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  چكيده 

 بخش محدودة در ANP مدل براساس ورزشي هايمجموعه ساخت براي بهينه هايمكان تعيين حاضر تحقيق از هدف
. است ايكتابخانه و ميداني پژوهش روش و كاربردي و تحليلي- توصيفي نوع از تحقيق اين. است يزد شهر مركزي

اين  به. شد گرفته نظر در فاكتور شش يزد مركزي بخش در ورزشي مجموعة تأسيس براي بهينه مكان انتخاب منظور به
 محيط در سپس شد، محاسبه ANP مدل از استفاده با آنها ارزش و ضرايب اطالعاتي، هاياليه تهية از پس منظور
GIS جنوب و شرق حاشية جنوب مناطق نهايي، نقشة بقمطا. گرفت صورت همپوشاني كار اعمالي ضريب براساس 
 داراي هستند، مركزي بخش مرز بر منطبق كه يزد شرقي مناطق همچنين و سازگاري بيشترين داراي يزد شهر غربي

 شودمي پيشنهاد كه شد، انتخاب اماكن ساخت براي بهينه هايمكان كلي، نقشة به توجه با. هستند سازگاري كمترين
  .كنند توجه هانقشه اين به ورزشي اماكن ساخت براي طمربو مسئوالن

 
  هاي كليدي  واژه

  .ANP ،GIS يابي، يزد،مكان ورزشي، اماكن
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   مقدمه
ترين هدف ورزش ارتقاي سالمت روح اساسي. امروزه ورزش جايگاه بسيار مهمي در جوامع مختلف دارد

يسات و تجهيزاتي نياز است كه تأسبه اماكن،  به اين دليل. و سالمت جسماني اقشار مختلف مردم است
  ).3(يا آموزشي باشد ) تفريحي(پاسخگوي نيازها و انتظارات اقشار مختلف در زمينة ورزش اوقات فراغت 

. ي طراحي و ساخته شوند كه عموم مردم به آنها دسترسي داشته باشندا گونه بهاماكن ورزشي بايد 
 فراغت اوقات در پرداختن به ورزش مانع ترينمهم كردند بيان شيپژوه در )2004( 1همكاران  و كرامپي

 در كه كردند اعالم و ورزشي دانستند اماكن هايويژگي را عالقگيبي اين دليل آنها. است عالقگيبي
 و ماسينتير). 27(است  جسماني ضروري فعاليت در شركت به تشويق براي تسهيالت بودن دسترس

 دسترس در علتبه ممكن است محروم مناطق در تحركيكم شيوع كردند بيان نيز )1998( 2االوي
 اسپانيا در) 2007( 3مطالعة پاسكال در. )26(باشد  ورزشي تسهيالت براي ريزيبرنامه نبود و نبودن

 تقسيم بودن ناعادالنه از نشان كه بود مرتبط منطقه افراد ثروت با سطح ورزشي تسهيالت به دسترسي
  .)28(اطق داشت من سطح در بودجه

 ميان در ورزشي فضاهاي استقرار نامناسب كشور شهرهاي در موجود مشكالت ترينيكي از مهم
- نمي آنها نداشتن به دسترسي علت به جامعه افراد از بسياري كه نحوي به شهري است، هاي كاربري ساير

 يابيمديريت مكان و ريزيامهبرن به آنها حل كنند و استفاده صورت مطلوب به ورزشي هايمكان از توانند
  ). 14(دارد  نياز ورزشي فضاهاي ساماندهي و

شوند كه بايد توجه داشت كه هر ساله اماكن ورزشي زيادي در نقاط مختلف كشور ايجاد مي
هاي سنتي صورت يابي آنها براساس روشمتولي امر، مشخص شد كه مكان يها سازمان براساس بررسي

وسازها يا در اعطاي پروانه براي تأسيس، به نكات برخي از اين ساخت رسد كه درمي نظربه. گرفته است
اين فضاها بكاهد يا ة چنداني نشده است كه ممكن است از كارايي بهين يابي صحيح توجهمهم مكان

در تحقيق خود ) 1393(سلطان حسيني و همكاران ). 1( ايجاد كند مشكالتي را براي شهر و شهروندان
 در اصولي ريزيبرنامه و اندنشده ساخته مناسبي هاي مكان در يزد شهر ورزشي ند اماكننشان داد

  . )8(است  نگرفته انجام ورزشي اماكن خصوص ساخت

                                                           
1.Crombie 
2.Macintyre & Ellaway 
3.Pascual 
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 يها پژوهش. ريزي براي هر مكان ورزشي استمالحظات برنامه ينتر يكي از مهم موقعيت مكاني
محسوس مربوط به غيري، آثار اقتصادي و منافع مورد اماكن ورزشي و تفريحي، بر مسائل مال موجود در

مباحث فراگيري چون تأثيرات اقتصادي ملموس و غيرملموس و . اندمتمركز شده ساخت مكان ورزشي
سال اخير  بيستپژوهش در زمينة اماكن ورزشي در دورة پيشرفت آن در  منافع فرهنگي، هستة اصلي

اي ورزشي با حتي مجموعه. ب ناديده گرفته شده استورزشي اغل با اين حال، موقعيت مكان. اندبوده
استفاده نكنند، موقعيت مكاني آن را ندانند و به آنجا سفر  مردم از آن كه يكيفيت خوب نيز درصورت

  ). 13( با شكست مواجه خواهد شد ،نكنند
 و هاشاخص كردن با قانونمند دارد سعي بهينه يابينشان دادند مكان) 1391(همكاران  و سليمي 
انتخاب  در را ريزانو برنامه گيران تصميم منطقي، راهكارهاي يافتن و گيري يمتصمدر  تأثيرگذار عوامل
 و مكاني روابط نظر گرفتن در بدون عمليات اين. رساند ياري هاانجام فعاليت براي مناسب هايمكان

  ). 11(داشت  را به دنبال خواهد نامناسبي نتايج فضا ژئومتري
 انتخاب مكان. ستيابي بهينه براي ساخت آنهاريزي و مكاناكن ورزشي مستلزم برنامهساخت ام

معمول طور  به. بندي استريزي كالبدي بر پاية مقررات شهري و ضوابط منطقهبرنامهة استقرار دربرگيرند
ين ميان، در ا. كندبندي، شرايط استقرار انواع فضاهاي ورزشي را در اطراف آن تعيين ميمنطقه ضوابط

به خصوصيات ورزشي و تأثيرات بيروني، با مشخصات طبيعي و كالبدي اراضي شهر  معيارهاي مربوط
در انتخاب مكان مشخص براي  اي كننده ييننقش تع... مثل شيب، جهت وزش باد، شبكة ارتباطي و 

  ).19( ص داردخفعاليت مش
 و نقشه و طرح بهترين بايد ورزشي اماكن براي ساخت امروزه معتقدند) 2006( همكاران و 1درينگ

 شود، ساخته مناسب هايمكان در ورزشي اماكن كه يدرصورت زيرا شود، گرفته نظر در مكان بهترين
 نتوانند آسوده خيال با افراد كه شود موجب ورزشي اماكن اگر اما خواهد شد، بيشتر درآمدزايي موجب

 هاي يناهنجار است ممكن عوض در و شودمي استهك آنها اقتصادي از تأثيرات كنند، مراجعه آنجا به
   ).21(شود  تشديد نيز اجتماعي

اين است كه استفاده از ضوابط  يابي و ساماندهي فضاهاي ورزشيمهم در زمينة مكان ائلمسيكي از 
شهري تا حدودي علمي و  هاي جديدبندي و اجراي مقررات آن در شهرهاي جديد يا در توسعه منطقه

بيشتر از چون . هاي قديمي اين كار با مشكالت و موانع زياد مواجه استولي در بافت .آسان است
                                                           

1. Dehring 
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 طلبدرا مي هاي هنگفتي، تغيير كاربري آنها بسيار دشوار است و هزينهشدهفضاهاي شهري استفاده 
 تقسيمات عمده هاكاربري تفكيك جمله از زمين كاربري مباني، شهري هايطرح جديد الگوي در. )15(

 پيدايش با. است شده رو روبه اساسي تحوالت اينها، با مانند و هاكاربري تثبيت، مصنوعي و كالبدي
 محيط، يساز ، سالماجتماعي رفاه گسترش، پايدار توسعة مثل شهري يزير برنامه در جديد هايديدگاه
 بهبود ي،محيط يستز مقررات و هانهاد توسعة با همچنين و غيره و شهري زندگي كيفيت اعتالي
 تحول نيز شهري خدمات و ورزشي فضاهاي ساماندهي و يابيمكان موضوع، غيره و شهري مديريت
  ). 14(است  يافته كيفي

در تحقيقي با ) 1392(حسيني . يابي اماكن ورزشي تحقيقاتي انجام گرفته است مكاندر زمينة 
» بر روي شهر سقز) GIS(افياييجغر اطالعات سيستم از استفاده با ورزشي اماكن يابي مكان«عنوان 

 از ورزشي توزيع فضاي شهر نيست؛ جمعيت حجم با متناسب ورزشي فضاهاي نشان داد الگوي توزيع
 زماني و فضايي هايبا محدوديت ورزشي اماكن به اغلب دسترسي و كندپيروي نمي منطقي الگوي

  ). 16(است  مواجه بسياري
 يابي به بررسي فضايي و مكان AHP ان، با استفاده از مدلدر شهر زنج) 1389(نيا و همكاران  فاضل

 هاي يكاربري، سازگاري با كاربر آنها در پژوهش خود از معيارهاي شعاع. اماكن ورزشي پرداختند
از اراضي درصد  43اماكن جديد ورزشي،   منظور ساخت همجوار و قيمت استفاده كردند و در نهايت، به

  ).12( كامالً مناسب ارزيابي كردند را در وضعيتدرصد  6ناسب و  منطقه را در وضعيت نسبتاً م
مراتبي و  با استفاده از مدل تحليل سلسله ارشد خود نامة كارشناسي در پايان) 1389(سليماني اميري 

). 9( گزيني اماكن ورزشي در شهر بابل پرداخت مكان معيارهاي رعايت حريم و شعاع كاربري به رتكيه ب
از بررسي فضايي و مكاني فضاهاي موجود، با  AHPنيز در تحقيق خود براساس معيارهاي ) 1389(تاجي 

گزيني بهينه براي اماكن ورزشي جديد  به مكان ،جمعيت، شعاع كاربري و رعايت حريم استفاده از مدل
  ).2( رشت پرداخت در شهر

خطوط  ي رعايت حريماماكن ورزشي در شهر آمل، معيارها يابي نيز براي مكان) 1386(ابراهيمي 
اماكن ورزشي را  ها و همچنين رعايت استاندارد شعاع دسترسي گاز، رودخانه يها برق، لوله يها كابل

دسترسي، اماكن و فضاهاي  وي در تحقيق خود براي اعمال معيار رعايت استاندارد شعاع. داد مدنظر قرار
نهايي با طيف پيوسته براي  يا نقشه ،ورزشي محدوده را به طبقات گوناگون تقسيم نكرد و در نهايت
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اراضي براي ساخت تمامي اماكن  درصد 60 اراضي محدوده ارائه داد كه در آن بيشتر از بندي يمتقس
  ).1( ورزشي در وضعيت بسيار مناسب قرار داشتند

نشان دادند دسترسي مناطق محروم ولز به امكانات ورزشي با وجود ) 2015(و همكاران  1هيگز
به حل اين  GISكار بردن تكنيك  ا و امكانات متعلق به بخش خصوصي نامناسب است و بههانجمن

 . )22(كند  موضوع كمك مي

براي نقشة انتخاب مسيرهاي  GIS افزار نرمنشان داد استفاده از ) 2011( 2تحقيق هانتلي نتيجة
 توومبال در يتجار ةمنطق به يجنوب زلندياز دانشگاه كوئ ريمس نيترساده ،يابي مكاني و سوار دوچرخه

 ). 25 است داشته يپ در را يانرژ مقررات و نيقوان به توجه با

نشان داد  GIS افزار نرمشناختي در مناطق با  يستزيابي در تحقيقي براي مكان) 2007( 3جنتلي
 نظر تجديد بايد مربوط طرح مفاد در و اندگرفته قرار بسيار نامناسب محيط در شده يمعرف اسكي مناطق
  ). 24(شود 

هاي ورزشي در يابي بهينة اماكن ورزشي و همچنين استقرار نامناسب مكانبا توجه به اهميت مكان
هاي بهينه براي ساخت اماكن ورزشي مكان ANPشهر يزد، محققان بر آن شدند تا با استفاده از مدل 
  . جديد در محدودة بخش مركزي يزد را شناسايي كنند

 

  تحقيق  روش
ها براساس روش گردآوري داده. است كاربردي آن نوع و تحليلي -  توصيفي تحقيق براساس ماهيت روش

 مطالعة با اطالعات. استهاي فضايي محدودة مورد مطالعه ميداني و داده –اي مطالعات كتابخانه
پوگرافي، هاي توبا استفاده از نقشه و اسناد و مدارك و نشريات و مقاالت ها، نامه يانپا ها، كتاب

 چندين. آوري شدوضعيت منطقة مورد مطالعه جمع... شناسي، تراكم جمعيت، اماكن ورزشي و  ينزم
آنها  ينتر مهم از مورد شش استادان با مشورت از پس و شد ورزشي تعيين ساخت اماكن براي مهم معيار
ر در اين تحقيق شش فاكتو .شد مشخص زوجي ماتريس صورت به پرسشنامه تدوين براي

منظور انتخاب مكان بهينه براي تأسيس مجموعة ورزشي در بخش مركزي يزد  شده به درنظرگرفته
هاي ارتباطي، فاصله از گسل، شيب، فاصله از مناطق متراكم جمعيتي، دسترسي به راه: از اند عبارت

                                                           
1 . Higgs 
2 . Huntley 
3 . Geneletti 
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استفاده  ANPدل براي انتخاب مكان بهينه با استفاده از اين فاكتورها از م. شناسي ينزمارتفاع و وضعيت 
  .محاسبه شد ANPهاي اطالعاتي، ضرايب و ارزش آنها با استفاده از مدل شد كه پس از تهية اليه

 روابط و هاگزينه زيرمعيارها، معيارها، اهداف، از ايشبكه ابتدا بايد ،ANPروش  با مسئله حل براي

 در ها،گزينه و معيارها وزن .گيردميانجام  زوجي هايمقايسه بعد گام در. شود رسم و شناسايي آنها بين

 چهار تركيب از ANPكلي  طور به .خواهد آمد دست به كنند، ميل ثابتي مقدار به سطرها كه سوپرماتريسي

 بردارهاي و زوجي هايمقايسه ماتريس. 2و ساختار مسئله؛  مدل ريزي يهپا. 1: آيدمي وجود به اصلي گام

 ).18(گزينه  بهترين انتخاب. 4 سوپرماتريس؛ تشكيل. 3تقدم؛ 

 ANP به تصميم معيارهاي و گيري يمتصم سطوح متقابل بين روابط كند كهمي مهيا را شرايطي 

 با AHPمانند  به نسبي اهميت مقادير گيرياندازه ANP در .مالحظه شود و تري بررسيكلي شكل

 دو عامل بين يكسان اهميت ةدهند نشان 1 عدد .گيردمي انجام 9 تا 1 طيف كمك به و هاي زوجيمقايسه

 15منظور براي هر مدل  بدين. است ديگر عامل به نسبت عامل يك شديد ة اهميتدهند نشان 9 عدد و
متخصص  5متخصص مديريت ورزشي و  5سرزمين،  متخصص آمايش 5پرسشنامه بين متخصصان؛ 

 ها،پرسشنامه تحليل از پس .كنند دهيگانه را امتيازژئومورفولوژي توزيع شد تا هر كدام از عوامل شش

 Super افزار نرم از )دروني توجه به ارتباطات با(زيرمعيار  و معيار هر نهايي هايوزن براي محاسبة

Decisions  براي مدلANP استفاده شد.  
هاي انتقال ضرايب به اليه. منتقل شد GIS چندضلعي هاياليه توصيفي هايداده پايگاه به ضرايب

GIS هااليه همپوشاني، مدل انجام براي سپس .شودمي هااليه شدن مقايسه قابل نيز و شدن كمي موجب 

 تعريف با خطي هاياليه اي تبديل شدند واز ساختار برداري به نرده ANPة شد اعمال ضرايب از استفاده با

 هاياليه انيهمپوش با پايان در .شدند تبديل رستري نقشة به سپس چندضلعي و هاياليه به فاصله

   .شد حاصل پاياني نقشة مورد نظر، اطالعاتي
 طول 54° 54´ تا 54° 8 در جغرافيايي موقعيت نظر شايان ذكر است كه محدودة مورد مطالعه از

 ).1 شكل( است شده واقع شمالي عرض 32° 3´ تا 31° 39´و  شرقي
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  مورد مطالعه ةموقعيت منطق ةنقش .1 شكل

 
 

  هانتايج و يافته
  يابي مناطق مستعد جهت ايجاد مجموعة ورزشي در بخش مركزي يزدنمكا

يابي مناطق مستعد براي ايجاد مجموعة ورزشي در بخش مركزي يزد از شش پارامتر منظور مكان به
  :زير استفاده شد

هاي بزرگ ورزشي، مناطقي كه تراكم بااليي از منظور ايجاد مجموعه به: فاصله از مراكز جمعيتي
در واقع بهترين مناطق براي اين منظور، مناطق . شوند يمرند، مناطق نامناسب محسوب جمعيت دا

به همين دليل در تحقيق حاضر مناطق متراكم جمعيتي در بخش مركزي يزد . اند حاشية مناطق پرتراكم
؛ به اين صورت كه از مناطق )2شكل (ي شدند گذار ارزششناسايي و سپس متناسب با هدف تحقيق 

 2مناطق نامناسب و كمترين سازگاري، از حاشية  عنوان بهكيلومتري  2جمعيت تا حاشية متراكم 
كيلومتري به باال سازگاري  5كيلومتري مناطق مناسب و باالترين سازگاري و از فاصلة  5كيلومتري تا 
 . كمتري دارند
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  منطقة مورد مطالعه فاصله از مراكز جمعيتينقشة  .2شكل

 
ي ورزشي ها مجموعهترين نيازهاي  ياصلهاي ارتباطي يكي از راه: ارتباطيهاي دسترسي به راه

هاي ارتباطي اصلي و مناسب در جذب ها در كنار راهيري مجموعهقرارگدر واقع . شوند يممحسوب 
هاي اصلي بخش در تحقيق حاضر نقشة جاده. يرگذار استتأثها بسيار مهم و جمعيت به اين مجموعه

ي شد؛ به گذار ارزش ها راه، سپس مناطق مختلف بر حسب فاصله از اين )3شكل (د مركزي يزد تهيه ش
هاي ارتباطي داراي بيشترين سازگاري و مناطق دورتر داراي كمترين اين صورت كه مناطق نزديك راه

 . سازگاري هستند

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  مورد مطالعه ةهاي ارتباطي منطقفاصله از راه ةنقش .3شكل
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يرگذار در توسعة شهري و تأثشناسي هر منطقه  عاملي وضعيت زمين: يناسش نيزموضعيت 
يابي بايد منطبق بر وضعيت يسات و روند توسعة شهري و مكانتأسنوع خدمات و . خدمات شهري است

) 4شكل (شناسي منطقة مورد مطالعه  ينزمبا توجه به نقشة . شناسي و متناسب با آن صورت گيرد ينزم
با توجه . هاي آهكي تشكيل شده استو جنوب غربي منطقة مورد مطالعه از سنگمناطق جنوب شرق 

هاي بزرگ، اين مناطق براي ساخت مجموعة ورزشي هها در برابر سازبه مقاومت كم اين سنگ
و  سنگ ماسهمناطق داراي . شناسي كمترين سازگاري را دارند ينزماند و از لحاظ وضعيت  نامناسب
 .به اينكه نسبت به آهك مقاومت بيشتري دارند، داراي سازگاري بيشتري هستند، با توجه كنگلومرا

 

 
  مورد مطالعه ةمنطق شناسي ينزموضعيت  ةنقش .4شكل

 
وجود شيب . ترين عوامل استقرار شهر و توسعة خدمات شهري استشيب  يكي از مهم: شيب

اي، ايجاد محدوديت در ت دامنه، حركاونقل حملممكن است موجب بروز مشكالتي مانند وقوع دشواري 
المللي سطوح هموار و  ينباز سوي اتحادية جغرافيايي  شده ارائهبراساس استاندارد . شود... خدمات و 
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در اين زمينه حداكثر شيب زمين براي اين . اند شيب براي استقرار مناطق و خدمات شهرها مناسب كم
شيب . كندبه شرايط محيطي اين مقدار كمي تغيير مي البته بسته. درصد تجاوز كند 11منظور، نبايد از 

ي شهري در نظر گرفته شده است وسازها ساختحد فوقاني شيب قابل اجرا براي  عنوان بهدرصد  15
درصد از  80كنندة اين است كه بيش از  يانب) 5شكل (بررسي نقشة شيب منطقة مورد مطالعه ). 5(

درصد هستند كه بيانگر موقعيت مناسب آن براي توسعة  20منطقة مورد مطالعه داراي شيب كمتر از 
  . استشهر و خدمات شهر 

 

  
  مورد مطالعه ةمنطق شيبوضعيت  ةنقش .5 شكل

 
با توجه به معيارهايي كه براي توسعة شهر و خدمات شهري در نظر گرفته  :طبقات ارتفاعي

از جمله . استساز و مشكل محدودكنندهتوان گفت كه ارتفاعات يكي از عوامل مهم شود، مي مي
... اي و محدوديت در ارائة خدمات، حركات دامنه: از اند عبارتاند  مشكالتي كه مناطق مرتفع با آن مواجه

متر  1500تا  1125درصد از منطقة مورد مطالعه داراي ارتفاع  70حدود  6با توجه به شكل . هستند
  .اند دمات شهري مناسبدليل اختالف ارتفاع كم براي توسعة خ هستند كه به
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 مورد مطالعه ةمنطقطبقات ارتفاعي وضعيت  ةنقش .6شكل

  
-شوند كه در برنامهها يكي از موانع مهم در توسعة شهري محسوب ميگسل: فاصله از گسل

هاي محدودة مورد مطالعه در شرق و جنوب گسل. گيرندهاي شهري بسيار مورد توجه قرار مي ريزي
در تحقيق حاضر مناطق با كمترين فاصله از خط گسل، كمترين سازگاري . اندرفتهغربي محدوده قرار گ

كيلومتر كمترين سازگاري و مناطق با فاصلة بيشتر از  2كه مناطق با فاصلة كمتر از  يطور بهرا دارند؛ 
 .كيلومتر داراي بيشترين سازگاري هستند 15

-هاي اطالعاتي، براي وزنآوردن اليه دست بهپس از  :تعيين درجة اهميت هر كدام از متغيرها

 ماتريس ساختار و تشكيل از به اين منظور پس. استفاده شد) ANP(ي ا شبكهدهي به آنها از مدل تحليل 

 تعيين براي كارشناسان امر، هايديدگاه و پرسشنامه طريق از ستون، و شش سطر شامل شش ايمقايسه

 افزار نرم از محاسبات براي انجام. شد استفاده زيرمعيارها و معيارها اين از يك هر اهميت ميزان و رابطه
Super Decisions 1 جدول( معيار هر هايها يا ارزشوزن ها،سوپرماتريس تشكيل از پس و شد استفاده( 

 با( زيرمعيارها از يك هر براي نهايي هايوزن. آمد دست به پژوهش هدف نسبت به آنها دروني ارتباطات و
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 از يك هر توصيفي جداول وارد و محاسبه Super Decisions افزار نرم محيط در )دروني تباطاتار به توجه

  . شد Arc GIS افزار نرم در مربوط هاي يهال
  

 
  مورد مطالعه ةوضعيت فاصله از گسل منطق .7شكل

 

 ANP حاصل از بررسي جفتي متغيرهاي محيطي در ضرايب وزني نرمال. 1جدول 
  رديف 1 2 3 4  5  6

ساختمان 
 شناسي زمين

فاصله از ارتفاع
 گسل

شيب دسترسي به
هاي  راه

 ارتباطي

فاصله از
مراكز 
 جمعيتي

  معيار

128/0  103/0 132/0 132/0 244/0 261/0 وزن در مدل 
ANP  

 
 GISي اطالعاتي در ها هيالتلفيق و تركيب 

برداري به رستري  از شكل مورد مطالعه تمامي فاكتورها روي شبكة مرجع محدودة GIS يطدر مح
 ضرب از است،بندي پهنه براي عمل مالك كه گروهي برون نهايي وزن آوردن دست به براي .تبديل شدند
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صورت  به )زيرمعيارها ويارها از مع آمده دست به هايوزن( گروهيبرون وگروهي   درون نرمال هايوزن
 ARC GISافزار نرم در آمده دست به زنو نهايت در و شد استفاده ANPاي روشاي در ساختار شبكهشبكه

جمع جبري  از عملگرو با استفاده  دش ضرب رستري هاياليه در Raster calculatorر دستو از استفاده با
   :شدند تلفيق و جمع همبا  1شده در محدودة حوزة مورد مطالعه با استفاده از رابطة  هاي شبكهاين نقشه

 )1  :( 

منظور ساخت اماكن ورزشي در بخش مركزي يزد يا حاصل جمع  مناطق بهينه به  Tدر آنكه 
گانه در اين  هاي هر كدام از عوامل ششارزش مربوط به كالسه Xiهاي ارزيابي عوامل است و  نمره

  .استپژوهش 
در  ANPدر نهايت پس از همپوشاني، نقشة مناطق مساعد براي هدف مورد نظر براساس مدل 

 ). 8شكل (دست آمد  د مطالعه بهمحدودة مور

 
 ANPروش  زهاي ورزشي با استفاده اهاي بهينه جهت ساخت مكانمكان ةنقش .8 شكل
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  ي ريگ جهينت
هاي شهري با امكانات مناسب و بهينة ورزشي بدون صرف در نظام كنوني جهان، ارتقا و خلق محيط

يژه آنكه اين اهداف در و به. ل و زنده استهاي فعاوقت زياد و هزينة گزاف از راهبردهاي مهم سازمان
هاي اجرايي داراي اماكن هاي ورزشي و ساير دستگاهنهادهايي چون وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون

وري زياد، يكي از الزامات اولية تأسيس اماكن ورزشي با بهره. اي دارد كننده يينتعورزشي نقش بسيار 
بهترين روش است كه نتايج اين بخش با  GISست كه استفاده از انتخاب مكان بهينه براي ساخت آنها

در  GISاز  استفادهيابي با مكان از، دربارة مزايا و فوايد استفاده )2006(نتايج تحقيق هيگز و همكاران 
ترين وظايف مديران ورزشي است شك از مهم يبباال بردن مشاركت عمومي همخواني دارد؛ اين موضوع 

)23 .(  
 چمن، روباز هايزمين ساخت براي ايسليقه صورت مناسب به بسيار هايزمين انتخاب مورد در
 با وي عمراني درصد پروژة 97  احتمال به و بود درصد خواهد 3  تنها ورزشي مدير هر موفقيت شانس

 براي درصد، 21  روباز استخرهاي براي موفقيت شانس اين. شد خواهد رو روبه بزرگ يا كوچك مشكالت
 موفقيت شانس ميزان در تفاوت. درصد است 21  تنيس هاي ينزم براي درصد و 26  هاي اسكيت ستيپ
 منطقه از مساحت بيشتريآنها  هايحريم هرچه. است محدوده در آنها فضايي متفاوت دليل پراكنش به
  .)10(شود  يم ترورزشي مشكل مدير براي مناسب بسيار مكان انتخاب قرار دهند، پوشش تحت را

يابي براي ساخت اماكن ورزشي جديد، محققان تصميم گرفتند تا با استفاده با توجه به اهميت مكان
  . ها را شناسايي كنندترين مكانمناسب ANPاز مدل 

هاي مكان ترينكه مناسبمشخص شد  تحقيقدر اين ، )8شكل ( خروجي نهايي ةبا توجه به نقش
شرقي  و شمالي هايحاشيه پس از آن هستند، يزد شهر غربي و جنوبي هايحاشيه مطابق بر بهينه

 هايقسمت مذكور نيز در هدف براي موقعيت تريننامناسب. روند به شمار مي هامكان ترينمناسب
توان تراكم نسبي عوامل ناسازگار با مطالعه قرار دارد؛ دليل اين موضوع را مي مورد محدودة شرقي

 شبكة نبود مناسب، فاصلة بسيار زياد با نقاط جمعيتي، ارتباطي ايهراه ساخت اماكن جديد شامل نبود
   .اين مناطق دانست گسلي شبكة و ارتفاعي، شيب باال باالي طبقات مناسب، ارتباطي

يابي اماكن به بررسي فضايي و مكان در شهر زنجان، با استفاده از مدل) 1389(نيا و همكاران  فاضل
هاي همجوار و كاربري، سازگاري با كاربري خود از معيارهاي شعاع آنها در پژوهش. ورزشي پرداختند

از اراضي منطقه را درصد  43اماكن جديد ورزشي،   منظور ساخت قيمت استفاده كردند و در نهايت، به
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سليماني اميري . )12( كامالً مناسب ارزيابي كردند را در وضعيتدرصد  6در وضعيت نسبتاً مناسب و  
معيارهاي  رمراتبي و تكيه ب با استفاده از مدل تحليل سلسله ارشد خود نامة كارشناسي ندر پايا) 1389(

نيز ) 1389(تاجي . )9( گزيني اماكن ورزشي در شهر بابل پرداخت مكان رعايت حريم و شعاع كاربري به
و براساس  AHPبا استفاده از مدل  از بررسي فضايي و مكاني فضاهاي موجود، در تحقيق خود پس

 بهينه براي اماكن ورزشي جديد در شهر يابي معيارهاي جمعيت، شعاع كاربري و رعايت حريم به مكان
انواع اماكن  يابي به تحليل فضايي و مكان GIS افزار در محيط نرم) 1391(سليمي ). 2( رشت پرداخت

 ،ر گرفتمعيارهايي كه وي براي اين عمليات در نظ. شهر اصفهان پرداخت 6و  5مناطق  ورزشي در
 آنها توانها، نمياين تحقيق مقايسة نتايج با .)11( سازگاري، توزيع عادالنه، دسترسي و ايمني بود شامل

 اعمال شيوة ،آنهاتعداد  معيارها، نوع انتخاب دليل به احتماالً كه دانست با نتايج تحقيق حاضر همسو را
   .است گيرينتيجه نوع و يابي مكان عمليات در آنها

-سرمايه براي بهينه اماكن يابيمكان در معيار زير شش كه تعيين شد داده نشان تحقيق ندر اي

هاي ارتباطي، شيب، فاصله از فاصله از مراكز جمعيتي، دسترسي به راه: بود مهم بسيار ساخت در گذاري
  .شناسي ساختمان زمين ارتفاع وگسل، 

راضي با تراكم جمعيتي پايين يا تخريب هاي بزرگ ورزشي جديد نيازمند مناطق و اساخت مجموعه
بر . ي دارد و تخريب آن غيرممكن استباارزشبافت فرسوده است و از جهتي شهر يزد بافت تاريخي 

. همين اساس يكي از معيارها فاصله از مراكز جمعيتي در نظر گرفته شد كه بيشترين اولويت را دارد
نتايج مبتني بر اين معيار با . اند شية مناطق پرتراكمهمچنين بهترين مناطق براي اين منظور، مناطق حا

سلطان حسيني در تحقيق خود با  .همخواني دارد) 1393(نتايج تحقيق سلطان حسيني و همكاران 
، »آن شهري بر محيط يزد شهر ورزشي اماكن ترافيكي و محيطي يستز اثرات بررسي راهكارهاي«عنوان 

 ازدحام علت به و منطقه باشند در سنگين هايترافيك بروز براي امليع توانند يم هاكند ورزشگاهبيان مي
 نقاط در كه شوند ساخته هاييدر محل اماكن اين اگر اما كنند، كُند را هاماشين و افراد تردد جمعيت،
 تماشاگران رفتارهاي بتوان تا باشند ترپهن هايخيابان با ترجمعيتكم مناطق در و نباشند شهر مركزي

 بود اين شاهد توان يم كرد، برقرار را نظم الزم و مديريت يخوب ها به ورزشگاه از خروج و ورود هنگام را
در ). 8(گيرد  انجام مناسب سرعت با و آرام تردد و ندهد رخ منطقه در مشكل ترافيكي گونههيچ كه

 )1387( همكاران و احمدي ،)1386( كوهساري و عدلي نظر، )1392(ونديان و ابراهيمي  تحقيقات زهره
تراكم جمعيت داراي بيشترين اولويت است، اما در اين تحقيق فاصله از  )1387( همكاران و حبيبي و
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. استدليل اين ناهمسويي در نوع هدف تحقيق  احتماالًمراكز جمعيتي بيشترين اولويت را دارد كه 
 و ماسينتير ،)2004( مكارانه و كرامپي ،)2007(ميلن . هاي ارتباطي استعامل دوم دسترسي به راه

 نبودن دسترس در را تحركيكم و ورزش به پرداختن مانع ينتر مهم) 2007( پاسكال و) 1998(االوي 
 عامل اين) 1387(و همكاران  حبيبي و) 1386( كوهساري و نظر عدلي ديدگاه از. كردند بيان تسهيالت

  .مختلف باشد جوامع در متفاوت دسترسي دليل به ممكن است كه دارد قرار چهارم يتاولو در
. اند جزو عوامل ژئومورفيك شناسي ساختمان زمين ارتفاع وساير عوامل شامل شيب، فاصله از گسل، 

 و پيوسته يها مدل از استفاده با ورزشي اماكن گزيني مكان«در تحقيق خود با عنوان ) 1391(سليمي 
يكي از  عنوان بهژئومورفيك  از شرايط، »TOPSISو  AHPمبتني بر تركيب دو مدل  فضايي گسستة
، وارثي )1393(سرور ). 10(استفاده كرد  اماكن ورزشي ساخت منظور به بهينه مكان ي انتخابها شاخص

شناسي، شعاع  ينزمنيز در تحقيقات خود سطوح ارتفاعي، ساختمان ) 1393(و منصورزاده ) 1390(
همچنين در تحقيقات . دانند يمة فيزيكي شهرها فاصله از گسل و شيب را از جمله عوامل مهم در توسع

در ) 1392(، حسني، كاشف و سيد عامري )1392(، حسيني و همكاران )1392(ونديان و ابراهيمي  زهره
دليل آن در  احتماالًيابي اماكن ورزشي، معيارهاي مذكور در نظر گرفته نشده است كه زمينة مكان

  . استارها توسط متخصصان در تحقيق حاضر انتخاب اين شش معيار از ميان ساير معي
و  هم در بخش دولتي جديد ورزشي فضاهاي و اماكن ساخت دهدمي نشان خوبي به تحقيق، نتايج
 سلطانهمچنين با توجه به نتايج تحقيق  .دارد نياز دقيق و علمي يابيمكان به خصوصي، هم بخش
-نشده ساخته مناسبي هايمكان در يزد هرش ورزشي اماكن دادند نشان كه) 1393( همكاران و حسيني

 مديران،شود ، پيشنهاد مياست نگرفته انجام ورزشي اماكن ساخت خصوص در اصولي ريزيبرنامه و اند
 نتايج از ورزشي اماكن ساخت و گذاريسرمايه براي...  و خصوصيبخش  گذارانسرمايه و مسئوالن
  .)8(كنند  استفاده مشابه تحقيقات و حاضر تحقيق

  منابع و مĤخذ
سيستم  تحليل فضايي اماكن ورزشي شهرستان آمل با استفاده از«. )1386(ابراهيمي، كلثوم  .1

گرايش مديريت ورزشي،  ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي كارشناسي نامة يان، پا»اطالعات جغرافيايي
  .116-123، ص )آمل(دانشگاه شمال 
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در محيط  AHP رزشي در شهر رشت با استفاده ازو يها مكان يابي مكان« .)1389(تاجي، احمد  .2
GIS« ،تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيالن ةارشد، دانشكد كارشناسي نامة يانپا.  

: يسات و تجهيزات ورزشي، چ هشتم، تهرانتأسمديريت اماكن، ). 1393(جاللي فراهاني، مجيد  .3
  .2دانشگاه تهران، ص

 اماكن يابي مكان«). 1392(ي، ميرحسن عامر يدس ؛محمد يدسكاشف،  يروان؛س يدسحسيني،  .4
 يها پژوهش ،»شهر سقز موردي مطالعة: )GIS(جغرافيايي  اطالعات سيستم از استفاده با ورزشي

 .25-34، ص 2ش  ،2 ورزشي دورة مديريت در كاربردي

تشارات ريزي شهري و روستايي، انكاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه). 1383(زمرديان، محمدجعفر  .5
 .دانشگاه پيام نور

 اماكن گزينيمكان براي پيشنهادي مدل ارائة«، )1392( ابراهيمي، فرشته كريم؛ ونديان، زهره .6
 اطالعات) GIS( چندمعياره گيريتصميم يها روش و) MCDM(سيستم  تلفيق از استفاده با ورزشي

  .111-126، ص 21 ش ورزشي، مديريت ، مطالعات»جغرافيايي
در  يطينقش عوامل مح«). 1393( يژهپور، من آروق، منصور؛ الله زاده يري؛ خسرور، هوشنگ .7

 .95-114، ص 1393 ييز، پا18، ش پنجم ة، دور»شهر ملكان ينةبه يزيكيتوسعه ف يسنج امكان

اثرات  بررسي«. )1393(ابوالفضل  فراهاني، قهفرخي، ابراهيم؛ علي دوست محمد؛ حسيني، سلطان .8
مطالعات مديريت ورزشي، . »آن شهري محيط بر يزد شهر ورزشي اماكن ترافيكي و محيطي - زيست

 .30-15، ص 24ش 

تعيين و  GIS فضاهاي ورزشي شهر بابل با استفاده از يابي مكان«، )1389(سليماني اميري، قاسم  .9
د ورزشي، دانشگاه آزا تربيت بدني و علوم ةارشد، دانشكد كارشناسي نامة يان، پا»ميزان استفاده از آنها

 .اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 يها مدل از استفاده با ورزشي اماكن گزيني مكان«). 1391(محمد  حسيني، سلطان مهدي؛ سليمي، .10
 مديريت مطالعات ، نشرية»TOPSIS و AHPمدل  دو يببر ترك مبتني فضايي پيوسته وگسستة

 .157-180، ص 13 ش ورزشي،

منظور  به ينهانتخاب مكان به« .)1391(مسعود  يي،محمد؛ تقوا يني،سلطان حس ي؛مهد يمي،سل .11
 ،»شهر اصفهان 6و  5 يهامنطقه: يمطالعة مورد GISروباز با استفاده از  يساخت اماكن ورزش

 .62-37، صص 1391زمستان  ،61ش  ي،ورزش يريتمطالعات مد
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شهر  يبهينه فضاهاي ورزش يابي مكان« .)1389(رستگار، موسي ؛ نيا، غريب؛ كياني، اكبر فاضل .12
پژوهش و  ،»مراتبي و سيستم اطالعات جغرافيايي زنجان با استفاده از مدل تحليل سلسله

  .1-20، ص 1، سال اول، ش شهري يزير برنامه
شعباني مقدم،  نوشين  ي، ترجمة حسن اسدي، كيوانورزش اماكن تيريمد). 1392(فرد گيل،  .13

 .114دانشگاه تهران، ص : اصفهاني، چ چهارم، تهران

 ، مجموعه»شهر در ورزشي فضاهاي يابيمكان و شهري پايدار توسعة«). 1381( عمران ،قادري .14
 .27- 44المپيك، ص  ملي كميتة پايدار، توسعة و زيست محيط ورزش، سمينار اولين مقاالت

سمينار ملي  ، مجموعه مقاالت»سرانه و استاندارد فضاهاي ورزشي«). 1384(قادري، عمران  .15
  .89-111ص  ،اصفهان ،مديريت ورزشي

 GISيط در مح يمراتب سلسله يتمالگور سازي يادهپ«). 1386(يد سعي، ، نظر عدليومرث؛ك يبي،حب .16
 ،»)تهران شش ةمنطق يموردي فضاهاي ورزش ةمطالع( شهر يفضاهاي عموم ينيگز مكان منظور به

 .تهران ،86 يكژئومات يشهما

شهر  يمورد ةمطالع(شهر  يــكيزيف ةدر توسع يطينقش عوامل مح). 1393( محمد يمنصورزاده، عل .17
واحد تهران  يدانشگاه آزاد اسالم ي،ارشد، دانشگاه آزاد اسالم يكارشناس نامة يانپا ،)الميا-اركواز
 .يو علوم انسان ياتادب ةدانشكد ي،مركز

، چ چندشاخصه يگيرتصميم يافزارها ها و نرم مدل ).1390(؛ شريفي سليم، عليرضا نصورم مؤمني، .18
 .نشر مؤلفين: انتهر اول،

يد بر تأكفراغتي با -يزي و طراحي تفريحير برنامهلزوم سازماندهي و «). 1387(ميكائيلي، عليرضا  .19
، تبريز مجموعه مقاالت اولين همايش توسعة پايدار در نواحي شهري، دانشگاه ،»هاي ورزشيفعاليت

 .114-121ص 

با  يتوسعة شهر يبرا ينتناسب زم يلتحل«). 1390(كاووس  يبي،نژاد ط يعل يدرضا؛حم ي،وارث .20
 ،سال دوم ي،شهر يزيرپژوهش و برنامه ،»يروزآبادشهر ف: يمطالعة مورد AHPاستفاده از مدل 
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