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   فازي و دلفی AHP روشدر آمایش فضایی کاربري ورزشی با استفاده از  GISکاربرد 

  (مطالعه موردي: شهر سبزوار)

  4مرتضی دوستیدکتر ، 3مصطفی قدمیدکتر ، 2 سید محمد حسین رضويدکتر ، 1لهام ربانی کیاا

  چکیده

ي توزیع هاي ایران با ورود به عصر جدید از توزیع نامناسب فضاهاي ورزشی رنج می برند به گونه اي که در نحوهبسیاري از شهر: مقدمه و هدف

ر سبزوار از هاي ورزشی شهشود که کاربريهایی دیده میها و کاستیکمبود ها و ...با سایر کاربري متناسب با جمعیت، سازگاري، دسترسی، وابستگی

باشد. براي دست یابی به این هاي ورزشی میهدف از تحقیق حاضر، ارائه کاربرد روش علمی در آمایش فضایی کاربرياین امر مستثنی نیست. 

   .العه در نظر گرفته شدهدف، شهر سبزوار به عنوان محدوده مورد مط

شد که بر اساس آن، پس از جمع آوري اطالعات مکانی و توصیفی،  انجام Arc GISمدل سازي اطالعات با استفاده از نرم افزار روش شناسی: 

راي هر شاخص فازي و دلفی، پایگاه اطالعاتی تشکیل داده شد و سپس ب AHPها و معیارهاي مکان یابی با استفاده از دو روش تعیین شاخص

  هاي ورزشی در سطح شهر سبزوار پرداخته شد.ها، به ارائه الگوي پیشنهادي استقرار کاربرياي تهیه و در نهایت با جمع بندي نقشهنقشه

ها، اربريهاي دسترسی، تراکم جمعیت، مجاورت با شبکه ارتباط اصلی، سازگاري با سایر کالگوي پیشنهادي مورد نظر با توجه به شاخصها: یافته

هاي تحقیق حاکی از آن است که: در شعاع نتایج حاصل از یافته هاي سنی جمعیت (جوانی جمعیت) ارائه شد.وابستگی و متناسب بودن با توزیع گروه

در  درصد جمعیت شهري 23/91متري که به ترتیب به مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ نسبت داده شده است، حدود  2000و  1000، 500عملکردي 

درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي کوچک تحت  47/23درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي متوسط و  5/83شعاع عملکردي بزرگ، 

  پوشش قرار گرفته اند.

نسبت به  هاي علمی جدید، همانند روش مورد استفاده در این تحقیق،توانند با استفاده از روشمدیران و برنامه ریزان می: و نتیجه گیري بحث

  هاي ورزشی کمک کنند.احداث، برنامه ریزي، نظارت و ساماندهی کاربري

  

  فازي، دلفی، شهر سبزوار AHP کاربري ورزشی، فضایی، آمایشسیستم اطالعات جغرافیایی،  هاي کلیدي:واژه
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16 94پاییز و زمستان نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پژوهش 

  مهمقد

نقش ورزش و  .)1(نی قشرهاي گوناگون جامعه استاساسی ترین هدف از تربیت بدنی و ورزش، توسعه ورزش براي سالمتی و بهداشت جسمی و روا

تواند جنبه فردي (جسمی و روانی) جمعیت را تحرك فیزیکی در زندگی شهرنشینان بسیار مهم و قابل اهمیت است، زیرا ورزش از یک سو می

  .)2(هاي الزم را در خصوص حیات جمعی شهروندان فراهم آوردپاسخگو باشد و از سوي دیگر زمینه

هاي انسانی به شمار می روند. این فضاها را می توان یکی از اجزاي مهم زندگی گاهاي از فضاهاي اجتماعی در سکونتفضاهاي ورزشی گونه     

هایی همچون: حضور هم زمان و متراکم جمعیت پرشمار انسانی، تحرك، گذراندن اوقات شهري براي سالمتی افراد جامعه شناخت که در آن کارکرد

ها و هاي جمعیتی، برگزاري میتینگهاي ورزشی بین گروهو تفریح اهالی شهرهاي بزرگ، ارتباط چهره به چهره، انجام مسابقات و رقابتفراغت 

با پیشرفت تکنولوژي و گرایش روز افزون مردم جهان نسبت به زندگی  .)3(هاي غیر ورزشی، با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی وجود داردگردهمایی

هاي شهري و تحریک پذیري کمتر، مراکز ورزشی از جمله اماکن ورزشی خصوصی و دولتی درصدد برآمدند، خأل موجود را با تمرینات و فعالیت 

هاي گزافی جهت اهداف چنین اماکنی یعتاً در این راستا هزینههاي ورزشی می باشیم و طبورزشی پر کنند، لذا امروزه شاهد توسعه شدید مکان

اهمیت این موضوع زمانی هویدا خواهد شد که فعالیت جسمانی موجب ارتقاي کیفیت زندگی و سطح رضایت مندي افراد و  .)4(مصرف می شود

هاي کاهش میزان مصرف سیگار و اتخاذ رژیم غذایی مناسب می شود. به همین دلیل تالش هاي متعددي در سطح محلی و ملی از سوي سازمان

ها شامل برنامه هاي مشوق ورزشی، ایجاد، توسعه و ح فعالیت جسمانی در جامعه در حال انجام است. این تالشدولتی و غیر دولتی براي ارتقاي سط

دهد هر چه تسهیالت بیشتري در دسترس باشند، میزان فعالیت جسمانی افراد جامعه بیشتر خواهد تکمیل فضاهاي ورزشی است. مطالعات نشان می

هاي هاي ورزشی در میان سایر کاربريدر حال حاضر، یکی از مهمترین مشکالت موجود در شهرهاي کشور ما استقرار نامناسب کاربري .)5(بود

هاي ورزشی در سطح شهر و مناطق تحت پوشش آن بر کارایی عملکردي شهر ريباشند در حالی که نباید از تأثیر میزان پراکنش کاربشهري می

کنندگان از فضاهاي ورزشی باال برده و این خود دلیلی براي چشم پوشید، چراکه پراکنش و توزیع مناسب کاربري ورزشی، قدرت انتخاب را در استفاده

  .)6(افزایش مطلوبیت و رضایت از زندگی در شهر خواهد شد

بهینه سعی دارد تا  1امروزه در ایران بسیاري از اماکن ورزشی را می توان نام برد که به همین دلیل از مسیر بهره وري خارج شده اند. مکان یابی     

هاي تخاب مکانریزان را در انکارهاي منطقی، تصمیم گیران و برنامهراه  يبا قانونمند کردن شاخص ها و عوامل تأثیر گذار در تصمیم گیري و ارائه

  .)5(براي انجام فعالیت ها یاري رساندمناسب 

به بازار عرضه کرد.  1970ي در اواخر دهه ESRI3میالدي شروع گردید، اما اولین نرم افزار را شرکت  1950از دهه  GIS2اي در نظرات پایه     

با هدف  GISدر جهت به کارگیري عملی  1960ي شود چراکه به طور جدي از دههمحسوب می GISکشور کانادا جزء اولین توسعه دهندگان 

نقش  GISهاي راجرتامیل سون در توسعه اصول و مبانی هاي مهمی دست یافت. در آن زمان تالشآبی و جنگلی خود به توفیق مدیریت منابع

، موجبات بسط GISمقوله  هاي بعدي دراي اعمال شده توسط سایر طراحان، مهندسان و مدیران نسلمهمی ایفا کرد. از آن به بعد، تفکرات پایه

امروزه ثابت شده که مدیریت کارآمد شهري بدون استفاده  .)7(هاي جغرافیایی فراهم آورده استو تحوالت اساسی را در تحلیلهاي اطالعاتی پایگاه

و... عملی نیست. از این رو، منابع  ها، رشد و توسعه کالبد شهريها و روند تغییرات آن، نوع و وسعت فعالیتاز اطالعات به روز در مورد کاربري

هاي مرتبط با امور شهري فزونی یافته است. در این میان سیستم اطالعات  و حجم اطالعات سازمان تنوعی در این راستا پدید آمدهاطالعاتی م

کاربري هاي ي به عنوان ابزار مهم پشتیبانی از تصمیم گیري مسئوالن شهري مورد توجه قرار گرفته که این امر سبب رشد گسترده GISجغرافیایی 

هاي مکانی منجر به ارائه محیط بسیار در مدیریت و تجزیه و تحلیل داده GIS هاي اطالعات مکانیهاي باالي سیستمقابلیت. )8(ستآن شده ا

هاي مختلف ي اطالعات جغرافیایی شامل سیستمهاسیستم. )9(هایی از قبیل مکان یابی گردیده استبراي اجراي مراحل مختلف تحلیلکارآمدي 

تنی بر مکان، ذخیره، استفاده براي اهداف است که می تواند براي بسیاري از اهداف مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از: جمع آوري اطالعات مب

هاي علمی محققان از این فناوري در مکان یابی اماکن ورزشی و نیز در سایر پژوهشدر حال حاضر . )10(مختلف، تجزیه و تحلیل و ارائه آن است

  کنند.استفاده می

 GISاستفاده از  ) در تحقیق خود که به بررسی دسترسی به حمل و نقل براي پیکر بندي دوباره تسهیالت بهداشت و درمان با2012( 4تی تی دژ     

 .)11(و مدل سازي چند سطحی پرداخت، دریافت که معیار دسترسی نسبت به معیارهاي ایمنی و امنیت، محرومیت از درآمد با ارزش تر تلقی شدند

) و تجزیه و تحلیل GISبراي شناسایی الگوهاي زیست محیطی بافت شهري فرانسه از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )2012و همکاران ( 5کرییر

روي، دوچرخه سواري و شاخص توده بدن در بزرگساالن فرانسوي را براي شناسایی الگوها اي استفاده کردند. آنها در تحقیق خود ارتباط پیادهخوشه

هاي نجیدند. براساس دسترسی به فضاهاي سبز، نزدیکی امکانات و در دسترس بودن مسیرهاي دوچرخه سواري مشخص شد افرادي که در محلهس

  

1 Location 
2 Geographic information system 
3 Environmental Systems Research Institute    
4Titidezh  
5 Charreire  



 17فازي و دلفی ...  AHPدر آمایش فضایی کاربري ورزشی با استفاده از روش  GISکاربرد 

دسترسی باالیی به فضاهاي سبز و امکانات و مسیرهاي دوچرخه سواري دارند به طور قابل توجهی نسبت به کسانی که دسترسی پایینی  ،مشخص

هاي در شناسایی کوه  GISمبتنی بر مدل ي در تحقیق خود با توسعه )2010(  1و ریس سیلبرمن. )12(کنندو دوچرخه سواري می دارند پیاده روي

به  )2011و همکاران ( 3چاندیو. )13(تواند در رشد ورزش زمستانی به کار برده شودمی GISدریافتند، که براي توسعه صنعت اسکی، استفاده از  2راکی

و  GISپاکستان تحقیقی را انجام دادند که در آن با استفاده از در  4اهاي عمومی شهر الرکانین مکان مناسب براي ایجاد پاركمنظور تعیین بهتر

AHP5 هاي انجام پژوهش. )14(هاي مناسب بررسی نمودندهاي در دسترس بودن، ارزش زمین و تراکم جمعیت را براي پیدا کردن مکانشاخص

با استفاده از  7اي با عنوان تجزیه و تحلیل موقعیت فضاهاي ورزشی شهر کهنوجدر مقاله )2012و همکاران ( 6علیزادهعبارتند از: شده در داخل ایران 

GIS یند تحلیل سلسله مراتبی و فرآAHP ه استاندارد سرانه ورزشی در دریافتند، شهر کهنوج با کمبود فضاهاي ورزشی مواجه است، با توجه به اینک

مربع برآورد کردند و  متر 1,15مربع پیشنهاد شده است، سطح سرانه ورزشی پس از مطالعه و بررسی در این پژوهش  متر 2,5این شهر براي هر نفر 

در  )1391سلیمی و همکاران (. )15(ها را براي ساخت فضاهاي ورزشی پیشنهاد دادندمناسب ترین مکان AHPو  GISدر نهایت با استفاده از 

 5هاي ها، اراضی منطقه، در نهایت با جمع بندي نقشه GISتحقیقی با عنوان انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از 

سب براي ساخت انواع اماکن ورزشی روباز منامناسب و کامالً ناشهر اصفهان را به پنج طیف با درجه مطلوبیت بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نا 6و 

از اراضی محدوده در وضعیت بسیار مناسب قرار داشتند، که  20٪هاي تنیس و زمین 26٪، استخرهاي روباز 3٪تقسیم کرد. براي زمین روباز چمن 

ر در مقایسه با سایر مناطق شهري ناسازگاالبته قرارگیري این اراضی در مسیرهاي ارتباطی، تراکم جمعیتی و عناصر شهري سازگار نسبت به عناصر 

یابی فضاهاي ورزشی در شهر خرم آباد با ) در تحقیقی با عنوان مکان1391سرایی و همکاران ( .)5(نوع کمتر بودو تراکم اماکن ورزشی همبیشتر 

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، به این مهم دست یافت که در سطح شهر خرم آباد بیشترین فضا به کاربري مسکونی تخصیص داده شده و 

باشند و اشد. در نتیجه ساکنین جنوب و شرق از توزیع مناسب فضاهاي ورزشی برخوردار نمیبتمرکز فضایی مراکز ورزشی در غرب و شمال شهر می

ها در کاربري يریزي و مدیریت صحیح محیط و توزیع عادالنهتوان به برنامهتم اطالعات جغرافیایی، میسنیز به این نتیجه رسید که با استفاده از سی

و  8وندیانزهره .)6(نقطه شهري خرم آباد پرداختند 3یابی مراکز ورزشی با توجه به نیاز شهروندان در سطح شهر پرداخت. آنها در نهایت به مکان

-گیري چند معیاره میهاي تصمیمم اطالعات جغرافیایی و روش) در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که، با یکپارچه سازي سیست2010همکاران (

وري را ها و بهرهتوان فضاهاي ورزشی با توزیع عادالنه در شهر ساخت، در نتیجه قابلیت تحرك، سالمت اجتماعی شهروندان، صرفه جویی در هزینه

از سیستم اطالعات جغرافیایی، به ) در تحقیقی با عنوان تحلیل مکانی فضاهاي ورزشی شهر آمل با استفاده 1388رضوي و همکاران ( .)1(نیز باال برد

) مطابق با 2000و  1000، 500این مهم دست یافتند که پراکندگی اغلب فضاهاي ورزشی کوچک از نظر شعاع کاربردي در هر سه شعاع (

رخوردار بودند ولی دگی بهتري بکه نسبت به فضاهاي کوچک از پراکناستانداردهاي موجود نبوده است و نیز فضاهاي ورزشی متوسط و بزرگ با آن 

نداردهاي در نهایت با استانداردهاي موجود تطابق کامل نداشتند. آنها همچنین دریافتند که در تأسیس فضاهاي ورزشی جدید، باید از نظر رعایت استا

   .)16(د داشته باشدتعیین شده براي شعاع کاربري دقت بیشتري به عمل آید تا امکان دسترسی آسان به این فضاها براي همه شهروندان وجو

نیز در  کنند و مایابی بهینه استفاده میها جهت مکانهاي مختلف علمی از این تکنیکریزان در بسیاري از بخشدر حال حاضر، مدیران و برنامه     

ریزان ساخت این تحقیق برآنیم که در حوزه تربیت بدنی و ورزش، از جمله مدیریت ورزشی گامی در جهت به روز کردن اطالعات مدیران و برنامه

و دقیق تر هاي ورزشی را به نحو احسن ریزي ساخت و احداث کاربريهاي نوین، مدیریت و برنامهاماکن ورزشی برداریم که با استفاده از این روش

 و نیز دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازيهدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی انجام دهند. به طور کلی 

   هاي ورزشی شهر سبزوار بپردازد.به ساماندهی فضایی کاربري و دلفی

  روش تحقیق

و  Excelو  Arc viewو  Arc GISبردي بوده است. براي انجام این تحقیق از نرم افزارهاي تحلیلی، از نوع کار -روش تحقیق حاضر توصیفی

  هاي نهایی، براي دست یابی به نتیجه مطلوب استفاده شد.ها از جمله نقشهسخت افزارهایی براي ورود و خروج داده

  هاي  شهري باید طی کرد شامل:مراحلی که براي مکان یابی کاربري

  ثر در مکان یابیهاي مؤتعیین شاخص .1

  هاارزش گذاري هریک از شاخص .2

  هاي موضوعیهاي قبلی به نقشههاي بدست آمده در الیهتبدیل ارزش .3

  

1 Silberman & Rees 
2 Rocky Mountains 
3 Chandio 
4 Larkana 
5 Analytical Hierarchy Process 
6 Alizadeh 
7 Kahnuj 
8 Zohrevandian 
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  براي استقرار مکان بهینه کاربري GISهاي موضوعی با کاربرد ترکیب نقشه .4

هاي مناسب براي انتخاب مکان بهینه شناسایی شاخص به منظورها و معیارها از روش دلفی استفاده شد. در این پژوهش براي تعیین شاخص     

هاي ورزشی از نظر، کارشناسان ورزشی، کارشناسان جغرافیا و برنامه ریزي شهري، کارشناسان معماري و شهرسازي با استفاده از پرسشگري کاربري

با اختصار  )1 (در نمودار مراتبی فازي استفاده شد. ها از روش تحلیل سلسلهبا ابزار پرسشنامه پرداخته شد. سپس براي وزن دهی به این شاخص

  شرح داده شده است. یابیها و نیز مراحل کاري مکاند تکنیککاربر یندفرآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) نمایش مراحل کاري مکان یابی1نمودار (

  

  محدوده مورد مطالعه

کیلومتري غرب مشهد،  240مرکز شهرستان سبزوار است که در فاصله  نفري یکی از شهرهاي استان خراسان رضوي و 214582سبزوار با جمعیت 

متري از سطح دریا واقع شده  960دقیقه شمالی در ارتفاع متوسط  12درجه و  36دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  43درجه و  57در طول جغرافیایی 

  باشد.فضا می 84هاي ورزشی سبزوار تعداد در این پژوهش فقط محدوده خدماتی شهر مد نظر است. کلیه کاربري. )17(است

  روش گردآوري اطالعات

  :باشدشود و شامل موارد ذیل میاطالعات مورد نیاز در این تحقیق، به دو قسمت تقسیم می

 ) اطالعات غیرمکانی و توصیفی2) اطالعات مکانی  1

اي جمع آوري شد و اطالعات غیر مکانی و توصیفی با ) و تصاویر ماهواره2000/1هاي شهري موجود در مقیاس (اطالعات مکانی با استفاده از نقشه

  ره آموزش و پرورش سبزوار بدست آمد.استفاده از مدارك موجود در اداره ورزش و جوانان شهر سبزوار، شهرداري سبزوار، ادا

  

  

  1تحلیل سلسله مراتبی فازي

اي را ارائه کرد که در آن به تشریح روش تحلیل سلسله مراتبی فازي پرداخته شده است. روش ارائه شده توسط چانگ بر مقاله 1996در سال  1چانگ

هاي خوب و قابل قبول براي رتبه بندي هاي تئوریکی قوي جزء روشپایهمبناي ماتریس مقایسات زوجی به کمک اعداد فازي مثلثی بوده و به دلیل 
  

1 Fuzzy AHP  
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هاي مسائل تصمیم گیري از آنجایی که عدم قطعیت یکی از معمول ترین مشخصه .)18(باشدهاي فازي میو تصمیم گیري چند شاخصه با داده

هاي حدودي یا دهد تا تقدماین مشکل ایجاد شد. این روش به تصمیم سازان اجازه میاست، روش تحلیل سلسله مراتبی فازي براي پاسخگویی به 

ها وارد کنند. نظریه فازي، نوعی نظریه ریاضیاتی است که انعطاف پذیر خود را با اعداد فازي بیان کنند و در این موارد عدم قطعیت را در قضاوت

تواند نظر خود را در قالب کلی به صورت خوشبینانه، بدبینانه، متوسط، کامالً میم ساز میبراي درك رفتارهاي مبهم انسانی طراحی شده است. تص

  .)19(مربوط و نظیر آن بیان کند

ها در یک ها به جاي اولویت بندي یک جاي تمام گزینهاین سلسله مراتب با مقایسه دودویی گزینه :تحلیل سلسله مراتبی فازي روش فرایند

  .)20(آورده شده است )1 (ا در جدول شمارههشوند. این درجهها به صورت درجه تقدم مطرح میشود که این قضاوتزمان تهیه می

  

  )Saaty, 1980(مقایسه دودویی معیارها  )1(جدول

ارزش 

  عددي

  توضیح  ارزش کیفی

اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به b نسبت به  aگزینه یا شاخص   اهمیت مساوي  1

  هم ندارند.

  کمی مهمتر است. bنسبت به  aگزینه یا شاخص   اهمیت نسبی  3

  مهمتر است. b نسبت به aگزینه یا شاخص   اهمیت زیاد  5

  است. bداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  aگزینه یا شاخص   زیاد اهمیت بارز یا خیلی  7

  نیست. bمهمتر و قابل مقایسه با   bازa  گزینه یا شاخص مطلقاً  اهمیت فوق العاده  9

، بیانگر 8دهد مثال ارزشهاي میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان می  براي حاالتی که درجه اهمیت بین مقادیر باالست.  8- 2-4-6

  است. 9تر از و پایین 7یتی زیادتر از اهم

  .)19(هاي مختلف تقدم تعریف شده استبراي درجه )2(ها، جدول شماره قایسه دودویی میان شاخصبه منظور م     

  

  هاي مختلف تقدم براي اعداد مثلثی فازي درجه )2(جدول

  معکوس اعداد مثلثی فازي    اعداد مثلثی فازي    متغیرهاي زبانی

  )9/1،9/1،9/1(    )9،9،9(    بسیار قوي

  )6/1،7/1،8/1(    )6،7،8(    خیلی قوي

  )4/1،5/1،6/1(    )4،5،6(    قوي

  )4/1،3/1،2/1(    )4،3،2(    نسبتا قوي

  )1،1،1(    )1،1،1(    هم ارز

    اعداد میانه

  

)9،8،7) (7،6،5) (5،4،3 (  

)3،2،1(  

  

  

)9/1،8/1،7/1) (7/1،6/1،5/1 (  

)5/1،4/1،3/1) (3/1،2/1،1(  

  .اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازي هستند     

),,( دو عدد مثلثی 1111 umlM  و ),,( 2222 umlM   در نظر بگیرید ،انددهرسم ش) 1( که در شکلرا. 

 
  2Mو   1M اعداد مثلثی )1(شکل              

                                                                                                                                                                                        
1 Chang 
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  ند:تعریف می شو )3) و (2)، (1( عملگرهاي ریاضی آن به صورت روابط

       )1(     ),,( 21212121 uummllMM   

       )2(    )*,*,*(* 21212121 uummllMM   

       )3(  
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این روابط، فقط  .صل ضرب دو عدد فازي مثلثی، یا معکوس یک عدد فازي مثلثی، دیگر یک عدد فازي مثلثی نیستباید توجه داشت که حا     

، براي هر یک از سطرهاي ماتریس این روشدر . کنندتقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازي مثلثی و معکوس یک عدد فازي مثلثی را بیان می

  :شودمحاسبه می )4( رابطهاز راه که خود یک عدد مثلثی است،  kS مقایسات زوجی، مقدار

         )4(  
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  .ها هستندها و شاخصدهنده گزینهنشان ،به ترتیب،  jو iبیانگر شماره سطر و kدر آن که     

 دو عدد فازي مثلثی باشند، درجه بزرگی 2Mو 1Mاگر ،به طور کلی. به دست آوردباید ها نسبت به هم را ها، درجه بزرگی آن kSهپس از محاسب

1M 2برMکه با ،)( 21 MMV   شودتعریف می )5( د، به صورت رابطهشونشان داده می:  
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 :آیددست میه ب )6( عدد فازي مثلثی دیگر نیز از رابطه k یک عدد فازي مثلثی از تر بودنمیزان بزرگ

)(),...,(),...,( 12121 KK MMVMMVMMMV 
                                                   

  :شودمیاستفاده  )7( رابطهاز ها در ماتریس مقایسه زوجی براي محاسبه وزن شاخص

     iknkSSVMinxW kii  .,...,2,1,,)()(
                                             

  :خواهد بودزیر ها به صورت بنابراین، بردار وزن شاخص

 Tni cWcWcWxW )(),...,(),()( 21


                                                        
  .فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي استنابهنجار که همان بردار ضرایب 

  .شودنامیده می  W،)9( نتایج بهنجار شده حاصل از رابطه. شودبهنجار می) 8( جار به دست آمده از رابطهبهننانتایج  )،9( به کمک رابطه

                                                  )9(  

  

  1روش دلفی

روش دلفی به طور عمده زمانی استفاده  .)21(تدوین شد 4ندي را، براي مؤسسه1950در سال  3و هلمر 2این روش براي نخستین بار از سوي دالکی

ایده اساسی روش دلفی این است که روند آن از طریق توافق هوش جمعی بشر . )22(گیرندشود که مسائل طوالنی مدت مورد ارزیابی قرار میمی

هاي متخصص، بدون نیاز به حضور افراد در محل هاي افراد و گروهها و قضاوتی نگرشاین روش براي بررس. )23(پذیر و مفید خواهد بودامکان

بندي، پردازد. در پایان جمعهاي این افراد میآوري ایده ها، به جمعمعینی و با استفاده از پرسشنامه طی چندین مرحله و ایجاد هماهنگی بین دیدگاه

  

1 Delphi 
2 Dalkey 
3 Helmer 
4 Rand  
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)6(  

 )7(  
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گیرد. در این روش پرسشگري گیري قرار میگذاري، تدوین برنامه یا تصمیمهاي افراد، مبناي هدفدهها و ایگذاري و تحلیل مجموعه دیدگاهارزش

شود. بنابراین از دور دوم، متخصصان و هاي پیش استفاده میي با دورهشود و در هر دوره، از نتایج به دست آمدهدر دو دوره یا بیشتر انجام می

  .)21(دهندها پاسخ میي پیش به پرسشترازان خود و نتایج به دست آمده از دورهد همکارشناسان تحت تأثیر نظرها و عقای

هاي کاربري ورزشی هاي متخصصان در خصوص مجموعه معیارها و شاخصدر این پژوهش با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله از نظرات و دیدگاه

نفر  5نفر از متخصصان در سه حوزه ورزشی، جغرافیا و معماري و شهرسازي که در هر حوزه  15(در مقیاس کالبدي و فضایی شهري، استفاده شد. 

  ب شدند)انتخا

  . جواب بلی یا خیر به گزینه ها و درنهایت اضافه نمودن نظرات در پایان هر مبحث1مرحله 

درصد پاسخ دهندگان به آن جواب مثبت دادند در این پرسشنامه باقی ماندند و  60پس از پایان این مرحله، پرسشنامه ها جمع آوري و متغیرهایی که 

خ مثبت (بلی) به آن داده شده حذف شدند. سپس مواردي را هر یک از پاسخ دهندگان پیشنهاد نمودند به متغیرهایی که کمتر از این مقدار پاس

  پرسشنامه اضافه شد.

  ، مجدداً به پاسخ دهندگان براي نظر مجدد ارسال شد.1. پرسشنامه ساخته شده پس از پایان مرحله 2مرحله 

درصد پاسخ دهندگان به آن جواب مثبت دادند در این پرسشنامه باقی ماندند و  60یرهایی که پس از پایان این مرحله، پرسشنامه ها جمع آوري و متغ

  متغیرهایی که کمتر از این مقدار پاسخ مثبت (بلی) به آن داده شده حذف شدند. 

  هاي پژوهشیافته

ی و ...) و اطالعات توصیفی (اطالعات مربوط به هاي جمعیتها، حوضههاي مربوط به کاربري اراضی، شبکه راهبا ترکیب اطالعات مکانی (نقشه

این پایگاه  ها، کلیه فضاهاي ورزشی موجود در سطح شهر سبزوار و ...)، پایگاه اطالعاتی دقیقی براي رسیدن به اهداف پژوهش تهیه شد.کاربري

ها و استخراج اطالعات از ره، بازیافت، به هنگام کردن دادهسازد و نیز وظیفه ذخیها را امکان پذیر میها و روابط آنو توصیف اطالعاتی تعریف داده

هاي باشند و از سیستمپایگاه اطالعاتی استوار میهاي اطالعات جغرافیایی بر پایه ها را بر عهده دارد. اکثر سیستمها، حفظ ایمنی و انسجام دادهداده

  کنند.هاي مکانی و توصیفی استفاده میمدیریت پایگاه داده، براي داده

شناسایی و وزن دهی  ،به منظور پیدا کردن مناسبترین مکان براي استقرار کاربري ورزشی با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی فازي

  ها انجام شد.مهمترین شاخص

با  شاخص 6اده قرار گرفتند که در نهایت باالتر مورد استف و وزن هاي با امتیازبا توجه به وزن دهی آنها شاخصشاخص،  11از میان در این تحقیق 

در شاخص انتخاب شده بر اساس وزن نهایی که از نظر کارشناسان و متخصصان به خود گرفتند، بوده است.  6معیار  .شناسایی شد بیشتر اهمیت

  وزن نهایی هر شاخص آورده شده است.) 3(جدول 

  

  هاوزن نهایی شاخص )3(جدول

  ردیف  شاخص  Wوزن نهایی 

  1  دسترسی (شعاع عملکردي)    /.176

  2  وابستگی    /.176

  3  تناسب با توزیع گروههاي سنی جمعیت (جوانی جمعیت)    /.127

  4  مجاورت با شبکه ارتباط اصلی    /.127

  5  تراکم جمعیت    /.088

  6  ها (ناسازگاري)سازگاري با سایر کاربري    /.058

  ها و معیارهاي پژوهش معرفی شاخص

هاي ورزشی است که موجب استفاده حداکثري و افزایش بهره وري ترسی از الزامات مهم و کلیدي در ساخت و ساز اماکن و مجموعهدس دسترسی:

بینی شده براي دسترسی به هاي پیشفاصله .)24(شودهاي متفاوت میتیمی و جنسسهاي جو کاربري بیشتر براي تمامی اقشار و افراد با توانایی

متر براي مراکز  2000متر براي مراکز ورزشی متوسط و  1000 متر براي مراکز ورزشی کوچک، 500ها و یا شعاع خدماتی هر یک از آنها، مجموعه

محاسبات صورت گرفته نتایج زیر حاصل بر اساس . )16(شود که در پژوهش حاضر از این استانداردها استفاده شده استبینی میورزشی بزرگ پیش

، متري 1000شعاع  هاي ورزشی درکاربري ، همچنینقرار داشتند متري 2000مناطق شهري تحت پوشش شعاع خدماتی یا دسترسی  66٪شد: 

   اده است.مناطق شهري را تحت پوشش خود قرار د 21٪متري، فقط  500مناطق شهري را تحت پوشش خود قرار داده است و در شعاع  ٪66
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  نقشه دسترسی به فضاهاي ورزشی )2(شکل

  

هاي دیگر گردند. براین یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجراي فعالیتهایی که در یک منطقه استقرار میکاربري :(ناسازگاري) سازگاري

 .)25(ها از نظر سازگاري ممکن است حالتهاي زیر را داشته باشداساس کاربري

  هر دو خصوصیت مشترکی داشته و فعالیت آنها بر یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکن کم تراکم: یعنی باشند الف) کامالً با یکدیگر سازگار

  : هر دو کاربري از یک نوع بوده، اما در جزئیات اختالف داشته باشند.باشند ب) نسبتاً سازگار

  یشتر باشد.: یعنی اینکه میزان ناسازگاري بین دو کاربري از سازگاري آنها بباشند سازگارناج) نسبتاً 

: یعنی مشخصات دو کاربري هیچ گونه همخوانی با یکدیگر نداشته و در تقابل با یکدیگر باشند، مانند کاربري صنعتی و باشند د) کامالً ناسازگار

  کاربري مسکونی

درج شده است  بر حسب متر ها بر اساس فواصل طبقه بندي شده کههاي این پژوهش، تجزیه و تحلیل نقشهي نقشهطبق راهنماي موجود در کلیه

  شود.انجام می

و  متري) 2500تا  2000( شودهاي ناسازگار کمتر میشویم اثر ناسازگاري کاربريهرچه از شعاع عملکردي کاربري ورزشی دورتر میدر این مدل 

، کاربري ورزشی بیشتر در محدوده متر) 200متر و نیز کمتر از  500تا  250(بین  شویمبالعکس هرچه به شعاع عملکردي کاربري ورزشی نزدیکتر می

  گیرد. ها قرار میناسازگاري سایر کاربري

  هاي ناسازگار مشخص شده است.هاي ورزشی با سایر کاربرينقشه نهایی ناسازگاري کاربري) 3ه(در شکل شمار

  
  هاي ناسازگارهاي ورزشی با سایر کاربرينقشه ناسازگاري کاربري )3(شکل

  

دوایرکوچک شعاع 

دسترسی به مراکز 

ورزشی کوچک، 

دوایر متوسط شعاع 

سترسی به مراکز د

ورزشی متوسط و 

دوایر بزرگتر نشان 

ع دهنده شعا

دسترسی به مراکز 

دوایر از کوچک به 

بزرگ: کاربري ورزشی 

بیشتر در محدوده 

ناسازگاري سایر 

 کاربري ها قرار میگیرد.
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هاي دیگر کاربریهاست. براي مثال یک محله مسکونی بدون وجود خدمات گاهی اوقات فعالیت یک کاربري، وابسته به فعالیت یا فعالیت: وابستگی

در  .)25(هاي شهري در ارتباطند و به آنها وابسته اندآموزشی، درمانی و تجاري ناقص است و مراکز دیگر شهري هر یک به نحوي با سایر فعالیت

هاي حمایت کننده از جمله آموزشی، شویم، وابستگی کاربري ورزشی به سایر کاربرياین مدل هرچه به شعاع عملکردي کاربري ورزشی نزدیکتر می

 متر به فضاي سبز و کاربري آموزشی وابسته است.  200ي کمتر از به طور مثال هر کاربري ورزشی با فاصله شود.فضاي سبز و .. بیشتر می

  
  ها به فضاهاي ورزشینقشه وابستگی سایر کاربري )4کل(ش

  

برند، ساخت سنی در حال انتقال از جوانی به سالخوردگی ورهاي در حال توسعه که در مرحله گذار جمعیتی به سر میبیشتر کش جوانی جمعیت:

شود تا در نهایت ساله کاسته شده و به جمعیت واقع در سنین فعالیت افزوده می 15که به تدریج از نسبت درصد جمعیت کمتر از  ، بدین معنیدارند

پس از چندین دهه افزایش در سنین سالخوردگی متجلی شود. بر اساس شاخص ورتهایم، جوانی جمعیت نشان دهنده ساخت سنی خاصی است که 

نامند. باال بودن نرخ سال به کل جمعیت را نسبت جوانی جمعیت می 15سال قرار دارند. نسبت جمعیت زیر  15عیت زیر درصد جم 40در آن بیش از 

-هاي آتی را گوشزد میجوانی جمعیت در یک جامعه لزوم توجه به زیرساختهاي مورد نیاز (آموزشی، ورزشی، تفریحی و اشتغال) این نسل در دهه

 .)17(نماید

اي به و در مقابل مناطق حاشیه باشدمی 10٪تا  5٪، بین (محالت قدیمی شهر)، داراي کمترین نسبت درصد جوانی در این مدل مناطق مرکزي

  باشد.شهر داراي بیشترین میزان درصد جوانی جمعیت می غربیل شمانیز خصوص مناطق جنوب شرقی و 

  
 نقشه درصد جوانی جمعیت) 5(شکل

  

کاربري ورزشی با 

متر  200کمتر از  فاصله

به فضاي سبز و 

کاربري آموزشی 

 سته است.واب

بیشترین  ٪30

میزان درصد 

 جوانی جمعیت

تا  5٪بین 

کمترین نسبت ٪10
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ورزشی  هایی که تراکم جمعیتی باالتري دارند، اولویت بیشتري به منظور استقرار کاربريدر این مدل فرض شده است که محل تراکم جمعیت:

متري که به ترتیب به مقیاس  2000و  1000، 500مبحث حاکی از آن است که: در شعاع عملکردي  نتایج حاصل از پژوهش در این خواهند داشت.

درصد جمعیت شهري در شعاع  5/83درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي بزرگ،  23/91کوچک، متوسط و بزرگ نسبت داده شده است، حدود 

  چک تحت پوشش قرار گرفته اند.درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي کو 47/23عملکردي متوسط و 

  
 نقشه درصد تراکم جمعیت )6(شکل

  

باشد و براي همه مراکز چه کوچک یکی از مهم ترین معیارها در مجاورت فضاي ورزشی با شبکه ارتباطی می مجاورت با شبکه ارتباط اصلی:

میت بیشتري در نزدیکی به فضاهاي ورزشی برخوردار است به در سطح همسایگی و چه بزرگ در سطح منطقه مصداق دارد. خیابانهاي اصلی از اه

ها تا شبکه معابر در اکثر تحقیقات حداکثر باشد. حریم فاصله کاربريترافیکی که عامل مهمی میی سریعتر و جلوگیري از اختالالت دلیل دسترس

  .)26(باشدمتر می 1200

متر باشد، استقرار کاربري ورزشی نسبت با مجاورت با شبکه  250تا  100تر و یا بین م 100چه فاصله کاربري ورزشی کمتر از  در این مدل هر     

  شود.باشد و هرچه این فاصله بیشتر باشد، از میزان همجواري با شبکه ارتباط اصلی کاسته میخوردار میراه اصلی از مطلوبیت باالیی بر

  
  نقشه مجاورت با شبکه ارتباط اصلی )7(شکل

  

  هاي ورزشیارائه الگوي پیشنهادي استقرار کاربري

به دست هاي اطالعاتی آید. این هم پوشانی از جمع الیهدست می هاي وزن دار بههاي نهایی از هم پوشانی و به اشتراك گذاري نقشهتهیه نقشه

  . شده است مطلوب، مطلوب، متوسط، نا مطلوب و کامالً نا مطلوب، اولویت بندي طیف کامالً 5بر اساس  آمده است. الگوي پیشنهادي

بیشترین :  <150

 درصد تراکم جمعیت

کمترین درصد >: ١٠٠

 تراکم جمعیت

فاصله ازمرکز 

هرچقدربیشتر باشد 

از میزان همجواري 

با شبکه ارتباط 

 اصلی کاسته میشود.
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  نقشه نهایی الگوي پیشنهادي بهینه استقرار فضاهاي ورزشی) 8(شکل

  

نقشه فوق، اراضی موجود با هدف مکان یابی کاربري ورزشی به پنج طیف گسسته تقسیم شدند که رنگ (قرمز و نارنجی) اراضی با بدترین  در     

  شرایط و رنگ (سبز) نمایانگر اراضی با بهترین شرایط براي ساخت کاربري ورزشی جدید است.

  

  گیري بحث و نتیجه

یکی از در نتیجه،   )27(به هزینه کمتر، سود بیشتر و دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را در نظر بگیرند امروزه افراد تمایل دارند که با توجه

رساند و ورزشی را به حداکثر می یی فضاهايکارآ ثر در احداث فضاهاي ورزشی موقعیت مکانی است، بنابراین مکان یابی بهینه،مهمترین عوامل مؤ

ریزي و مدیریت صحیح در یاز روز افزون به برنامهن بنابراین با توجه به .)3(نمایدهاي ممکن ارائه میخدمات بهتري را براي استفاده کنندگان با هزینه

تواند هاي علمی قدرتمند، نمیگردد که این مدیریت بدون استفاده از اطالعات، ابزار و روشاحساس می ،اياي و منطقهسطح محلی، شهري، ناحیه

هدف از  در نتیجه ه شده است.به عنوان ابزار قدرتمند شناخت مسئولیت سنگین خود را به انجام رساند مگر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی که

هاي علمی تحلیل و روش سیستم اطالعات جغرافیاییکاربرد استفاده از هاي ورزشی با ارائه الگوي پیشنهادي به منظور استقرار کابرياین پژوهش 

  سلسله مراتبی فازي و دلفی می باشد. 

هاي ، و با در نظر گرفتن بقیه اقشار و نیاز آنان به سالمتی چه در قالب جسمی یا روانی، پرداختن به فعالیتافزایش نیروي انسانی جوان با توجه به

 5 شکل در رسد.ضروري به نظر میکند. بدیهی است در این راستا توجه عمیق و مسئوالنه به ساخت فضاهاي ورزشی ورزشی این نیاز را رفع می

باشد و در مقابل می 10٪تا  5٪داراي کمترین نسبت درصد جوانی، بین  شود کهمشاهده می قدیمی شهر)مناطق مرکزي شهر سبزوار (محالت 

توان نتیجه باشد که میاي به خصوص مناطق جنوب شرقی و نیز شمال غربی شهر داراي بیشترین میزان درصد جوانی جمعیت میمناطق حاشیه

به خصوص مناطق جنوب شرقی و شمال غربی، شرایط مناسبی براي ساخت و احداث شهر  گرفت، متناسب با نحوه توزیع جمعیت جوان در سطح

(خدمات ورزشی، تفریحی، آموزشی و اشتغال)، مورد نیاز این باید نیازهاي اولیه و خدمات عمومی از جمله کاربري ورزشی نیز وجود دارد. به طور کلی 

  د.گروه از جامعه مورد توجه مدیران و مسئوالن قرار گیر

هاي ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. باشد. کاربريهر کاربري در سطح شهر، نیازمند وجود حداقل جمعیت براي تقاضاي آن کاربري می     

 .)26(دهدهاي ورزشی با تراکم جمعیتی در شهر، شدت تراکم یا پراکندگی هر یک از آنها را در مناطق مختلف نشان میبررسی رابطه بین کاربري

که به ترتیب به  زشیهاي ورکاربري متري 2000و  1000، 500در شعاع عملکردي دهد که هاي شهري مورد بررسی در این مبحث نشان مینقشه

درصد جمعیت شهري  5/83درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي بزرگ،  23/91مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ نسبت داده شده است، حدود 

ي پیشنهادي براي سطح سرانه درصد جمعیت شهري در شعاع عملکردي کوچک تحت پوشش قرار گرفته اند. 47/23در شعاع عملکردي متوسط و 

متر)  1000متر مربع به ازاي هر نوجوان، براي مرکزهاي ورزشی محله (شعاع عملکردي  2متر)  500ورزشی واحد همسایگی (شعاع عملکردي زمین 

متر مربع به ازاي هر نفر است. با توجه به مطالب گفته  1,2متر)  2000متر مربع به ازاي هر نفر و براي مرکزهاي ورزشی ناحیه (شعاع عملکردي  1,4

هاي ورزشی کوچک در واحد کاربريسطح سرانه که با توجه به اینتوان چنین استنباط نمود هاي شهري موجود، میه و نیز نتیجه حاصل از نقشه شد

درصد جمعیت شهري از  47/23تحت پوشش قرار دادن فقط باشد، متر مربع (یعنی بیشترین میزان سطح سرانه) می 2به ازاي هر نوجوان همسایگی 

ریزان ساخت و احداث باشد و این کمبود نیازمند توجه مسئوالن و برنامهمی هاي ورزشیکاربريي کمبود نشان دهنده کوچک هاي ورزشیريکارب

  هاي ورزشی بزرگ و متوسط متناسب با جمعیت شهري قرار گرفته است.این در حالی است که پراکندگی کاربري باشد.فضاهاي ورزشی می

کامالً 

 مطلوب

  متوسط

  نامطلوب

 کامالً
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لفیق سیستم اطالعات تدریافت نتیجه تحقیق حاضر،  توانسه بر روي تحقیقات انجام شده با نتایج حاصل از این تحقیق، میمطالعه و مقایبا 

و  وندیانزهره ،)14( )2011چاندیو و همکاران (با تحقیق هاي ورزشی، به منظور ساماندهی کاربري هاي تصمیم گیري چند معیارهروشجغرافیایی و 

زیرا در هر سه تحقیق با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به  همسو است. )15( )1391و همکاران ( علیزادهو نیز با تحقیق  )1()2010همکاران (

هاي ورزشی و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. علیزاده و همکاران در تحقیق خود به کمبود انتخاب بهترین مکان براي استقرار کاربري

هاي ورزشی ی با توجه به سرانه تعریف شده در سطح شهر کهنوج دست یافتند، در تحقیق حاضر نیز دست یافتیم که با کمبود کاربريفضاهاي ورزش

با  )12( )2012کرییر و همکاران (مواجه هستیم.  صد جمعیت شهريدر 47/23و تحت پوشش قرار دادن  متر مربع 2سرانه سطح کوچک با توجه به 

به این مهم  استفاده از معیار دسترسیبا اطالعات جغرافیایی به شناسایی الگوي زیست محیطی شهري در فرانسه پرداختند که  استفاده از سیستم

هاي مشخص شده، دسترسی باالیی به فضاهاي سبز و امکانات و مسیرهاي دوچرخه سواري دارند نسبت به دست یافتند که افرادي که در محله

در این  کنند، استفاده از معیار دسترسینسبت به این خدمات دارند به طور قابل توجهی پیاده روي و دوچرخه سواري میکسانی که دسترسی پایینی 

، با این تفاوت که تحقیق حاضر به ارائه الگوي پیشنهادي باشدکه یکی از معیارهاي مورد استفاده از آن دسترسی بود میتحقیق، مشابه تحقیق حاضر 

براي انتخاب مکان بهینه به منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با  )5()1391سلیمی و همکاران ( پرداخته است.نیز اي ورزشی هاستقرار کاربري

-شهر اصفهان را به پنج طیف با درجه مطلوبیت بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نا 6و  5هاي راضی منطقهها، ا، با جمع بندي نقشهGISاستفاده از 

، استخرهاي روباز 3٪دریافتند براي زمین روباز چمن  آنها همچنین ،ندمناسب براي ساخت انواع اماکن ورزشی روباز تقسیم کردمناسب و کامالً نا

محدوده در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد، که البته قرارگیري این اراضی در مسیرهاي ارتباطی، تراکم از اراضی  20٪هاي تنیس و زمین ٪26

. نتیجه نوع کمتر استجمعیتی و عناصر شهري سازگار نسبت به عناصر شهري ناسازگار در مقایسه با سایر مناطق بیشتر و تراکم اماکن ورزشی هم

هاي ورزشی در سطح  شهر سبزوار بر اساس پنج استقرار بهینه کاربري پیش رواز آنجایی که در تحقیق  .همسویی دارد این تحقیق با تحقیق حاضر

و نیز در هر دو تحقیق استفاده از معیارهاي دسترسی و سازگاري مکان ورزشی با سایر  شده استطیف کامالً مطلوب، مطلوب و ... اولویت بندي 

در استفاده از معیار رعایت استانداردهاي تعیین شده براي شعاع کاربري   )16( )1388وي و همکاران (نتیجه تحقیق رض .عناصر شهري مشترك است

 باشد.همسو میي تعیین شده، در استفاده از انتخاب معیار رعایت استانداردها قورزشی به منظور ساخت فضاهاي ورزشی جدید با نتیجه این تحقی

) 2000و  1000، 500رضوي و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که پراکندگی فضاهاي ورزشی کوچک با توجه به شعاع کاربردي (

   اشاره دارد.حاضر به این موضوع  یکی از نتایج در پژوهش نیز مطابق استانداردهاي موجود نبوده است و

هاي ورزشی، یابی به بهبود ساخت و احداث کاربريدستآمایش، ساماندهی و هایی بود براي تالش این پژوهش، تهیه و تنظیم معیارها و شاخص     

هاي حل هاي گزاف، راهنار کاهش هزینه، تا بر این اساس نیازهاي واقعی جامعه در کهاي مطلوب با عملکرد صحیح استکه نتیجه آن ایجاد کاربري

 مناسبی را براي ایجاد محیطی سالم بدست بدهد. سرعت رشد و دگرگونی شهرها و نیز حجم باالي عوامل تأثیر گذار بر مسائل فضایی در شهرها،

 نتیجه گرفت که سیستم اطالعات جغرافیایی توانبنابراین میهاي علمی قدرتمند را براي این امر باقی نگذاشته است. چاره اي جز استفاده از روش

)GISهاي هاي ورزشی و نیز مناسب جهت مکان یابی بهینه کاربريتواند به عنوان ابزار مناسب به منظور تجزیه و تحلیل موقعیت کاربري) می

شی قرار گیرد تا بتوانند با به کارگیري این ابزار هاي ورزریزان، مدیران و دست اندرکاران ساخت و احداث کاربريورزشی در اختیار پژوهشگران، برنامه

  . انتخاب کنندبه طور دقیق تر و علمی مناسب را جهت استقرار کاربري ورزشی  مکان هاي علمی دیگرو سایر روش

گیرد، به همین قرار نمی ریزي غلط و نامناسب بیشتر اوقات مورد استفادههاي ورزشی به علت برنامهبرخی از کاربريدر پایان باید گفته شود که 

چند باشد که در این راستا با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش ریزي صحیح میریز، مدیریت و برنامهجهت رمز موفقیت یک مدیر و برنامه

  :شودارائه می هاي ورزشیپیشنهاد به مدیران، برنامه ریزان و مسئوالن در خصوص ساخت و ایجاد کاربري

  اي استفاده نکنند.هاي سنتی و سلیقههاي ورزشی از روشها جهت ساخت و ساز کاربريو مسئوالن سایر بخشمدیران 

 هاي علمی جدید، همانند روش مورد استفاده در این تحقیق، نسبت به احداث، برنامه ریزي، توانند با استفاده از روشمدیران و برنامه ریزان می

 رزشی کمک کنند.هاي ونظارت و ساماندهی کاربري

 ی هاي ورزشی با توجه به تقسیمات سلسله مراتبکاربريوجود به  از جمله جمعیت جوان مدیران و مسئوالن سعی کنند با توجه به نیاز متقاضیان

 شهرها (ناحیه، منطقه و ...)، صدور ساخت فضاهاي ورزشی را صادر کنند.

 هاي ورزشی را صادر نکنند.ريهاي علمی و دقیق مجوز ساخت کاربمسئوالن بدون بررسی 

 مناسب را در اولویت ساخت قرار دهند. هاي ورزشی، اراضی با وضعیت بسیار مناسب ومسئوان به هنگام صدور مجوز جهت ساخت و ساز کاربري 

 استفاده  ه در این پژوهشها و معیارهاي تعیین شدتوانند در آینده به منظور مکان یابی اماکن ورزشی در مطالعات خود از شاخصپژوهشگران می

 کنند. 



 27فازي و دلفی ...  AHPدر آمایش فضایی کاربري ورزشی با استفاده از روش  GISکاربرد 
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