیرند تا دردر پیشنهاد نهایي این محالت در اولویت  

 برداشته شود.مثبت هاي ورزشي گامي  تر سرانهدر راستاي توزیع مطلوب

انجام فرایند  پژوهش طي  امین  شدمشخص    شدن  محالت  عباسکه  یوسفآباد،  بهارآباد،  آباد،  آباد، 

نیروگاه، بعثت، یعقوبیه، زینبیه، فیضیه، شهرک طالقاني، کارشناسان، سبالن، کاشاني، زرناس، سینا،  

سایت جانمایي  براي  رجایي  و  مطلوبهارسالت  بسیار  جدید  ورزشي  ایران  اندي  محالت  آباد،  و 

)جین جاممحمودآباد  گلمغان،  کلخوران،  میراشرف،  و جکندي(،  دادگستري  و  کشاورزي  شهرک   م، 

ر این کاربري  استقرا اموني شهر اردبیل قرار دارند، براياسبي که بیشتر در مناطق پیرمسکن مهر شام

ندارند نامطلوب  اراضي  و    شرایط مطلوبي  بهبسیار  پژوهشمنظور تطابق هرچهدارند.  نتایج  با    بیشتر 

د که عبارت  رفي شایي و معسایت به ترتیب اولویت شناس چهارکاربردي،  واقعیت و ارائة پیشنهادهاي

زرناس  :از  بودند شهرک  محلةسایت  سایت  و  نیروگاه  محلة  سایت  کارشناسان،  شهرک  سایت   ،  

ریزي شهري و سازمان ورزش و جوانان استان و شهرستان با رود مدیران برنامهدامپزشکي. انتظار مي

شایان   رند. حاضر گامي مثبت بردا  شده در راستاي تحقق اهداف پژوهش پیشنهادهاي  بررسي سایت

را در  فضاهاي ورزشي شده در اراضي بایر قرار دارند و قابلیت توسعة هاي معرفيذکر است همة سایت 

 هاي آینده دارند. سال

هاي دریاچة شورابیل روي کرانهرینگ پیادهقرارگیري  به شهر اردبیل، با توجهگانة پنج در بین مناطق

دو منطقة  جنوبي  بخش  بخشهرداري    يدر  بر  )منطبق  و اردبیل  شهر(  جنوب شرقي  و  ش جنوبي 

طقه یافته به این منطقه و مطلوبیت دسترسي شهروندان ساکن در منزیادبودن میزان سرانة تخصیص 

کلي از چرخة تخصیص فضاي ورزشي جدید حذف شده است. منطقة به فضاي ورزشي، این منطقه به

شود، با توجه به جانمایي ورزشگاه تختي  يهر ممرکزي شهر اردبیل نیز که شامل منطقة یک این ش

توان  وع را ميضموصورت خودکار از اولویت خارج شده است. این  هب  یابي در این منطقه، در فرایند مکان

  جزو مناطق بسیار این منطقه  . در مدل نهایي  یي حاصل از مدل ویکور مشاهده کردنها  با بررسي نتیجة

ب و یابي سایتمنظور مکانهنامطلوب تشخیص داده شده است.  نیاز  با  متناسب  هاي ورزشي جدید، 

تخصیص فضاهاي ورزشي قرار  ترتیب در اولویتمناطق چهار، سه و پنج به ، هاي ورزشيسرانه کمبود

ردبیل( باعث  غربي شهر ا  شمال  )محدودة  شهرداريداشتند، اما نبود زمین بایر مناسب در منطقة چهار  

مناسب تشخیص داده نشود )شکل    هاي جدید ورزش همگاني یابي سایتمکانمنظور  این منطقه بهشد  

اردبیل هم به لحاظ داشتن رقي شهر  ش  که محدودة حالي(؛ درشمارة هفت تأییدکنندة این موضوع است
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هاي مناسب تشخیص داده شده است و هم اینکه از نظر سرانه ،شده در مدلکاربردههمة معیارهاي به

مین مناسب به لحاظ دسترسي  دیگر زمواجه بوده است و ازطرفسرانه کاربري ورزشي  ورزشي با کمبود  

منظور این منطقه به  رودر دسترس بوده است؛ ازاینها نیز  معابر، فضاي سبز و سازگاري کاربري  به شبکة

پیشنهادي در این    محدودة   هاي ورزش همگاني در اولویت قرار گرفته است.سایت  یابي و جانمایيمکان

در محدودة بخ بالغلي  رودخانة  بخش ساحلي  در  شهر،  از  مجاورت   شمال  ش  و  اردبیل  شهر  شرقي 

به طول سه   رويقابلیت ایجاد رینگ پیاده  ت این سایتشهرک زرناس واقع شده است. شایان ذکر اس

ط به فضاهاي ورزش همگاني  بسیاري از کمبودهاي مربو  کردنتنها قابلیت مرتفعنهکیلومتر را دارد و  

هاي  یابي سایت . اولویت دوم مکانبخشي از مناطق شمالي را نیز دارددهي  ، بلکه قابلیت پوششرا دارد

اولویت  ولین  ا  با   شرایطي مشابه  ا دقیقشود که  شهرداري اردبیل را شامل مي  سةة  ورزشي نیز منطق

یابي و جانمایي  بندي مناطق براي مکان. شایان ذکر است در اولویتهاي ورزشي داردي سایت یاب مکان

وجود  سایت ورزش همگاني،  )بههاي  عمومي  و  بایر  هزینةنظور کممزمین  پروژه(    کردن  که اجراي 

ط ت. در این شراینظر بوده اسدنظر پژوهش حاضر را داشته باشد، مدورهاي مسازي طرحقابلیت پیاده

ابي و معرفي  یبه مکان  اصرف مراتب بیشتر از زماني است که  شده بههاي معرفيقابلیت اجرایي پروژه

 اقدام شده باشد.   هاي ورزشياي مناسب جانمایي سایت هصرف محدوده 

 

   و قدردانی  تشکر
ورزش و جوانان( در قالب طرح   )وزارت  بدني استان اردبیلدارة کل تربیتبا حمایت مالي ا  پژوهشاین  

و مدیران   هاي ذکرشده وسیله از سازماندانشگاه محقق اردبیلي انجام شد. بدین  سازماني و با نظارتبین

 . شودها قدرداني ميآن 
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Abstract 
The present study was designed with an applied approach and a descriptive-analytical 

method in order to analyze the land suitability of Ardabil city in order to select the optimal 

location of sport for all sites. In this research process different areas of Ardebil city have 

been studied in terms of 4 general components of land characteristics and location, land 

use compatibility, density, per capita and operational radius and accessibility desirability. 

Librarian and field methods (direct observation method) were used to collect research data 

and information. ARCGIS 10.4 software is used to prepare the required survey maps and 

data analysis, to determine the degree of importance of each of the research criteria by 

pairwise comparison of hierarchical analysis model (AHP) and Expert Choice software is 

used to standardize benchmark maps of fuzzy membership functions and to overlap 

standardized weighted indices using the VIKOR model. The results of the analysis are 

presented in the form of suggestions for creating sport sites in the neighborhoods of 

Zaernas, Karshenasan Town and Dampezeshki Neighborhood. Among the sites 

introduced by the two sites in Zaernas town and Karshenasan will be able to create green 

rings for holding family walking conferences.  

 

Keywords: Sports For All, Location, Sport Applications, Ardabil, Multi Criteria 

Decision Making Models 
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