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تاریخ دریافت مقاله1397/1/15 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/2/15:
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  5طیف با درجه مطلوبی��ت بسیار مناسب ،مناسب،
متوسط ،نامناسب و بسیار نامناسب برای ساخت انواع اماکن ورزشی تقسیم گردید .بر اساس نتایج این تحقیق،
 70درصد اماكن ورزشی موجـود در محـدوده شهر کرمان از لحـاظ مكـانی دارای وضـعیت مناسـب و کامال
مناس��ب و  30درص��د دارای وضعیت متوسط ونامناسـب هستند .پیشنهاد می شود که مدیران ورزشی با تکیه بر
 .1دکترای مدیریت ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)

E-mail: mahtab.pirayesh@gmail.com

 .2دانشیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
 .3استادیار ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
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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 كلیدی :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 .)581-571 :2006 ،ب��ا توجه به رشد شهرها و شهرگرایی طی سال ه��ای گذشته ،تفكر برنامه ریزی
بـ �رای توزیع بهینه امكان��ات و خدمات شهری اهمیت بیشتری پیدا كرده اسـت؛ ب��ه طوری كه در صورت عدم
توج��ه به مكـان یابی صـحیح و مناس��ب كاربری های خدمات عمومی ،هرج و م��رج ،ترافیك و آلودگی زیست
محیطی و نظایر آن در شهر پدید خواهـد آمد (احمدی.)56 :1387 ،
در حـ��ال حاضـر ،یكـی از مهـمتـرین مشـكالت موجـود در شـهرهای كشـور ،اسـتقرار نامناسب فضاهای
ورزشی در میان سایر كاربری های شهری است؛ به طوری كه بسـیاری از افـراد جامعـه بـه علـت عـدم دسترسی
ب��ه آنها نمی توانند از مكان های ورزشی به صورت مطل��وب استفاده كنند و حل آنها به برنامه ریزی و ساماندهی
فضاهای ورزشی نیاز دارد (سلیمی و همکاران.)329-342 :1395 ،
ع��دم توجه کافی ب��ه استانداردهای مکان یابی ،طراحی و ساخت ،پهنه بندی ،کاربری زمین و تعیین معیارهای
مناسب توپولوژی 1در 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 سازمانهای 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 شـهر باید به نحوی برنامه ریزی شده باشد ك��ه باعث ایجاد حداقل هزینه بـرای اسـتفاده
كننـدگان 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 ،بـه مطالعـات علمـی و دقیق تعیین مكان نیاز دارد كـه بـی تـوجهی بـه این مسـئله
موجب ناكارآمدی فضاهای سـاخته شـده می شود.
مكان یاب��ی ،فرآیندی است كـه بـه ارزیابی محیط فیزیكـی تـأمین كننـدة شـرایط و پشـتیبانی از فعالیت های
انسان��ی می پ��ردازد .مكان یاب��ی بهینه سع��ی دارد بـا قـانونمنـ��د كـردن شـاخص هـ��ا و عوامـ��ل تأثیرگـذار در
تصمیم گیری و یافتن راهكارهای منطقی ،به تصـمیم گیران و برنامه ریزان در انتخاب مكـان هـای مناسـب بـرای
انجـ��ام فعالیت ها یاری رسـاند .این عملیات بـدون در نظرگـرفت��ن روابـط مكـانی و ژئـومتری فضـایی نتـایج
نامناسـبی بـه دنبـال خواهد داشت (سلیمی وهمكاران.)157-180 :1391 ،
محم��ودی و فنائی( )2010در 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
 .1عبارت 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 ( )1395ب��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��اران )2012( 1با 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 ،آبهای 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 مکانهای مناسب برای انجام فعالیت ها یاری رساند.
روشهـ��ای مكـان یابی توسـعة شـه��ری بـا توجـه بـه موقعیت مكانی یا جغرافیای��ی و وسعت و اندازة توسعه و
نوع كــاربری هــای پیشــنهادی از همــدیگرمتمایزنــد .چنانچـه مكان یابی كاربری به حساب آید ،باید مكان
ً
بهین��ه آن همراه با شرایط و وضعی��ت كـاربری هـای همجـوار واحیانـا برخـ��ی پیشنهادهای تغییر كاربری ها در
جهت هماهنگی وهمخوانی با كاربری مكان یابی شده شناسایی گـردد.
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 ( )1390در تحقیق��ی به بررسی اماکن ورزشی شهر رشت ب��ا استفاده از سیستم
اطالع��ات جغرافیای��ی ( )GISپرداختند .نتایج تحقیق نشان می دهد که از  148مکان ورزشی  26مورد یک ،دو
یا سه حریم (رودخانه ،لولههای گاز و خطوط انتقال نیرو) را رعایت نکرده و  122مکان 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 دسـت آمـده از تحقیق نشـان می دهد از نرم اف �زار 2GISبرای شناسایی پیست اسكی استفاده شده و
امكان سنج��ی استق �رار این پیست ها در كوه های راكـی ثابت شده اس��ت (سیلبرمن و رس.)49-36 :2010 ،3
همچنی��ن نتایج تحقی��ق انجام شده نشان می ده��د از نرم افزار GISب �رای انتخاب مسیره��ای دوچرخه سـواری
اسـتفاده شـده و مكـان یابی سـاده تـرین مسـیر از دانشـگاه كوئیزلنـد جنوبی به منطقة تجاری در توومبـال 4بـا
توجـه بـه قـوانین و مقررات انرژی را در پی داشته است (هانتلی و همکاران.)50-43 : 5
در مجموع مـی تـوان گفت كــه ارزیابی هــرپدیده ای مســتلزم وجــود معیارهایی است تا بتوان به كمك آن
پدیده مورد مطالعـه را در وضع موجـود بررسـی كـرد و آن را بـا شـرایط مطلـوب مقایسه نمود .در این بین ،توجه
ب��ه كاربری ورزشـی بـه دلیل اهمیت خ��اص آن از این قاعـده مسـتثنی نیسـت و بـه منظـور ارزیابی این كاربری
الزم است معیارهایی تدوین شود و بـر مبنای آن ارزیابی صورت گیرد (جاللی فراهانی.)32 :1393 ،
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 چـ��ون :مهـاجرت هـ��ای روسـتای��ی و شهری و افزای��ش رشد طبیع��ی شهر ،شاهد
رش��د بـی��ش از حـد جمعیت و در نتیجـ��ه رشـد بـدون برنامـه ری��زی فیزیكـی در بعضی مناط��ق اسـت .لـذا
مكـان هـ��ای مناسـب از نظـر توزی��ع فضـای بهینـ��ه ومكـان گزینـی عادالنـه بـ �رای كـاربری هـای خـدمات
عمـوم��ی بخصوص كـاربری ورزشـی ودسترسـی سریع ،به موقع و راحت به آنها در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
در ای��ن تحقیق ع�لاوه برمكـان یابی بهینـة امـاك��ن ورزشـی ،اقـدام بـه مدل س��ازی و تحلیل فضایی نقشه های
اماكن ورزشی موجـود 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 ویژگیهای 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 مکانهای
مورد مطالعه با استفاده از دستگاه  GPSثبت 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 دادههای جمع آوری شده از طری��ق دستگاه  GPSو نقشه های کاربری
اراض��ی شهر کرمان از ابزار GIS 10استفاده شده است.برای این امر با جمع آوری اطالعات مكانی از نقشه ها و
تجزیه و تحلیل آنها بـا اسـتفاده از مـدلFAHPجهت بررسی کاربری های مناســب ورزشــی اقــدام شــد.
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 جمـع آوری داده ها ،ابتدا از روش ساعتی بـرای بررسـی ناسـازگاری در قضاوت ها و محاسـبة ضـریبی
بـ��ه نـام ضـریب سازگاری استفاده ش��ده است که از تقسیم شاخص ناسازگاری ب��ه شاخص تصــادفی بــودن
حاصــ��ل مــی شــود .در جدول به دست آم��ده مقدار عـددی وزن هـا بین  1الی  9و وزن هرمعیار یا زیرمعیار
نسب��ت بـ��ه خـودش  1خواهد ب��ود .بـرای وزندهی به معیاره��ا نیز همین مراحل تكرار خواه��د شد و در نهایت
جدول  1حاصل مقایسه زوجی  9معیار به دست آمده است.
جدول  :1مقایسه دو به دویی معیارها
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در مرحلـ��ة بعـد بـا داده هـای مكانی تلفیق و در نهایت نتـایج بـه صـورت نقشـه هـای موضــوعی خــاص
نمــای��ش داده شــ��د .مــ��دل پیشنه��ادی كارشناس��ان و متخصصان در این زمین��ه ،اسـتف��اده از روش سلسله
مراتب��ی ف��ازی بود .در پایان بـا تلفیق آن بـا سیستم اطالعات جغرافیایی ،مـدل روی سـطح شـهر کرمان پیاده و
مكان هایی برای استقرار اماكن ورزشی پیشـنهاد شده است.
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نقشه  :1موقعیت مکانی اماکن ورزشی شهر کرمان

به منظور مدلسازی  FAHPاماکن ورزشی شهر کرمان از  9الیه اطالعاتی شامل تراکم جمعیت ،خیابانهای
اصل��ی ،مراکز اداری ،درمانی و آموزشی ،مراکز صنعتی ،خط��وط انتقال برق فشار قوی ،جایگاه های سوخت و
پست ه��ای برق بـا توجـ��ه بـه نظر اساتید دانشگاهی و پژوهشگران استفاده ش��د .سپس ،این معیارها با استفاده
از روش AHPوزنده��ی و ب��ا استف��اده از عملگرهای همپوشان��ی  GAMMAو  PRODUCTاق��دام به ارزیابی
مكان های مناسب و بهینه گردید.
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نقشه  :2تلفیق الیههای فازی وزن دار با استفاده از عملگر PRODUCT

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 كتـاب هـای موجـود در مـورد كاربری اراضی ،پایان نامه های انجام شده قبلی و دیدگاه های اساتید
استفاده شده است.
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نقشه  :3تلفیق الیههای فازی وزن دار با استفاده از عملگر GAMMA

بع��د از تهیة الیه ها براساس ضوابط ،GISاین الیه هـا ب��ه  RASTERتبـدیل شـدند -نـوعی نقشـة رقـومی
بـ��ا نمـایش پیكسلی كه اطالعات هر پیكسـل بـه صـورت كـدهای��ی ،در ســطرها و ســتون هــای بانــك
اطالعــات��ی نقشــ��ه نشــ��ان داده می شود .برای ب��ه دس��ت آوردن وزن نهـایی ،هـر الیه ب��ا استفاده از روش
 RECLASSIFYب��ه الی��ه وزن دارتبــدی��ل شــ��د .در نهای��ت ،همپوشانی الیه هـ��ای وزن دار ب��ا استفاده از
 weighted overlayنرم افزار Arc GISانجام گرفت .حاصل این كار ،نقشة نهایی مكان هـای مطلوب جهت
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كاربری ه��ای مورد نظربود .نقش��ة حاصل از همپوشانی الیه ها ،مكان هـای مناسـب جهت كاربری ورزشی را
مشخص ساخت.

بحث و نتیجه گیری

هدف از تحقیق ،ارائه مدلی بـرای مكـان یابی بهینـة امـاكن ورزشــی در شــهر کرمان بــوده اســت .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 محـیط شـهری بـا امكانات مناسب ورزش��ی ،بدون صرف وقت زیاد و هزینة گزاف است .به ویژه آن كه
ای��ن اهداف در نهادهایی چـون وزارت ورزش و جوانــان ،فدراســیون هــای ورزشــی و ســایر دستگاه هـای
اجرای��ی دارای امـاك��ن ورزشـ��ی نقشـی بسـیار تعیین كنن��ده ایفا می كند .یكی از الزام��ات اولیة تأسیس اماكن
ورزشی با بهره وری زیاد ،انتخاب مكان بهینـه بـرای ساخت آنهاست.
وضـع موجود فضاهای ورزشـی ،نحـوة توزیع فضـاهای ورزشـی و مدل بهینـة فضــاهای ورزشــی شــهر
کرمان قطعا از مهمترین وظایف مدیران ورزشی این شهر است .در این پـژوهش ،بـا اســتفاده از توانمندی های
 GISب��ه بررسی این وض��وع پرداخته ایم .نتایج این تحقیق نشان می ده��د درمكان یابی بهینه به منظور تسهیالت
خاص ،سیستم اطالعـات جغرافیایی و مدل  FAHPپتانسیل زیادی به منظور كاهش هزینـه و زمـان و باال بـردن
دقـ��ت در تصـمیم گیری هـای فضـایی داراسـت و چارچوب مناسبی را برای حل مسائل فضایی در شهرسـازی
فراهم می آورد.
داده ه��ا و بررسی ه��ا نشان می دهد با توجـ��ه بـه وضـعیت اجتمـاعی و كالبـ��دی شـهر کرمان ،روشFAHP
مناسـب تـرین راه بـرای برنامه ریزی و مكان یابی است تا توسعه ای متـوازن ،همگـون و هماهنگ در سطح شهر
کرم��ان به وجود آی��د و این اخـتالف فضـایی و كالبـدی از بـین بـرود .همچنی��ن ،عـالوه بـر صـرفه جـویی در
وق��ت و زم��ان شهروندان ،در آموزش و تربیت آنها با هدف تحق��ق چشم انداز و اهداف كالن ادارات کل ورزش
و جوان��ان كم��ك مؤثری باشد .بررسی ها و داده های آماری نشان می دهد احداث و ایجـاد مراكـزورزشـی طـی
سـن��وات گذشـت��ه بـر اسـاس شاخص ها و معیاره��ای علمـی نبـوده و احـداث این مراكـ��ز مطابق دیدگاه ها و
سالیق شخصی صورت گرفته است.
نتای��ج ب��ه دست آمـده ،بیانگ��ر آن اسـت كـه الگـ��وی توزیع فضاه��ای ورزشـی متناسـب بـ��ا توسعه شـهر
ً
نیسـت و توزیع فضــای ورزشــی از الگــوی منطقــی پیروی نمــی كنــد و عمومــا دسترســی بــه امــاكن
ورزشــی بــا محدودیت های فضایی و زمـانی بسـیاری رو به روست .در نتیجه ،برخی فضاهای ورزشی منطقه
با تراكم بسـیار بـاالی اسـتفاده كننـدگان مواجه اند و برخـی دیگـر ،بـه علـت برنامه ریزی غلط و نامناسب ،در
بیشتراوقات مورد اسـتفادة مناسب قرار نمی گیرند.
همچنی��ن ،دسترسی به برخی فضاهای ورزشی برای مناطق حاشیة شـهرهزینـه هـای مـالی و زمـانی اضافی
درب��ردارد .ل��ذا جهت صرفه جوی��ی در وقـت و هزینـ��ه ،برنامـه ریزی صـحی��ح و همـه جانبـ��ه در مكـان یابی
فضاهای ورزشی شهری ضروری به نظر می رسد.
نتای��ج نهـای��ی بـه دسـت آم��ده از تحقیق نشان می دهد ک��ه  70درصد اماكن ورزش��ی موجـود در محـدوده
شه��ر کرمان از لحـاظ مكـان��ی دارای وضـعیت مناسـب و کامال مناس��ب و  30درصد دارای وضعیت متوسط

133

 ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب نامرک رهش یشزرو نکاما ییاضف لیلحت و یزاس لدملدمم

ونامناسـ��ب هستند ک��ه با مشاهدة میدانی امـاكن و مقایسة نتایج به دست آم��ده با شرایط منطقه مشخص شـد
ً
ك��ه نتایج حاصل كام�لا با شرایط واقعی تطابق دارد و این مسئله را می تـوان گـواهی بـر عـدم استفاده مدیران از
روش های نوین و رایانه ای در مكان یابی و ساخت اماكن 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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