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 تحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

)GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP ((مطالعه موردي : شهر گرگان) 

 3 مهدي خداداد،  2حسین موسی زاده،  1مرزنکالتهمحمدمهدي اسالمی 
 

 چکیده
) و منطق AHPیابی فضاهاي ورزشی از طریق تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی (پژوهش حاضر با هدف مکان 

باشد. در محدوده شهر گرگان می GISدر سیستم اطالعات جغرافیایی  )Index Overlay(ها گذاري الیهارزش
تحلیلی است. جامعۀ آماري تحقیق شامل تمام مراکز ورزشی شهر میاندوآب  -نوع توصیفیروش پژوهش حاضر از 

گیري انجام شد. به منظور یابی صحیح واصولی مراکز ورزشی از آن نمونهباشد که با تشخیص ضرورت مکانمی
فاصله از راه و  یابی فضاهاي ورزشی جدید از پنج شاخص شعاع عملکردي، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی،مکان

هاي ها و شاخصفاصله از فضاهاي ورزشی موجود در این زمینه استفاده شده است. پس از مشخص شدن وزن الیه
 GISها در نرم افزار و همپوشانی الیه AHPهاي مختلف اطالعاتی با استفاده از بندي الیهمختلف، اولویت

گردید. نتایج نشان داد که پنج مکان جهت ایجاد هاي مناسب به منظور احداث فضاهاي جدید مشخص مکان
فضاهاي ورزشی جدید در شهر گرگان پیشنهاد شده است که دو مکان در شرق و جنوب شرق، دو مکان در غرب و 

 اند.جنوب غرب و یک مکان نیز در شمال شهر گرگان واقع شده
 

 .، شهر گرگانGIS ،AHPیابی، فضاهاي ورزشی، مکانواژگان کلیدي: 
 

 

 eslami1559@yahoo.com؛ پست الکترونیکی :  *****(نویسنده مسئول): تلفن :  آزاد اسالمی، واحد ساريدانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، دانشگاه .  1
 ریزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان جغرافیا و برنامهدانشجوي کارشناسی ارشد  . 2
 ریزي روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه . 3

 98یز و زمستان پای/  سی امشماره  /پانزدهم سال                                                نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش



   98پاییز و زمستان  /سی ام شماره  /پانزدهم نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال پژوهش 

 مقدمه  -1
اي صورت پذیرفته که متناسب با آن، توان تجهیز فضاهاي رشد شتابان شهرنشینی در سه دهه گذشته به گونه

ترین اثر شتاب ها نبوده و عمال مشاغل مولد مورد نیاز ایجاد نشده است بنابراین عمدهشهري و توسعه زیرساخت
خدمات و نارسایی سیستم خدماتی است که بدون استثناء ریزي نظام توزیع شهرنشینی و رشد سریع شهرها در هم
). انقالب صنعتی، رشد شتابان شهرها را باعث شد، 1، 1376شود (پرهیزگار، در تمامی شهرهاي ایران مشاهده می

رسید  1984درصد در سال  6/41میالدي به  1800درصد در حدود سال  3بطوریکه جمعیت شهرنشین در جهان از 
این اضافه  ).Usaid,2001,3( هاي آینده به جمعیت شهرها همچنان اضافه شوده براي سالبینی شدو پیش

جمعیت به نحوي بوده که بسیاري از مراکز شهري نتوانستند خود را با هجوم ناگهانی مهاجران تطبیق دهند و در 
ل حاد بهداشتی، آموزشی، نتیجه شهرها به طور ناموزون شروع به توسعه نمودند، فضاهاي باز ناپدید شدند، مسائ

مسکن و اشتغال در شهرهاي پرجمعیت به وجود آمد و تعادل در روابط اجتماعی و انسانی بین ساکنین شهرها به 
هم خورد. و شهرها با کمبود شدید خدمات آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، گذران اوقات فراغت، حفاظتی 

). همچنین این رشد شتابان و ناموزون شهرها، باعث توزیع 96:1380امنیتی و ... روبرو شدند (کاظمی محمدي، 
ها در سطح شهرها گردید که وظیفه ها و عدم پراکنش صحیح کاربرينامتوازن امکانات و خدمات و زیرساخت

اي هتر کرده است. در این زمینه، تحلیل و  مکانیابی صحیح و بهینه کاربريریزان شهري را در این مورد سختبرنامه
ریزي شهري، می هاي علمی و متناسب با اصول و قواعد برنامهها و مدلمختلف شهري با استفاده از ابزار، تکنیک

 ). 56: 1382تواند در جهت حل مسایل کاربري زمین شهري کارا و موثر باشد (رضویان،
باشد. به نشینی شتابان میدر واقع توزیع نابرابر و ناعادالنه امکانات و خدمات در سطح شهرها از عواقب شهر

ها به دلیل همین رشد جمعیت و کالبد شهري است که مشکالتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربري
هاي ریزان سعی دارند با ارائه الگویی مناسب تخصیص زمین، به کاربريوجود آمده است. بنابراین در این راستا برنامه

نی مناسب آنها در کالبد شهر، جهت تأمین رفاه شهروندان و آسایش شهرنشینان گزیمورد نیاز شهرها و مکان
باشد که تأثیرگذار باشند و امکان زیست بهتري را در شهرها فراهم آورند. یکی از همین اماکن، اماکن ورزشی می

هري را به گردند و سطح درخور توجهی از فضاهاي شترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب مییکی از مهم
هاي شهري، کاربري ورزشی ترین کاربريترین و پر استفادهخود اختصاص داده است، از آنجایی که یکی از مهم

اي در سطح شهر مکانیابی گردند، ). توجه به این نکته که این فضاها باید به نحو شایسته7:1385است (نجاتی، 
ضاهاي ورزشی، گونه اي فضاهاي اجتماعی در سکونت ). در واقع ف89: 1391رسد (سرایی، ضروري به نظر می

توان یکی از اجزاي مهم زندگی شهري براي سالمتی افراد جامعه روند. این فضاها را میهاي انسانی به شمار میگاه
). که در آن کارکردهاي ذیل جریان دارد: حضور هم زمان و متراکم جمعیت 25:1382شناخت (هنرور و غفوري، 

نی، تحرك، گذران اوقات فراغت و تفریح اهالی شهرهاي بزرگ و کالن شهرها، ارتباط چهره به چهره، پرشمار انسا
هاي غیرورزشی با ها و گردهماییهاي جمعیتی، برگزاري میتینگهاي ورزشی بین گروهانجام مسابقات و رقابت

 ).8، 1385اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی (کریمی صالح ، 
شوند. ترین مراکز خدماتی جهت گذران اوقات فراغت در سطح شهر محسوب میاز مهمفضاهاي ورزشی، یکی 

تواند در الگوي مطلوب و کارایی عملکردي شهر تأثیر بسزایی داشته باشد از پراکنش این مراکز در سطح شهر می
و استفاده از فضاهاي سوي دیگر، تنوع و توزیع مناسب و کامل کاربري ورزشی، باعث افزایش اختیار و قدرت انتخاب 



        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

ریزي ). آنچه که در برنامه87: 1391یابد (سرایی، شود و در نتیجه مطلوبیت زندگی در شهر افزایش میورزشی می
باشد به رسد، مکان یابی این کاربري در سطح محالت شهر میشهري و در مورد کاربري ورزشی مهم به نظر می

تنوع و توزیع مناسب و  ین هزینه به این اماکن دسترسی داشته باشند.اي که اکثریت شهروندان با صرف کمترگونه
شود و در نتیجه کامل کاربري ورزشی باعث افزایش اختیار و قدرت انتخاب و استفاده از فضاهاي ورزشی می

). همچنین این امر موجب تحقق عدالت اجتماعی در 1، 1382( قادري، یابدمطلوبیت زندگی در شهر افزایش می
ها و پارامترهاي متنوع و زیاد در ). به سبب نقش و تاثیر شاخص45: 1384ح شهر می شود (مهدي پور، سط

ها به یابیها کوشش می گردد مکانو یا به روش ترکیبی با کمک سایر مدل GISازیابی، امروزه با استفاده مکان
هاي ). همچنین امروزه سامانه5، 1389، نیاتري در محیط هاي شهري انجام پذیرد ( فاضلتر و واقعیطرز علمی

-هاي تصمیم گیري توسط محققان و برنامهاطالعات جغرافیایی به عنوان ابزار تصمیم گیري به واسطه توسعه مدل
ها، استفاده گیري در قالب مدلهاي پشتیبان تصمیمریزان شهري است. در واقع در سالهاي اخیر، با گسترش سیستم

). 15، 1380گیري را سبب گردیده است (مخدوم و همکاران، غرافیایی به عنوان اسباب تصمیماز سیستم اطالعات ج
 .(Zhao, 2010:246)یابی تالش برآن است تا پارامترهاي مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند در مکان

 از تکنیک ستفادها با رابطه در همچنین و مختلف منظورهاي براي مکانها بهترین انتخاب و هامکانیابی در
AHP جغرافیایی  اطالعات سیستم با آن تلفیق وGIS که در تاس گرفته صورت يمتعدد ي هاپژوهش نیز 

 شود: می اشاره آن از مورد چند به زیر
 مورد GISغربی تاسمانی با استفاده از رزشی را در شمالو -)، تسهیالت تفریحی2001گراي و همکاران (

 )، با استفاده از2006). در پژوهشی دیگر شرکت اشلی گودفري (73: 1388(رضوي و همکاران، بررسی قرار دادند 
GIS براي مناسب آوري کرده و استانداردهايرزشی در چند شهر انگلیس رو جمعو -نیازهاي فضاهاي تفریحی 
 با ایتالیا گلیاسکو)روگ تورین (منطقه شهر )، در2009رسکیج ( و جدید ارائه گردید (همان). پوگیو فضاهاي ساخت
 ابی فضاهاي مناسبی) با ارزیابی میزان آلودگی خاك در جهت مکانGISاز سیستم اطالعات جغرافیایی ( استفاده
 و پوتوارگا ).Poggio& Vrscaj, 2009شهروندان در مناطق دور از آلودگی اقدام کردند ( سرگرمی و تفریح

 وزن با هاكبه پار دسترسی ارتباط و ورزشی -تفریحی هايپارک مکانی تحلیل منظور به)، 2008( همکاران
 د. کردن استفاده) GIS(افزار  نرم و جغرافیایی هاينقشه از کودکان مطلوب

 1یابی تغییرات سطح زمین در حوضه دریاچه بیسهیراي درباره مکانمطالعه  )،2010سهناز سنر و همکارانش (
). Sener, Sehnaz and et al, 2010: 4انجام دادند ( GISو  AHPترکیه با استفاده از روش ترکیبی 

و  AHPمعیاري  چند روش از مکانی حساسیت میزان منظور تحلیل )، به2010همکارانش ( و2 همچنین چین
GIS سئول  شهر در تحقیقی )، در2011و همکاران ( 3اند. جئوناستفاده نموده زمین مناسب سازي ارزیابی براي

فضایی، با استفاده از سیستم اطالعات  مناسب پراکنش معیار به توجه با فضاهاي سبز تفریحی،کره جنوبی براي 
 ) مکان یابی انجام دادند.GISجغرافیایی (
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 استفاده دوچرخه سواري مسیرهاي انتخاب نقشۀ براي تهیه  GIS)، از نرم افزار 2011( 1هانتلی و همکاران 
 توومبال را بر اساس قوانین و در تجاري منطقۀ به کوئیزلند جنوبی دانشگاه از مسیر ترینساده یابی مکان و کرده

 انرژي انجام داده است.  مقررات
-مکان هتج GISمحیط  در مراتبی سلسله تحلیل الگوریم سازي )، به پیاده1386حبیبی و نظري عدلی (

 به نیازها توجه اپرداخته و ب شهري با تأکید بر فضاهاي ورزشی منطقه شش تهران عمومی فضاهاي بهینه گزینی
-ریق برنامهط از شهري ریزيبرنامه و مدیریت در مکانی اطالعات سامانه نقش تهران شهر موجود مسایل و

ایی معیارهاي مهم )، با شناس1387اند. هنري و همکاران (قرار داده بررسی مورد شهر در ورزشی فضاهاي ریزي
ه از سیستم ) و استفادAHPا به کمک مدل تحلیل سلسله مراتبی (دهی آنهگزینی اماکن ورزشی و وزنمکان

 د. هاي ورزشی شهر بابلسر ارائه نمودنگزینی سایت) مدلی جهت مکانGISاطالعات جغرافیایی (
طالعات اسیستم  از استفاده با آمل شهر ورزشی فضاهاي مکانی )، به تحلیل1388رضوي و همکاران (

، 1000، 500شعاع  ( سه هر در کاربردي شعاع نظر در نهایت نتایج نشان داد که از)، پرداخته و GISجغرافیایی (
نیا و ست. فاضلا نبوده موجود استانداردهاي با مطابق کوچک شهر، ورزشی فضاهاي اغلب متر) پراکندگی 2000

دل تحلیل سلسله ز ما)، در پژوهشی تحت عنوان مکانیابی بهینه فضاهاي ورزشی زنجان با استفاده 1389همکاران (
شهر زنجان  گانه 4یابی این فضاها در سطح ) به مکانGIS) و سیستم اطالعات جغرافیایی (AHPمراتبی (
اماکن ورزشی روباز  )، طی پژوهشی به انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت1391اند. سلیمی و همکاران (پرداخته

 بیشتر سالمتی و نیتام اماکن، عادالنۀ فضایی جهت توزیعشهر اصفهان در  6و  5) در مناطق GISبا استفاده از (
 مکان و فضایی ل)، در پژوهشی به تحلی1391اند. گودرزي و همکاران (شهروندان پرداخته تر آسان دسترسی و

 بهترین یافتن نظورمبه  عملی و علمی الگوهاي ارائه ) وGISاز ( استفاده در شهر بروجرد با ورزشی اماکن یابی
 ساخت ساخت رايب اراضی از درصد 64 ورزشی  اقدام کرده و نتایج نشان داد که حدود اماکن ساخت براي اراضی
 باشد. نامناسب می ورزش اماکن

مکانیابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات  ")، در پژوهشی با عنوان 1392حسینی و همکاران (
هاي مناسب مراکز ورزشی ارزیابی و تعیین مکاندر شهر سقز  ") AHP( با استفاده از مدل) و GISجغرافیایی (

دهد غالب اماکن ورزشی موجود در محدوده، از لحاظ نتایج نهایی به دست آمده از پژوهش نشان میه است. شد
. در اندمکانی داراي وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندك، داراي وضعیت مناسب و بسیار مناسب

و ارائه مدل مطلوب در  ورزشی فضاهاي مکانی )، به تحلیل1392دیگر نوروزي سید حسینی و همکاران ( پژوهشی
) پرداختند و در GISجغرافیایی ( اطالعات تحلیلی در ترکیب با  سیستم -منطقه یک شهر تهران با روش توصیفی

 ورزشی سرانۀو  ندارند کامل تطابق تعریفشده استانداردهاي با ورزشی اماکن و فضاها که داد نشان نتایجنهایت 
  .است استاندارد ورزشی سرانۀ از کمتر نیز منطقه

بنابراین با توجه به اهمیت دسترسی عادالنه به زمین، ساماندهی مکان و امکان مختلف ورزشی و استفاده بهینه 
توجه به نقش و کاربرد سیستم باشد و از سوي دیگر با هاي اساسی توسعه پایدار شهري میاز آنها یکی از مؤلفه
-هاي مناسب براي بهره) و استفاده گسترده از این سیستم در شناسایی مناطق و مکانGISاطالعات جغرافیایی (

) و تلفیق مدل GISهاي سیستم اطالعات جغرافیایی (برداري ورزشی؛ تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از قابلیت
 لیل و مکانیابی فضاهاي ورزشی شهر گرگان بپردازد. ) به تحAHPتحلیل سلسله مراتبی (

 

1 . Huntley et al 



        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

 روش تحقیق
اي و بازدید مقدماتی از منطقه مورد مطالعه به بررسی وضع در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه

هاي نهاند. پس از تعیین سراهاي ورزشی تعیین شدهموجود پرداخته سپس با مطالعه تطبیقی مقدار سطوح و سرانه
کاربري ورزشی و تعیین کمبودها، با استفاده از معیارهاي باالترین دسترسی، حداکثر فاصله از سایر فضاهاي ورزشی 

یابی این کاربري در سطح شهر گرگان پرداخته شده است. بدین موجود و حداکثر منطقه تحت پوشش به مکان
هاي نقشه ابی کاربري ورزشی است) اقدام به تهیه الیهیمنظور ابتدا با درنظر داشتن هدف اصلی تحقیق (که مکان

شده سپس با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی  GISموردنظر و انجام پیش عملیات الزم در محیط 
)AHPها () و منطق ارزش گذاري الیهIndex Overlay با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مدلی به (

) روشی AHPهاي ورزشی در سطح شهر ارئه شده است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی (اربريمنظور مکان یابی ک
ها را است منعطف، قوي و ساده که براي تصمیم گیري در شرایطی که معیارهاي تصمیم گیري متضاد، بین گزینه

-ترین سیستماز جامع طور مسلم فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی) به1، 1380سازد (زبردست، با مشکل مواجه می
هاي طراحی شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است زیرا که این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را 

هاي مختلف کمی و کیفی را در کند و همچنین امکان در نظر گرفتن شاخصبه صورت سلسله مراتبی فراهم می
 ).Dyer & Forman, 1992, 23مساله دارد (

 
 ها و مراحل وزندهی و تلفیق اطالعات جهت مکانیابی تجهیزات شهريروش 

یابی است. با کانموزن هر معیار نشان دهنده میزان اهمیت و ارزش آن نسبت به معیارهاي دیگر در عملیات 
ر شند، لذا براي در نظبندي در هر پروژه زیاد و داراي ارزش یکسانی نمی باتوجه به اینکه غالب معیارهاي پهنه

دهی معیارها به وزن گرفتن اهمیت معیارها و لحاظ کردن مستقیم آنها در پهنه بندي به منظور تدقیق کار ناچار
با در نظر گرفتن  هاي صورت گرفته بر پایه دانش کارشناسی و بر اساس نظر متخصصینباشیم. غالب وزن دهیمی

پذیرد. رهاو غیره صورت مییابی، تاثیر هریک از پارامتفاکتورهاي مختلف مانند محدوده مطالعاتی، پارامترهاي مکان
 شوند.ازي میبدین منظور ابتدا نظرات مختلف متخصصین جمع آوري شده و پس از بررسی و آنالیز، نرمال س

 1منطق بولین
د. بنابراین نقشه باش(نامناسب) می 0در این مدل اساس وزن دهی بر اساس  (مناسب کم تا بسیار مناسب) و 

سبات آن، اجراي شود. این مدل بدلیل سادگی منطق و محانهایی فقط به دو قسمت مناسب و نامناسب تقسیم می
از این روش به عنوان مدل  توانسریع و آسانی دارد ولی با توجه به تاثیر سایر پارامترها بر فرایند مکانیابی، نمی

 ). Burrough,1998:164ها استفاده کرد (مناسب ترکیب نقشه
 مدل وزن نسبی

هاي پهنه بندي ناحیه براي 100تا  0در این مدل بر اساس نظر کارشناسی اقدام به تعیین محدوده اي مثال از 
کنیم و پس از ازي میها را نرمال سها را بر ارزش بعد از عدد صفر تقسیم کرده سپس وزنکنیم. تمامی ارزشمی

ن را براي فعالیت مورد توان میزان توان و استقرار آهر ناحیه میها و جمع امتیازات کسب شده توسط ترکیب الیه
 ).Saalz،1980نظر محاسبه نمود (

 

1 . Boolean Logic 
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 1مدل تحلیل سلسله مراتبی
باشد که بر پایه دانش گیري براي معیارهاي چندگانه میهاي تصمیمفرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از سیستم

) طراحی گردیده است. در تحلیل سلسله مراتبی امکان فرموله 1980( 2کارشناسی استوار و توسط توماس ساعتی
هاي مختلف را توان گزینهکردن مساله در نظر گرفتن معیارهاي مختلف کمی و کیفی وجود دارد. در این فرایند می

مقایسات  در تصمیم گیري دخالت دادو امکان تحلیل حساسیت را روي پارامترها را وجود دارد. این تحلیل بر میناي
 ).73، 1389زوجی بوده که قضاوت را آسان و دقت محاسبات را باال می برد (عظیمی حسینی و دیگران، 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 
 . معرفی محدوده مورد مطالعه5

شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستانهاي آق قال و 
 از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و از غرب به شهرستان کردکوي محدود میترکمن و 

گرگان داراي آب  .دقیقه واقع شده است 50درجه و  36دقیقه و در عرض  25درجه و  54و در طول جغرافیایی  شود
داراي دو  . این شهربوده است جمعیت نفر 320536داراي  1390باشد که بنابر سرشماري سال و هواي معتدل می

یک در کوي علیمحمدي و  منطقهي رباشد. شهرداري مرکزي در مرکز شهر گرگان، شهردامی شهرداريمنطقه 
درصد  7 /91کیلو متر مربع ( 1615/ 8وسعت شهرستان گرگان .اندچاله باغ واقع شده خیابانشهرداري منطقه دو در 

 ت.از دو بخش مرکزي و بهاران تشکیل شده اس 89باشد و بر اساس تقسیمات کشوري سال می) استاناز مساحت 

 

1 . Analytical Hierarchy Process 
2 . Saaty 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86


        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

 
 )1394هاي تحقیق، : معرفی محدوده مورد مطالعه (مآخذ: یافته2شکل 

 
 1نتایج و بحث

مطالعه  حدوده موردمبه منظور مکانیابی بهینه فضاهاي ورزشی شهرگرگان، ابتدا میزان کمبود فضاهاي ورزشی در 
، تراکم جمعیتی، با توجه به سرانه این نوع کاربري مشخص و سپس با استفاده از پنج شاخص (تراکم ساختمانی

وردنظر شده و با استفاده هاي مفاصله از راه، فاصله از فضاهاي ورزشی موجود و شعاع عملکردي) اقدام به تهیه الیه
هاي اطالعاتی، الیه سی قرار گرفته و در نهایت با همپوشانیمیزان اهمیت هریک از عوامل مورد برر AHPاز مدل 

 مکان بهینه جهت احداث فضاهاي ورزشی جدید تیین گردید.
 

 
 : کاربري اراضی شهر گرگان3شکل 

 
 

 باشد.همه نقشه ها حاصل یافته هاي تحقیق می . 1
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 317237باشد که در مجموع مکان ورزشی در شهر گرگان موجود می 23دهد که مطالعات انجام شده نشان می
هاي شهري را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربري در شهر گرگان تقریبا برابر با متر مربع از کل کاربري

متر مربع است. طبق  50/2باشد درحالی که استاندار سرانه ورزشی به ازاي هر نفر یک متر مربع براي هر نفر می
 750000اهاي ورزشی بالغ بر باید داراي فض 1390نفر در سال  320000محاسبات انجام شده شهر گرگان با جمعیت 

 باشد.متر مربع می 432763متر مربع باشد که این نشان دهنده کمبود فضاهاي ورزشی بالغ بر 
 

 
 : کاربري ورزشی وضع موجود4شکل 

 
 در ادامه به معرفی معیارهاي مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است:

 شعاع عملکردي فضاهاي ورزشی
باشد. در واقع شعاع عملکردي معنی دسترسی داشتن شهروندان به فضاهاي ورزشی میشعاع عملکردي به 

باشد. در این پژوهش، شعاع عملکردي فضاهاي ورزشی با توجه نشان دهنده حوزه تحت پوشش فضاي مذکور می
ن داراي به عملکرد در سطح محله، ناحیه و منطقه تقسیم شده است. که در سه مورد از فضاهاي ورزشی شهر گرگا

شعاع عملکردي در سطح منطقه، چهار مورد داراي شعاع عملکرد در سطح ناحیه و سایر فضاها داراي شعاع عملکردي 
 .)5در سطح ناحیه هستند (شکل شماره 



        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

 
 : شعاع عملکرد فضاهاي ورزشی شهر گرگان5شکل 

 تراکم جمعیتی
جمعیتی در سطح شهر گرگان در محالت بعلت تنوع عملکردها و اختالف موجود در کاربري اراضی تراکم 

هایی که تراکم جمعیتی باالیی دارند، به منظور هایی روبرو است. در این مدل، محلمختلف با اختالف و تفاوت
تراکم جمعیت شهر گرگان نشان داده شده  6استقرار کاربري ورزشی اولویت بیشتري خواهند داشت. در نقشه شماره 

شود جمعیت در شرق و جنوب شرقی این شهر از تراکم بیشتري نسبت به سایر می طور که مشاهدهاست. همان
 مناطق برخوردار است.

 

 
 : تراکم جمعیتی شهر گرگان6شکل 
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 تراکم ساختمانی
هاي مختلف کمتر شده و ها و فضاهاي باز جهت کاربريبه میزان رشد جمعیت در منطقه، دسترسی به زمین

شوند با در اختیار گرفتن رود. در نتیجه، قیمت زمین باالتر رفته، ساکنان مجبور میباال میتراکم ساختمانی در منطقه 
هایی که تراکم ساختمانی باالیی اي زندگی کنند. در این مدل، محلمساحت کوچک قطعات ساختمانی در محدوده

تراکم ساختمانی شهر  -7ماره دارند، اولویت بیشتري به منظور استقرار کاربري ورزشی خواهند داشت. در نقشه ش
شود تراکم ساختمانی در مرکز شهر که داراي قطعات گرگان نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می

 باشدباشد، بیشتر میکوچکتري نسبت به سایر مناطق می

 
 : تراکم ساختمانی شهر گرگان7شکل 

 فاصله از راه
ها به باشد که در شهر تمامی کاربريهاي شبکه ارتباطی میکاربريها در شهر، ترین کاربريیکی از حیاتی

یابی فضاهاي ورزشی بدون در نظر گرفتن نحوه تناسب عملکردشان نیازمند شبکه ارتباطی هستند. چنانچه مکان
) شودترین جنبه آن نیز محسوب میکه مهم(ها در نظر گرفته شود نه تنها از بعد ایمنی دسترسی و فاصله از راه

گیرد، همچنین هزینه بیشتري پذیر خواهد بود، بلکه سالمت جانی شهروندان در رفت و آمد مورد تهدید قرار میآسیب
 600یابی نماید. بدین منظور دز این پژوهش حداکثر فاصله فضاهاي ورزش براي مکانرا بر شهروندان متقبل می

ي ارتباطی در تمام مناطق شهري گرگان تقریبا به یک نسبت ها). راه8متر در نظر گرفته شده است (نقشه شماره 
هاي ارتباطی توسعه یافته و از این نظر محدودیتی در دسترسی به اماکن ورزشی وجود ندارد. شاخص فاصله از راه

هاي هاي عمرانی و سکونتی براي اماکن ورزشی به دلیل ماهیت مشارکت در ورزش و محیطبه دلیل اهمیت محدوده
ها و محدودهاي شهري براي انواع راه هاي مربوط به شاخص). استاندارد1388ی اهمیت باالیی دارد (رضوي، ورزش

 تعاریف و نورم مشخص دارند.  



        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

 
 هاي ارتباطی در شهر گرگان: دسترسی به راه8شکل 

 
 فاصله از فضاهاي ورزشی موجود

یابی فضاهاي جدید باید در فاصله نسبتا مکانمندي ساکنان تمام محالت شهر از فضاهاي ورزشی، جهت بهره
ها جلوگیري شود و هم عدالت زیادي از فضاهاي موجود قرار گیرد تا بدین صورت هم از اتالف این گونه سرمایه

اجتماعی در ارتباط با بهره مندي تمام شهروندان از این گونه تجهیزات رعایت شود. بدین منظور در این پژوهش 
). 9متر در نظر گرفته شده است ( نقشه شماره  600فضاهاي جدید از فضاهاي موجود بیشتر از  یابیفاصله مکان

شود مکان بهینه نسبت به فضاهاي ورزشی موجود در شهر گرگان بیشتر در شرق شهر همانطور که مشاهده می
 گرگان توزیع شده است.

 
 : مکان بهینه نسبت به فضاهاي ورزشی موجود9شکل 
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 بهینه فضاهاي ورزشیمکانیابی 
ها را در یک مقیاس اندازه گیري قرار دادیم و بیشترین ارزش را براي هر مکان تعیین کردیم، پس از اینکه الیه

ها داراي اهمیت ها جهت به دست آوردن مکان بهینه را خواهیم داشت. اگر همه الیهآمادگی براي ترکیب این الیه
ها را با هم ترکیب کنیم. با این وجود در این توانستیم الیهد، در آن صورت مییکسانی براي یافتن مکان بهینه بودن
ها در مقابل سایر معیارها از اهمیت بیشتري برخوردار است که نشان دهنده پژوهش معیار حداقل فاصله از راه

را وزن دهی کرده و براي  هاها خواهد بود. بنابراین الیهیابی فضاهاي ورزشی جدید در نزدیکترین مکان به راهمکان
یابی بهینه هرکدام درصد تاثیر را تعین خواهیم کرد. هرچه این درصد بیشتر باشد، تاثیر بیشتري را آن الیه در مکان

ها بر روي هم قرار گرفته اند و این الیه GIS) در  Overlayدر ادامه به کمک توابع همپوشانی (  خواهد داشت.
  ).10اند (نقشه شماره ا به منظور احداث فضاهاي ورزشی جدید انتخاب شدههترین مکاننهایتا مناسب

 
 : مکانیابی بهینه فضاهاي ورزشی شهر گرگان10شکل 

 
ها، فضاهاي ورزشی موجود، ترکم ساختمانی و تراکم جمعیتی و در نهایت با رعایت اصل فاصله مناسب از راه

فضاهاي ورزشی جدید انجام گرفته است. همانطور که مشاهده یابی شعاع عملکردي فضاهاي ورزشی موجود، مکان
می شود پنج مکان جهت ایجاد فضاهاي ورزشی جدید در شهر گرگان پیشنهاد شده است که دو مکان در شرق و 

 اند. جنوب شرق، دو مکان در غرب و جنوب غرب و یک مکان نیز در شمال شهر گرگان واقع شده
 

 گیرينتیجه
افزایش درك عمومی مردم از اهمیت ورزش و با اهتمام بیشتر مسئوالن به مقوله سالمتی فردي و اجتماعی امروزه با 

ایم، اما این در صورتی است که در موارد شهروندان، با افزایش نسبی سرانه فضاهاي ورزشی در کشور روبرو شده
هاي یابی کاربريوده است. مکانزیادي تعیین مکان مناسب براي ساخت اماکن ورزشی به صورت سلیقه اي ب

در کشورهاي در حال توسعه و کشورمان بیشتر به  90و  80شهري و به خصوص فضاهاي ورزشی طی دهه هاي 



        و ...) GISتحلیل و مکان یابی فضاهاي ورزشی، با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (

هاي علمی ها به سوي استفاده از روشگرفته است اما طی دهه اخیر این مکانیابیصورت دستی و سنتی انجام می
یابی فضاهاي ورزشی با استفاده از سیستم اطالعات با هدف مکان پیشرفت چشم گیري داشته است. پژوهش حاضر

باشد که بدین منظور ابتدا پس از بررسی ) در شهر گرگان میAHP) و تحلیل سلسله مراتبی (GISجغرافیایی (
هاي شهري، میزان سرانه کاربري ورزشی در شهر گرگان مشخص گردید که پس از سرانه هاي مربوط به کاربري

ها حاکی از کمبود فضاهاي ورزشی در شهر اي انجام شده، کمبودها در این زمینه تعیین گردید. بررسیبررسی ه
باشد که در این گرگان می باشد. در نهایت پس از مشخص شدن کمبودها نوبت به مکانیابی فضاهاي جدید می

راه و فاصله از فضاهاي ورزشی  زمینه از پنج شاخص (شعاع عملکردي، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، فاصله از
ها بر روي هم قرار این الیه GISدر ) Overlay(موجود) استفاده شده است. در نهایت به کمک توابع همپوشانی 

هاي اند. در واقع این شاخصها به منظور احداث فضاهاي ورزشی جدید انتخاب شدهترین مکانگرفته و نهایتا مناسب
شوند. پس از تهیه نقشه هاي موجود، با استفاده از سیستم سیستم باز شهري محسوب می به عنوان عناصر و اجزاي

مکان انتخاب  5ها جهت احداث فضاهاي ورزشی جدید مشخص گردید که مناسب تریت مکان AHPامتیازدهی 
 شدند. 

 تحقیقات قبلیهاي تحلیل این تحقیق با بسیاري از توان گفت جنبههاي پژوهش میدر تبیین بیشتر یافته
 هاي مشابهی از نظر شکافمطالعات قبلی چالش ساختمانی، تراکم عملکردي، هاي شعاعخوانی دارد. در شاخصهم

 )،2006اشلی گودفري ( و )1391( همکاران و سلیمی ،)1388( همکاران و اند (رضويبا استانداردها گزارش داده
 ) سنر2008( همکاران و پوتوارگا)، 2001گراي و همکاران ( جمعیتی )). در شاخص تراکم2011هانتلی و همکاران (

 )، نیز همانند این پژوهش عدم تناسب1391)، سلیمی و همکاران (1389نیا و همکاران ()، فاضل2010و همکارانش (
  )،2011و همکاران ( )، جئون2010همکارانش ( و چین اند.با شاخص پراکنش جمعیتی را گزارش کرده این شاخص

 ورزشی فضاهاي از فاصله و راه از )، در تحقیقات خود فاصله1387)، هنري و همکاران (1386حبیبی و نظري عدلی (
 هايها مربوط به شاخصموجود در سطح پایینی گزارش کردند که با نتایج این پژوهش مشابهت دارد. در سایر یافت

 آمل شهر ورزشی فضاهاي مکانی )، به تحلیل1388مشابه با این تحقیق در سایر تحقیقات؛ رضوي و همکاران (
 ورزشی فضاهاي اغلب متر) پراکندگی 2000، 1000، 500شعاع  ( سه هر در کاربردي شعاع نظر نشان داد که از

 در ورزشی اماکن )، در تحلیل1391است. گودرزي و همکاران ( نبوده موجود استانداردهاي با مطابق کوچک شهر،
 باشد.نامناسب می ورزش اماکن ساخت ساخت براي اراضی از درصد 64 داد که حدود شهر بروجرد نتایج نشان

 دهد غالب اماکن ورزشی موجود درنشان می)، در مکانیابی اماکن ورزشی شهر سقز 1392حسینی و همکاران (
 و بسیار محدوده، از لحاظ مکانی داراي وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندك، داراي وضعیت مناسب

 و فضاها که داد نشان ورزشی فضاهاي مکانی )، در تحلیل1392. نوروزي سید حسینی و همکاران (اندمناسب
 ورزشی سرانۀ از کمتر نیز منطقه ورزشی سرانۀو  ندارند کامل تطابق تعریفشده استانداردهاي با ورزشی اماکن

 یابی؛ توزیع وهاي مکانتوان گفت به لحاظ شاخصهاي پژوهش میبه طور کلی براساس یافته .است استاندارد
 پارکنش امکان ورزشی شهر گرگان از وضعیت مناسبی نسبت به استانداردها برخوردار نبودند. از این رو پیشنهاد در

 پروژهاي آتی و یا در دست احداث به تطبیق با استانداردها بپردازند. 
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