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ای��ن تحقی��ق دارای دو ه��دف تحلی��ل موقعیت مکانی اماک��ن ورزشی موجود شه��ر کرمان و ارائ��ه الگوهای 
علم��ی و عملی ب��ه منظور یافتن بهتری��ن اراضی برای ساخت اماک��ن ورزشی براساس معیاره��ای حریم اماکن 
ورزش��ی موجود، تراک��م جمعیت، نزدیکی به مراکز اصل��ی شهر و دسترسی مطلوب و فاصل��ه مناسب از مراکز 
صنعتی، دارای آالیندگی و ناایمن را دنبال می کند. به منظور انجام عملیات تحلیل فضایی از سیستم اطالعات 
جغرافیایی )GIS(استف��اده ش��د که بر اساس آن داده های مکانی و توصیفی گ��ردآوری، پایگاه اطالعاتی تشکیل 
و وضعی��ت مکانی اماکن ورزشی موج��ود بر اساس هر معیار مشخص گردید. به منظ��ور اولویت بندی اراضی 
مح��دوده ب��ر اساس معیارهای مورد بررسی، پ��س از تشکیل پایگاه اطالعاتی برای هر معی��ار نقشه ای تهیه شد 
ک��ه در نهایت ب��ا جمع بندی نقشه ها، اراضی مح��دوده به 5 طیف با درجه مطلوبی��ت بسیار مناسب، مناسب، 
متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب برای ساخت انواع اماکن ورزشی تقسیم گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، 
70 درصد اماکن ورزشی موج�ود در مح�دوده شهر کرمان از لح�اظ مک�انی دارای وض�عیت مناس�ب و کامال 
مناس��ب و 30 درص��د دارای وضعیت متوسط ونامناس�ب هستند. پیشنهاد می شود که مدیران ورزشی با تکیه بر 
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نتای��ج این پژوه��ش عالوه بر اطالع از وضعیت اماکن ورزشی در محدوده، با ضریب اطمینان بیشتری نسبت به 
ساخت انواع اماکن اقدام نمایند.

واژگان کلیدی: اماکن ورزشی، مکان یابی بهینه، تحلیل سلسله مراتبی فازی و سیستم اطالعات جغرافیایی
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مقدمه
یک��ی از مهمتری��ن پیامدهای رشد شتابان شهرنشین��ی، از هم پاشیدگی نظام توزیع مراک��ز خدماتی در درون 
شهرهاس��ت ک��ه زمینه س��از نابرابری ه��ای گست��رده دسترسی شهرون��دان به خدم��ات شده اس��ت )همتی نژاد و 
همک��اران، 2006: 571-581(. ب��ا توجه به رشد شهرها و شهرگرایی طی سال ه��ای گذشته، تفکر برنامه ریزی 
ب���رای توزیع بهینه امکان��ات و خدمات شهری اهمیت بیشتری پیدا کرده اس�ت؛ ب��ه طوری که در صورت عدم 
توج��ه به مک�ان یابی ص�حیح و مناس��ب کاربری های خدمات عمومی، هرج و م��رج، ترافیك و آلودگی زیست 

محیطی و نظایر آن در شهر پدید خواه�د آمد )احمدی، 1387: 56(.
در ح���ال حاض�ر، یک�ی از مه�مت�رین مش�کالت موج�ود در ش�هرهای کش�ور، اس�تقرار نامناسب فضاهای 
ورزشی در میان سایر کاربری های شهری است؛ به طوری که بس�یاری از اف�راد جامع�ه ب�ه عل�ت ع�دم دسترسی 
ب��ه آنها نمی توانند از مکان های ورزشی به صورت مطل��وب استفاده کنند و حل آنها به برنامه ریزی و ساماندهی 

فضاهای ورزشی نیاز دارد )سلیمی و همکاران، 1395: 329-342(.
ع��دم توجه کافی ب��ه استانداردهای مکان یابی، طراحی و ساخت، پهنه بندی، کاربری زمین و تعیین معیارهای 
مناسب توپولوژی1 در هنگام ساخت اماکن و تاسیسات ورزشی باعث اتالف زمان و بودجه می شود. همچنین، 
تاثیرات مستقیمی بر عملکرد آینده این تاسیسات به ویژه تاثیر منفی بر کیفیت برنامه های ورزشی به جای خواهد 

گذاشت.
در ای��ن راستا توجه مسئوالن شهرداری ها، مش��اوران شهرسازی و مدیران سازمان های تربیت بدنی به ساخت 
و مناس��ب سازی فضاهای ورزشی براساس مدل های توسعه شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. توزیع مکانی 
کاربری ه��ای مختلف ش�هر باید به نحوی برنامه ریزی شده باشد ک��ه باعث ایجاد حداقل هزینه ب�رای اس�تفاده 
کنن�دگان شود. یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیط شهری، توسعه شاخص های دسترسی است 

و دسترسی مطلوب، یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی می شود.
ساخ��ت فضاه��ای جدید، ب�ه مطالع�ات علم�ی و دقیق تعیین مکان نیاز دارد ک�ه ب�ی ت�وجهی ب�ه این مس�ئله 

موجب ناکارآمدی فضاهای س�اخته ش�ده می شود. 
مکان یاب��ی، فرآیندی است ک�ه ب�ه ارزیابی محیط فیزیک�ی ت�أمین کنن�دة ش�رایط و پش�تیبانی از فعالیت های 
انسان��ی می پ��ردازد. مکان یاب��ی بهینه سع��ی دارد ب�ا ق�انونمن���د ک�ردن ش�اخص ه���ا و عوام���ل تأثیرگ�ذار در 
تصمیم گیری و یافتن راهکارهای منطقی، به تص�میم گیران و برنامه ریزان در انتخاب مک�ان ه�ای مناس�ب ب�رای 
انج���ام فعالیت ها یاری رس�اند. این عملیات ب�دون در نظرگ�رفت��ن رواب�ط مک�انی و ژئ�ومتری فض�ایی نت�ایج 

نامناس�بی ب�ه دنب�ال خواهد داشت )سلیمی وهمکاران، 1391: 157-180(.
محم��ودی و فنائی)2010( در مقاله ای با عن��وان »بازبینی فضاهای شهری به منظور افزایش قابلیت دسترسی 
ب��رای معلولی��ن در جه��ت دستیابی به هدف شه��ری برای همه« ک��ه در شهر تهران صورت گرفت ب��ه این نتیجه 
رسیدند که مناسب سازی فضاهای شهری برای استفاده همه افراد و اقلیت ها بسیار مهم است و موجب استفاده 
راح��ت و مستق��ل اف��راد از این فضاها می ش��ود و عدم توجه ب��ه آن مشکالتی را در استفاده اف��راد ایجاد می کند. 
تمام��ی اماک��ن عمومی و اجتماعی بویژه اماکن ورزشی و اوقات فراغت باید ب��رای تمامی افراد به ویژه معلوالن 

۱. عبارت است از نحوه چیدمان و اتصال عناصر شبکه به یکدیگر.
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مناسب س��ازی ش��ده و قابل دسترسی باشند، در حالی که اماک��ن و فضاهای ورزشی شهر تهران به نسبت زیادی 
برای استفاده افراد معلول مناسب نیستند و از دسترسی خوبی به ویژه برای افراد معلول برخوردار نمی باشند.

ایالنل��و )1395( ب��ه مکان یابی محل دفن بهداشت��ی زباله با استفاده از سیستم اطالع��ات جغرافیایی و روش 
تحلی��ل سلسل��ه مراتبی پراخت و نتایج آن چهار مکان را برای دفن بهداشتی زباله تعیین نمود. همچنین چانگ و 
همک��اران1 )2012( با استفاده از روش فازی به مکان یاب��ی دفن مناسب و بهداشتی زباله در بخش جنوبی شهر 
تگ��زاس ب��ا در نظرگیری الیه های ج��اده، آب های زیرزمینی، روستاه��ا، شهرها و چاه ه��ا پرداختند و مکان های 

مناسب را پیشنهاد و اولویت بندی کردند.
مکان یاب��ی بهین��ه سعی دارد ت��ا با قانونمند ک��ردن شاخص ها و عوام��ل تاثیرگذار در تصمیم گی��ری و ارائه راه 
کارهای منطقی، تصمیم گیران و برنامه ریزان را در انتخاب مکان های مناسب برای انجام فعالیت ها یاری رساند. 
روش ه���ای مک�ان یابی توس�عة ش�ه��ری ب�ا توج�ه ب�ه موقعیت مکانی یا جغرافیای��ی و وسعت و اندازة توسعه و 
نوع ک��اربری ه��ای پیش��نهادی از هم��دیگرمتمایزن��د. چنانچ�ه مکان یابی کاربری به حساب آید، باید مکان 
 برخ���ی پیشنهادهای تغییر کاربری ها در 

ً
بهین��ه آن همراه با شرایط و وضعی��ت ک�اربری ه�ای همج�وار واحیان�ا

جهت هماهنگی وهمخوانی با کاربری مکان یابی شده شناسایی گ�ردد.
ب��ا توج��ه به موارد یاد شده و لزوم توج��ه به آن در مکان یابی اماکن و فضاهای ورزش��ی، تحقیقات متعددی به 
بررس��ی وضعی��ت مکانی اماکن و فضاهای ورزشی در سطح یک شهر یا منطقه پرداخته اند که در ادامه به برخی 

از آنها اشاره خواهد شد.
تاج��ی فاین��دری و همکاران )1390( در تحقیق��ی به بررسی اماکن ورزشی شهر رشت ب��ا استفاده از سیستم 
اطالع��ات جغرافیای��ی )GIS( پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که از 148 مکان ورزشی 26 مورد یک، دو 
یا سه حریم )رودخانه، لوله های گاز و خطوط انتقال نیرو( را رعایت نکرده و 122 مکان هر سه حریم را رعایت 
کرده اند. از نظر شعاع کاربری، تعداد کمی از اماکن استاندارد های مورد نظر را رعایت نموده اند و از جنبه تراکم 

جمعیتی، توزیع اماکن ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط نامناسب بوده اند.
نتای��ج به دس�ت آم�ده از تحقیق نش�ان می دهد از نرم اف��زار2GIS برای شناسایی پیست اسکی استفاده شده و 
امکان سنج��ی استق��رار این پیست ها در کوه های راک�ی ثابت شده اس��ت )سیلبرمن و رس3، 2010: 49-36(. 
همچنی��ن نتایج تحقی��ق انجام شده نشان می ده��د از نرم افزارGIS ب��رای انتخاب مسیره��ای دوچرخه س�واری 
اس�تفاده ش�ده و مک�ان یابی س�اده ت�رین مس�یر از دانش�گاه کوئیزلن�د جنوبی به منطقة تجاری در توومب�ال4 ب�ا 

توج�ه ب�ه ق�وانین و مقررات انرژی را در پی داشته است )هانتلی و همکاران5 : 50-43(.
در مجموع م�ی ت�وان گفت ک��ه ارزیابی ه��رپدیده ای مس��تلزم وج��ود معیارهایی است تا بتوان به کمك آن 
پدیده مورد مطالع�ه را در وضع موج�ود بررس�ی ک�رد و آن را ب�ا ش�رایط مطل�وب مقایسه نمود. در این بین، توجه 
ب��ه کاربری ورزش�ی ب�ه دلیل اهمیت خ��اص آن از این قاع�ده مس�تثنی نیس�ت و ب�ه منظ�ور ارزیابی این کاربری 

الزم است معیارهایی تدوین شود و ب�ر مبنای آن ارزیابی صورت گیرد )جاللی فراهانی، 1393: 32(.

1. Chang et al
2. 1Geographic Informational System
3. Silberman and Rees
4. Toowoombal
5. Huntley et al
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شه��ر کرمان ب��ه دالیلی چ���ون: مه�اجرت ه���ای روس�تای��ی و شهری و افزای��ش رشد طبیع��ی شهر، شاهد 
رش��د ب�ی��ش از ح�د جمعیت و در نتیج���ه رش�د ب�دون برنام�ه ری��زی فیزیک�ی در بعضی مناط��ق اس�ت. ل�ذا 
مک�ان ه���ای مناس�ب از نظ�ر توزی��ع فض�ای بهین���ه ومک�ان گزین�ی عادالن�ه ب���رای ک�اربری ه�ای خ�دمات 
عم�وم��ی بخصوص ک�اربری ورزش�ی ودسترس�ی سریع، به موقع و راحت به آنها در نظ�ر گرفت�ه نش�ده اس�ت. 
در ای��ن تحقیق ع��الوه برمک�ان یابی بهین�ة ام�اک��ن ورزش�ی، اق�دام ب�ه مدل س��ازی و تحلیل فضایی نقشه های 

اماکن ورزشی موج�ود شده است.

روش شناسی پژوهش
ای��ن پژوه��ش، با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، از نوع تحقیق��ات کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی 
اس��ت. در این تحقیق سعی شده تا تمامی معیارها بر اس��اس ویژگی های خود در دستیابی به مکان های مناسب 
احداث اماکن ورزشی در محدوده شهر کرمان مطالعه و بررسی شوند. اطالعات با استفاده از دو روش اطالعات 
مکان��ی و اطالعات غیرمکانی و توصیفی گردآوری شده است. اطالعات مکانی با حضور محقق در مکان های 

مورد مطالعه با استفاده از دستگاه GPS ثبت گردید.
اطالع��ات غیر مکانی ب��ا مراجعه به »مرکز اطالعات و آم��ار شهرداری« از میان م��دارک موجود در این مرکز 
گ��ردآوری ش��د. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طری��ق دستگاه GPS و نقشه های کاربری 
اراض��ی شهر کرمان از ابزارGIS 10 استفاده شده است.برای این امر با جمع آوری اطالعات مکانی از نقشه ها و 

تجزیه و تحلیل آنها ب�ا اس�تفاده از م�دلFAHPجهت بررسی کاربری های مناس��ب ورزش��ی اق��دام ش��د. 
در این روش ابتدا مقایسات زوجی انجام می شود و جدول های مقایسه ای بر اساس درخت سلسله مراتب از 
پایی��ن به باال تهیه می شوند. هنگام مقایسه دو به دو، معادل اهمیت دو به دو به طریق رتبه ای مشخص می گردد. 
سپ��س مقدار ع��ددی متناظر با آن در جدول مقایس��ه آورده می شود و به استخراج اولویت ه��ا از جدول مقایسه 
زوج��ی ب��ا استفاده از نرمال س��ازی و میانگین م��وزون اقدام می گردد. ب��ه منظور درک بهت��ر روش تحقیق، مدل 

مفهومی مراحل اجرای پژوهش در نمودار زیر آورده شده است.
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یافته های پژوهش
پس از جم�ع آوری داده ها، ابتدا از روش ساعتی ب�رای بررس�ی ناس�ازگاری در قضاوت ها و محاس�بة ض�ریبی 
ب���ه ن�ام ض�ریب سازگاری استفاده ش��ده است که از تقسیم شاخص ناسازگاری ب��ه شاخص تص��ادفی ب��ودن 
حاص����ل م��ی ش��ود. در جدول به دست آم��ده مقدار ع�ددی وزن ه�ا بین 1 الی 9 و وزن هرمعیار یا زیرمعیار 
نسب��ت ب���ه خ�ودش 1 خواهد ب��ود. ب�رای وزندهی به معیاره��ا نیز همین مراحل تکرار خواه��د شد و در نهایت 

جدول 1 حاصل مقایسه زوجی 9 معیار به دست آمده است.

جدول ۱: مقایسه دو به دویی معیارها

-

در مرحل���ة بع�د ب�ا داده ه�ای مکانی تلفیق و در نهایت نت�ایج ب�ه ص�ورت نقش�ه ه�ای موض��وعی خ��اص 
نم��ای��ش داده ش����د. م����دل پیشنه��ادی کارشناس��ان و متخصصان در این زمین��ه، اس�تف��اده از روش سلسله 
مراتب��ی ف��ازی بود. در پایان ب�ا تلفیق آن ب�ا سیستم اطالعات جغرافیایی، م�دل روی س�طح ش�هر کرمان پیاده و 

مکان هایی برای استقرار اماکن ورزشی پیش�نهاد شده است.
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نقشه ۱: موقعیت مکانی اماکن ورزشی شهر کرمان

به منظور مدلسازی FAHP اماکن ورزشی شهر کرمان از 9 الیه اطالعاتی شامل تراکم جمعیت، خیابان های 
اصل��ی، مراکز اداری، درمانی و آموزشی، مراکز صنعتی، خط��وط انتقال برق فشار قوی، جایگاه های سوخت و 
پست ه��ای برق ب�ا توج���ه ب�ه نظر اساتید دانشگاهی و پژوهشگران استفاده ش��د. سپس، این معیارها با استفاده 
از روشAHP وزنده��ی و ب��ا استف��اده از عملگرهای همپوشان��ی GAMMA و PRODUCT اق��دام به ارزیابی 

مکان های مناسب و بهینه گردید.
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PRODUCT نقشه 2: تلفیق الیه های فازی وزن دار با استفاده از عملگر

ه��ر ی��ک از معیارها دارای حریم و ضوابطی است که رعایت آنه��ا ضرورت دارد. به منظور تعیین این حریم ها 
و ضوابط از کت�اب ه�ای موج�ود در م�ورد کاربری اراضی، پایان نامه های انجام شده قبلی و دیدگاه های اساتید 

استفاده شده است.
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GAMMA نقشه ۳: تلفیق الیه های فازی وزن دار با استفاده از عملگر

بع��د از تهیة الیه ها براساس ضوابطGIS، این الیه ه�ا ب��ه RASTER تب�دیل ش�دند- ن�وعی نقش�ة رق�ومی 
ب���ا نم�ایش پیکسلی که اطالعات هر پیکس�ل ب�ه ص�ورت ک�دهای��ی، در س��طرها و س��تون ه��ای بان��ك 
اطالع��ات��ی نقش����ه نش����ان داده می شود. برای ب��ه دس��ت آوردن وزن نه�ایی، ه�ر الیه ب��ا استفاده از روش 
RECLASSIFY ب��ه الی��ه وزن دارتب��دی��ل ش����د. در نهای��ت، همپوشانی الیه ه���ای وزن دار ب��ا استفاده از 
weighted overlay نرم افزار  Arc GISانجام گرفت. حاصل این کار، نقشة نهایی مکان ه�ای مطلوب جهت 
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کاربری ه��ای مورد نظربود. نقش��ة حاصل از همپوشانی الیه ها، مکان ه�ای مناس�ب جهت کاربری ورزشی را 
مشخص ساخت.

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق، ارائه مدلی ب�رای مک�ان یابی بهین�ة ام�اکن ورزش��ی در ش��هر کرمان ب��وده اس��ت. نتایج 
پژوه��ش در م��ورد مدل سازی بهین��ه اماکن ورزشی شهر کرمان ب��ا بررسی مکانی و تحلی��ل نقشه ها در راستای 
ایج��اد مح�یط ش�هری ب�ا امکانات مناسب ورزش��ی، بدون صرف وقت زیاد و هزینة گزاف است. به ویژه آن که 
ای��ن اهداف در نهادهایی چ�ون وزارت ورزش و جوان��ان، فدراس��یون ه��ای ورزش��ی و س��ایر دستگاه ه�ای 
اجرای��ی دارای ام�اک��ن ورزش���ی نقش�ی بس�یار تعیین کنن��ده ایفا می کند. یکی از الزام��ات اولیة تأسیس اماکن 

ورزشی با بهره وری زیاد، انتخاب مکان بهین�ه ب�رای ساخت آنهاست.
وض�ع موجود فضاهای ورزش�ی، نح�وة توزیع فض�اهای ورزش�ی و مدل بهین�ة فض��اهای ورزش��ی ش��هر 
کرمان قطعا از مهمترین وظایف مدیران ورزشی این شهر است. در این پ�ژوهش، ب�ا اس��تفاده از توانمندی های 
GIS ب��ه بررسی این وض��وع پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می ده��د درمکان یابی بهینه به منظور تسهیالت 
خاص، سیستم اطالع�ات جغرافیایی و مدل FAHP پتانسیل زیادی به منظور کاهش هزین�ه و زم�ان و باال ب�ردن 
دق���ت در تص�میم گیری ه�ای فض�ایی داراس�ت و چارچوب مناسبی را برای حل مسائل فضایی در شهرس�ازی 

فراهم می آورد.
 FAHPداده ه��ا و بررسی ه��ا نشان می دهد با توج���ه ب�ه وض�عیت اجتم�اعی و کالب���دی ش�هر کرمان، روش
مناس�ب ت�رین راه ب�رای برنامه ریزی و مکان یابی است تا توسعه ای مت�وازن، همگ�ون و هماهنگ در سطح شهر 
کرم��ان به وجود آی��د و این اخ�تالف فض�ایی و کالب�دی از ب�ین ب�رود. همچنی��ن، ع�الوه ب�ر ص�رفه ج�ویی در 
وق��ت و زم��ان شهروندان، در آموزش و تربیت آنها با هدف تحق��ق چشم انداز و اهداف کالن ادارات کل ورزش 
و جوان��ان کم��ك مؤثری باشد. بررسی ها و داده های آماری نشان می دهد احداث و ایج�اد مراک�زورزش�ی ط�ی 
س�ن��وات گذش�ت��ه ب�ر اس�اس شاخص ها و معیاره��ای علم�ی نب�وده و اح�داث این مراک���ز مطابق دیدگاه ها و 

سالیق شخصی صورت گرفته است.
نتای��ج ب��ه دست آم�ده، بیانگ��ر آن اس�ت ک�ه الگ���وی توزیع فضاه��ای ورزش�ی متناس�ب ب���ا توسعه ش�هر 
 دسترس��ی ب��ه ام��اکن 

ً
نیس�ت و توزیع فض��ای ورزش��ی از الگ��وی منطق��ی پیروی نم��ی کن��د و عموم��ا

ورزش��ی ب��ا محدودیت های فضایی و زم�انی بس�یاری رو به روست. در نتیجه، برخی فضاهای ورزشی منطقه 
با تراکم بس�یار ب�االی اس�تفاده کنن�دگان مواجه اند و برخ�ی دیگ�ر، ب�ه عل�ت برنامه ریزی غلط و نامناسب، در 

بیشتراوقات مورد اس�تفادة مناسب قرار نمی گیرند.
همچنی��ن، دسترسی به برخی فضاهای ورزشی برای مناطق حاشیة ش�هرهزین�ه ه�ای م�الی و زم�انی اضافی 
درب��ردارد. ل��ذا جهت صرفه جوی��ی در وق�ت و هزین���ه، برنام�ه ریزی ص�حی��ح و هم�ه جانب���ه در مک�ان یابی 

فضاهای ورزشی شهری ضروری به نظر می رسد.
نتای��ج نه�ای��ی ب�ه دس�ت آم��ده از تحقیق نشان می دهد ک��ه 70 درصد اماکن ورزش��ی موج�ود در مح�دوده 
شه��ر کرمان از لح�اظ مک�ان��ی دارای وض�عیت مناس�ب و کامال مناس��ب و 30 درصد دارای وضعیت متوسط 
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ونامناس���ب  هستند ک��ه با مشاهدة میدانی ام�اکن و مقایسة نتایج به دست آم��ده با شرایط منطقه مشخص ش�د 
 با شرایط واقعی تطابق دارد و این مسئله را می ت�وان گ�واهی ب�ر ع�دم استفاده مدیران از 

ً
ک��ه نتایج حاصل کام��ال

روش های نوین و رایانه ای در مکان یابی و ساخت اماکن ورزشی دانست.
پیشنهاد می شود که مدیران ورزشی با تکیه بر نتایج این پژوهش عالوه بر اطالع از وضعیت اماکن ورزشی در 

محدوده، با ضریب اطمینان بیشتری نسبت به ساخت انواع اماکن اقدام نمایند.
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