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 مقدمه
کرده است، چنانکه در  یلفعال در قرن حاضر تبد یآن را به صنعت یر،ورزش در دو دهۀ اخ ةیندفزارشد 

در عرصۀ علم و دانش دستخوش  یراخ هايسال یط یو علوم ورزش یبدن یتعلوم مختلف، ترب یانم

 ناسیشروان یزیولوژیک،به موازات علوم ف یریتخصوص، قلمرو مد ینشده است. در ا یريتحوالت چشمگ

طبان خود بهتر به مخا رسانیخدماتو  هاحلراه ۀارائ، هایافتهدر کشف نا یسع یکدیگرو ... در رقابت با 

است داشته  یامکانات رشد نسبتاً خوب ۀتوسعو  افزاريسخت یثاز ح یرانورزش ا یان،م یندارند. در ا

 یندر ب یو تعامالت اجتماع یجسمان هايفعالیتامروز، کاهش  یزندگ یمنف یاتاز خصوص یکی ).1،2(

است. از جمله  یعموم یاجتماع -یو فرهنگ یورزش هايمحیطدر  آنهاافراد جامعه و عدم حضور فعال 

 ربراي حضو یچندان یل، افراد تماشودمیفضاهاست که سبب  گونهایننامناسب  یمسئله طراح ینا یلدال

قرارگاه  یاخاص  یژگیبا و ییبه فضا یتهر فعال ینکهبا توجه به ا ).3،4( نداشته باشند هامحیط یندر ا

و در  شودمیدچار مشکل  هافعالیتبروز نوع  یفیتدارد، در صورت نبود فضاي مناسب، ک یازمناسب ن

خواهد شد.  روروبهبا اختالل  یتیو هو هنگیفر ی،مختلف اجتماع هايجنبهشهر از  یتموجود یتنها

مختلف  هايفعالیتبراي  یازفضاهاي مورد ن یفیو ارتقاي ک ینتأم و یانسان یازهاين یبررس روازاین

 یتجمع یشبا در نظر گرفتن افزا .)4،5شهري است ( یزانربرنامه مهم براي طراحان و ايمسئلهشهروندان 

رو به رشدي را  یگاهجا و گردشگري یورزش ی،فراغت ی،فرهنگ یزاتتجه یح،به ورزش و تفر هاانسان یازو ن

 هايگذاريیهسرما، شوندمی یمآن سه بندياستخوانو  یدر سازماندهو  کنندمیدر فضاي شهري اشغال 

 ییکه جدا ايشیوه، کنندمیکاربري گوناگون فضا حاکم  دررا  یمخصوص ةیوشو  سازندیم یررا ناگز یکالن

 ).6( سازدمی ناپذیراجتناب کار کامالً یاز محل اقامت و حت را یزاتتجه گونهاین

 یتا توجه به جمعب آن یحصح یعو توز یورزش يمشکالت شهرهاي بزرگ، کمبود فضاها ترینبزرگاز 

وجودآمده، بهو بالطبع مشکالت  ینانشهرنش یتجمع یشو افزا ینیهر منطقه است. با شروع شهرنش

اصوالً در  ).7( شناخته شده است یشاز پ یشبراي رفاه حال شهروندان ب یضرورت فراهم آوردن امکانات

شهري باید به  هايیتفعالمناسب براي استقرار هریک از  يهامکانطراحی کالبدي یک شهر و انتخاب 

در مکان با فعالیت همجوار، دوم مطلوبیت  موردنظراول سازگاري نوع فعالیت  ؛مهم توجه شود ۀمسئلسه 

با نیازهاي منطقه. از  موردنظرو سوم مناسب بودن مکان و فعالیت  موردنظرمکانی براي استقرار فعالیت 

 ايمجموعهنیست، تعیین  پذیرامکانمسائل ه این بآنجا که بدون در اختیار داشتن معیارهاي مناسب توجه 

رشد  هايیاستس .)8( هر فعالیت شهري الزامی خواهد بود منظوربهاز معیارها براي انتخاب مکان مناسب 
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در  یدارپا ۀتوسع هايیژگیودن کرلحاظ  یانیبه ب ینسرزم یشآما ۀیپاشهري بر  هايمحیط ۀتوسعو 

 ۀتوسعباشد که  یدر جهت یدفضاها با یندر ا یزانربرنامه یاستمناطق خواهد بود و س ینا یاستگذاريس

رسان خدمتاز مراکز  یکیعنوان به ی،ورزش ياماکن و فضاها ینشگز ۀمقولباشد.  هایتاساس فعال یدار،پا

 دارد یتاهم ياجامعهسالمت، توسعه و سعادت هر  یندافراست که در  یدر سطح شهر، از جمله مباحث

فیزیکی  يهامحدوده). توسعۀ فیزیکی شهرها، فرایندي پویا، مستمر، مداوم و سریع است که طی آن 9(

و اگر این  یابندیشهر و فضاهاي کالبدي آن در جهات عمودي و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش م

و سیستم شهري  شودیاز فضاهاي شهري منجر نم موزونباشد، به فیزیکی متعادل و  برنامهیروند سریع، ب

سه  ینتعادل ب یجادا ین،سرزم یشبه لحاظ مفهوم، آما ).10( مواجه خواهد کرد ايیدهرا با مشکالت عد

با  ارتباطاست و در  یریتمد ۀمقولشده است که در ارتباط با انسان،  یفتعر یتعنصر انسان، فضا و فعال

 یعنی شود؛یبرجسته م یزيربرنامه و برنامه ۀمقول یت،مطرح است و در ارتباط با فعال یمفضا، بحث اقل

 يدر راستا. است یشناسجامعهو  یاو اقتصاد، جغراف یریتاز سه علم مد یقیتلف ینسرزم یشمفهوم آما

 یت،بهتر جمع یعتوز يبلندمدت برا یزيربرنامه ینوع ار ینسرزم یشآما ،یابیمکانو  یانسان یايجغراف

  ).11( دانندیجامعه م یشرفاه و آسا یشمنظور افزامختلف به هايیتامکانات و فعال

بـا توجـه بـه موقعیت مکانی یا جغرافیایی و وسعت و اندازة نیز توسـعۀ شـهري  یابیمکان يهاروش

ه ، باید مکان بهینمناسب یابیمکانبراي پیشــنهادي از همــدیگر متمایزنــد.  هاييکاربرتوسعه و نوع 

در جهت  هايکاربرهمجـوار و احیانـاً برخـی پیشنهادهاي تغییر  هاييکاربرایط و وضعیت همراه با شر

چندین کاربري مطرح باشد،  یابیمکان. اگـر دشوشده شناسایی یابیمکانهماهنگی و همخوانی با کاربري 

و ارزیابی میـزان سـازگاري مطلوبیـت و ظرفیـت و سـنجش تمام  هایهنظرپس از مشخص کردن 

امروزه که اشاره شد، طورهمان ).12( شودیمبهینه عرضه  هاييکاربرهمجوار بهترین مکان و  هاييکاربر

تأثیرگذار  هايکاربرگزینـی مکـانشده اسـت متغیرهـاي متعـددي در  سببپیچیدگی مسائل شهري 

دلیـل حجـم زیاد بـه هانقشهگذاري دستی  هميروسنتی نظیر  يهاروشبا  آنهالیل باشند که امکان تح

در  1استفاده از ابزار توانمنـدي چـون سیـستم اطالعـات جغرافیـایی روازاین. یستن پذیرامکان هاداده

ورزشی در یت اماکن بیشتر شدن اهم ۀواسطبهامروزه  ).13( استدر شهر ضروري  هايکاربر یابیمکان

 در خصوصمحققان نیز  يهاپژوهشتوجه بیشتر مدیران و مسئوالن، مطالعات و  در پی و ابعاد گوناگون

                                                           
1. Geographic Information Syatem (GIS) 
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این اهداف  ترینمهمکه یکی از  پذیرندیمافزایش یافته است. این مطالعات با اهداف مختلفی صورت  آنها

 یطدارد که اغلب با مح ياگسترده ۀحیط، یابیمکان. بحث ستهاآنانتخاب مکان مناسب براي ساختن 

 ).14،15هم آمیخته است ( سیـستم اطالعـات جغرافیـایی در

و ساماندهی فضاهاي ورزشی این است که استفاده از ضوابط  یابیمکانیکی از مسائل مهم در زمینۀ 

 یرپذامکانجدید شهري تا حدودي  يهاتوسعهبندي و اجراي مقررات آن در شهرهاي جدید یا در منطقه

 هايکاربرشهري، مبانی کاربري زمین از جمله تفکیک  يهاطرحدر الگوي جدید  ).16،17( شده است

شده است.  روروبه، با تحوالت اساسی ینهااو مانند  هايکاربروعی، تثبیت تقسیمات کالبدي و مصن ةعمد

 يسازسالمشهري مثل توسعۀ پایدار، گسترش رفاه اجتماعی،  یزيربرنامهجدید در  هايیدگاهدبا پیدایش 

، بهبود محیطییستزمحیط، اعتالي کیفیت زندگی شهري و غیره و همچنین با توسعۀ نهادها و مقررات 

و ساماندهی فضاهاي ورزشی و خدمات شهري نیز تحول کیفی  یابیمکانمدیریت شهري و غیره، موضوع 

حاضر، آنچه بیش از پیش ضروري است، استفاده از متخصصان و کارشناسان در حال  ).19،18( یافته است

از آخرین دستاوردهاي علمی و دانش و فنون جدید در زمینۀ مدیریت اماکن و فضاهاي  یريگبهرهمقید و 

ورزش کشور  یاستگذارانسبخشی از مدیریت اماکن ورزشی کشور است و  هایتفعالورزشی است. این 

و توسعۀ فضاها و  یابیمکان، یزيربرنامه، يبرداربهرهآن یعنی مدیریت امور  ترمهمبخش همواره باید به 

و استفاده نکردن از افراد  توجهییب دهدیمگذشته نشان  يهاسالاماکن ورزشی نیز توجه کنند. بررسی 

و نگهداري  يبرداربهرهو ساخت تا  یابیمکان، متخصص و صاحب صالحیت فنی و علمی، در فرایند طراحی

امکانات و فضاهاي ورزشی کشور را به  وريبهرهدر برداشته و  یريناپذجبراناماکن ورزشی، خسارات 

 ).20،21( حداقل رسانده است

 ساختهیک مکان ورزشی که براي فعالیت جسمانی، تفریح یا ورزش با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، 

امعه به سالمت و رفاه عمومی افراد آن جامعه کمک ، یک مکان اجتماعی حیاتی است که در هر جشده

حداکثر استفاده از این امکانات و تجهیزات در دسترس بودن آن براي همۀ اقشار جامعه  منظوربه؛ کندیم

که فراهم بودن و دسترسی آسان به اماکن ورزشی و  انددادهضروري است. مطالعات متعددي نشان 

 ).22( جسمانی مرتبط است هايیتفعالجسمانی با حضور مداوم در  ايهیتفعالمحیطی  هايکنندهیتهدا

مکانی فضاهاي شهري  بهینه و توزیع فضایی و یابیمکان ةدرباردر داخل و خارج از کشور  یاريمحققان بس

 کشور داخلدر . اندآورده دستبهرا  یمتفاوت یجو نتا انددادهرا انجام  یقاتیتحقویژه فضاهاي ورزشی به

اماکن ورزشی شهر یزد در  به این نتیجه رسیدند که) در تحقیق خود 1393سلطان حسینی و همکاران (
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اصولی در خصوص ساخت اماکن ورزشی انجام نگرفته  یزيربرنامهو  اندنشدهمناسبی ساخته  يهامکان

فضاهاي  ۀبهین یابیمکانتحلیل فضایی و  ةدرباردر مطالعات خود نیز ) 1394( و همکاران یوارث .)23( است

گزینی بهینه نیستند و قدرت مکانفضاهاي سبز شهري، داراي به این نتیجه رسیدند که  سبز شهري

صحیح در جهـت احـداث  یابیمکانبـه نیـاز شهروندان را ندارند، بر همین اساس لزوم  ییپاسخگو

در  )1395( و همکاران يتحقیق یغفور ۀنتیجهمچنین . )24( شودیماحساس  شدتبهجدیـد  يهاپارك

 هايینگپارک نامناسب فضایی توزیع ةدهندنشان عمومی هايینگپارک مکانی_فضایی توزیع بررسی

) در 2017( کاونتایج تحقیق در ادامه در خارج از کشور . )25( است مورد مطالعه ۀمنطقعمومی 

حل  يبرا ییفضا سازيینهبه يهابه روش یدار،پا ینسرزم یشآما یزيربرنامه منظوربه ییفضا سازيینهبه

 يهاحلفرمول و راه ها،یتجمله اهداف و محدود از یدار،پا ینسرزم یشآما یزيرمشکالت برنامه

 ،)2004( 1ینبه نظر چاپ زمینهدر همین . )26( دپرداختن یناز زم یدارپا ةاستفاد منظوربه سازيینهبه

 یمعظ يهاپروژهدر  یدولت هايیهسرما یقتزر یاست که در پ یمثبت یجاز نتا یکی يامنطقه ۀتوسع

مناسب براي اماکن ورزشی  یابیمکان یتبا توجه اهم .)27،28( شودمی یجادافضاهاي ورزشی  وسازساخت

اندرکاران ساخت تأسیسات ورزشی و دست نبه مدیرااغلب گزافی که  هايینهصرف هز از یريجلوگ بعتهبو 

خصوص بهو ورزش،  تربیت بدنی ۀمقولاین موضوع را وارد  دارداین پژوهش سعی  شود،یورزشی تحمیل م

منجر در ابعاد مختلف  کرجشهر کالن یوضعیت و عملکرد کیف يارتقابه  یتدر نهاو  مدیریت ورزشی کند

 یستردگگ یشین،پ یقاتدر تحق یابیمکان يشده براانتخاب یارهايامر که مع ینبا توجه به ا همچنینشود. 

، نداشتند یمکان، جهت احداث اماکن ورزش ینشگز یندبر فرا یاديز یرموارد تأث ینداشته و در برخ ییباال

احداث  ینشگز يارهایاز مع یعیوس دامنۀمنابع مختلف  ۀمطالعو  یپژوهش، محقق با بررس یندر ا روازاین

 بررسی یدلف ةیوشرا به  یارهامع یناخبره  تاداناسرا استخراج و سپس با استفاده از نظر  یاماکن ورزش

و با در نظر گرفتن ده کر بنديیتاولو یمراتبسلسله یلرا به روش تحل یارهامع ینترمهم یتنهادر و  کرده

  دارد. یدجد یاماکن ورزش یستأس يممکن برا يهامکان ینبهتر عرفیدر م یشده سعاستخراج یارهايمع

بخشـی از سـاختار شـهري اسـت کـه جانمایی  استخرهاي ورزشیصورت ویژه بهورزشی و  يهامکان

 صورت پـذیرد. همسو بـا ضـروریات زنـدگی شهري و در پاسخگویی به نیاز شهروندان بایستیمآن 

 یصنعت یدر زندگ چراکه، در جامعه هستند یفضاهاي ورزش ینترمهماز  یورزش يهامجموعهو  هامکان

                                                           
1. Chapin 
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که  یاجتماع يفضا یک ی،فضاي فرهنگ یکمدرسه،  یک ۀمثاببه یدبا یزشفضاهاي ور یگاهجا عصر حاضر،

 گفت توانیمدر کل  ).1( یرد، مورد توجه قرار گکندیم یجترو یزرا ن هایاريهمو  هایدوست، هایمیتصم

مورد مطالعـه  ةپدیدمســتلزم وجــود معیارهایی است تا بتوان به کمک آن  ايیدهپدکــه ارزیــابی هــر 

. در این بین توجه به کاربري ورزشـی دکررا در وضع موجـود بررسـی و آن را بـا شـرایط مطلـوب مقایسه 

ارزیابی این کاربري الزم است  منظوربهنیسـت.  مستثنادلیـل اهمیت خاص آن از ایـن قاعـده بـه

در و معیارها یکی از عوامل مؤثر  ).29،12معیارهایی تدوین شود و بـر مبناي آن ارزیابی صورت بگیرد (

 روینازا .ویژه در فضاهاي ورزشی محلی استبهموقعیت مطلوب مکانی و سطح دسترسی  ،يوربهرهارتقاي 

در سطح شهر اتخاذ  آنهاتوزیع  منظوربهفرایند مناسبی  بایستیمبا توجه به اهمیت این فضاها در شهر 

وسیعی از معیارهاي آسایشی در نظر گرفته شود. پیچیدگی مسائل شهري  دامنۀ آنهاگزینی مکانشده و در 

تأثیرگذار باشند که با توجه به اهمیت و  هايکاربرگزینی مکانموجب شده است متغیرهاي متعددي در 

نیاز به  در کنار سایر شهرهاي کشور،ج کالنشهر کر ).30( معیار در هر منطقه باید عمل شودارزش هر 

 هايیرساختز ۀزمینعنوان مرکز استان نوظهور البرز دارد. این نیاز در بهشهري خود  هايختیرساز يارتقا

استخرهاي ورزشی نیز  .شودمیدلیل فعال و موفق بودن ورزش استان بیش از پیش احساس بهورزشی 

نیستند. بنابراین با توجه به ضرورت و  مستثناآبی از این مورد  يهاورزشعنوان فضاي مناسب براي به

بررسی توزیع فضایی و مکانی استخرهاي ورزشی شهر کرج و انتخاب اهمیت موضوع تحقیق حاضر، هدف 

 عات جغرافیایی است. ه از سیستم اطالمکان ورزشی بهینه در سطح شهر با استفاد

 

 تحقیق یشناسروش

 ةمحدود .یرفتانجام پذ یدانیم ةیوشنوع کاربردي است که به  از و یلیتحل- یفیحاضر، توص یقتحق

مرکز  ینو همچن یرانا يشهرهاکالناز  شهر کرج یکی .استکرج کالنشهر  يشهر ۀیناح یقتحق یمطالعات

 ینکه از ا است نفر 470/973/1 برابر 1395سال  یشهر طبق آمار رسم ینا یتاستان البرز است. جمع

شمار به یرانا یتشهر پرجمع ینتهران و مشهد و اصفهان چهارم يجهت در حال حاضر پس از شهرها

عبارت خاص خود را دارند و به هايیژگیو یاز انواع اماکن ورزش یکهر ینکهبا توجه به ااز طرفی . رودیم

کرد و  يبندجمعرا  آنها ۀهم توانینم، دکرفرض  یگرياز د ياجداگانه يبا کاربر توانیمرا  یکهر یگر،د

 یورزش يهامکانانواع  یانحاضر از م یق)، در تحق2( قرار داد ینیگزمکان یاتواحد مورد عمل طوربه
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 ۀعنوان نمونبه، )N=27( بري عمومیراستخرهاي ورزشی سرپوشیده با کا ی،مطالعات ةموجود در محدود

 شدند. ینشگز یمطالعات

کـه اطالعـات  استاسنادي، توصیفی و تحلیلی  يهاروشروش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از 

شــهر  جامع و تفصـیلی يهاطرح ۀمطالع ،ياکتابخانهنیاز آن از طریق مشاهدات میدانی، منابع  مـورد

 اطالعات ۀیته با زمینهآمد. در همین  دستبهتفصیلی این شهر  وضــع موجــود و1:1000 ۀ، نقشــکرج

و با  شده یبررسمناطق شهر طبق استانداردهاي موجود  ، وضـعیت تمـامیکرجمکانی شهري شهر  جامع

 و نیز مورد توجه قرار دادن سـایر عوامـل ندبودمواجه  در نظر گرفتن مناطقی که از این لحاظ بـا کمبـود

استفاده از سیستم  بـا اماکن ورزشی ۀینبهتوزیع  براي الگویی مناسب ۀارائ ه، بیابیمکاندر ثر ؤمشهري 

معیارهاي  ینترمهمتعیین  منظوربه براي نیـل بـه ایـن هـدف،پرداخته شد.  )GIS( اطالعـات جغرافیـایی

دلفی  ةشیوه باستخراج و  گزینی اماکن ورزشی، معیارهاي موجود در تحقیقات پیشینمکانتأثیرگذار بر 

 22شامل  یروش دلف ياجرا منظوربه يآمار ۀجامع .معیارها پرداخته شددر دو فاز به بررسی روایی این 

هدفمند و در دسترس  یتصادفیرغ یريگصورت نمونهبهبودند که  یورزش یریتمد ةحوز تاداناستن از 

پاسخ دادند و پس  هاینهبه گز یرا خی یصورت بلبهاول خبرگان  ۀمرحلصورت که در  ینبه ا ؛انتخاب شدند

دهندگان به آن جواب مثبت درصد پاسخ 60که  یرهاییو متغ يآورها جمعمرحله، پرسشنامه ینا یاناز پا

در پاسخ به  یکرتل یارزشپنج یاسدر مقمعیارها دوم  ۀمرحلدر  .ماندند یپرسشنامه باق یندر ا ،دادند

. دشارسال  رنظراظها يدهندگان برامجدداً به پاسخ ی،اماکن ورزش یابیدر مکان یارهامع یرتأث یزانم

در قالب پرسشنامه )، AHPمراتبی (سلسلهتحلیل  ةشیوانجام مقایسات زوجی به  منظوربهمعیارهاي نهایی 

مدیران سازمان مدیریت ورزشی،  تاداناساماکن ورزشی، شامل  ةحوزتن از متخصصان  10در اختیار 

بررسی وضع  منظوربه گرفت.ورزش شهرداري و مدیران سازمان عمران و نوسازي شهرداري کرج قرار 

تحقیق،استخراج  مربوط به معیارهاي يهانقشهشد و از روش میدانی استفاده  استخرهاي شهر کرج موجود

با  تشکیل شد و GIS افزارنرمنک اطالعات جغرافیایی در اسپس ب. تبدیل شد GIS اطالعاتی در ۀالیبه و 

 یقتحق یمطالعات ةمحدود ی)زوج یساتحاصل از مقا( یمطابق وزن نسب هاالیه یهمپوشان استفاده از تابع

شد و سپس  بنديتقسیمنامناسب)  یارو بس نامناسب، مناسب، متوسط، مناسب یاربه پنج سطح (بس

در پایان مناطقی  شد. یدهسنج یسطحپنج یفط یننسبت به ا استخرهاي سرپوشیدههر کدام از  یتموقع

احداث اماکن ورزشی جدید معرفی  منظوربهعنوان اماکن مناسب به ،که در طیف بسیار مناسب قرار داشتند

 شدند. 
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 ي تحقیقهایافته

 GISتشکیل بانک اطالعات جغرافیایی در  -

که  هادادهسازي داده، زمین مرجع نمودن و تنظیم آمادهاست شامل اخذ داده، یندي افراین مرحله 

گرفت. معیارهاي مورد بررسی در این صورت  1اتوکد افزارنرمو  GPSاین عملیات با استفاده از ابزار  ةعمد

عبارت بود از:  آنها ۀینبه یابیمکانکرج و  یورزش ياستخرها یمکان ییفضا یعتوز یبررس منظوربهتحقیق 

 هابزرگراه، دسترسی به )32، 33( ینشانآتش، مجاورت با مراکز )24، 25 ،31( مجاورت با مراکز درمانی

مجاورت با  )،34، 35( مجاورت با مراکز فرهنگی)، 30،24،18( ، دسترسی به خطوط مترو)24 ،25، 34(

 . )23،2( و فاصله از استخرهاي موجود) 24، 34،31( فضاهاي سبز شهري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي اطالعاتیهاالیهاستخراج  -

اطالعاتی هریک از  ۀالیاماکن ورزشی شهر کرج، باید  یابیمکاندر ثر ؤم یارهايمعپس از تعیین 

مانند شهري استخراج و آماده شوند. در این تحقیق از منابع مختلف اطالعاتی  ۀپای ۀنقشمعیارها از روي 

، 1:1000 نقشۀ ،(نقشه مراکز فرهنگی، فضاي سبز، مراکز درمانی، آتش نشانی، بزرگ راه ها)یلیصتف طرح

استفاده شد. سپس  هاالیهاستخراج  منظوربه، و ثبت موقعیت مکانی میدانی ۀمراجعو  2گوگل ارث افزارنرم

تهیه شد؛ به این ترتیب که  يافاصلهی استخرها، براي هر معیار نقشه مکان ییفضا یعتوز یبررس منظوربه
                                                           

1.  Autocad  
2 .  Google Earth 

 فضاي سبز شهري مراکز فرهنگی

فضاي  ارزش گذاري بر مبناي فاصله از. 2 شکل   مراکز فرهنگی  فاصله از  يبر مبنا يگذارارزش .1 شکل   
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متر،  400تا  200متر،  200تا  0با شعاع  ییهاحوزهنسبت به مرکز هر کدام از عوارض موجود در نقشه، 

 متر مشخص شد. 600متر و بیشتر از  600تا  400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تا  600، متر 600تا  400متر،  400تا  200متر،  200تا  0شعاع  ةحوزمکان احداث اماکن جدید، 

 متر، نسبت به استخرهاي موجود ایجاد شد. 1000متر و بیشتر از  1000تا  800متر،  800

 مراکز درمانی مراکز آتش نشانی

 نشانیگذاري بر مبناي فاصله از مراکز آتشارزش .4 شکل  مراکز درمانی    فاصله از  يبر مبنا يگذارارزش .3 شکل

 خطوط مترو بزرگراه ها

 خطوط متروگذاري بر مبناي فاصله از ارزش .6 شکلها          بزرگراهفاصله از  يبر مبنا يگذارارزش .5شکل  
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 و فاصله از استخرهاي موجود گذاريارزش .7 شکل
 ي اطالعاتیهاالیهدهی وزن -

باید  روازایناماکن ورزشی تأثیر یکسانی ندارند،  یابیمکاندر  شدهاستخراجبا توجه به اینکه معیارهاي 

دهی معیار آن است که بتوان اهمیت هر معیار را نسبت به وزنبه هر معیار ارزشی اختصاص یابد. هدف از 

مراتبی سلسلهتحلیل  ةشیواز  هاالیهدهی به وزن منظوربهمعیارهاي دیگر بیان کرد. در تحقیق حاضر 

 تاداناستن از  10ورزش و اماکن ورزشی، شامل  ةحوزمتخصصان  هاي) با توجه به نظرAHPمعیارها (

مدیریت ورزشی، مدیران سازمان ورزش شهرداري کرج و مدیران سازمان عمران و نوسازي شهرداري کرج، 

 آورده شده است.  1استفاده شد. نتایج مقایسات زوجی و وزن نسبی هر کدام از معیارها در جدول 

به  یدسترس یارمتعلق به مع یبترتبهوزن  ین، باالترشودمیمشاهده  1که در جدول طورهمان

)، مجاورت با 133/0( ی)، مجاورت با مراکز درمان217/0به خطوط مترو ( ی)، دسترس361/0( هابزرگراه

) 062/0( ی)، مجاورت با مراکز فرهنگ090/0( ینشانآتش)، مجاورت با مراکز 100/0( يسبز شهر يفضاها

 .ستا) 036/0موجود ( يو فاصله از استخرها

 

ستخرهاي موجود شهر کرج ا  
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 یقتحق یارهايمع یزوج یساتمقا یس. ماتر1 جدول

 معیارها
A B C D E F G  وزن

نسبی 
 معیار

 

فضاهاي 
 سبز

مراکز 
هابزرگراه فرهنگی مراکز  مترو 

 درمانی
مراکز 

نشانیآتش  
 استخرهاي

 موجود

A  فضاهاي
62/3 1 سبز  41/5  84/5  78/6  00/1  59/3  100/0  

B  مراکز
27/0 فرهنگی  1 84/4  54/5  65/6  78/6  89/3  062/0  

C هابزرگراه  18/0  20/0  1 75/3  72/3  75/3  70/2  361/0  

D 17/0 مترو  18/0  26/0  1 31/3  70/2  04/4  217/0  

E 
مراکز 
14/0 درمانی  15/0  26/0  30/0  1 60/2  46/3  133/0  

F 
مراکز 

نشانیآتش  00/1  14/0  26/0  37/0  38/0  1 89/3  090/0  

G 
 استخرهاي

27/0 موجود  25/0  37/0  24/0  28/0  25/0  1 036/0  

 
 ي اطالعاتیهاالیههمپوشانی  -

با استفاده  هاالیه، تلفیق هاالیهپس از تعیین معیارها و وزن دهی به  یابیمکانمراحل  ینترمهمیکی از 

 Spatialاز اکستنشن  Raster Calculatorبا استفاده از دستور  از یک تابع مناسب است. در این تحقیق

Analyst و در نهایت با دستور  گرفتانجام  هاالیهی همپوشانReclassify ،تحقیق به پنج سطح  ةمحدود

استخرهاي هر کدام از  یتشد و موقع یممناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب تقس یاربس

 مناطق مشخص شد. یننسبت به ا موجود

 
 
 
 
 
 
 
 نهایی  گذاريارزش ۀنقش .8 شکل

  یمکان یتموقع بررسی منظوربه
 موجود يمناسب استخرها ییفضا–
 ردر سطح شه 

مناسب استخرهاي موجود فضایی-موقعیت مکانی   
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 یارهاي تحقیقشهر کرج نسبت به مع یورزش استخرهاي یتموقع .2جدول 
 ردیف استخر وضعیت دسترسی ردیف استخر  وضعیت دسترسی

 SP1 1 کامالً مناسب SP15 15 مناسب
 SP2 2 نامناسب SP16 16 نامناسب
 SP3 3 مناسب SP17 17 متوسط
 SP4 4 نامناسب SP18 18 نامناسب
 SP5 5 نامناسب SP19 19 نامناسب
 SP6 6 کامالً مناسب SP20 20 متوسط
 SP7 7 نامناسب SP21 21 مناسب
 SP8 8 مناسب SP22 22 مناسب
 SP9 9 متوسط SP23 23 متوسط
 SP10 10 متوسط SP24 24 نامناسب
 SP11 11 متوسط SP25 25 مناسب
 SP12 12 متوسط SP26 26 مناسب
 SP13 13 مناسب SP27 27 متوسط

 SP14 14 مناسب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق ةمحدودوضعیت استخرهاي شهر کرج در  .9کل ش
 

استخرهاي درصد از  33 مکانی -توزیع فضاییمشخص است،  9شکل و  2جدول  یجطورکه از نتاهمان

درصد در  30، توسطم یتدرصد در موقع 30مناسب،  یتشهر کرج در موقع یمطالعات ةمحدوددر عمومی 

 مناسب قرار دارند.ناکامالً  یتدرصد در موقع صفرو  کامالً مناسب یتدرصد موقع 7نامناسب،  یتموقع
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 احداث استخرهاي جدید ۀبهینانتخاب مکان  -

شده، نواحی با وضعیت مشخص یارهايمعتحقیق با توجه به  ةمحدود بنديسطح ۀنقشپس از استخراج 

 کامالً مناسب براي احداث استخرهاي جدید مشخص شدند. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدید در سطح شهر ياستخرها گذاري نهایی جهت ایجادشزار: نقشه 10شکل  
 

 يریگجهیو نتبحث 

 آنهاستساخت  منظوربهباال، انتخاب مکان بهینه  وريبهرهیکی از الزامات اولیۀ تأسیس اماکن ورزشی با 

به مطالعات علمی  ،وظایف مدیران ورزشی است. ساخت فضاهاي جدید ترینمهماز  شکبیکه این موضوع 

بر عدم کارایی بهینۀ فضاهاي عالوهبه این مسئله  توجهیبیتعیین مکان نیاز دارد که  زمینۀو دقیق در 

بهینه سعی دارد تا با قانونمند کردن  یابیمکان. شودیمزیادي  يهابودجهشده موجب هدر رفتن ساخته

ریزان را در برنامهگیران و تصمیمو ارائۀ راهکارهاي منطقی،  گیريیمتصمو عوامل تأثیرگذار در  هاشاخص

از طرفی توسعه و پراکنش فضاهاي ورزشی  .یاري رساند هاتیفعالبراي انجام مناسب  يهامکانانتخاب 

به شهروندان، به مطالعات علمی و دقیق از بعد تحلیل  یرسانخدماتمراکز  ترینمهمعنوان یکی از به

 مکان یابی استخرهاي جدید
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، موجب هدر رفتن شدهساختهفضاهاي مدي اناکاربر عالوهبه این مسئله  توجهیبیفضایی نیاز دارد که 

 وريبهره. امروزه، در ایران بسیاري از اماکن ورزشی به همین دلیل از مسیر شودیمزیادي  يهابودجه

مکانی استخرهاي ورزشی -توزیع فضایی وتحلیلیهتجزاضر بنابراین هدف تحقیق ح ).14( اندشدهخارج 

  از سیستم اطالعات جغرافیایی است. استفادهمناسب استخرهاي جدید با  یابیمکانموجود شهر کرج و 

اماکن ورزشی نشان داد که از میان هفت معیار  یابیمکاندهی معیارهاي وزنتایج تحقیق حاصل از ن

به خطوط مترو، مجاورت با مراکز  ی، دسترسهابزرگراهبه  یدسترستحقیق،  ۀپیشیناز بررسی  آمدهدستبه

و فاصله  یمراکز فرهنگ، مجاورت با ینشانآتش، مجاورت با مراکز يسبز شهر يمجاورت با فضاها ،یدرمان

که از نتایج پیداست، معیارهاي دسترسی طورهمانترتیب اولویت شناسایی شدند. به، موجود ياز استخرها

. بنابراین انددادهرا به خود اختصاص  هاارزششامل دسترسی به بزرگراه و دسترسی به مترو باالترین 

است.  یدسترس یآسان ی،فضاهاي ورزش یابیمکاندر  یارهامع ینترمهمنتیجه گرفت که یکی از  توانیم

فاصله و زمان ممکن  ینترکوتاهبتوانند در  کنندهاستفاده يهاگروهساخته شود که  ییجا یدبا یمکان ورزش

 یشتر،ب یورزش هايیرساختزگفت هرچه امکانات و  توانیم یکل طوربه. داشته باشند یبه آن دسترس

در  مشارکت آنان یزانم یرد،قرار گ مردم یاردر اخت یدسترس ۀینزمدر  يهترب يو با استانداردها ترمناسب

و اولویت باالتر  یابیمکانمعیارهاي  گذاريارزش ۀزمیندر  آمدهدستبه ۀنتیج .بیشتر خواهد شد، ورزش

 و همکاران يمالنور)، 36)(1395( با تحقیقات سلیمی و همکارانواري، جبه معیار دسترسی و هم

و  ینیسلطان حس)، 37)(1394( و همکاران یمیابراه)، 9)(1395( و همکاران یمیعظ)، 17)(1395(

  .ستهمسو لحاظاز برخی ) 38)(2017و همکاران ( 1یالکین) و 23)(1393( همکاران

مربوط به  يهاالیه یحاصل از همپوشان یینها یخروج ۀنقشبا توجه به  یق،تحق یجدر ادامه نتا

به  ی، دسترسهابزرگراهبه  یدسترس ،ینشانآتشمجاورت با مراکز  ی،مجاورت با مراکز درمان یارهايمع

موجود و  ياستخرها زو فاصله ا يسبز شهر يمجاورت با فضاها ی،خطوط مترو، مجاورت با مراکز فرهنگ

 یمورد بررس یعموم يبا کاربر یدهاستخر سرپوش 27 یاناز م یار،مربوط به هر مع یلحاظ کردن وزن نسب

مناسب،  یتاستخر در وضع 9کامالً مناسب،  یتاستخر در وضع 2شهر کرج،  یمطالعات ةمحدوددر  یقتحق

کامالً  یتاز استخرها در وضع کدامیچهنامناسب و  یتاستخر در وضع 8متوسط،  یتاستخر در وضع 8

کامالً  یمکان-ییفضا یعاز توزشهر کرج  یورزش يدرصد از استخرها 7 یگرعبارت دبهنامناسب قرار ندارند. 

                                                           
1. Yalcin  
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نامناسب  یتدرصد در موقع 30متوسط و  یتدرصد در موقع 30مناسب،  یتدرصد در موقع 33مناسب، 

شهر کرج در سطح باالتر از متوسط قرار  ياز استخرها يتریشدرصد ب ینکهبا توجه به ا ینقرار دارند. بنابرا

. یک مکان ورزشی که استمناسب  یورزش ياستخرها یمکان-ییفضا یعتوز یتگفت وضع توانیمدارند، 

براي فعالیت جسمانی، تفریح یا ورزش ساخته شده، یک مکان اجتماعی حیاتی است که در هر جامعه به 

حداکثر استفاده از این امکانات و تجهیزات  منظوربه؛ کندیمجامعه کمک  آنسالمت و رفاه عمومی افراد 

که فراهم بودن  انددادهشار جامعه ضروري است. مطالعات متعددي نشان در دسترس بودن آن براي همۀ اق

جسمانی با حضور مداوم در  هايیتفعالمحیطی  هايکنندهیتهداو دسترسی آسان به اماکن ورزشی و 

مطالعات هیگز و همکاران نتایج حاضر، با  یقتحق نتایج ).22( جسمانی مرتبط است هايیتفعال

 یارهايبا توجه به مع یمورد بررس يهانظر که مکان یناز ا) 30() 2007و جونز و همکاران ( )39()2015(

و  يمطالعات نوروز یجاست با نتا یدر حال ین. استهمسو ،اندشده یابیمناسب ارز یتدر موقع یقتحق

 یرتأث تواندیم یجنتا ییناهمسو یل. دلستناهمسو )40() 1395( و همکاران ي، نظر)19()1392( همکاران

 باشد. یقتحق ةمحدودو  یتو تفاوت بارز موقع یارهامتفاوت مع

نشان داد که امکان پیشنهاد  10در نهایت نتایج تحقیق در جهت انتخاب مکان بهینه ورزشی در شکل  

با توجه به گزینی در شهر کرج وجود دارد. معیارهاي مکان براساساحداث استخر  منظوربهیازده مکان 

مناسب قرار  هايیتموقعمکانی، بیشتر استخرهاي موجود در سطح شهر در -برحسب توزیع فضایی اینکه

این موضوع  .کار رودبهبراي بهتر شدن وضعیت مناسب موجود نیز  تواندیمپیشنهادي  يهامکاندارند. این 

 یارينسبت به بس بایدیم ی،ساخت اماکن و فضاهاي ورزش یادز ۀینهزبا توجه به  چراکهاهمیت است،  حائز

تا امکان  یردصورت پذ یفضاها، دقت الزم و کاف گونهینا یحصح یابیمکان یژهوبه یرها،از عوامل و متغ

 .)9( دشوفراهم  یندهدر آ یاماکن و فضاهاي ورزش یشترب ۀو توسع ترعادالنه یع، توزترساده یدسترس

امکانات  یت،بهتر جمع یعتوز يبلندمدت برا یزيربرنامه ینوع ینسرزم یشطورکه گفته شد، آماهمان

 یشآما یکردرو نظر گرفتنبا در رو ازاینجامعه است.  یشرفاه و آسا یشمنظور افزامختلف به هايیتو فعال

راهبردي در حوزة ورزش، مستلزم فراهم  يهاحاضر، مدیریت و اجراي مطلوب برنامه یقدر تحق ینسرزم

 يبرداراین شرایط، ایجاد، توسعه و بهره ینترامکانات است. از جمله مهماز شرایط و  ايمجموعهآوردن 

مطلوب از اماکن و تأسیسات ورزشی و فراهم آوردن تسهیالت الزم براي دسترسی آسان افراد به این 

 یفدر شهر ط آنها ینیو مکان گز یعبراي توز یدبا اماکن ینا یتبا توجه به اهم روازاین ).18( فضاهاست

 یرهاياست متغ هشد سبب مسائل شهري یچیدگیدر نظر گرفته شود. پ یشیآسا یارهاياز مع یعیوس
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در هر  یارو ارزش هر مع یتبا توجه به اهم یدباشند که با یرگذارتأث هايکاربر ینیگزمکانمتعددي در 

 یمکان-ییفضا یعتوز یبررس ،نشان داده شد یقتحق ینآنچه در ادر مجموع  ).41( منطقه عمل شود

بنابراین . ید استجد يمناسب جهت احداث استخرها هايیتموقع یشنهادشهر کرج و پ یورزش ياستخرها

بر عالوه یدورزشی در ایجاد نشاط و کاستن از فشارهاي شهرنشینی با هاييکاربر ةویژبا توجه به نقش 

 توجه شود.نیز مناسب  يهامکاندر  آنهابه توزیع متناسب  ورزشی، ۀسران یشافزا برايتالش 
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Abstract  
The main objective of land management and planning is to distribute 
economic, social, demographic and hidden and capacious processes 
according to changes in time and needs. Determination the optimal 
location for sport places is an important task of urban planners and 
decision-makers, this study was conducted with the purpose of the 
spatial distribution of sports venues by using geographic information 
system and according to the data, obtain desired pattern for new sports 
venues. This study was descriptive- analytic and applied that by the 
field method was carried out in the study Karaj metropolis was 
conducted fieldwork area. Study includes indoor swimming pools 
available for public (27 cases). In analyzing the metrics, analysis of 
hierarchical location was valued. The geo reference of geographical 
data in the GIS software Formed, Using the overlay function layers 
based on the relative weight (derived from pairwise comparisons), 
research study area was divided into five levels, and the position of each 
of the indoor swimming pools over the whole surface was measured. At 
the end the areas that were in pretty good range introduced as places for 
construction of new sport facilities. The results showed that spatial 
distribution of Karaj pools is more favorable and appropriate. Finally 
based on results, introduced 11 locations for construction of new pools. 
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