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 مقدمه
اشتغال افراد و نیز  تغییر سبک زندگی و نحوه

شهرهای  در ینینشگسترش زندگی آپارتمان

شهروندان  تحرک بزرگ منجر به کاهش شدید

مشغله بیش از حد  شده است. همچنین به دلیل

امور  جهت انجام شهروندان، نبود فرصت کافی

، یرساناکز خدماتروزمره و فاصله زیاد تا مر

 موجب وابستگی شهروندان به وسایط نقلیه و

 Nowruz)شده است یتحرکپیامد آن کم

Seyed Hosseini et al. 2013).  بهاز طرفی 

 اقتصادی،–اجتماعی سریع پیشرفت خاطر

 دوره یک به شدن نزدیک حال در شهروندان

 نیازهای دنبال به آن طی در که هستند فراغت

 زندگی کیفیت بردن باال رایب بیشتری فیزیکی

فضایی برای  عنوان به ورزشی هایمکان. هستند

 عمل های ورزشیفراغت و فعالیت گذران اوقات

 به مربوط مقررات. (Jing et al. 2018)کنندمی

ی اکنندهنیتضم نقش ورزشی ساخت امکان

نماید. می اماکن ورزشی ایفا مناسب توسعه برای

 اساس و یهپا ورزشی امکانوساز ساخت

است،  عمومی ورزشی خدماتوساز ساخت

رابطه  شهری عمومی ورزشی هایمکان چیدمان

 دارد، عمومی خدمات عرضه ظرفیت با نزدیکی

 اماکن سازیبهینه و چیدمان تنظیم بنابراین

معقول بودن  .دارد زیادی اهمیت عمومی ورزشی

 یکی اماکن و امکانات ورزشی طراحی و چیدمان

 درجه یریگاندازه برای مهم یهاشاخص از

  .(Lai, 2017)است اجتماعی هماهنگی

Winnigton & et al. (2016) کنند بیان می

 نحوه مورد در امروزه که تصمیماتی که

کیفیت  بر گیریممی شهرها در وسازساخت

 یرتأث آینده هایزندگی و محل زندگی نسل

گذاشت. شورای مشورتی علمی تغییرات  خواهد

 و حاضر حال کند در( اشاره می2113)2جهانی

 از یکی عنوان به شهری توسعه در آینده

. باشدمی اجتماعی توسعه اصلی هایچالش

 سال کند در( بیان می1322ملل )سازمان 

 در جهان جمعیت سوم دو از بیش ،1323

  زندگیکرد.  خواهند زندگی مختلف شهرهای

س های روز و در رأاستفاده از فناوری  ماشینی و

متنوع و کارکردهای رو به رشد   آن خدمات

اینترنت زندگی را آسان نموده  فناوری رایانه و

کاهش صرف وقت و انرژی  نهیاست و در زم

تبع آن واقع شده است، اما به  مؤثر و مفید کامالً

های های خواسته یا ناخواسته به فناوریوابستگی

 و یتحرکموجب کم  نوین و کارکردهای آن

 منزل گردیده است.  در محیط کار و ینیکجانشی
 ترینمهم از یکی شهری ریزیبرنامه

 کنونی ریزیبرنامه سیستم در هاریزیبرنامه

 در. دارد وجود مختلفی مشکالت و کشورهاست

 شهر کلی ریزیبرنامه تحقیق، و ریزیبرنامه روند

 ,Gao)دارد بیشتر اطالعات یآورجمع به نیاز

 موضوعات از یکی ورزشی جایابی اماکن .(2017

است که از این قاعده  ورزش مهم هایحوزه و

. از ((Poggio & Vršča, 2009ستین مستثنا

ترین مراکز فضاهای ورزشی، یکی از مهمطرفی 

گردند که خدماتی در سطح شهر محسوب می

سطح درخور توجهی از فضاهای شهری را به 

و ریزی درست عدم برنامهاند. خود اختصاص داده

یابی صحیح باعث بروز عدم مکاندر نتیجه 

مشکالتی از قبیل ترافیک انبوه، توسعه نامتقارن 

های شهری، عدم استفاده از پتانسیل مکان

 ؛باشدمی غیرهها مختلف و مناسب برای کاربری

یابی فضاهای ورزشی یکی از بنابراین، مکان

                                                  
1 .Scientific Advisory Council on Global 

Change 
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های مهم در توسعه جامعه شهری چالش

ی انتخاب مکان مناسب شود. برامحسوب می

دسترسی، سازگاری  جمله ازمعیارهای متعددی 

)انسجام و یکپارچگی(، ایمنی و توزیع عادالنه 

این با . (Langford et al, 2018) داردوجود 

ها و مراکز خدماتی کاربری ینهوجود توزیع به

ریزان با مسئله مهمی است که اغلب اوقات برنامه

الت دولت و آن سروکار دارند و لزوم دخ

ریزی جهت گسترش عدالت اجتماعی و برنامه

دسترسی یکسان و متعادل خدمات را برای همه 

. (Brown et al. 2016)سازد یضروری م

به عنوان یکی از  توانرا می فضاهای ورزشی

ترین مراکز کاربری در شهرها به حساب مهم

 که سطحآورد که فضای قابل توجهی رو از 

اند. توزیع ختصاص دادهشهری را به خود ا

فضاهای ورزشی در شهرها بخصوص شهرهای 

رو بوده ای روبهبزرگ همواره با مشکالت عدیده

تواند ناشی از جایابی ؛ این مشکالت میاست

اهمیت این موضوع نادرست و یا غیراصولی باشد. 

های شود که با کاهش مسافرتاز آنجا آشکار می

 نیاز به شهری ناشی از ماشینی شدن امور،

ورزش بیش از پیش ضروری به نظر  تحرک و

رسد. توجه صرف به ساخت فضاهای ورزشی می

های مجاور و عدم توجه به کاربری از نظر کمی و

، نه تنها یابیسایر عوامل مؤثر در توزیع و مکان

مراکز خدمات ورزشی  ییکارا موجب کاهش

بلکه مشکالت روحی و جسمی  گردد،می

های مجاور و اکنان کاربریمتعددی نیز بر س

کنندگان از این فضاها وارد استفاده

 .(Jing et al. 2018)سازدمی

 ضرورت توسعه اماکن ورزشی
 مختلف مناطق و شهر در ورزشی فضاهای توزیع

 و مطلوب الگوی بر مستقیمی اثر تواندمی آن

 توزیع دیگر سوی از. باشد داشته شهر عملکرد

 نات ورزشی، قدرتاماکن و امکا کامل و صحیح

 که داد خواهد افزایش را ورزشی فضاهای انتخاب

 افزایش مطلوبیت زندگیخود سبب  نوبهبهاین 

. (Van Loon et al. 2014)شدخواهد در شهر 

 دسترسی اگر افراد که دهدمی نشان هابررسی

 مانند ورزشی هایمکان به راحت و مناسب

 اشتهد هااستادیوم و ورزشی هایزمین ها،پارک

های از خود فعالیت انجام بیشتر به تمایل باشند،

 Azimi delarestaghi et)دادنشان خواهند 

al.2016). دسترسی اند کهنشان داده مطالعات 

 تفریحی امکانات جغرافیایی به اماکن ورزشی و

 مشارکت در کنندهکمک عامل یک عنوان به

جسمانی  هایفعالیت بر آن بالقوه تأثیر و ورزشی

‐Roux et al. 2007, Wendel)ستا Vos et 

al. 2007, Sterdt et al. 2014) همچنین  ؛

نشان  Persson and While (2012)پژوهش

میزان  یا و اماکن ورزشی به نزدیکی داده که

در مناطق مختلف شهر  ورزشی امکانات تأمین

 تأثیر فیزیکی هایبر میزان فعالیت تواندمی

 ری نشان داده کهبگذارد. از طرفی پژوهش دیگ

 به دسترسی قومیت، فرهنگ، جنسیت، سن،

 نقشی اقتصادی و اجتماعی شرایط و ونقلحمل

 در فیزیکی فعالیت مؤثر سطوح بر تأثیرگذاری در

. (Limstrand, 2008)کنندمی ایفا جوامع

 نشان متناقضی نیز وجود دارد که هاییافته

به اماکن  دسترسی بین ارتباطی هیچ که دهدمی

 ورزشی هایفعالیت یا ورزشی مشارکت و زشیور

 ,Pascual et al. 2009)ندارد وجود فیزیکی

Prins et al. 2012) ، مطالعه که حالی در 

 دسترسی بین ارتباط که دهدمی گزارش دیگری

 برای است ممکن ورزشی اماکن از استفاده و

خاص باشد، ورزشی و امکانات ورزشی اماکن
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 عنوان به. کانات ورزشیهمه اماکن و ام برای نه 

 منطقه در شده انجام مطالعه یک در مثال،

 .Karusisi et alکه توسط  پاریس شهری

 شود که تفاوتانجام شده نشان داده می (2013)

 تأثیر ورزشی اماکن به فضایی دسترسی در

 برای مگر و استفاده ندارد، وریبهره بر ایعمده

 شنا. استخرهای

 فراغت و ورزش یکی قاتاومنشور آتن  بر اساس 

 بر عالوه) استوظایف چهارگانه شهری  از

. (Liu & et al. 2017)(ونقلحمل و کار مسکن،

از این رو نقش فضاهای ورزشی بسیار اهمیت 

در باال بردن  یتوجهدارد، چراکه تأثیر قابل

جسمی و روانی شهروندان دارد و از  سالمت

و تعدد طرفی نیز با توجه به رشد شتابان شهرها 

در امر مکان گزینی اماکن، دیگر  متغیرهای مؤثر

گویی صحیح این سنتی قادر به جواب هایروش

بنابراین توزیع عادالنه و بهینه  ؛باشندینیاز نم

های اصلی یک امکانات ورزشی که یکی از دغدغه

اهمیت بیشتری پیدا  مدیر هوشمند است،

ی ها. به بیان دیگر برای انجام فعالیتکندمی

ورزشی نیاز به اماکن ورزشی است که بتواند 

ی شهری را رعایت کند و استانداردهامعیارها و 

در نظر یابی شود؛ به درستی جایابی و مکان

یکی از  زمانهم طوربهگرفتن این معیارها 

مهم در تعیین نقطه استقرار اماکن  مسائل

 ورزشی است.

همه  در مسائل ترینمهم از یکی حاضر، حال در

 استقرار شهر به خصوص شهرهای شلوغ،

 میان غیراصولی و نامناسب اماکن ورزشی در

بسیاری  که یطوربه است شهری تأسیسات سایر

به دلیل عدم دسترسی به اماکن  جامعه از مردم

 به ورزشی اماکن از توانندو فضاهای ورزشی نمی

کنند که برطرف کردن  مطلوب استفاده صورت

حت مردم به این اماکن این مشکل و دسترسی را

ریزی و فضاهای ورزشی به مدیریت و برنامه

صحیح در امر جایابی و مکان گزینی مناسب 

نیاز دارد.  اماکن و تأسیسات ورزشی

گیری برای انتخاب محل مناسب مکان تصمیم

ها نیازمند تحلیل موارد مختلفی است کاربری

های محیطی، موارد ازجمله: هزینه و محدودیت

) O’Reilly & etی، اجتماعی و دسترسسیاسی

. 2015)al .یابی امکان ورزشی توجه به در مکان

ها و پارامترهای از پیش تعیین شده از شاخص

منظور  همیناهمیت باالیی برخوردار است به 

Azimi delarestaghi et al. (2016)  در

شاخص یتمام های خود نشان دادند کهپژوهش

 امکانات شامل یبررس مورد یابیمکان های

 و تیموقع خدمات شهری، خصوص در موجود

 کاربرها، ناسازگاری و سازگاری ن،یزم مشخصات

 در است، وهواآب و عملکردی شعاع و تراکم

 یورزش اماکن ساخت و یجهت طراح یابیمکان

. همچنین هستند تأثیرگذار و مهم شهری

Jamshidi et al. (2017) یسازبمناس 

کان بهینه ورزشی های انتخاب مشاخص

سالمندان با استفاده از مدل تحلیل سلسله 

در شهر کرج را مورد  1GISو  (2AHPمراتبی )

که سه شاخص  بیان کردندبررسی قرار دادند و 

های دیگر شهری و دسترسی، مجاورت با کاربری

ایمنی از دیدگاه خبرگان رتبه بهتری در زمینه 

. نددارتأثیرگذاری بر انتخاب اماکن ورزشی 

ها معیارهای دسترسی به خطوط مترو و بزرگراه

ها و فضاهای از معیار دسترسی، مجاورت با پارک

سبز و مجاورت با مراکز فرهنگی از شاخص 

مجاورت و موقعیت مناسب نسبت به مراکز 

                                                  
1 . Analytical Hierarchy process 

2. Geographic Information System 
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از شاخص ایمنی،  ینشاندرمانی و مراکز آتش

اهمیت نسبی بیشتری در مقایسه با زیر 

 ، Salimi et al. (2012)  د.دارنمعیارهای دیگر 

 و AHP ترکیب دو مدل با استفاده از

 2TOPSIS به بررسی مکان گزینی اماکن

هایی ورزشی شهر اصفهان پرداختند و شاخص

همچون قیمت زمین، دشواری تملیک، ارزش 

)خاک،  کیکاربری موجود، شرایط ژئومورف

ها و سازگاری ،(شیب، سطح آب زیرزمینی و...

ا، انسجام و یکپارچگی، ایمنی نحوه هناسازگاری

دسترسی، توزیع عادالنه و جمعیت را جهت 

 یانتخاب مکان مناسب برای ساخت استخرها

سرپوشیده در منطقه جنوبی شهر اصفهان تعیین 

 نمودند.

یابی تعادل و های مکانها و مزیتیکی از ویژگی

توازن در توزیع امکان ورزشی در کل شهر یا 

و  شهرهاه این تعادل در همه باشد کاستان می

 Shamsi etیا استان برابر نیست به طوری که 

al. (2017) های سنجش توزیع فضایی مکان

های استان اصفهان از نظر ورزشی شهرستان

برخورداری از سطوح توسعه را مورد بررسی قرار 

دادند و نتایج حکایت از نوعی نابرابری و عدم 

ای ورزشی در هتعادل در زمینه توسعه مکان

های استان اصفهان دارد. در این زمینه شهرستان

شهرستان اصفهان به دلیل داشتن مرکزیت 

های سیاسی در استان، برتری خود را در شاخص

 نیمورد بررسی حفظ کرده است. برخوردارتر

ترین شهرستان )اصفهان( نسبت به محروم

ای شهرستان )خور و بیابانک( از فاصله توسعه

برخوردار است که بیانگر شکاف و  فراوانی

نابرابری بسیار زیاد و شدید بین 

                                                  
1.Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution 

ها از هاست. این نابرابری بین شهرستانشهرستان

های ورزشی در عدم رویکرد جامع توسعه مکان

شود یا شاید گویای آن است این استان ناشی می

ها صورت که توسعه چندانی در این شهرستان

ها حاکم میان آننگرفته و نوعی حالت رکود در 

توان گفت که نقاط بوده است. در نهایت می

اند نزدیک به مرکز استان توانسته شهری

اقتصادی  یهارساختیو ز هایگذارهیسرما

های بیشتری را در زمینه ساخت فضاها و مکان

 ورزشی را به خود جذب کنند.

که تحقیقات نشان داده است  طورهمان

ه اماکن ورزشی ی و دسترسی مناسب بجوارهم

از عوامل مهم و تاثیرگذار بر مشارکت ورزشی 

در تحقیقی  Brown et al. (2016)باشد. می

ورزشی از _های تفریحیپارک لیوتحلهیبرای تجز

استفاده  (GIS) اطالعات جغرافیایی سیستم

فضاهای اماکن و کردند. در این تحقیق، 

استانداردهای اعالم  ورزشی با توجه به_تفریحی

به این نتیجه  تیدرنها؛ شد لیوتحلهیه تجزشد

فضاهای ورزشی از  رسید که هر چه اماکن و

استاندارد بیشتری برخوردار باشند، میزان 

نتایج . مشارکت ورزشی افراد نیز بیشتر خواهد

Ebrahimi et al. (2016) های تأثیر زیرساخت

های دموگرافی بر میزان ورزشی و ویژگی

ن اهوازی را با استفاده مشارکت ورزشی شهروندا

را بررسی کردند  (1HLM) یاز مدل چند سطح

و نتایج حاصل از اولین یافته پژوهش نشان داد 

و  یجوارکه در صورت رعایت اصول هم

یابی، هماهنگی با استانداردهای مربوط به مکان

های های شهری و تناسب با سرانهکاربری

جمعیتی و استفاده از سیستم اطالعات

                                                  
2 . Hierarchical Linear model 
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فیایی، مشارکت ورزشی افراد نیز بیشتر جغرا

خواهد شد و به خوبی مشخص گردید در 

یابی به و مکان یجوارمناطقی که معیارهای هم

خوبی رعایت شده، بالطبع میزان مشارکت افراد 

نیز بیشتر از مناطقی است که این مؤلفه به 

ها اجرا نشده است. دومین خوبی در این مکان

داد که با افزایش و بهبود یافته پژوهش نیز نشان 

دسترسی افراد به اماکن ورزشی، مشارکت 

نشان داد که با افزایش و  ورزشی شهروندان نیز

بهبود دسترسی افراد با اماکن ورزشی، مشارکت 

ورزشی شهروندان نیز بیشتر خواهد شد. 

، در تحقیقی به Tajifandari( 1322)همچنین 

ه از بررسی اماکن ورزشی شهر رشت با استفاد

پرداخته ( GIS) ییایسیستم اطالعات جغراف

 200دهد که از است. نتایج تحقیق نشان می

مورد یک، دو یا سه حریم  11مکان ورزشی 

های گاز و خطوط انتقال نیرو( را رودخانه، لوله)

مکان هر سه حریم را  211رعایت نکردند و 

از نظر شعاع کاربری تعداد کمی از  رعایت کردند.

مورد نظر را رعایت کردند و  یستانداردهااماکن، ا

همچنین از جنبه تراکم جمعیتی توزیع اماکن 

ورزشی بزرگ نسبت به اماکن کوچک و متوسط 

در  Goodarzi et al. (2012) نامناسب بودند.

 را برای اراضی از درصد 10 پژوهش خود حدود

 درصد 20حدود  و نامناسب ورزش اماکن ساخت

. داشتند مناسب بسیار وضعیت دارای اراضی از

 یابیمکان پایانی هاینقشه به همچنین با بررسی

 غالب که گردید مشخص اماکن ورزشی برای

 وضعیت 0 دارای محدوده در موجود اراضی

باشد. مناسب می بسیار و نامناسب بسیار مناسب،

 20/3 محدوده این در ورزشی فضاهای سرانه

 حدود قمر این باشد کهنفر می هر برای مترمربع

 تعیین استاندارد سرانه به نسبت مترمربع 2/1

 .باشدمی کمتر جهانی شده

توزیع اماکن ورزشی در شهر موضوعی که باید 

ریزان قرار گیرد و مورد توجه مدیران و برنامه

استانداردهای آن به دقت اعمال شود چرا که با 

مشارکت افراد در ورزش ارتباط تنگاتنگی دارد 

ی از شهر خالی از مکان ورزشی اگر منطقه خاص

باشد بدون تردید مشارکت افراد در ورزش کمتر 

 .Razavi et alخواهد شد به عنوان مثال 

دست آمده از  های بهبا استفاده نقشه (2009)

(GIS ) که از نظر شعاع کاربردی در  دادندنشان

( پراکندگی 1333و  2333، 233هر سه شعاع )

ر، مطابق با اغلب فضاهای ورزشی کوچک شه

استانداردهای موجود نبوده است. فضاهای 

نسبت به  کهآنورزشی متوسط و بزرگ نیز با 

فضاهای کوچک از پراکندگی بهتری برخوردار 

بودند ولی در نهایت با استانداردهای موجود 

 Hosseini et al. (2013) تطابق کامل نداشتند.

( نشان GIS)های خود با استفاده از در پژوهش

محدوده  در موجود ورزشی اماکن غالب دند کهدا

 وضعیت دارای مکانی از لحاظ شهر سقز،

 اندک، موارد برخی در و متوسط و نامناسب

به  اند.مناسب بسیار و مناسب وضعیت دارای

 پژوهش جدیدترین در Salimi (2016)عالوه 

 سرانه تحلیل و تعیین جهت مدلی ارائه به خود

 تیسنی هایشبکه زیعتو مبنای بر اماکن ورزشی

 سعی خود پژوهش در و پرداخت GIS محیط در

 همچنین و علمی مبانی از استفاده تا با کرد

 جغرافیایی اطالعات سیستم در توابع یریکارگبه

 سرانه تحلیل و تعیین منظوربه مدلی ارائه به

 در ایمقوله هر از پرداخت. پیش ورزشی اماکن

 به باید رزشیو از اماکن یک هر سرانه، تعیین

 ارائه و شوند گرفته نظر در مجزا کاربری عنوان
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 پذیرد، انجام صورت مجزا به هاآن برای سرانه

 اماکن نیازسنجی بحث صورت این در چراکه

 صورت تفکیک به شهروندان عالیق و ورزشی

 ویژگی دیگر .شودیم ارزیابی و مشخص شده

کیفی  به کمی رویکرد تغییر توانیم را مدل این

 رفته، کار به دانست. مدل سرانه پارامتر پیرامون

 اجزای به محدوده علمی بندی تقسیم با

 را زیربرنامه توسط نتایج تفسیر ، امکانترکوچک

 ارقام و اعداد با آن رویارویی از و کندمی مهیا

 شود.جلوگیری می معنایب

Eldrandaly and AL- تحقیق

(2016)Amari،  با موضوع چارچوب

 یافزارهاتخصصی مبتنی بر نرم یریگمیتصم

(GIS)  و(2ANP) های برای توسعه مکان

گردشگری، نشان داد که در فرآیند یافتن مکان 

که دارای تمامی شرایط مطلوب باشد،  بهینه

های بزرگی در ها و چالشپژوهشگر با دشواری

گیری مدیریت معیارهای تصمیم ها ومورد داده

ابراین نتایج این مقاله شود، بنچندگانه مواجه می

دهد گیری جدید ارائه میتصمیم یک چارچوب

( و سیستم ES)1که در آن سیستم تخصصی 

های ارزیابی اساس تکنیک اطالعات جغرافیایی بر

 ()فرآیند تحلیل شبکه و فازی ارهیچند مع

صورت سیستماتیک برای ایجاد سهولت در به

های مناسب جهت ساخت امکانات انتخاب مکان

 دهد.توریستی جدید ارائه می

 Bukenya (2012)  در تحقیقی تحت عنوان

توسعه اکوتوریسم،  گیریتصمیمدر  GISکاربرد 

های اوگاندا آفریقا انجام داد که از برای صدف

GIS  های ملی اوگاندا پارک بندیپهنهبرای

. استفاده کردندجهت توسعه اکوتوریسم 

                                                  
1 . Analytical Network Process 

). (2016Ramiro & et al-González  در

دادند به این نتیجه رسیدند  مانجاپژوهشی که 

از مناطق کمتر  یکی( که یااکسترمادورا )اسپانکه 

 یطشرا ینواجد ازاروپا،  یهاتحاد یافتهتوسعه 

توسعه  یی، به منظوربودجه اروپا ی دریافتبرا

است.  ییدر مناطق روستا یگردشگر یهایتفعال

طبق گزارش سازمان گردشگری سازمان ملل 

 یبالقوه گردشگر ییفضا یعتوز یابیارز یبرا

یب و با ترک یشناختروش یکردرو یک، ییروستا

 یاییاطالعات جغراف یستماستفاده توأم با س

(GISو فرا )یلیتحل یسلسله مراتب یند (AHP )

شش عامل مورد  یابی،مدل ارز یدنبال شد. برا

از هجده  یأتیو توسط ه گرفت قرار یبررس

د بررسی قرار گرفت و گردشگری مور کارشناس

محل ایجاد  یی از این قبیل ارائه شد:هاشنهادیپ

های برای ایجاد مکان یعی،مناطق طبدر اقامت 

تهیه و در دسترس قرار دادن غذا به مسافران و 

 هایفعالیت انجام ،وپز غذاایجاد محلی برای پخت

در  یعی.طب یطحمام در محساخت  ی،فرهنگ

نیز  WLCده از روش مورد مکان گزینی با استفا

 هاآن ازجملهتحقیقاتی صورت گرفته است که 

اشاره  Shenavar et al. (2016) به توانیم

 منظور به سرزمین توان کرد که به ارزیابی

روش  از با استفاده شهری توسعه کاربری استقرار

WLC  .همچنینپرداختندYadegarzadeh et 

al. (2013)  محل مناسب جهت  یابیمکانبه

تلفیق  استفاده از با بجنورد شهر فن پسماندد

 .پرداختند WLC و OWA، منطق بولین

ساخت فضاهای جدید ورزشی به مطالعات علمی 

و دقیق در مورد تعیین مکان نیاز دارد که 

ه این مسئله عالوه بر ناکارآمدی توجهی ببی

فضاهای ساخته شده موجب اتالف و به هدر 

،رفتن زمان
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 و (Salimi et al. 2012)هشد بودجه و انرژی 

 هایمستقیم بر عملکرد یرتأث از همه ترمهم

منفی بر روی کیفیت  یرآینده، به ویژه تأث

خواهد  مردم های ورزشی و تفریحات سالمبرنامه

، منظور ساخت اماکن گذاشت. امروزه به

وجود موانع و فضاهای ورزشی به دلیل یسات تأس

و  بازدهیمشکالت اقتصادی و لزوم توجه به و 

هرچه بیشتر این اماکن  حداکثری وریبهره

ساخت عوامل مهم مان قبل و بعد در ز بایستمی

ازجمله معیارهای ساخت، جانمایی و  یرگذارو تأث

برای رسیدن به اهداف  یجواریابی و هممکان

و توزیع فضایی این  مطلوب در نظر گرفته شود

 اماکن باید بر اساس استانداردهای تعیین شده

باشد و نیز مانند هر مکان دیگر با مقررات 

 ,.Sohrabi et al)موجود مطابقت داشته باشد

در تالش است تا از یابی بهینه مکان .(2011

 ، معیارهاهاشاخصو نهادینه کردن  طریق تنظیم

گیری و ارائه در تصمیم یرگذارو عوامل تأث

گیران و تصمیمبه منطقی،  یکارهاراه

مناسب برای انجام  اماکنانتخاب ریزان در برنامه

 .(2000رضوی و همکاران،کند )کمک ها فعالیت

 میزان WLC روشهمچنین استفاده از 

 در امکان یکدیگر، به نسبت معیارها ارجحیت

 فراهم را پذیرترانعطاف شرایط گرفتن نظر

 از مختلف یهاحالت در را یابیمکان و ساخته

 برتری. سازدمی میسر جبران و ریسک لحاظ

 بررسی امکانکه این است  روش این دیگر

 اکولوژیک، توان به مربوط معیارهای همزمان

 .,Jafari et al)فراهم اجتماعی را و اقتصادی

 وزنی میانگین مفهوم مبنای بر روش این. (2011

 تصمیم گیرنده یا گرتحلیل. است استوار

 مورد معیار هر نسبی اهمیت مبنای بر ماًیمستق

 از سپس. دهدمی معیار به هایینوز بررسی،

 آن مقدار در نسبی وزن کردن ضرب طریق

 به آلترناتیو هر برای نهایی مقدار یک خصیصه،

 هر نهایی مقدار آنکه از پس. آیدمی دست

 ترینبیش که آلترناتیوی شد، مشخص آلترناتیو

 آلترناتیو ترینمناسب باشد داشته را مقدار

به این نکته که با توجه . (Karam, 2004)است

شهر تبریز جز کالن شهرهای کشور به حساب 

آید و اهمیت زیادی دارد و همچنین شهر می

کشور قرار واقع شده و  زیخزلزلهتبریز در منطقه 

جز شهرهای سرآمد در ورزش کشور به شمار 

رود و از طرفی ساخت اماکن ورزشی می

هزینه زیادی را به دنبال دارد که اگر این 

ساز بدون آگاهی از محل مورد نظر  وساخت

انجام شود و به دنبال آن حوادثی طبیعی و غیر 

جانی و  ریناپذجبرانطبیعی رخ دهد خسارت 

مالی زیادی را به دنبال خواهد داشت و به عالوه 

ها های جانی خانوادهبه دنبال ایجاد خسارت

دیگر تمایلی به حضور در اماکن ورزشی نخواهند 

گاه منفی نسبت به اماکن ورزشی و داشت و دید

ورزش به وجود خواهد آمد که این به ضرر 

جامعه و ورزش خواهد شد. لذا مکان گزینی 

برای اماکن ورزشی از اهمیت بسیار باالیی 

با توجه به موارد ذکر برخوردار است. بنابراین 

یابی اماکن و فضاهای مکانشده و لزوم توجه به 

نسبت به  WLC شو نقاط قوتی که رو ورزشی

های دیگر دارد و همچنین نبود پژوهشی روش

یابی امکان ی مکانریکارگبهکه نشان دهنده 

این پژوهش با  ،باشد WLCورزشی به روش 

 اماکن یابیمکان برای پیشنهادی مدلارائه هدف 

و  2WLCمدل تلفیقی  از استفاده با ورزشی

AHP شود.انجام می 

                                                  
1 . Weighted Linear Combination 
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ه اهداف تحقیق با توجه ب محدوده مطالعاتی:

محدوده مطالعاتی شامل محدوده شهری و 

حاشیه شهری تبریز است که از نظر تقسیمات 

سیاسی در شهرستان تبریز و استان آذربایجان 

شرقی قرار دارد. این محدوده از نظر 

ژئومورفولوژی در واحد شمال غرب قرار دارد 

(Alaei Taleghani., 2004) ، و با توجه

یی مواجه هاتیمحدودقه با کوهستانی بودن منط

است به طوری که مناطق شمالی و جنوبی 

 برگرفتهواحد کوهستان در  عمدتاًمحدوده را 

است. همچنین مناطق غربی منطقه نیز شامل 

. از نظر وضعیت آب و هوایی باشدیمواحد دشت 

ی هاتابستانی سرد و هازمستاننیز دارای 

شده یباً معتدل است و ارتفاع زیاد سبب تقر

برف باشد.  صورت بهی فصل سرد هابارشاغلب 

موقعیت محدوده مطالعاتی نشان  2در شکل 

 داده شده است.

 

 تنقشه موقعیت محدوده مطالعا .1شکل 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی؛ 

پیمایشی و روش  -روش انجام آن توصیفی

ی و اکتابخانه بر پایه مطالعات هادادهی آورجمع

در این تحقیق  است.ی استوار افزارنرمی هاروش

به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر از مدل 

استفاده شده است. در  WLC و AHPترکیبی 

واقع در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات 

ی و نظرات کارشناسان پارامترهای الزم اکتابخانه

فاصله از راه ی اماکن ورزشی )ابیمکانبرای 

ارتباطی، فاصله از اماکن ورزشی، کاربری اراضی، 

ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی و گسل( 

انتخاب شده است و سپس با استفاده از مدل 

AHP  و نظرات کارشناسان به این پارامترها وزن

با  IDRISIداده شده و در نهایت در نرم افزار 

کیب با هم تلفیق و تر WLCاستفاده از مدل 
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ی هاهیال. همچنین به منظور تهیه اندشده

اطالعاتی و خروجی نهایی از نرم افزار 

ARCGIS به  استفاده شده است. در ادامه

ی مورد استفاده در تحقیق حاضر هاروشتشریح 

 پرداخته شده است:

 (: روشWLC) داروزن ترکیب خطی روش

 ترین( رایج2WLC) داروزن ترکیب خطی

 چند گیریو تصمیم ارزیابی تحلیل در تکنیک

 دار راوزن خطی ترکیبی روش است. معیاره

 ییایجغراف اطالعات سیستم از استفاده با توانمی

(GIS) اجرا سیستم این همپوشانی هایقابلیت و 

 انجام دار جهتترکیب خطی وزن کرد. روش

 روش رود. درتوان به کار می ارزیابی عملیات

مستقیم  طوربه گیرتصمیم دار،وزن خطی ترکیب

 صفت هر به را نسبی اهمیت از هاییوزن

 برای کلی امتیاز یک دهد، سپسمی تخصیص

 اهمیت نمودن وزن ضرب طریق از گزینه هر

 مقیاس مقدار در صفت هر برای یافته تخصیص

 معلوم صفت آن در گزینه برای که شده بندی

 نتایج نمودن، جمع با داده و سپس را باشدمی

 برای وقتی امتیازات کلی. شودمی اصلح نهایی،

دارای  گزینه شدند، محاسبه هاگزینه کلیه

 این در. شودمی انتخاب کلی امتیاز ترینبیش

 از Aiارزیابی مقدار هر گزینه یا  برای روش

 ,.Shenavar et al)شودمی استفاده زیر فرمول

2016). 
= Ai 

 Xij = گزینه  نمره معرفi صفت  با ارتباط در ام

j ام 

Wj= که طوری به شده استاندارد وزن یک 

 باشد.می برابر یک هاوزن مجموع

                                                  
1 . Weighted Liner Composition 

فرایند  (:2AHP) تحلیل سلسله مراتبیروش 

های تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش

معیاری است که به منظور گیری چند تصمیم

و انتخاب یک گزینه از میان  گیریتصمیم

با توجه به های متعدد تصمیم، گزینه

کند یا گیرنده تعیین میهایی که تصمیمشاخص

 روشرود. میکار  شود، بهبرای او تعیین می

(AHP)  یکی از مشهورترین و پرکاربردترین

گیری و روش قدرتمند های تصمیممدل

 حالت درها گیری برای تعیین اولویتتصمیم

)et  Cheekاستوجود داشتن معیارهای متضاد 

al. 2018). 
 پژوهش های افتهی

تعیین جهات مناسب جهت توسعه اماکن 

ی هارساختیزبه منظور توسعه امکان و  ورزشی:

مختلف، توجه به شرایط محیطی به عنوان یکی 

. در واقع هر شودیمی کار محسوب هاضرورتاز 

ی به طور مستقیم در ارتباط با اتوسعهنوع 

شرایط طبیعی حاکم بر آن منطقه قرار دارد. 

ت طبیعی و بخصوص ژئومورفولوژیکی هر وضعی

، هاتیمحدوددر کنار  تواندیممنطقه 

قرار  زانیربرنامهیی را نیز در اختیار هافرصت

ی هاتیمحدوددهد. عدم توجه به موانع و 

در توسعه  تواندیمطبیعی و ژئومورفولوژی 

ی هارساختیزی مختلف، همچون هارساختیز

ار آورد، ی جدی را به بهاتیمحدودورزشی 

بنابراین تعیین جهات مناسب توسعه 

بدون توجه به شرایط محیطی و  هارساختیز

ی زیربرنامهاصول صحیح  برخالف کامالًانسانی 

است. در این تحقیق به منظور تعیین جهات 

ی ورزشی شهر هارساختیزمناسب جهت توسعه 

ی شناسنیزمتبریز از معیارهای ژئومورفولوژیکی، 

                                                  
2 . Analytic Hierarchy Process 
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اده شده است و متناسب با این و انسانی استف

معیارها جهات مناسب جهت توسعه 

 ی ورزشی تعیین شده است.هارساختیز

، هارساختیزمعیارهای انسانی: به منظور توسعه 

ی ورزشی، توجه به هارساختیزبخصوص 

معیارهای انسانی بسیار ضروری است. در این 

 هاورزشگاهتحقیق فاصله از جاده اصلی، فاصله از 

ماکن ورزشی و کاربری اراضی به عنوان و ا

معیارهای انسانی در نظر گرفته شده است. جهت 

ی هاراهی ورزشی وجود هارساختیزتوسعه 

ارتباطی بسیار ضروری است چرا که میزان 

دسترسی به طور مستقیم در ارتباط با این عامل 

در نزدیکی  هارساختیزتوسعه  درواقعقرار دارد. 

ه بر اینکه روند توسعه ی اصلی عالوهاراه

، سبب سهولت بخشدیمرا تسریع  هارساختیز

، شودیمنیز  هارساختیزاستفاده مردم از این 

بنابراین توجه به خطوط ارتباطی بخصوص 

ی زیربرنامهخطوط ارتباطی اصلی در هر گونه 

 توانیمبنابراین  باشدیمورزشی بسیار ضروری 

عه اماکن گفت در تعیین جهات مناسب برای توس

ورزشی، مناطق نزدیک به راه ارتباطی دارای 

اولویت و امتیاز باالیی نسبت به مناطق دورتر 

. یکی از دیگر معیارهای مورد نظر فاصله باشدیم

از اماکن ورزشی است. در واقع به منظور 

ی هارساختیزدسترسی همه مردم به اماکن و 

یابی این اماکن به مکانورزشی بهتر است 

باشد که تمامی مردم امکان استفاده از  صورتی

این امکان را داشته باشند. در واقع در این نوع 

، ایجاد تناسب در میزان پراکنش هایابیمکان

امکان ورزشی بسیار مهم است و در واقع وجود 

در تمامی نقاط شهر بخصوص  هارساختیز

یی همانند تبریز بسیار ضروری است. شهرهاکالن

ر در این تحقیق ابتدا به شناسایی برای این منظو

ی ورزشی شهر تبریز از جمله هارساختیز

ورزشگاه یادگار امام، ورزشگاه تختی و... پرداخته 

شده است و سپس متناسب با هدف تحقیق 

استانداردسازی شده است. نحوه استانداردسازی 

این الیه اطالعاتی به صورتی است که مناطق 

ی ترکمی امتیاز نزدیک به اماکن ورزشی دارا

است. معیار دیگر انسانی  دورترنسبت به مناطق 

مورد استفاده، الیه کاربری اراضی محدوده 

و  هارساختیزمطالعاتی است. در توسعه 

باید به  هایزیربرنامهی مختلف، هاتیفعال

آسیب به محیط وارد  نیترکمصورتی باشد که 

 کامالًشود در واقع تخریب محیط زیست 

بنابراین ؛ ی استزیربرنامهاصول صحیح  برخالف

توجه نوع کاربری اراضی بسیار ضروری است. 

یی همانند مراتع مرغوب و باغات با هایکاربر

توجه به اینکه بسیار ضرورتی و حیاتی هستند 

نباید در معرض تخریب قرار گیرند بنابراین بهتر 

ی بایر هانیزمدر جاهایی که  هارساختیزاست 

فقیر دارد توسعه یابند بنابراین در این  و یا مراتع

ی الیه کاربری اراضی به استانداردسازتحقیق 

ی صورت گرفته است که مناطقی که دارای اگونه

اراضی بایر و مراتع فقیر هستند در اولویت 

قرار گرفته شده  هارساختیزتوسعه 

معیارهای . (Naireri et al. 2017)است

ورفولوژیکی پایه و معیارهای ژئوم ژئومورفولوژی:

اساس تحقیقات ژئومورفولوژی شهری محسوب 

 تواندیم. این معیارها در مناطق مختلف شوندیم

ی مختلفی را به همراه داشته هاتیمحدود

. با توجه به اینکه (Naireri et al. 2018)باشد

ی مختلفی با اهبخششهر تبریز در 

ی ژئومورفولوژیکی مواجه است، هاتیمحدود

ه پارامترهای ژئومورفولوژی بسیار ضروری توجه ب

است.
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در این تحقیق به منظور تعیین جهات مناسب از 

پارامترهای ژئومورفولوژیکی ارتفاع، شیب و جهت 

شیب استفاده شده است. وضعیت ارتفاعی هر 

 طوربهمنطقه به عنوان یکی از عواملی است که 

 رگذاریتأثمستقیم بر روی اقلیم منطقه 

. در واقع قرارگیری (Saffari et al., 2018)است

ی باالی جغرافیایی و هاعرضشهری تبریز در 

بودن آن سبب شده تا مناطق دارای  ریگبرف

ی هاتیمحدودارتفاع زیاد در فصول سرد سال با 

زیادی مواجه باشند به همین دلیل به منظور 

اهداف مورد نظر در تحقیق حاضر، مناطق دارای 

ی نسبت به ترکماهمیت  ارتفاع زیاد ارزش و

مناطق با ارتفاع پایین دارند. همچنین معیار 

دیگر نیز وضعیت شیب منطقه است که در نیمه 

ی زیادی هاتیمحدودشمالی محدوده سبب 

در مناطق با  هارساختیزشده است. توسعه 

. یستصرفه نبهمقرون یاز نظر اقتصاد شیب زیاد

 2 یبش توسعه مسکونی، یبرا یبش ینترمناسب

درصد  03تا  هاییباما درش ت؛اس درصد 22تا 

 یزاتو تجه یساتو تأس یمسکون یهامجتمع یزن

. هرچه شودیساخته مو روستایی نیز  یشهر

 ینهتر و هزارزان ینزم یمتباشد، ق ترشیب یبش

 وساز درساخت یرااست؛ ز ترشیساخت ب

 یترشیب گذارییهبه سرما یازن یادز هاییبش

ساخت را باال  یمتق یجهنتدارد و در 

بنابراین در این  ،(Moghimi, 2006)بردیم

تحقیق جهت اهداف مورد نظر به مناطقی که 

ی هستند ارزش و امتیاز ترکمدارای شیب 

 کهییازآنجای داده شده است. همچنین ترشیب

جهت شیب بر دریافت نور و انرژی از خورشید 

نیز گذارد، در کنار شیب، جهت شیب تأثیر می

 هارساختیزی نیگزمکاننقش مهمی در 

بنابراین از این  ، (Saffari et al., 2018)دارد

در  مؤثرمعیار نیز به عنوان یکی از پارامترهای 

تحقیق حاضر استفاده شده است و جهات رو به 

ی نسبت به جهات ترشیبجنوب دارای ارزش 

 شمالی هستند.

 شناسی: یکی دیگر از مسائلینزممعیارهای 

مهمی که برنامه ریزان شهری با آن مواجه 

ی منطقه است. در شناسنیزمهستند، وضعیت 

ها در مناطقی که از نظر یرساختزواقع توسعه 

ی دارای تناسب الزم است شناسنیزموضعیت 

بسیار ضروری است. در این تحقیق از دو پارامتر 

فاصله از گسل و نوع لیتولوژی استفاده شده 

در واحد شمال غربی قرار است. شهر تبریز 

و این  (Alaei Taleghani., 2004)گرفته است 

ی باالیی است، زیخلرزهواحد دارای پتانسیل 

بنابراین توجه به خطوط گسلی موجود در منطقه 

بسیار ضروری است. در این تحقیق ابتدا خطوط 

گسل محدوده مطالعاتی استخراج شده است و 

دارسازی سپس بر مبنای اهداف تحقیق استان

شده است به طوری که مناطق نزدیک به خطوط 

ی نسبت به مناطق ترکمگسل دارای ارزش 

ی نیز نوع شناسنیزمدورتر هستند. معیار دیگر 

نوع لیتولوژی در تعیین جهات  لیتولوژی است.

مناسب بسیار تاثیرگذار است. در واقع توسعه 

یی که از نظر لیتولوژی هامکاناماکن ورزشی در 

ی مقاومت باالیی هستند بسیار ضروری است دارا

بنابراین در این تحقیق استاندارسازی الیه 

لیتولوژی به این صورت بوده است که مناطق که 

از بازالت و آندزیت هستند دارای باالترین امتیاز 

و مناطقی که از رس و شیل و مارن هستند 

ترین امتیاز جهت اهداف مورد نظر یینپادارای 

 هستند.

تاندارسازی معیارها: به منظور تعیین جهات اس

ی ورزشی در هارساختیزمناسب برای توسعه 
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های محدوده مطالعاتی، پس از تهیه الیه

اطالعاتی با توجه به اهداف مورد نظر کار 

استانداردسازی با استفاده از توابع عضویت و 

 2منطق فازی صورت گرفته است که در جدول 

نشان داده شده  هاهیالی استانداردسازنحوه 

 است.

 

 

 

 

 ی و تابع عضویت معیارهای ژئومورفولوژیکیاستانداردسازنحوه  .1جدول 

 معیار
نحوه 

 استاندارسازی

 تابع عضویت
 شکل مربوط

جاده 

 اصلی

مناطق نزدیک به 

جاده امتیاز باالتر 

و مناطق دورتر 

 ترکمامتیاز 

  

فاصله از 

 ورزشگاه

مناطق نزدیک به 

ماکن ورزشی ا

و  ترکمامتیاز 

مناطق دورتر 

 باالتر ازیامت
 

 

کاربری 

 اراضی

کاربری باغات، 

اراضی کشاورزی و 

مراتع مرغوب 

 ترکمدارای امتیاز 

و کاربری مراتع 

فقیر و اراضی بایر 

و شهری دارای 

 امتیاز باال
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 ارتفاع

مناطق مرتفع 

و  ترکمامتیاز 

مناطق کم ارتفاع 

 ارزش باالتر

  

 شیب

 بیکم شمناطق 

 ارزش باالتر و

مناطق پرشیب 

 ترکم ارزش

  

جهت 

 شیب

جهات جنوبی 

داری امتیاز باالتر 

و جهات شمالی 

 ترکمامتیاز 

  

 گسل

مناطق نزدیک 

خطوط گسل 

 ترکمدارای امتیاز 

و مناطق دورتر از 

خطوط گسل 

  دارای امتیاز باالتر

 

 لیتولوژی

لیتولوژی رس، 

شیل دارای  مارن و

و  ترکمامتیاز 

لیتولوژی بازالت و 

آندزیت دارای 

  امتیاز باال
 

 



     95     29 یاپیپ ،9 ماره، ش9911 بهارورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                 . . . یوردی خان نوری میثم تابش، سعید  

ی اطالعاتی: با توجه به اینکه هاهیالی به وزن ده

ی اطالعاتی جهت اهداف هاهیالارزش و اهمیت 

مورد نظر یکسان نیست، در این تحقیق با 

استفاده از نظر کارشناسان مربوطه به 

اطالعاتی با استفاده از مدل ی هاهیالی گذارارزش

AHP محاسبات پرداخته شده است. برای انجام 

و پس از  شد استفاده expert choice افزارنرم از

نهایی هر کدام از  یهاوزنآوردن  به دست

بر روی  IDRISI افزارنرم( در 1معیارها )شکل 

 اعمال شده است. هاداده

 

 
AHPبر اساس مدل  یاطالعات یهاهیال یگذارارزش :2شکل 

تهیه نقشه نهاایی بار اسااو روش    

تکنیکک   (:WLCترکیب خطی وزنی )

WLC  ی ارزیکابی چنکد   هکا روشیکی از

اسکت ککه مطکابق معادلکه      MCEمعیاره 

 شککککودیمککککمحاسککککبه  2شککککماره 
Taghizadeh Diva et al. (2013): 

                               2معادله شماره 

                 S=∑ wtxi 
تناسب زمین،  xiمعرف،  Sدر این معادله 

wi  وزن فکککککاکتورi  ام وxi  معکککککرف

ام است. برای تهیه نقشه بکه   iمحدودیت 

روش ترکیکککب خطکککی وزنکککی پکککس از  

 افککزارنککرمدر  هککاهیککالاستانداردسککازی 

IDRISI   با اعمال وزن به دست آمکده از

های اطالعکاتی بکا   الیه AHP طریق مدل

هایت نقشه نهایی و در ن اندشدههم تلفیق 

تهیه شده است  WLCبا استفاده از مدل 

(. در ایککن پککژوهش تکنیککک   0)شکککل 

WLC   با استفاده از تکابعMCE   انجکام

 شده است.
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 AHPو  WLCتعیین جهات مناسب برای توسعه اماکن ورزشی با استفاده از مدل تلفیقی  .3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

رین تتعیین محل مناسب، یکی از کلیدی

که نتایج این  های تأسیس اماکن است، چراگام

تصمیم در دراز مدت ظاهر شده، اثرات بسزایی 

زیست، مسائل اجتماعی و از بعد اقتصادی، محیط

های تأثیرهای درون ... دارد. یکی از جنبه

سازمانی، تأثیر مستقیم آن در سوددهی اماکن 

خواهد بود و از بعد برون سازمانی، ساخت اماکن 

تواند شرایط مختلف زرگ در یک منطقه میب

و  ستیزطیاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مح

 این بنابراین غیره را تحت تأثیر خود قرار دهد

 برای پیشنهادی مدلرائه ا هدف با پژوهش

مدل  از استفاده با ورزشی اماکن یابیمکان

شهر : موردی)مطالعه  AHPو  WLC یقیتلف

 .گرفت انجام( تبریز

ین مراکز ترمهما و اماکن ورزشی جز فضاه 

آیند. از آنجا که یمخدماتی شهرها به حساب 

زیادی به  نهیهزساخت فضاها و امکان ورزشی 

دنبال دارد و برای مقاصد مختلف مثل برگزاری 

المللی، برگزاری رویدادهای محلی، ملی و بین

جشن و برگزاری یکسری مراسم مورد استفاده 

این مدیریت شهری، اداره کل گیرد بنابرقرار می

ربط درگیر ورزش و جوانان و دیگر نهادهای ذی

ای انجام یابی باید نحو شایستهدر موضوع مکان

 اماکن ورزشیتوزیع عادالنه وظیفه کنند تا باعث 

در هزینه و افزایش  ییجودر سطح شهر، صرفه

 ود.ش یوربهره

 انجام و شهر اصلی حیات و گیریشکل

 فضاهای بین ارتباط و وناگونگ یهاتیفعال

 ارتباطی یهاشبکه به زیادی حد تا مختلف

 عناصر بین دسترسی و وآمدرفت. دارد بستگی

 تعیین صلیا هایشاخص از یکی شهر مختلف

. در این پژوهش است شهری فضای اهمیت

مناطق نزدیک به جاده ارزش باالتر و مناطق 

داشتند. با توجه به این  ترکمدورتر ارزش 

اندرکاران باید در زمان موضوع مدیران و دست

یابی اماکن ورزشی به این نکته توجه داشته مکان

باشند و سعی کنند که اماکن و فضاهای ورزشی 

را نزدیک به جاده احداث کنند آن هم به این 

دلیل که تردد و عبور و مرور وسایل نقلیه یا افراد 

کی تر باشد که این نزدیبه اماکن ورزشی راحت
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به اماکن ورزشی دلیلی برای حضور افراد در 

ورزش و انجام فعالیت بدنی است. نتایج نشان 

دهد که عدم دسترسی مناسب به اماکن می

ورزشی، افراد را از ورزش کردن و انجام فعالیت 

دارد که این بخش از نتایج با بدنی باز می

 Goodarzi et al. (2012) ،Azimiهای یافته

et al. (2016) delarestaghi ،O’Reilly & 

)2015(et al. ، )2007(Roux et al.  ، 
et al. (2007) Powell ،et  Wendel‐ Vos

)al. (2007 ، )2014(Sterdt et al.   همخوانی

 ، Pascual et al. (2009)های دارد و با یافته

Prins et al. (2012) و Karusisi et al. 

ین محققین ا هاییافتهناهمخوانی دارد  (2013)

عنوان  هاآن دهندمی نتایج متناقضی را نشان

 بین استخرها، هیچ ارتباطی جزبهکه  اندکرده

 مشارکت و به اماکن ورزشی دیگر دسترسی

 ندارد. وجود ورزشی

همچنین در این پژوهش مناطق نزدیک به 

و مناطق دورتر ارزش  ترکماماکن ورزشی ارزش 

دهد که توزیع یها نشان مباالتر داشتند. پژوهش

و امکان ورزشی در شهر و مناطق  فضاهامناسب 

مختلف اثر مطلوبی بر استفاده کاربران خواهد 

داشت و همچنین همه اقشار و افراد جامعه به 

توانند از این اماکن استفاده کنند. یک میزان می

زمانی که تراکم اماکن ورزشی در یک منطقه 

کالتی از نبست به مناطق دیگر بیشتر باشد مش

وری کم، عدم مدیریت مناسب و قبیل بهره

ساعت خالی بیشتر این اماکن را در بر خواهد 

مناطقی که اماکن ورزشی  داشت؛ و از طرفی

ها صورت کمی دارند و توزیع خوبی در آن

مانند عدم تمایل به  مسائلنگرفته است با 

های های ورزشی و اختالفشرکت در فعالیت

 ؛(Van Loon et al. 2014)شدرو خواهند روبه

 Azimiهای نتایج این بخش با یافته که

delarestaghi et al. (2016) ،Salimi et al. 

(2012)، Langford et al, (2018) ،Brown 

et al. (2016)  وJing et al. (2018)  همسو

 باشد.می

کاربری باغات، اراضی کشاورزی و مراتع مرغوب 

مراتع فقیر و اراضی  و کاربری ترکمدارای ارزش 

بایر و شهری دارای ارزش باال لیتولوژی رس، 

و لیتولوژی  ترکممارن و شیل دارای امتیاز 

بازالت و آندزیت دارای امتیاز باال هستند که با 

 Salimi et al. (2012) ،Goodarziهای یافته

et al. (2012) ،Karusisi et al. (2013) 

ش گیاهی بر شک اهمیت پوشهمخوانی دارد. بی

پوشیده نیست و همواره باید برای  کسچیه

ها تالش کرد چرا که زندگی خیلی از حفظ آن

پوشش وابسته است. همچنین  هاآنجانداران به 

گیاهی در تنظیم شرایط حرارتی و رطوبتی 

به سزایی  ریتأث فضای شهری و بهبود زندگی

 یکی منطقه جغرافیا و شناسیزمین ویژگیدارد. 

 به شهری، اماکن احداث در مهم صرعنا از

 باشدمی ورزشی اماکن و عمومی اماکن خصوص

در برابر  یلمقاومت رس و مارن و ش چون

مکانی باید اماکن یا  نیبنابرااست  ها کمسازه

شود باید جنس خاکش  شناختهفضای ورزشی 

زمینش از بازالت و آندزیت باشد تا بتواند در برابر 

 هالرزهنیزمرانش و طبیعی مثل  حوادثبرخی 

 مقاوم باشد.

و جهات شمالی ، دارای شیب مناطق مرتفع

و مناطق جهات جنوبی،  ترکمدارای ارزش 

و کم شیب دارای ارزش  مناطق کم ارتفاع

یابی برای از معیارهای مکانباالتری هشتند. 

 و ارتفاع های ورزشی شیب زمینبیشتر رشته

و اسکی  یدنورکوه هایی ماننداست. به جز رشته
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ارتفاع زیاد نیاز دارند، دیگر و  که به شیب

و کم  ای کم شیبهای ورزشی در زمینهرشته

گیرند. یکی از عوامل طبیعی که می انجام ارتفاع

های مناسب برای تأثیر زیادی در تعیین مکان

و  ها دارد، شیبزیرساخت ایجاد تأسیسات و

ینه زمین است. بنا به گفته کارشناسان هز ارتفاع

 و مرتفع شیب تند وساز در مناطق دارایساخت

که باید سعی  یابدتا حد چشمگیری افزایش می

کنترل شود. از طرفی  وسازساختشود در موقع 

توان جهات جنوبی از آن جهت بهتر است که می

نیزمی بهتری در روز دریافت کرد همچنین انرژ

 نتخابی اجنوب / یشمال جهت در یورزش یها

 یدارا دیخورش نور جهت از ورزشکاران تا شوند

های نتایج پژوهش با یافته .باشند کسانی طیشرا

Goodarzi et al. (2012) ،Salimi et al. 

(2012)، Langford et al, (2018)  انیشوو 

 ( همخوانی دارد.1331)

و  ترکممناطق نزدیک خطوط گسل دارای ارزش 

تر مناطق دورتر از خطوط گسل دارای امتیاز باال

، یشناسنیبه گفته کارشناسان زمبودند که 

ها در فرآیند نادیده گرفتن حریم گسل

در زمان زلزله،  شودوساز، باعث میساخت

به بار آید.  یشماریجانی و مالی بی هاخسارت

تدوین نقشه  است که اگر اقدام به یاین در حال

ها شود و الزاماتی وجود داشته باشد دقیق گسل

استناد شود،  شهری، به آن یوسازهاتا در ساخت

 .توان از بروز این اتفاقات جلوگیری کردمی

به ویژه  اماکن ورزشی ساخت بنابراین باید در

در روی گسل یا  اماکن ورزشی با ظرفیت باال

تمامی  که رونی. از ااطراف آن اجتناب کرد

به  اماکن ورزشی باید قبل از ساختسازندگان 

توجه  های اصلی شهرشناسایی محدوده گسل

ها کنند و در صورت قرارگیری در این محدوده

. نتایج وساز اقدام کنندمطابق با ضوابط به ساخت

 Van Loon هایاین بخش از پژوهش با یافته

et al. (2014) .همخوانی دارد 

در نهایت اینکه در این تحقیق با استفاده از 

پارامترهای مورد نظر جهات مناسب جهت 

و امکان ورزشی تعیین شده  هارساختیزتوسعه 

است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر این است که 

شهر تبریز از نظر وضعیت ژئومورفولوژیکی با 

یی مواجه است و همین امر سبب هاتیمحدود

شده تا تعیین جهات مناسب برای اهداف مختلف 

ضروری باشد. با توجه به پارامترهای مورد نظر و 

و در نهایت ترکیب و  هاآناز  وزن نهایی هر کدام

ی اطالعاتی محدوده مطالعاتی به هاهیالتلفیق 

 0و اماکن ورزشی به  هارساختیزمنظور توسعه 

ی هاهیالطبقه تقسیم شده است. امتیازدهی به 

ی اگونهاطالعاتی و تلفیق و ترکیب تصاویر به 

صورت گرفته است که مناطقی که دارای شیب 

ربری نامناسب و ارتفاع زیاد زیاد، لیتولوژی و کا

پارامترها شرایط  ترشیبهستند و در واقع از نظر 

نامناسبی دارند، در طبقه تناسب خیلی کم قرار 

گرفته و همچنین مناطقی که از نظر اکثر 

پارامترها دارای شرایطی مناسب هستند در 

که این مناطق  اندگرفتهطبقه تناسب زیاد قرار 

تفاع کم، کاربری و دارای شیب و ار عمدتاً

ی ارتباطی هاراهلیتولوژی مناسب و نزدیک به 

هستند. بررسی نقشه نهایی بیانگر این است که 

مناطق شمالی محدوده شهری تبریز دارای 

تناسب است و همچنین مناطق حاشیه  نیترکم

ی این شهر دارای باالترین تناسب جهت غرب

 تبه دساست. با توجه به نتایج  موردنظراهداف 

گفت که شهر تبریز از نظر وضعیت  توانیمآمده 

یی هاتیمحدودژئومورفولوژی و سایر پارامترها با 

مواجه است، بنابراین ضروری است در توسعه
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و اماکن  هارساختیزو بخصوص  هارساختیز

ورزشی پارامترهای تحقیق حاضر در نظر گرفته 

، از مخاطرات هانهیهزشود تا ضمن کم کردن 

 جلوگیری شود. هارساختیز یروشیپ

این طرح تحقیقاتی با استفاده از قدردانی: 

اعتبارات ویژه پژوهشی)گرنت( دانشگاه مازندران 

 انجام شده است.
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Abstract 

Objective: One of the functions of urban planners is to focus on the locating of 

infrastructure, especially sports infrastructure. In locating this type of 

infrastructure is necessary to considering various factors, including 

environmental factors. According to importance of subject has been investigated 

in this study for determining the appropriate directions for the development of 

sporting facilities and infrastructures in Tabriz city. 

Methodology: In this research has been used the combination model of AHP 

and WLC. First, with using the library studies and experts' opinions, it's been 

chosen the parameters necessary to locate sports facilities (distance from 

communication, distance from sports, land use, elevation, slope, tilt, lithology, 

and fault) then, with using the AHP model and expert opinions were weighed 

these parameters. Finally, it used the IDRISI software combines together with 

the WLC model. 

Results: The results of the study indicate that the city of Tabriz faces 

environmental constraints with many constraints to develop infrastructure, 

especially sport infrastructure. The final result of zoning also indicates that for 

the desired purposes, the northern areas of Tabriz city have the lowest 

proportion, and the marginal areas of this city have the highest proportion. 

Conclusions: Due to the geomorphological condition of Tabriz city it is 

necessary to pay attention to related parameters. In the development of 

infrastructure, especially sport infrastructure, the parameters of the present 

study should be considered in order to minimize the costs of preventing the 

risks of infrastructure advancement. 
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