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گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم ارائۀ مدل پیشنهادي براي مکان

 )MCDM( معیارهگیري چندهاي تصمیمروش وGIS) ( اطالعات جغرافیایی
 

 2فرشته ابراهیمی، 1وندیان زهره کریم 
 

 ∗دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس -1
 ورزشی دانشگاه آزاد کرجدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت  -2

 

 15/07/91تاریخ پذیرش:           18/10/90تاریخ دریافت: 

 چکیده
 مردم عموم که دنباش پراکنده شهر سطح در اي گونه به باید ورزشی اماکن ورزش، اهمیتبه  توجه با

 اهموجود در شهر مشکالت ینتر مهماز  یکیدر حال حاضر،  .باشند داشته دسترسی آن به بتوانند
به نداشتن  یدسترسعلت  از افراد به یاريبس که ينحوبه  است یورزش يفضاهااستقرار نامناسب 

-به برنامه این مشکالتحل  .ندکنمطلوب استفاده  صورتبه یورزش يها مکاناز  توانند ینم ها آن
و  )GIS( سیستم اطالعات جغرافیایید مانننوین  يها روشبا  یابیمکان ۀینزمدر  یریتمدو  یزير

 دو روش هدف این تحقیق تلفیق  دارد. یازن) MCDM( معیاره گیري چندتصمیم هاي روش
MCDMوGIS تساوي در  ا هدفگزینی اماکن ورزشی بمکان برايمدلی پیشنهادي  ۀمنظور ارائبه

آمده از دستهتحلیلی و نوع آن کاربردي است. اطالعات ب - توصیفی روش تحقیقدسترسی است. 
، با ها نقشه ۀو بعد از تهی شودمیاطالعاتی تحلیل  هاي یهالدر قالب ARC GIS فزارهاي اطریق نرم

دهی به معیارها بر اساس مدل منظور وزنبه .شود یمبهترین مکان مشخص  ها آنروي هم قرار دادن 
AHP افزاراز پرسشنامه و  نرمExpert Choice  .کانم ۀمدل بهین ۀاین تحقیق ارائنتیجۀ استفاده شد-

 -2 ؛بندي معیارهاتعیین و الویت-1 مرحله انجام شد: چهارابی براي فضاهاي ورزشی است که در ی
 ؛قبل ۀمربوط به دو مرحل هاي الیه کردنآماده  -3 ؛منطقه و شعاع عملکردي هاي محدودیتتعیین 

سلسله دهی به معیارها از روش تحلیل و انتخاب بهترین مکان. براي وزن ها نقشههمپوشانی  -4
معیار جمعیت، پتانسیل توسعه، همجواري و  چهار بندي اولویتمراتبی استفاده شد که به تعیین و 

 يها مدلشده و تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی و با توجه به مدل ارائهدسترسی منجر شد.
آن  ۀتحرك و در نتیج ،در سطح شهر ها آنۀدر ساخت اماکن و توزیع عادالن توان یمگیري تصمیم

 شد.وري بهره افزایش جویی در هزینه وسالمت اجتماعی را به شهروندان هدیه داد و باعث صرفه
 

گیري سیستم اطالعات جغرافیایی، تصمیم گزینی، اماکن ورزشی،مدل، مکان :گان کلیديواژ
.چندمعیاره

 Email: k.zohrevand8098@gmail.com نویسندة مسئول ∗
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 مقدمه
یفا می کندو نیز بدنی در زندگی روزمره و سالمت افراد جامعه ا هاي فعالیتنقشی که تحرك و 

به همین دلیل شناسایی  ؛اهمیتی که میادین ورزشی در این زمینه دارند بر کسی پوشیده نیست
عوامل مهم تداوم شرکت آنان در  جذب افراد به میادین ورزشی و بررسی برعوامل مهم و مؤثر 

 هاي فعالیتو ورزش  ي موجود برايها فرصتتا بر  آورد میبدنی این امکان را فراهم  هاي فعالیت
مکان ورزشی که براي فعالیت جسمانی، تفریح یا ورزش ساخته شده  هر ).1( بدنی تمرکز کنیم

-به .کند میحیاتی است که به سالمتی و رفاه عمومی افراد جامعه کمک  و اجتماعی یاست مکان
جامعه  در دسترس بودن آن براي همه اقشار ،از این امکانات و تجهیزات ة بیشینهمنظور استفاد

که فراهم بودن و دسترسی آسان به اماکن ورزشی  اند دادهضروري است. مطالعات متعددي نشان 
جسمانی مرتبط  هاي فعالیتجسمانی با حضور مداوم در  هاي فعالیت محیطی هاي کنندهو هدایت 

ه مانع پرداختن ب ترین مهم در پژوهشی بیان کردند 2004در سال  1کرامپی و همکاران). 2(است 
اماکن ورزشی  هاي ویژگیرا  عالقگی بیدلیل این  ها آن است. عالقگی بیورزش در اوقات فراغت 

که در دسترس بودن تسهیالت براي تشویق به شرکت در فعالیت جسمانی  کردند اعالم تند وسدان
تحرکی در مناطق محروم شیوع کم ند) نیز بیان کرد1998( 2ماسینتیر و االوي .)3( ضروري است

 ۀدر مطالع ).4( تسهیالت ورزشی باشدریزي براي نبود برنامهو  نبودن دسترس درعلت به تواند می
تسهیالت ورزشی با به انجام شد دسترسی  2007در سال  3توسط پاسکالدیگري که در اسپانیا 

سطح ثروت افراد منطقه مرتبط بود که نشان از ناعادالنه بودن تقسیم بودجه در سطح مناطق 
-بهورزش همگانی  ۀترین هدف ورزش و تربیت بدنی توسعبا توجه به اینکه اساسی ).5( داشت
اماکن ورزشی باید به  است،سالمت روحی و سالمت جسمانی اقشار مختلف مردم  منظور

 ).6( دسترسی داشته باشند هاکه عموم مردم بتوانند به آن طراحی شوندای گونه
 یورزش يفضاهااستقرار نامناسب  هاموجود در شهر مشکالت ینتر مهماز  یکیدر حال حاضر، 

ی دسترس علتاز افراد جامعه به یاريبس که ينحوبه  است يشهر هاي يکاربر یرسا یانمدر 
این  و حل  کنندمطلوب استفاده  صورت به یورزش يها مکاناز  توانند ینم ها آن نداشتن به

 یازن یورزش يفضاها یده امانو س یابیمکان ۀینزمدر  یریتمدو  یزيربه برنامه مشکل
مند تحلیل موارد مختلفی نیاز ها کاربريراي انتخاب محل مناسب مکان گیري بتصمیم .)7(دارد
 )8(دسترسی  موارد سیاسی، اجتماعی و محیطی، هاي محدودیتهزینه و  از جمله: است

1. Crombie&et.all 
2. Macintyre and Ellaway 
3. Pascual 
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نوین  هاي روش باگیري در موارد مختلف ریزي و تصمیمکار برنامهبا پیشرفت علوم، ،امروزه
است. منظوره گیري چندتصمیم هاي سیستم ها روش.یکی از این بسیار آسان شده است

، چندین معیار کمی و کیفی وجود دارد آید یمگیري چندمعیاره بر که از نام تصمیم طور همان
هر  مورددر  ها شاخصل خود مشخص کند. این را به دقت در مسائ ها آنگیرنده باید که تصمیم

براي مثال، فردي را در نظر بگیرید که قصد خرید اتومبیل  شوند؛میبررسی  ها ینهگزیک از 
، معیارهایی ها شاخصاما  ،مثل سمند، پژو و ... استنوع اتومبیل  وي هاي ینهگزکار یا دارد. راه

مختلفی  يها مدل). 9هستند مثل قیمت، مصرف سوخت و ....( ها ینهگزبراي ارزیابی و انتخاب 
ند از: مدل مجموع اعبارت ها آنترین شاخصه وجود دارد که معروف گیري چندبراي تصمیم
)، مدل TOPSIS( آلایدهبر اساس مشابهت با حل  ترجیحات بندياولویت، )SAWساده وزنی(

 ).AHP( و روش تحلیل سلسله مراتبی )ELECTRE( يا رتبهروابط غیر
ریزي شهري و نیز تحلیل موقعیت و برنامهجدیدترین روش تسهیل مدیریت از طرف دیگر 

استفاده از این فناوري  ).10(است  GISي سیستم اطالعات جغرافیایی شهر هاي کاربريمکانی 
 يابرشاخصه گیري چندتصمیم يها مدل موجود و نیز تلفیق آن با هاي کاربريبراي تحلیل 

کنون مطالعات زیادي در ات بسیار سودمند باشد. تواند یمکه باید ساخته شود  هایی يکاربر
در  است. انجام شدهمختلف  هاي زمینهریزي در تلفیق این دو روش براي مدیریت و برنامه ۀزمین

، )13( ها فروشگاه)، 12( در تحلیل مکانی بیمارستان )،11( ریزي شهريگیري و برنامهتصمیم
 در ورزش نیز نام برد.و...) 16( ها پارك)، 15( )، تجهیزات حمل و نقل شهري14( فضاي سبز

 یابینمنظور مکا به) 1386نظر عدلی و کوهساري ( و )17( در تهران )1388احمدي و همکاران(
 )1386( ابراهیمی. اند کردهاستفاده  ها روشتا حدودي از این ) 18( ربابلس در یورزش هاي سایت

جینا پانتر و  .)19( ورزشی شهر آمل پرداخت يها مکانارزیابی به  GISبا استفاده از 
در  محرومدر مناطق محروم و غیرورزشی به ارزیابی اماکن  GIS با استفاده از )2007همکاران(

اماکن واستفاده کردند  GIS) از 2008وي مور و همکاران( .)20( پرداختند شهرهاي انگلیس
 کردند سهرا با هم مقای سفید پوستبا اقلیت اسپانیایی و  هاي محلهرا  در  ها پاركتفریحی و 

که بیان شد از این دو مدل به اشکال مختلف استفاده شده است که به بررسی  طور همان .)21(
 .ورزشی پرداخته است اماکن ورزشی و نیمه

 شهرسازي در GIS و(MCDM)  معیارهچند گیريتصمیم روش تلفیق
 هاي یلتحل یا ها وزن جمع جمله از ها یکتکن يسر یک شامل یارهمع چند یريگیمتصم روش

 وزن و یازدهیامت ی خاصمبحث به وابسته یارهايمع از یفیط دهد یم اجازه که است ییهمگرا
 چند یريگیمتصم .ندکن يبند رتبه ها راآن نفعيذ يها گروه و کارشناسان سپس و ودش یده
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. اند شده یابیارز یارمع چند ۀیلوس هب که دارد داللت هایی ینهگز به ارزش دادن یندفرآبر یارهمع
 برنامه مسائل حل يبرا  GIS با معیاره چند یريگ یمتصم کردن یکپارچه راهبرد 1990ۀ ده از
 ).22( کرد یداپ يشهر یزانربرنامه یانم در یريچشمگ توجه ییفضا یزير

 نظر در یرهامتغ از یانبوه حجم همزمان طور به باید يشهرساز مسائل یلتحل و یهتجز در
 است یهیبد گردد. اتخاذ ها یرمتغ ینا از یک هر وزن و ارزش اساس بر ها یمتصم و ودش گرفته

 با را ها یمتصم از متصور یجنتا تواند یم يشهر مسائل در یرگذارتأث یرهايمتغ به توجهیبی
 کاهش در معیاره چند یريگیمتصم .بگذارد يجا بر ینیسنگ خسارات و ندک مواجه شکست

 تواند  یم ودارد  یاديز یلپتانس ییفضا هاي یريگ یمتصم در دقت افزایش و زمان و ینههز
 80 از یشب آمار، طبق .آورد فراهم يشهرساز در ییفضا مسائل حل يبرا یمناسب چارچوب

- به ینبنابرا)؛ 23( داردکارسرو  یتموقع و فضا با شهر در مردم ةروزمر یزندگ اطالعات درصد
 استفاده یلگرتحل يابزار ازضروري است  معیاره چند یريگ یمتصم روش يساز ینهبه منظور

 کند. یلتحل و یهتجز را ییفضا يها داده از یانبوه حجم بتواند که کرد
GIS کند یلتحل و یهتجز را ها داده از یانبوه حجم تواند یم یبه راحت که يابزار عنوان به، 
 منظور به بنابراین؛ رسد یم نظر به معیاره چند یريگیمتصم روش با یقتلف براي مناسب يبستر
 یريگ یمتصم ۀیکپارچ مدل از استفاده ،يشهرساز در ییفضا مسائل حل مورد رد یريگیمتصم
 با توان یم یکسو از روش ینا در؛ زیرا باشد داشته زیادي ییکارآ تواند یم GIS با معیاره چند

 یارهايمع گرفتن نظر در يبرا را یمدون چارچوب معیاره چند یريگ یمتصم راهبرد از استفاده
 ابزار با یگرد يسوز ا و کرد فراهم یارهامع ینا به یده ارزش و شهر در ییفضا مسائل بر ثرؤم

 و یهتجز را یارهامع ینا به مربوط يها داده از یانبوه حجم GIS چون يقدرتمند یلگرتحل
که  دهد یمرا این امکان  GISطور کلی استفاده از به .)24( کرد اتخاذ را ها یمتصم ینتر مناسب

ترین و از دقیق GISشناسی، ۀ روشاز جنب. تحلیل کرداز نظر فضایی موجود را  هاي يکاربر
ریزي از جمله برنامه ها رشتهتحلیل اطالعات مکانی است که در بسیاري از  هاي روشجدیدترین 

 همعیار چند یريگ یمتصم روشاستفاده از  در ،از طرف دیگر ). 25( شهري کاربرد دارد
)MCDM (ل خود ئدر مسا را به دقت ها آنگیرنده، باید شاخص وجود دارد که تصمیم چندین

 ).9(شوند میبررسی  ها ینهگزهر یک از  مورددر  ها شاخصمشخص کند. این 
 بهورزش  ۀدرصد بودج 70اجرایی کشور  هاي دستگاهبا توجه به اینکه بر خالف اغلب حال 

قرار در شهر  اي گونهاین اماکن باید به  ،یابد میاختصاص  بخش عمرانی و ساخت اماکن ورزشی
از هدر رفتن منابع جلوگیري  ،شودها از آنبرداري بیشترین بهره ها هزینهکمترین  باکه  گیرند
افزایش جمعیت با  ،از طرف دیگر .دسترسی داشته باشند هاشهروندان به راحتی به آن و گردد

ضور در فضاهاي ورزشی براي گذراندن اوقات فراغت به نظر و گرایش فراوان مردم به ح شهرها
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 افراد کمتر استدرآمد ی که توزیع این فضاها در سطح شهر مناسب نیست و در مناطق رسد می
-بهاحتماالٌ اماکن ورزشی در سطح شهرها  این نوع توزیع .)26(مواجهیم کمبود این اماکن  با

هنگفت و  هاي هزینهکه موجب صرف  شده استاثباتعلمی  هاي مدلکارها و علت نبود راه
این دو  بر آن است که با استفاده از تلفیق سعی حاضر پژوهشدر  این رو؛ از شود می آمدناکار
 .شوده ئیابی اماکن ورزشی اراالگویی براي مکان) GIS و MCDM( روش

 پژوهش روش
 کتب، پایان ۀعات با مطالعاطال تحلیلی و میدانی و نوع آن کاربردي است. - روش تحقیق توصیفی

چندین معیار مهم براي اماکن ورزشی  .آوري شد، مقاالت و نشریات و مدارك و اسناد جمعها نامه
- بهبراي تدوین پرسشنامه  ها آن ترین مهممورد از  استادان چهارمشورت با  و پس ازد شتعیین 

خبرگان نفر از  23 اختیارزوجی در  ۀبراي مقایس پرسشنامهصورت ماتریس زوجی مشخص شد. 
در شده  آوري جمع، اطالعات کارشناسانو نظرات  ها پرسشنامه آوري  جمعقرار گرفت. پس از 

با استفاده از مدل  ،به هر معیار دهی  وزن منظوربعد به  ۀوارد شد و در مرحل Excelافزار نرم
 گردید. تحلیلو  تجزیه Expert choice افزار نرمدر  )AHP( مراتبیسلسله  تحلیل
 )AHP( مراتبیسلسله  تحلیلروش 
در  مسئلهروش هدف  ایندر  .شد پیشنهاد1ساعتی آقايتوسط  مراتبیسلسله  تحلیلروش 

و در انتها  معیارها زیرآن  پس ازو  معیارهابعد  ۀو در مرحل گیرد میمرحله قرار  باالترین
 .گیرند میقرار  گیريتصمیم هاي نیزگزینه

 
 یفرضی مراتبسلسله  گراف. 1کل ش

1Saaty 

 هدف

1معیار 2معیار 
  

 

3معیار
  

 

4معیار
  

 

1گزینه 2گزینه  3گزینه   
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 ایندر  و دهد می تشکیل معیارها بین زوجی ۀمقایسرا  مراتبیسلسله  تحلیلاساس روش 
عناصر هر  یندفرآدر این  روش استفاده شده است. ایناز  معیارها دهی وزن براينیز  تحقیق
حساب  هاو وزن آن مقایسهخود در سطح باالتر  به عنصر مربوط صورت زوجی با بهسطح 

هر  نهایی، وزن نسبی هاي وزن تلفیقبا  ،. سپسنامند می نسبیرا وزن  ها وزن این که شود یم
سلسله  تحلیل یندآفردر  ها مقایسه ۀکلی. نامیم میآن را وزن مطلق  که شود میمشخص  گزینه

شود،  مقایسه jبا عنصر  iاگر عنصر  که اي گونهبه شود  میانجام  زوجیصورت  به مراتبی
 است:  زیراز حاالت  یکی jبر  i اهمیت کهخواهد گفت  ندهگیرتصمیم

 ؛تر  مطلوب کامالً یا تر مهم کامالً یا مرجح کامالً -
 ؛قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح -
 ؛قوي مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح -
 ؛تر  مطلوب کمی یا تر  مهم کمی یا مرجح کمی -
 .یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح -
نشان  1در جدول  که اند شده تبدیل 9تا  یک بین یمقادیرکمبه  ساعتیتوسط  ها  قضاوت این

 .اند شدهداده 
 

یزوج هاي  یسهمقا يبرا يعدد یحاتترج یرمقاد. 1جدول   
یحاتترج يعددمقدار    

 Extremely Preferred 9 تر  مطلوب کامالً یا تر  مهم کامالً یامرجح  کامالً
 Very Strongly Preferred 7 يقو یلیخ یتمطلوب یا یتاهم یا یحترج
 Strongly Preferred 5 يقو یتمطلوب یا یتاهم یا یحترج
 Moderately Preferred 3 تر مطلوب یکم یا تر  مهم یکم یامرجح  یکم

 Equally Preferred 1 یکسان یتمطلوب یا یتاهم یا یحترج
  8و6و4و2  فواصل ینب یحاتترج

 

 اینکه  است ناسازگاريدست آوردن نرخ  هب مراتبیسلسله  تحلیلش رو اصلی مزایاياز  یکی
 باشد.  1/0کمتر از  دباینرخ 

بر  انتقاداتی، گیرنده تصمیمافراد  میاندر  مراتبیسلسله  تحلیلو رواج روش  آسانی با وجود
 نهمچنیو  ها دادهنداشتن  قطعیت ه،محاسب قابلیت نداشتنبه  توان میروش وجود دارد که  این

-بهفرد خبره  هاي  قضاوت مراتبی سلسله تحلیلد. در روش کراشاره  معیارهاوزن  نبودن قطعی
 يعدد صورت به توان  نمی را زوجی هاي مقایسه برخی ولی ،شود می بیان قطعیاعداد  صورت
 ).27( دکر بیان قطعی
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 نتایج 
 (تشریح سطوح مدل)مدل ۀتهی
 دهی معیارهاماکن ورزشی و وزنگزینی اعیین معیارهاي مکان: تاولۀحلمر

 ترین  مهم مصاحبه با متخصصانگوناگون و  هاي پژوهشو  هااببا مطالعه و جستجو در کت
 دست آمد: هصورت زیر ب به یورزش يفضاها یابی مکانثر بر ؤعوامل م

)، استقرار  هايتجه( یريگجهتو ...)،  یسطح يها آب( یتوپوگراف، خاك: یعیطبعوامل . 1
 ؛باران، باد، آفتاب، یاهیگ يها هگون
 يفضاهابا  یاحتمال هاي يناسازگاراز  یريگیشپو  یرامونپ یاراض ياربر: عوامل مصنوع. 2

به  یدسترس، یکتراف و يشهرحمل و نقل  یستمس ،توسعه امکان ،یخیتار یژگیو، همجوار
 یريگیشپ، یسطح يها آبزباله و دفع  ۀیتخلفاضالب و  ،آب ،برق ،تلفن ،گاز ۀشبکو  یساتتأس

 ؛و صدا از انتقال سر
 :یورزش يکاربر یابی مکان يیارهامع ینتر مهم

مراکز ورزشی آسانی دسترسی کاربران به  یابی مکانمعیارها در  ینتر مهماز  یکی: دسترسی -1
دسترسی به مراکز ورزشی  يها راهابتدا به تجزیه و تحلیل  ددر نتیجه بای ست؛این فضاها

 و وسایل حمل و نقل جمعی، نیمه ها شبکهتجزیه و تحلیل شامل بررسی پرداخت که این 
حمل و نقل عمومی و خصوصی را در  يها شبکهجمعی و خصوصی است و میزان دسترسی به 

پیرامون مرکز  يها راه ۀنشان دهد شبک ها یبررساگر  مثال به طور ؛دهد یمنشان  راکزم  ینا
تماشاگران مسابقات ورزشی را ندارد یا اینکه وسایل انبوه  ۀورزشی، ظرفیت الزم براي تخلی

تجهیزاتی باید ، کنند ینمکافی در این محدوده تردد  ةجمعی به اندازنقل جمعی و نیمهو حمل 
براي ایجاد ظرفیت الزم در نظر گرفته و ایجاد شود و در صورتی که اعمال چنین تمهیداتی 

 ).28(شود حداث مرکز ورزشی انتخاب ناممکن باشد، باید محل دیگري براي ایجاد و ا
 يها یژگیوپر شهري همواره  يها بافتدر  یزير برنامه: پذیريپتانیسل توسعه یا مداخله -2

را براي  هایی یتمحدود ها بافتخاص خود را داشته است و کمبود فضاهاي خالی در این نوع 
 هاي يکاربرمکان  ةکنند تعیین. یکی از عوامل اصلی کند یمایجاد  گیران یمتصمو  یزانر برنامه

-اي از لحاظ اقتصادي و سرمایهکاربريهر  وورزشی در شهر، الگوي قیمت زمین شهري است 
تحلیل هزینه و منفعت  ةمتصور بر آن است که بر اساس شیو هاي ینههزاري تابعی از زمین و گذ

مداخله  براي زیاديیل که پتانس یاماکن ورزشی مناطق یابی مکان برايبنابراین  ؛شود یممعین 
 .)29(گیرند میدر اولویت قرار  دارند،

تعداد ساکنان و تراکم جمعیت، ساخت سنی و  بایدجمعیتی و اجتماعی:  هاي یژگیو -3
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و مشخصات اجتماعی و فرهنگی منطقه یا مناطقی که براي احداث مراکز ورزشی در  تیجنسی
ت یهستند اولو یشتريکه داراي تراکم ب . طبیعی است مناطقیشودبررسی  اندنظر گرفته شده

 ).29( ستقرار مراکز ورزشی خواهند داشتمنظور ابیشتري به
همجوار  هاي يکاربرپس از بررسی  دساخت مراکز ورزشی بای برايانتخاب زمین : همجواري -4

د که مستلزم شناخت کامل شوورزشی انجام  هاي یتفعالبا  ها آنو تعیین میزان سازگاري 
 ).29( ستهايکاربرکالبدي و عملکردي هر یک از  هاي یژگیو

 ورزشی فضاهاي گزینیمکان معیارهاي یزوج ماتریس تشکیل
 یسصورت ماترکه به اي پرسشنامه، با استفاده ازو کارشناسان نظرات خبرگان آوريجمع پس از
 :شد یلتشک یرز صورت به ورزشی فضاهاي گزینیمکان معیارهاي یزوج ماتریسشده بود،  یطراح

 

 ورزشی اماکن گزینیمکان معیارهاي یزوج ماتریس .2جدول 
 همجواري پتانسیل توسعه دسترسی تراکم جمعیتی 

 6 4 2 1 جمعیتی تراکم
/2 دسترسی

1 1 2 4 

/4 توسعه پتانسیل
1 2/

1 1 3 

/6 همجواري
1 4/

1 3/
1 1 

-کردهه معیار دیگر مشخص نسبت ب را میزان اهمیت هر معیار هاآزمودنیدر این جدول زوجی 
است و برعکس اهمیت  1به  2مثال اهمیت معیار تراکم جمعیت به دسترسی  طور به اند؛

/2 دسترسی به تراکم جمعیت
ه معیارها و تعیین دهی ببعد براي وزن ۀمرحل در است. 1به 1

 صورت زیر ثبت شد. نتایج به واستفاده  Expert choice افزاراز نرم، ها آناهمیت هر کدام از 
در باید مقدار  ینکه اینکه با توجه به ا است 04/0برابر با  یسهمقا ین) ا.C.R( نرخ ناسازگاري

 .باشد، مورد قبول است 1/0 يمساو یاتر سازگار کوچک یقضاوت
 

 یورزش يفضاها یابیشده در مکان معرفی معیارهاياز  یکوزن هر  .3جدول
 وزن معیار

 510/0 یتیمعتراکم ج
 271/0 یدسترس

 152/0 توسعه یلپتانس
 067/0 يهمجوار

 

) و 510/0( وزن یشترینب یتتراکم جمع ینیگزمکان یارهايمع از میان دهد مینشان  یجنتا
 یببه ترت) 067/0( ي) و همجوار152/0( توسعه یل)، پتانس271/0( یرا دارد و دسترس یتاهم
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 د.نمؤثر باش یافراد در اماکن ورزش رحضو يرو تواند می قرار دارند و بعد هاي اولویتدر 
 مربوط به هر معیار روي نقشه هاي الیهدوم: تشکیل  ۀمرحل

کمک توابع تحلیلی تشکیل و به  جداگانه اي نقشهمربوط به هر معیار روي  در این مرحله الیۀ 
GIS ا توجه به امتیاز آن هر کالس ب شود. سپس،می هاي مربوط به این معیارها تهیه تمامی الیه

این  GISکمک توابع همپوشانی در به  در نهایت،و   شود یمامتیازبندي  AHPمعیار در مدل 
 .آید یمدست هواحد از معیارها ب ايو نقشه یرندگها بر روي هم قرار  الیه

خاص  هاي محدودیتموجود و  ورزشی فضاهاي عملکرديشعاع  بررسی :سوممرحله 
 منطقه

هاي ورزشی موجود: فرض بر این است که در مناطقی که تحت  شش کاربريمناطق تحت پو
؛ یابی شوند مکان بایدهایی ن هاي ورزشی موجود قرار دارند، چنین کاربري کاربري پوشش
هاي ورزشی و مناطق تحت پوشش  در این مرحله با توجه به شعاع عملکردي کاربري بنابراین

متر و جمعیت تحت  300شعاع کاربري آن ( یمرکز ورزشی واحد همسایگدر سطح  ها آن
 1000تا  800شعاع کاربري مرکز آن (مرکز ورزشی )، نفر را 4000تا  2000پوشش آن بین 

مرکز ورزشی ناحیه (شعاع کاربري )، نفر 10000تا  6000 متر و جمعیت تحت پوشش آن بین
مرکز ورزشی نفر) و  300000متر و جمعیت تحت پوشش آن در حدود  3000تا  1500آن 

قابلیت  ها توسط مناطق تحت پوشش این کاربريیا شهر (تمام فضاهاي ورزشی شهر)  يا منطقه
البته  .شوند میروي نقشه مشخص  ArcGIS 9.2افزار در نرم Network Analystافزار الحاقی نرم

ان مثال در عنوبه ؛دنپرداز یمدیگري به مسئله  ۀاستانداردهاي دیگري نیز وجود دارد که از زاوی
 500 ،شعاع دسترسی فضاهاي ورزشی کوچک )84ورزش کشور (سال  ۀمطالعات تفضیلی توسع

و شعاع دسترسی به فضاهاي ورزشی متر  1000 ،متر و شعاع دسترسی فضاهاي ورزشی متوسط
 )19( ین استاندارد استفاده شده استهماز  نیز که در این تحقیق بیان شدهمتر  2000 ،بزرگ

 ورزشی  هاي مکاناستقرار مناسب براي  هاي مکانتعیین  :مچهار مرحلۀ
خاص منطقه و با  هاي یتمحدودموجود و  یورزش هاي يکاربر يعملکردشعاع  یبررسپس از 

و  AHPبندي معیارها در مدلشناسایی و الویت( و سوم اول و دوم ۀمرحل یجنتاتوجه به 
مربوط به هر مرحله روي نقشه  هاي یهال، )ها یهالو تشکیل  روي نقشه ها یتمحدودشناسایی 
ترین  مناسب GISپوشانی  توابع هم ۀوسیلهب روي هم و ها یهالبا قرار دادن  و شود یممشخص 

 دست آمدند.هب با توجه به نیاز منطقه براي استقرار کاربري ورزشی ها مکان
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 پیشنهادي براي مکان یابی بهینه ورزشیمدل  .1شکل 

 گیرينتیجه
 مسئوالنتالش  باکه  دده شمتر هدف قرار دا یک ۀبه سران یدنچهارم توسعه رس ۀدر برنام

قابل  يگذاریهسرمابا وجود حال که  شد. یلتعد 8/0مقدار به  ینا یورزش يساخت و سازها
 از اماکن ورزشی يوربهره یشو افزا يگذاریهضرورت سرما ایم نرسیده 8/0توجه هنوز به سرانه 

و سطح  یمطلوب مکان یتموقع يوربهره ياز عوامل مؤثر در ارتقا یکی. شود می یاننما یشترب
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 بایدفضاها  ینا یتبا توجه به اهم است؛ از این رو یمحل یورزش يدر فضاها ویژه به ،یدسترس
در نظر گرفته شود.  یشیآسا یارهاياز مع یعیوس یفط در شهر ها آن ینیگز مکان و یعتوز براي

 ها کاربري ینیگزندر مکا يمتعدد یرهايباعث شده است متغ يشهر لئمسا یچیدگیپ
عمل شود. آنچه در  منطقهدر هر  یارو ارزش هر مع یتبا توجه به اهمباید باشند که  تأثیرگذار

-یهسرما ياماکن مناسب برا یینمهم در تع یاربس یارچهار مع یینداده شد تع شانن یقتحق ینا
توسعه و  یلآسان، پتانس یدسترس یتی،تراکم جمع :که عبارت بودند از ددر ساخت بو يگذار

 يو کوهسار ینظر عدلکه با نتایج  یت را دارداولو بیشترین یتاماکن. تراکم جمع يارهمجو
همسو است. عامل دوم  )1387و همکاران ( یبی)، حب1387( و همکاران ي) و احمد1386(

حمل و نقل  هاي شبکهبه  یدسترس یزانم ست؛ یعنی بایدفضاها ینکاربران به ا یدسترس
 يو االو ینتیر)، ماس2004( و همکاران ی)، کرامپ2007( یلنم شود.بررسی یو خصوص یعموم

 نبودنرا در دسترس  یتحرکمانع پرداختن به ورزش و کم ترین مهم) 2007( ) و پاسکال1998(
) 1387و همکاران ( یبی) و حب1386( يو کوهسار ینظر عدلاز دیدگاه . کردند یانب یالتتسه

متفاوت در جوامع مختلف  یدسترس دلیل به اندتو میکه  قرار داردچهارم  یتعامل در الو ینا
 يدارا یسطح دسترس هم یباًتقر یقتحق ینتوسعه است که در ا یلباشد. عامل سوم پتانس

و  یزانر  برنامه يبرا هایی یتمحدود ي،شهر يها در بافت یخال يکمبود فضاها است. یتاهم
تحقق طرح و  یبضر افزایش منظور به ؛ از این روکند یم یجادا يامور شهر گیران یمتصم
هر در  يکاربر تقراراس یشنهادپ هنگامالزم است  ینسنگ يها خسارت یلاز تحم یريجلوگ

 نیز یقتحق ین). در ا18( دنمداخله دار رايب زیادي یلکه پتانس انتخاب شوند هایی یتبافت، سا
در طبقات  شانمساحتمتروکه و مخروبه با توجه به  یر،با ینزم هاي يکاربر يدارا هاي یتسا

 ي. عامل چهارم همجوارشوند می یهتوص شیورز يکاربر يتوسعه برا یلمختلف، با عنوان پتانس
قرار  مد نظر یداست که با (بیمارستان و ...) و ناسازگار ...)و ها پارك(مثل  سازگار هاي کاربريبا 
همجوار  هاي ربريکا یپس از بررس دیبا یساخت مراکز ورزش براي ینانتخاب زم ینبنابرا ؛یردگ

که مستلزم شناخت کامل  شودانجام  یورزش هاي فعالیتبا  ها آن يسازگار یزانم یینو تع
و  یدمؤ يتا حدود یقتحق ین). ا29( ستهاکاربرياز  یکهر  يو عملکرد يکالبد هاي ویژگی

)، 1387و همکاران ( یبی) و حب1386( يو کوهسار ینظر عدل یقاتتحق یجنتا ةکنندیلتکم
 يو االو ینتیر)، ماس2004( و همکاران ی)، کرامپ2007( یلن)، م1388( و همکاران يداحم

)، 2007ا پانتر و همکاران (ینج ، )2006( یلتیک)، پترسون و پ2007( ) و پاسکال1998(
 ) است.1386( یمی) و ابراه2008مور و همکاران ( يو یشاالت
 حجم همزمان طور به دبای  يرسازشه مسائل یلتحل و یهتجز درگفت  توان یمکلی  طوربه
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 یرهامتغ ینا از یک هر وزن و ارزش اساس بر ها یمتصم و ودش گرفته نظر در یرهامتغ از یانبوه
 یجنتا تواند یم يشهر مسائل در گذار یرتأث یرهايمتغ به یتوجه بی است یهیبد .شود اتخاذ

 . بگذارد يجا بر ینیسنگ خسارات و ندک مواجه شکست با را ها یمتصم از متصور
 در دقت افزایش و زمان و ینههز کاهش براي یاديز یلپتانس معیاره چند یريگ یمتصم روش
 در ییفضا مسائل حل يبرا یمناسب چارچوب تواند یم و دارد ییفضا هاي یريگیمتصم

 با شهر مردم ةروزمر یزندگ در اطالعات درصد 80 از یشب آمار، طبق آورد. فراهم يشهرساز
 شهري هاي کاربري ینیگزدر مکانکه  يمتعدد يرهایمتغ لیتحل. دارد کارو  سر یتموقع و فضا

 امکان ها داده ادیحجم ز دلیل به ها نقشه یدست يگذار همیرو رینظ یسنت هاي روشبا  مؤثرند
 از استفاده معیاره چند یريگ یمتصم روش کردن ینهبه منظور به ابراین؛ بن)23نیست ( پذیر 

 .است يضرور کند، یلتحل و یهتجز را ییفضا يها داده از یانبوه حجم بتواند که یلگرتحل يابزار
GIS و یهتجز را ها آن وند ک کار داده از انبوه حجم ینا با تواند یم یبه راحت که يابزار عنوان به 
، از رسد یم نظر به معیاره چند یريگیمتصم روش با یقتلف براي مناسب يبستر ،کند یلتحل

 مدل از استفاده يشهرساز در ییفضا مساله حل مورد رد یريگ یمتصم منظور به ین روا
 ینا در ؛ زیراباشد داشته زیادي ییکارآ تواند یم GIS با معیاره چند یريگ یمتصم ۀیکپارچ

 در يبرا یمدون چارچوب معیاره چند یريگ یمتصم راهبرد از استفاده با توان یم یکسو از روش
  زا و کرد فراهم یارهامع ینا به یدهارزش و شهر در ییفضا مسائل بر ثرؤم یارهايمع گرفتن نظر
 ینا به مربوط يها داده از یانبوه حجم GIS چون يقدرتمند یلگرتحل ابزار با یگرد يسو
وري باید عالوه بر بهره ؛ بنابراینکرد اتخاذ را ها یمتصم ینتر مناسب و یلتحل یهتجز را یارهامع

کمک شایانی به  تواند میتحقیقات  گونه اینبه حداقل برسد که نتایج  ها هزینه ،اکثريحد
 ریزان این عرصه کند.مدیران و برنامه

 و مدل ۀامکان توسع ییایاطالعات جغراف ستمیس مانندنوین  هاي مدل بر اساس يسازمدل
نب مختلف در نظر گرفتن جوا زیو ن یطیمختلف مح هايموقعیتبراساس  را آن يسازنهیبه

 يها مدلبه همراه  ییسیستم اطالعات جغرافیا .کند یفراهم م رندهیگمیتصم يبرا اتموضوع
 ترین مهمعنوان یکی از  ی بهورزش يفضاهاو  در ساخت اماکن تواند یمگیري تصمیم
آن  و در پی سمانیو سالمت ج در سطح شهر تحرك ها آن ۀو توزیع عادالن شهري هاي کاربري

مختلف  نقاطبه  در این تحقیق يشنهادیمدل پ .هدعی را به شهروندان هدیه دسالمت اجتما
ورودي مربوط  هاي دادهمناطق مختلف،  هاي ویژگیبا توجه به که باید  است میقابل تعمکشور 

در مدل را تغییر داد که این موضوع به اصل مدل خللی  ها نقشهو  ارهایمعبه همان منطقه نظیر 
 .کند نمیوارد 
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 ةاستفادمنظور  به شود یمپیشنهاد و ساخت اماکن ورزشی ریزان ورزش و برنامه ولیانمتبه 
احداث  هاي هزینهیی و صرفه جویی در آو به حداکثر رساندن کار ها هزینهبهینه از منابع و 

 جدیداحداث فضاهاي ورزشی  هنگامو  ننداستفاده ک بیشتراماکن ورزشی، از متخصصان 
 برايارزیابی و سپس  پراکندگیةنحو و ا را از لحاظ میزان سرانهفضاه اینوضعیت موجود 

 وسیع جغرافیایی گیبا توجه به گستردکنند. همچنین  ریزي برنامهرسیدن به استانداردها 
 اطالعاتی بانک ایجاد، از اطالعات وسیعیحجم روبرو بودن با  طبعاًو  کشوردر  ورزشی فضاهاي

. همچنین نماید ثريؤم کمکورزش  مدیرانبه  ورزشی يفضاهاو  اماکن مدیریتدر  تواند می
استفاده از با  عالوهبیشتر دقت شود. به ورزشی فضاهاياحداث  براي قانونی هاي حریمدر حفظ 

، وضعیت موجود ورزشی فضاهاي یابی مکان استانداردهاي ۀکلی رعایتبا و  متخصصان نظرات
احداث اماکن ورزشی مطالعات  براي ر منطقهو میزان نیاز ه ها آن پراکندگی ةفضاها، نحو این

هر منطقه  وضعیتمزایا و معایب و  ۀنوین انجام گیرد تا ضمن بررسی کلی هاي روشبا  يمتعدد
 گردد.هدر رفتن منابع جلوگیري  ازتا  شودایجاد اماکن ورزشی انتخاب براي  ها گزینهبهترین 

 ه کرد:ئپیشنهادات زیر را ارا توان میکلی  طوربه
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 ؛قانونی و ...
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