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Abstract 
Today, developed communities are aware of the importance of developing sports 
spaces and their clear effects on social health, improving efficiency, national 
unity, and the optimal use of leisure time. In this regard, the impact of sports 
centers is of double importance. Given the importance of this issue, it is 
necessary to have sports spaces located and dispersed throughout the city so that 
the public can easily access them. The purpose of this study is to evaluate the 
spatial patterns and formulate the optimal pattern for locating sports centers in 
the city of Sanandaj. The analysis process is a combination of descriptive and 
analytical methods.  GIS, SUPER DECISIONS softwares and mean nearest 
neighbor index were used to analyze the collected data. The network analysis 
process model is used to determine the value and weight of different criteria, and 
the GIS is used to analyze the layers and provide output as a map. The results of 
this study show that the heterogeneous distribution of sport areas in the city, the 
low level of per capita sports areas and the problems of citizens' access to these 
centers are among the main issues related to the spatial pattern of sports centers 
in Sanandaj. 

Keywords: 
Sports Areas, Locating, 
ANP Model, Fuzzy Model, 
GIS 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, developed communities are aware 
of the importance of developing sports 
spaces and their clear effects on social 
health, improving efficiency, national 
unity, and the optimal use of leisure time. 
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In this regard, the impact of sports centers 
is of double importance. Given the 
importance of this issue, it is necessary to 
have sports spaces located and dispersed 
throughout the city so that the public can 
easily access them. In this regard, the 
present study aimed to provide urban 
planners with an optimal model of locating 
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sport spaces in the city of Sanandaj using 
scientific methods of urban land location 
in GIS and utilizing ANP network process 
analysis model. 
2. Research Methodology 
The purpose of this study is to evaluate the 
spatial patterns and formulate the optimal 
pattern for locating sport centers in the 
city of Sanandaj. The analysis process is a 
combination of descriptive and analytical 
methods.  GIS, SUPER DECISIONS 
softwares and mean nearest neighbor 
index were used to analyze the collected 
data. The network analysis process model 
is used to determine the value and weight 
of different criteria, and the GIS is used to 
analyze the layers and provide output as a 
map. 

3. Research Findings 
The research shows that in the first 
scenario, which results from the fuzzy 
combination with the AND operator, the 
central, northern and eastern areas of the 
city are in a very poor condition in terms 
of access to sports centers. In the second 
scenario, resulting from the combination 
of the OR operator, the northern and 
eastern areas of the city face a lack of 
access to sports facilities.  Scenarios 1 and 
2 also show the combination of gamma 
operators at levels of 0.7 and 0.9, showing 
the overall situation of Sanandaj in terms 
of access to sports centers. Fuzzy gamma 
at level 7.0 seems to have shown better 
results for new sports centers.  

4. Conclusion 
The results of surveying the levels and per 
capita of sports use show that a large part 
of the city suffers from a lack of sports 
facilities, and in total, at least 47982 square 
meters of sports space are required to 
achieve the minimum per capita standard 
of sports space. The results of this study 
show that the heterogeneous distribution 
of sport areas in the city, the low level of 
per capita sports areas and the problems 

of citizens' access to these centers are 
among the main issues related to the 
spatial pattern of sports centers in 
Sanandaj. 
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مکان یابی بهینه اماکن و فضاهای ورزشی در شهر سنندج با استفاده از تکنیک تلفیقی روش تحلیل شبکه  . جو  چاره فرزین   دکترو  بیگی  محمد
ANP  و مدلFUZZY   درGIS  (نمونه موردی: شهرسنندج ) 

 علمی پژوهشی 

  تلفیقی  تکنیک از استفاده با سنندج شهر در  ی ورزش  فضاهای و اماکن بهینه  ی ابی  مکان
 )شهرسنندج: موردی نمونه(  GIS در  FUZZY مدل  و ANP  شبکه تحلیل روش
    *2چاره جو  یندکتر فرز ،١بیگی محمد
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 .، ایرانسنندج اسالمی،  آزاد دانشگاه سنندج، واحد شهرسازی، مهندسی گروه استادیار  2
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 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٨آذر  ٢٨

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩تیر   ١١

 : تاریخ انتشار
 ١٣٩٩اسفند  ٥

 چکیده
  سالمت   بر  آنها  روشن  اثرات  و   ورزشی  فضاهای  توسعه  اهمیت  بر  هریک  یافته  توسعه  جوامع  امروزه

  در.  هستند  واقف  فراغت  اوقات  از  صحیح  و  بهینه  استفاده  و  ملی  وحدت  کارایی،  بهبود  اجتماعی،
  موضوع،   این  اهمیت  به  باتوجه.  دارد  دوچندان   اهمیت  نیز  ورزشی  مراکز  و  فضاها   تاثیر  رابطه،  همین

  عموم   که  شوند  پراکنده  شهر  سطح  در  و  شده  یابیمکان   یاگونه  به  ورزشی  فضاهای  تا  است  الزم
  ارزیابی   حاضر،  پژوهش  انجام  از  هدف.  باشند  داشته  دسترسی   آنها  به  سهولت  با  باشند  قادر

.  است  سنندج  شهر   سطح   در  ورزشی  مراکز  یابیمکان   جهت  بهینه  الگوی   تدوین  و   فضایی  الگوهای
 نرم   از  هاداده   تحلیل  جهت.  باشدمی  تحلیلی  و  توصیفی   هایروش  از  ترکیبی  صورت  به  تحلیل  فرایند

  الگوی   ارزیابی  جهت  همسایه  نزدیکترین   میانگین  شاخص  از  و  GIS ،  SUPER DECISIONSافزارهای
 شده   استفاده  ورزشی  فضاهای  یابیمکان   جهت  فازی  مدل  و  ANP  مدل   و  ورزشی  مراکز  فضایی

  از   و  مختلف  معیارهای   وزن  و  ارزش  تعیین  جهت  ایشبکه   تحلیل  فرایند  مدل  از   که  نحوی  به.  است
. است  شده  استفاده  نقشه  درقالب  خروجی  ارائه  و  هاالیه  تحلیل  جهت  جغرافیایی  اطالعات  سیستم

  و   شهر  سطح  در  ورزشی  فضاهای  ناهمگون  پراکنش  که  اندداده   نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج
  از مراکز این به شهروندان دسترسی مشکالت و  ورزشی فضاهای  سرانه سطح بودن پایین همچنین

 .است سنندج شهر  در ورزشی مراکز فضایی الگوی  با مرتبط مسائل تریناصلی  جمله

 کلیدواژه ها: 
 مدل مکانیابی، ورزشی، فضاهای

ANP ، سنندج فازی، مدل. 

 مقدمه ١
فرآیند   در  زده  شتاب  جهانی  رشد  به  توجه  با 
و   های شهری  محیط  بین  ارتباط  درک  شهرنشینی، 
خدمات و تسهیالت ارائه شده با سالمت عمومی و 

 
   جو چاره نیفرز  دکتر :نویسنده مسئول * 

  آزاد دانشگاه سنندج، واحد شهرسازی، مهندسی گروه آدرس:
 ایران  سنندج، اسالمی،

  f.charehjoo@iausdj.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۱۸۳۷۱۷۸۴۸  تلفن:

 

ای  تندرستی شهروندان بیش از پیش اهمیت فزاینده
داشت     ) Shrestha et al., 2018(خواهد 

)Triantakonstantis & Mountrakis, 2012(  .  در
کنونی که افراد جامعه به دلیل تسلط  جوامع مدرن  

سبک زندگی ماشینی و ترویج کم تحرکی، از طبیعت  
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مکان یابی بهینه اماکن و فضاهای ورزشی در شهر سنندج با استفاده از تکنیک تلفیقی روش تحلیل شبکه  . محمد بیگی و دکتر فرزین چاره جو 
ANP  و مدلFUZZY   درGIS  (نمونه موردی: شهرسنندج ) 

باز،  به دور هستند، فضای  و فعالیت های فیزیکی 
ورزشی و تفریحی، به عنوان اجزای مهم و تاثیرگذار  
زندگی شهری بر سالمت افراد جامعه شناخته شده 

فضاهای  .  )Farhud, 2015(اند   که  آنجایی  از 
اجتماعی نقش  آموزشی    - تفریحی،  و  اقتصادی 

، دسترسی هر  ارزشمندی را در جامعه به عهده دارند
و  باز  فضاهای  از  مناسبی  تعداد  به  جامعه  از  فرد 
تسهیالت ورزشی تفریحی با توجه به نیازهای حال و 
کند   می  ایفا  زمینه  این  در  کلیدی  نقش  آینده، 

)Mokras-Grabowska, 2018( . 

ارائه شده   تعاریف مختلفی برای محیط مصنوع 
است، برخی از تعاریف محیط مصنوع را فرم کالبدی  

محیط یا  و  انسانی  که  اجتماعات  پیرامونی  های 
فعالیت های انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد بیان  

اساس  )Rebecchi et al., 2019( اندکرده بر   .
تعاریف ارائه شده، علم شهرسازی و طراحی محیط  

تواند رفتار و فعالیت های  تاحدود بسیار زیادی می 
را به گونه تاثیر قرار  شهروندان  های مختلفی تحت 

با   .)Iravani & Rao, 2019(دهد   رابطه،  در همین 
بررسی بر  که  مروری  انجام شده، روشن است  های 

عوامل مختلفی بر تمایل افراد به شرکت در فعالیت 
تحقیقات   از  برخی  دارد،  وجود  ورزشی  انجام  های 

همچنین   و  مکانی  و  جغرافیایی  وضعیت  بر  شده 
کاربری  فضایی  شدهتوزیع  متمرکز  مختلط  اند.  های 

پژوهش دادهاین  نشان  مکانی  ها  دسترسی  که  اند 
آسان به امکانات و تسهیالت ورزشی در کنار دیگر  
عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی از جمله مهمترین  

تصمیم  این  بر  موثر  افعوامل  شده  گیری  عنوان  راد 
 ,.Higgs et al., 2015(  )S. Shrestha et al(است  
  یی شهرگرا و شهرها دیشد رشد  توجه به . لذا با)2019

 عیتوز یبرا یز یر برنامه تفكر گذشته، یها  سال یط
ویبه امكانات   یشتر یب تیاهم  ی شهر خدمات نه 
 توجه عدم  صورت  در  كه یطور  است، به كرده دایپ

 خدمات یها  ی كاربر و مناسب حیصح   یاب ی مكان به
ویتراف  مرج، و هرج  ،یعموم  ستیز یآلودگ  ك 

 خواهد آمد.  دیپد شهر در ر آنینظا  و یط یمح 

 
1 - Zorehvandian & Ebrahimi 

اهمیت   بر  هریک  یافته  توسعه  جوامع  امروزه 
بر  آنها  روشن  اثرات  و  ورزشی  فضاهای  توسعه 
و   ملی  وحدت  کارایی،  بهبود  اجتماعی،  سالمت 
واقف  فراغت  اوقات  از  صحیح  و  بهینه  استفاده 

فیزیکی بر  هستند. نقش موثر تحرک و فعالیت های  
سالمت افراد و جوامع بر کسی پوشیده نیست. در  
همین رابطه، تاثیر فضاها و مراکز ورزشی نیز اهمیت  
دوچندان دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تاثیر گذار  

های ورزشی در میان  بر جذب افراد و ترویج فعالیت
  ی افراد این امکان را فراهم خواهد آورد تا بر فرصتها

برا  فعالیتها  یموجود  و  شود    یورزش  تمرکز  بدنی 
 . )۲۰۱۳، ١(زهره وندیان و ابراهیمی

تسهیال و  به  خدمات  فراغت  اوقات  با  مرتبط  ت 
عنوان فاکتورهای مهمی در توسعه شهرها مورد توجه 
قرار گرفته است. عالوه براین، فراهم آوردن این چنین  

المان  و  عناصر  با  موجب  فضاهایی  زیرساختی  های 
افزایش جذابیت فضاهای شهری و مردم پذیری آنها  
شهری   تفریحی  و  ورزشی  فضاهای  شد.  خواهند 

ایگاه خود موجب خلق فضاهای منحصر  هریک در ج
زیبایی   عملکردی،  ارتقای وضعیت  و موجب  فرد  به 

-Mokras( شناسی و هویت بیشتر فضا خواهند شد  
Grabowska, 2018( . 

از   یکی  شهر  در  ورزشی  فضاهای  ایجاد  امروزه 
برنامهحوزه و  طراحی  مطرح  در  های  شهری  ریزی 

کاربری گزینی  مکان  با  قالب رابطه  در  ورزشی  های 
محیط در  عملکردی  چند  فضای  شهری  یک  های 

موقعیت شناسایی  و  بوده  به مطرح  جهت های  ینه 
احداث اماکن و تاسیسات ورزشی در راستای افزایش  

می شهروندان  روانی  و  جسمانی  تواند  سالمت 
آرام فضاهای  خلق  جهت  زیستن  فرصتی  برای  تری 

شهروندان در کنار یکدیگر را بوجود آورد. این موضوع  
به ویژه برای سکونتگاها و شهرهایی که از جمعیت  

کند  بیشتری پیدا میباالیی برخوردار هستند، اهمیت  
)Pujadas, 2012( .)Valle, 2013(. 
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به طوریکه فضاهای باز و تفریحی در شهرها از  
اپذیر آنها قلمداد شده که بر کیفیت  اجزای جدایی ن

اهمیت   از  شهرها  فضای  در  افراد  حضور  و  زندگی 
است  ویژه برخوردار  در ) Xu et al., 2019(ای  این   .

ریزی و  ی نوین برنامه هاحالیست که اجرای سیاست 
برنامه و  مدریت  همچنین  و  شهری  ریزی  طراحی 

فضایی و درکنار آنها گرایش های مختلف اقتصادی و 
بر   چشمگیری  تغییرات  ایجاد  موجب  اجتماعی 
شهروندان   زندگی  بر  شهری  باز  فضاهای  اثرگذاری 

ای که ضعف  . به گونه)Mandeli, 2019( شده است 
تسهیالت   از  نوع  این  ناکافی  حضور  و  عملکردی 

می چشم  به  شهرها  از  بسیاری  در  خورد. شهری 
در حوزه    بنابراین در این چنین شرایطی الزم است تا

ریزی شهری و مطالعه کاربری اراضی شهری، برنامه 
-توجه ویژه ای به مطالعه و ارزیابی امکانات تفریحی

برنامه گونه  و هر  مبذول شده  ریزی شهری  ورزشی 
کاربری به  توجه  ناکافی  بدون  و  ناقص  فراغتی  های 

های ورزشی از جمله مهمترین  قلمداد گردد. کاربری
به ش های شهری  که سهولت  کاربری  روند  می  مار 

به   دستیابی  در  آنها  به  شهروندان  دسترسی 
ای برخوردار  شهروندان و اجتماع سالم از اهمیت ویژه

است. اثرات مثبت فعالیت های فیزیکی بر سالمت  
جسمی و روانی شهروندان بر کسی پوشیده نیست، 

داده نشان  نیز  مختلف  سهولت  مطالعات  که  اند 
امک به  شهروندان  ارتباط دسترسی  ورزشی  انات 

مستقیمی با میزان      تمایل آنها به حضور در این  
دارد  فعالیت    ) Shannon & Darren, 2017(ها 

)Park et al., 2016(بررسی از  نتایج حاصل  های  .  
مطالعات آماری نشان دهنده این واقعیت است که  

فعالیت به میزان  کلی  شهروندان  طور  فیزیکی  های 
در   المللی  بین  در سطح  چه  و  ایران  کشور  در  چه 

ای قرار دارد. این در  وضعیت نامطلوب و نگران کننده
های ورزشی  حالیست که اگر وضعیت سرانه کاربری

زیاد فاصله  استاندارد  سرانه  یا با  باشد  داشته  ی 
و   متعادل  منطقه  سطح  در  ورزشی  اماکن  توزیع 

تواند در کاهش میل شهروندان  متناسب نباشد می
 

1 -Namazi et al. 
2 -Ghorbani et al. 

به انجام ورزش موثر بوده و ایمنی و سالمت فرد و  
کند   تهدید  را  .  ) Manta et al., 2018(جامعه 

داده نشان  شده  انجام   و ایجاد که  اندمطالعات 
 قابلیت با فعالیت مناسب  یها  مکان گسترش 

-فعالیت افزایش باعث تواند می  مناسب، دسترسی
ای فیزیکی به میزان حدود سه بار در هفته شود  ه
)Alias et al., 2019(. 

کشور   در  بدنی  تربیت  و  ورزش  اینکه  وجود  با 
می طوالنی  پیشینه  دارای  در  ایران  هنوز  اما  باشد، 

غیراستاندارد،  فضاهای  و  اماکن  شهرها  از  بسیاری 
ای الزم و مدیریت نامطلوب  هسنتی و فاقد کیفیت

های اخیر تحوالت  خورد. اگرچه در سالبه چشم می
مهمی در راستای رشد و توسعه فضاهای ورزشی رخ  
داده است، اما روشن است که تا رسیدن به معیارها  
است   پیش  در  زیادی  راه  جهانی  استانداردهای  و 

. )۱۳۹۴،  ٢(قربانی و دیگران  )۱۳۹۷،  ١(نمازی و دیگران
در همین رابطه، مکان یابی صحیح و مناسب جهت 

بهره هدف  با  ورزشی  تاسیسات  و  اماکن  -احداث 
آن از  مناسب  و  بهینه  اهمیت  برداری  دارای  ها، 

می می  چشمگیری  آنها  از  پوشی  چشم  که  باشد؛ 
حوزه در  را  نامطلوبی  پیامدهای  مختلف  تواند  های 

باخود به همراه داشته باشد. ساخت ورزشگاه ها و 
ای که به واسطه بروز  سایت های ورزشی نیمه کاره

نشچالش بینی  پیش  اقدامات  پیامد  که  ده  هایی 
اند و یا مدتی پس از بهره  هستند، نیمه کاره رها شده

دهند، همگی موجب تضییع  برداری تغییر کاربری می
از  بودجه زیادی  بخش  رفتن  بین  از  و  ورزشی  های 

شد  سرمایه خواهند  مالی  دیگرانهای  و  ، ٣(سلیمی 
این )۱۳۹۵ رخداد  از  جلوگیری  جهت  بنابراین،   .

فضاهای ورزشی  مسائل، الزم است تا در مکان یابی  
همه استانداردهای موجود مورد مالحظه قرار بگیرند.  

می  زمینه  این  در  مدیران  تردید  با  بدون  توانند 
مدل از  مدلاستفاده  مانند  مطرح  علمی  های  های 

گیری چند معیاره همچون مدل فرایند تحلیل  تصمیم
(شبکه سیستم  ANPای  قابلیتهای  همچنین  و   (

3 -Salimi et al. 
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 ) جغرافیایی  برنامه)  GISاطالعات  برای  جهت  ریزی 
استقرار مراکز ورزشی جدید استفاده کنند. با تاکید  
بر این موضوع در پژوهش حاضر سعی شد مسائل،  
مشکالت و نحوه توزیع مراکز ورزشی در سطح شهر  

یابی مناسب  سنندج مورد بررسی قرار گرفته و مکان
کاربری اطالعات این  سیستم  از  استفاده  با  ها 
 انجام شود.  )GISجغرافیایی ( 

مکان گزینش  ی اصطالح  معنای  به  مکان  یابی  ک 
-های مختلف شهری میمطلوب جهت اجرای پروژه

باشد. انتخاب مکان مناسب خدمات شهری نیاز به  
گزارش و  اطالعات  با  برخی  رابطه  در  شهری  های 

عوامل گوناگونی همچون آب وهوا، زلزله خیزی، بافت  
ا  توپوگرافی و همچنین مسایل  و  نسانی نظیر  زمین 

راههای ارتباطی و دسترسی و ترکیب   -عوامل مصنوع 
و تحلیل آنها دارد که انجام چنین عملیاتی با استفاده  

ن نرم افزار  یعملی گشته است؛ ا GIS ازنرم افزارهای 
عالوه بر سنجش تاثیرات عوامل مختلف بر روی هم  

های خدمات شهری، قادر به  یو همچنین روی کاربر
ها نسبت به شعاع دسترسی  کاربریتحلیل موقعیت  

آستانه میو  جمعیتی  دیگران، باشد  های  و  (قربانی 
۱۳۹۴(. 

ورت سوال اصلی که این پژوهش بر محور آن ص
-ها و موقعیتگرفته است این است که در چه مکان

هایی باید فضاهای وزرشی طراحی و اجرا شوند و در  
توانند برای خلق این واقع، کدام فضاها و اماکن می

ها مناسب باشند؟ عالوه بر این کدام  دست از کاربری
تواند  یابی فضاهای ورزشی میفاکتورها نیز در مکان
باشد؟ بنابراین پژوهش حاضر    دارای اهمیت بیشتری

های  در تالش است تا ابتدا با شناخت بهینه مولفه
-تاثیر گذار، به شناسایی موقعیت بهینه جهت مکان

 یابی و احداث  فضاهای ورزشی بپردازد. 

مبانی نظری و پیشینه  ٢
 تحقیق
مکان دربرگیرنده  معیارهای  ورزشی  فضاهای  یابی 

می مختلفی  آنها  فاکتورهای  به  ادامه  در  که  باشد 
 پرداخته خواهد شد.  

اماکن  به دلپذیری  و  کارایی  مطلوبیت،  کلی  طور 
ورزشی (بر اساس موقعیت مکانی) وابسته به تحقق  

 باشد: معیارهای زیر می 

یکپارچگی):  و  (انسجام  از    سازگاری  منظور 
های  سازگاری، ارتباط و هماهنگی منطقی بین کاربری 

اما  -مختلف مجاور  دراینجا  تاسیسات  و  ورزشی  كن 
کاربریمی  از  دوری  از  باشد.  ناسازگار  و  مزاحم  های 

 Cheniki( شود  های مهم مطلوبیت تلقی میمولفه
et al., 2019( . 

آسایش   دسترسی: که  است  معیاری  دسترسی 
تامین   را  نظر  مورد  مکان  به  رسیدن  در  شهروندان 

و  می کارایی  افزایش  برای  معیارها  مهمترین  از  کند. 
وری اماکن و فضاهای ورزشی، همچنین آسایش  بهره

سریع   و  آسان  دسترسی  کاربران،  رضایت  و 
باشد که برای  می  شهروندان به اماکن مورد نظرشان 

ای  های ارتباطی ویژهرسیدن به این هدف باید شبکه
فضاهای   احداث  برای  که  مکانی  شوند.  طراحی 

می انتخاب  قابل  ورزشی  آسانی  به  باید  شود، 
باشد   مردم  اقشار  همه  برای  و دسترس  (نمازی 

 .)۱۳۹۷دیگران، 

منظور از ایمنی مراقبت و رسیدگی سریع   ایمنی:
به کاربری مورد نظر و کاربران آن در برابر خطرات  

باشد. این معیار با معیار سازگاری همسو  احتمالی می
باشد، طوری که باید فاصله مناسب بین اماکن  می 

به   و  درمانی  مراکز  نشانی،  آتش  مراکز  و  ورزشی 
 . )۱۳۹۷(نمازی و دیگران، درستی رعایت شود 

پراکنش صحیح اماکن و فضاهای    توزیع عادالنه: 
گزینی   مکان  در  عوامل  مهمترین  جمله  از  ورزشی 
اصل  دو  به  باید  هدف  این  به  رسیدن  برای  است. 
به   توجه  با  ورزشی  و فضاهای  اماکن  توزیع فضایی 
تراکم جمعیتی نقاط مختلف محدوده و رعایت حریم 
اماکن ورزشی موجود توجه ویژه نمود. توزیع مناسب  

کاربری های مختلف شهری باعث افزایش  و عادالنه  
آن بهره از  هریک  در  شد  وری  خواهد  و  ها  (نمازی 

 . )۱۳۹۷دیگران، 
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 یابی فرایند کلی مکان   -   ١شکل  

 ). ١٣٨٤  زاده،   فرج : ( منبع 

های فیزیکی و فعالیتدر همین رابطه با اهمیت 
شهر،   سطح  در  ورزشی  فضاهای  بهینه  توزیع 

-های بسیاری اقدام به بررسی موضوع مکانپژوهش
اند که در ادامه به برخی از  یابی و اهمیت آن نموده

 آنها اشاره خواهد شد: 

همکاران( و  تحت  ۱۳۹۷نمازی  پژوهشی  در   (
  عنوان "ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به 

مکان موردی  منظور  (نمونه  ورزشی  مراکز  یابی 
ارزیابی کالن به  اقدام  و   فضایی الگوی شهر تهران)" 
ورزشی   مراكز یابی  مكان  منظور  به  بهینه  الگوی ارائه

نتایج اند.  نموده  تهران  شهر  این   از حاصل در 
 ای خوشه الگوی  به توجه با داد که نشان  پژوهش
تهران سطح  در ورزشی فضاهای پراکنش و   شهر 
 این ورزشی فضاهای سرانه بودن ترپایین همچنین

به شهر این   به دسترسی ها،سرانه حداقل نسبت 
 نتایج باشند.مناسب نمی موجود وضعیت در مراکز
مرکزی   مناطق وضعیت که داد نشان فازی مدل

در و  باشد  می ترنامناسب زمینه این تهران  (نمازی 
 .)۱۳۹۷، ١دیگران

) در پژوهشی  ۱۳۹۵مالنوری شمسی و همکاران ( 
اب مکان بهینه به منظور ساخت تحت عنوان "انتخ

مدل از  استفاده  با  ورزشی  (مطالعه    ANPمجموعه 
موردی: بخش مرکزی یزد)" اقدام به بررسی انتخاب  
بر   ورزشی  مجموعه  منظور ساخت  به  بهینه  مکان 

اند که مطابق  در شهر یزد نموده  ANPاساس مدل  
و جنوب   مناطق حاشیه جنوب شرق  نهایی،  نقشه 

 
1 -Namazi et al. 

ی بیشترین سازگاری و همچنین  غربی شهر یزد دارا
مرکزی  یمناطق شرقی   مرز بخش  بر  منطبق  که  زد 

هستند، دارای کمترین سازگاری هستند. با توجه به  
اماکن  ساخت  برای  بهینه  های  مکان  کلی،  نقشه 

پیشنهاد می که  مربوط  انتخاب شد،  شود مسئوالن 
توجه  ها  نقشه  این  به  ورزشی  اماکن  برای ساخت 

 . )۱۳۹۵، ٢(مالنوری شمسی و دیگرانکنند 

) در پژوهشی تحت عنوان  ۲۰۱۵و همکاران (  هیگز
نشان   ولز..."  در  ورزشی  فضاهای  به  دسترسی   "

اند که با وجود پتانسیل های بسیار، دسترسی  داده
های ورزشی  مناطق محروم ولز به امکانات و فرصت

مسئله   همین  که  دارد؛  قرار  نامناسبی  وضعیت  در 
فعالیت در  افراد  شرکت  را  سطح  آنها  فیزیکی  های 

است   داده  قرار  خود  تاثیر   ,.Higgs et al(تحت 
2015(. 

) همکاران  و  با  ۲۰۱۴چایکس  پژوهشی  در   (
محیط    -RECORDاستفاده از سند جامع فرانسوی  

سنجش تاثیر    اقدام به   -مسکونی و بیماری های قلبی 
کاربری مکانی  موقعیت  و  خدمات  دسترسی  و  ها 

از   نتایج حاصل  نموده است.  بر شهروندان  ورزشی 
این مطالعه نشان داده است که چگونگی دسترسی  
شهروندان به این امکانات ورزشی و نحوه مکان یابی  
آنها همگی بر تصمیم افراد به انجام ئرزش و بهبود 

 Chaix(   ار بوده است  وضعیت سالمت آنها تاثیر گذ
et al., 2013( . 

 روش تحقیق ۳
توصیفی تحقیقی  حاضر  نوع    -پژوهش  از  تحلیلی 

روش است  روشهای   از ترکیبی پژوهش کاربردی 
 جهت .است کاربردی نوع  از و تحلیلی و توصیفی 

 ARC GIS ،   SUPERنرم افزارهای  از هاداده تحلیل
DECISIONS   از  نزدیکترین میانگین شاخص و 

و   فضایی مراکز ورزشی الگوی ارزیابی  جهت همسایه
 فضاهای یابی  مکان  جهت فازی  مدل  و  ANP مدل 

در این  .است شده استفاده ورزشی دو  پژوهش 
 ورزشی  مراکز فضایی  الگوی  ارزیابی  کلی؛ بخش

2 -Mollanouri Shamsi et al. 
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شهر انجام   سطح  در ورزشی مراکز مکانیابی و سنندج 
 الگوی  ارزیابی  به نخست بخش در .است شده

شاخص   از  استفاده با ورزشی فضاهای پراکنش
 سپس شده پرداخته همسایگی میانگین نزدیکترین 

 فضاهای ورزشی ورزشی، فضاهای مکانیابی بحث در
 fuzzy فازی منطق  -۱مدل مختلف؛   دو از  با استفاده

 در محیط   ANPمعیاره   چند  گیریتصمیم  مدل  -۲ و
GIS  است. در این   شده انجام  مراکز ورزشی  مکانیابی

وهش، چهار دسته معیار اصلی طبیعی و زیست پژ 
عملکردی و  -محیطی، حمل و نقل و ارتباطی، کالبدی

همراه    -اجتماعی به  به    ۲۴اقتصادی  آن  زیرمعیار 
یابی این مراکز در نظر گرفته شد. از آنجا  منظور مکان

ها برای  که این پژوهش سعی در تعیین بهترین مکان
ای  ند تحلیل شبکهفضاهای ورزشی با استفاده از فرآی

و سیستم اطالعات جغرافیایی دارد. از فرایند تحلیل  
ای جهت تعیین ارزش و وزن معیارهای مختلف  شبکه

ها و از سیستم اطالعات جغرافیایی جهت تحلیل الیه 
گردیده   استفاده  نقشه  صورت  به  خروجی  ارائه  و 

 است.

 

 

 فرایند انجام پژوهش   -   ٢شکل  

 . نگارندگان :  منبع 

ن پژوهش  یا  یكه به عنوان نمونه برا   یا محدوده
  ۵در نظر گرفته شده شامل شهر سنندج و مناطق  

می آن  اماکن  باشدگانه  پراکنش  وضعیت  بررسی   .
توزیع   ورزشی در سطح شهر سنندج نشان دهنده 
در سطح   کاربری  از  نوع  این  ناهمگون  و  نامناسب 
شهر است به طوری که نواحی شرقی و شمالی شهر  

) به شدت ۱و نواحی شمالی از منطقه    ۴،    ۲(مناطق  
می رنج  ورزشی  فضاهای  کمبود  مقابل  از  در  و  برد 

ور  فضاهای  جنوبی  اغلب  و  مرکزی  نواحی  در  زشی 
اند. بنابراین الگوی توزیعی فضاهای  شهر تمرکز یافته

ورزشی در سطح شهر سنندج بسیار نامناسب و به  

خوشه عدم صورت  باعث  عامل  این  است.  ای 
-دسترسی مناسب همه شهروندان به این مراکز می

باشد. این در حالی است که در اکثر شهرهای جهان، 
پ  توزیع  راکنده (منظم) عناصر خدماتی نشان  الگوی 
بافت برنامهدهنده  بر  های  مبتنی  و  شده  ریزی 

عدالت اجتماعی است. الگوی تصادفی که بیشتر در  
شود حاصل از رشد شهرهای جهان سوم مشاهده می

برنامه  خوشهفاقد  الگوی  و  است  نتیجه  ریزی  ای 
تمرکز خدمات و امکانات در یک قسمت از شهر یا  

وجود قطبی    نتیجه  تک  در  گذار  تأثیر  عنصر  یک 
 شدن شهر است.
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 موقعیت مکانی محدوده مطالعاتی   -   ٣شکل  

 . نگارندگان :  منبع 

 

طرح اساس  مشاهدات بر  شهری،  موجود  های 
های  میدانی و محاسبه مغایرت وضع موجود با طرح

در   سنندج  شهر  ورزشی  فضاهای  مجموع  شهری، 
با   ۳۵۲۹۵۹،  ۱۳۹۸سال   که  است  بوده  مربع  متر 

گانه شهر    ۵نفری مناطق    ۳۵۴۲۸۰توجه به جمعیت  
هر   ازای  به  سنندج  شهر  ورزشی  سرانه  سنندج، 

باشد. مطابق محاسبات  متر مربع می  ۰٫۹۶شهروند  
 ۰٫۵۴به ترتیب با صفر،    ۲و    ۱،  ۴انجام شده مناطق  

مناطق  محروم  ۰٫۵۹و   و  مناطق؛  و  به    ۵و    ۳ترین 
نسبت به سایر مناطق    ۰٫۹۱و    ۱٫۸۸ترتیب با سرانه  

-از سطح بیشتری از فضاهای ورزشی برخوردار می
مناطق   موجود  وضع  ورزشی  سرانه  بررسی  باشند. 
سرانه  حداکثر  و  حداقل  با  قیاس  در  سنندج    شهر 

ن معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  شان  استاندارد 
مترمربع کاربری    ۴۸۰۶۲دهنده نیاز به ایجاد حداقل  
می  شهر  سطح  در  ها  ورزشی  بررسی  این  باشد. 

به   نیاز  بیشترین  که  است  داده  نشان  همچنین 
شهری    ۴تخصیص کاربری ورزشی مربوط به منطقه  

با    ۳مترمربع و در مقابل، منطقه    ۴۲۵۹۹با حداقل  
اسا بر  ورزشی  کاربری  تعداد  بیشترین  س  داشتن 

استاندارد   از سطح    ۸۰۸۲۸حداقل سرانه  مترمربع، 
می  برخوردار  مازاد  مسئله  ورزشی  همین  که  باشد، 

توزیع  نشان در  فضایی  عدالت  نبود  دهنده 
عدالت  کاربری نبود  و  شهر  سطح  ورزشی  های 

های  اجتماعی در دسترسی برابر شهروندان به کاربری
 باشد.ورزشی می

 
 پراکنش کاربریهای ورزشی در سطح شهر   -   ١نقشه  
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 پراکنش کاربریهای ورزشی به تفکیک سطوح عملکردی   -   ٢نقشه  

 

 ها و بحثیافته ۴

ارزیابی الگوی فضایی مراکز ورزشی   ۴٫۱
 شهر سنندج

 شهر در ورزشی فضاهای سرانه رعایت عدم بر عالوه
سطح  ورزشی فضاهای توسعه الگوی سنندج،  در 

 ای خوشه  صورت به و نامناسب سنندج بسیار  شهر
 مناسب همه دسترسی  عدم باعث  عامل این  است.

 است حالی در این شود.می  مراکز این به شهروندان
منظم   توزیع پراکنده الگوی جهان  شهرهای  اکثر  در  که

 یزیربرنامه  های بافت دهنده خدماتی نشان عناصر 
الگوی عدالت بر مبتنی  و شده است.   اجتماعی 

چشم   به  سوم  جهان  شهرهای  بیشتر  در  تصادفی 
 و ریزی بدون برنامه  رشد خورد این الگو حاصلمی

 آن  امکانات و خدمات تمرکز ای نتیجهخوشه الگوی 
 تاثیرگذار یک عنصر وجود نتیجه یا شهر از  قسمت

 منظور به بنابراین تک قطبی شدن شهر است.   در
ورزشی فضایی توزیع  چگونگی  درك نحوه   و  مراکز 

 شهر  سطح  در  مراکز  این به شهروندان دسترسی 
در میانگین مدل از سنندج همسایه   نزدیکترین 
 با .است شده جغرافیایی استفاده اطالعات سیستم

از حاصل نتایج به توجه میانگین شده   مدل 
 شده آورده زیر تصویر در که همسایه نزدیکترین

الگوی توزیع   دهنده نشان آمده  دست به  نتایج است
 ً  شهر  سطح ر ورزشی مراکز ایخوشه و تصادفی کامال

تصادفی الگو این در  که  باشدمی سنندج   توزیع 
ورزشی  توزیع دهنده نشان شهر  در فضاهای 

 در سطح کاربری  این ریزیبرنامه  بدون و ناعادالنه
 .است سنندج شهر
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 جمعیت تحت پوشش کاربری های ورزشی براساس شعاع عملکردی   -   ١جدول  

 خالصه تحلیل نزدیکترین همسایگی 

 Meters 548/1489 میانگین مسافت مشاهده شده

 Meters 615/4575 میانگین مسافت مورد انتظار 

 0/890637 میزان نزدیکترین همسایگی 

 1/201878- میزان نرمال شده

 0/229411 مقدار احتمال 
 پژوهش   های   یافته :  منبع 

 

 نزدیکترین روش با شده انجام  تحلیل و تجزیه  در
پراکنش  همسایه، شهر   در ورزشی  کاربری  الگوی 

 شده  ارزیابی ایخوشه تصادفی صورت به سنندج
بر نتایج است.  فاصله   میانگین عددی، اساس 

 مورد فاصله میانگین مقدار و متر ۵۰۲ مشاهده شده
است؛ بنابراین   دست آمده  به متر ۷۵۰ با برابر انتظار
 گیری  اندازه ۱.۷۰ با  برابر  همسایه  نزدیکترین نسبت

ای  صورت خوشه به تصادفی توزیع بیانگر که شده
 .باشد می  سنندج شهر سطح در ورزشی  کاربری

فضاهای ورزشی در    یابی مکان ۴٫۲
 سطح شهر سنندج
مکان نوع  هر  کلی،  طور  موضوعات به  برای  یابی 

ارزش گذاری    -۱مختلف، نیازمند طی مراحلی شامل؛  
اطالعاتی  الیه الیه  -۲های  و  تلفیق  اطالعاتی  های 

مناسب،   مناطق  مناطق  اولویت  -۳شناسایی  بندی 
-یابی با واقعیتق نتایج مدل مکانیتطب  -۴مناسب و  

 ی زمینی است.اه

به راستا  همین   مناطق یابیمكان  منظور در 
شهر   در  یورزش مراکز جادیا یبرا  مستعد سطح 

از ارتباطی،  ۴ سنندج  و  نقل  و  اصلی(حمل  پارامتر 

اجتماعی -کالبدی طبیعی  -عملکردی،  و  - اقتصادی 
و   محیطی)  از    ۲۴زیست  برگرفته  که  آن  زیرمعیار 

مکان معیارهای  سازگاری،  مهمترین  دسترسی،  یابی 
گردید نشان  ایمنی و توزیع عادالنه است، استفاده

 داده شده است.

های اطالعاتی و  ارزش گذاری الیه  ۴٫۳
 ساخت مدل

در این مرحله، با توجه به درجه اهمیت هر یک از  
شود که هدف ها، به آنها وزن و ارزشی داده میالیه

های اطالعاتی،  دهی یا ارزش گذاری الیهاصلی از وزن
اهمیت هر معیار نسبت به سایر معیارهاست.  بیان  

دهی به معیارها از مدل  در این پژوهش جهت وزن
به   دهی  وزن  است.  شده  استفاده  شبکه  تحلیل 

های دو  معیارها در مدل تحلیل شبکه مشابه مقایسه
-دویی است که در تحلیل سلسله مراتبی انجام می

وزنی   مؤلفه  هر  به  شبکه  تحلیل  مدل  در  شود. 
با مؤلفه متناظر خود که در باالی آن قرار دارد مطابق  

می نظر  داده  توجه  با  دهی  وزن  این  که  شود؛ 
نسبی   اهمیت  با  رابطه  در  دلفی)  خبرگان(مدل 

 شود.های مختلف داده می مؤلفه
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 ساختار شبکهای مکانیابی فضای ورزشی جهت وزندهی به معیارها   -   ٤شکل  

 پژوهش   های   یافته :    منبع 

  نهایی  امتیازهای  Super Decision  محیط  در  اولویت  بردارهای  تعیین  و  دودویی  مقایسه  ماتریس  تشکیل   از  پس
 . شد حاصل زیر جدول در شرح به معیارها از یک هر

 امتیازهای نهایی هر یک از معیارها را نشان می دهد.   -   ٢جدول  

 وزن معیار مؤلفه وزن معیار مؤلفه

ماع
جت

ا
 ی

صاد
اقت

 ی

 0/214286 یت ی تراکم جمع

بد
کال

 ی
رد

لک
عم

 ی 

 0/00456 یآتش نشان

 0.015727 ی آموزش 0/035714 ن ی مت زمی ق
اط

رتب
و ا

ل 
نق

 و 
مل

ح
 ی

 0/003129 روی انتقال ن 0/076289 یحمل و نقل عموم

 0/014579 ی تجار 0/106671 یراه اصل

 0/007765 گاه سوخت یجا 0/029099 عرض راه

 0/008293 یدرمان 0/037941 نگی پارک

یز یعی طب
مح

ت 
س

 ی طی 

 0/060037 ی ن خالی زم 0/030002 نده یآال

 0/028653 سبز 0/039667 ن ی ب زمی جهت ش

 0/006986 ی صنعت  0/026378 م رود یحر

 0/153953 ن ی ب زمی ش

 0/048235 فرادست

 0/016851 ی فرهنگ

 0/007154 ینظام

 0/02803 موجود  یورزش

 پژوهش   های   یافته :    منبع 
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های اطالعاتی و  ق الیه یتلف ۴٫۴
 های مناسب شناسایی مکان

، تلفیق و ترکیب یابیسومین مرحله از مراحل مکان
ساختار  الیه به  توجه  با  که  است  اطالعاتی  های 

های مورد استفاده و همچنین، اطالعات رقومی داده
جمع  آن،  توصیفی  اصلی  حالت  دو  در  شده،  آوری 

یعنی، فرمت وکتوری یا برداری و رستری یا سلولی 
و  اصلی  روش  دو  از  یک  هر  در  است.  انجام  قابل 

تلف ماحصل  همیق  یعمده،  الیها  های  پوشانی 
اساس   بر  که  بود  خواهد  جدیدی  الیه  اطالعاتی، 
ورودی   نقشه  چند  یا  دو  مکانی  اطالعات  ترکیب 

های اطالعاتی و با  حاصل شده است. با تلفیق الیه
استفاده از تابع تحلیلی همپوشانی یا روی هم گذاری  

بندی  های اطالعاتی مورد مطالعه، نقشه     پهنهالیه

نظر   از  می مناطق  تولید  تناسب،  بر درجه  که  شود 
اساس نوع اطالعات ورودی و روشهای مورد استفاده، 
یا   نامناسب  تا  مناسب  بسیار  از  را  تناسب  درجات 

می نشان  اراضی  بودن  نامناسب  یا  مناسب  -فقط 
 دهد. 

در نهایت پس از اعمال وزن های به دست آمده  
  بر   ANPای  از معیارها و زیرمعیارها در ساختار شبکه

محیط   در  مطالعه  مورد  محدوده  مرجع  روی شبکه 
GIS های اطالعاتی، نقشه و تلفیق و همپوشانی الیه

مناطق مساعد برای هدف مورد نظر در محدوده مورد  
نقشه   است.  آمده  دست  به  بندی  پهنه  ۴مطالعه 

محدوده شهر سنندج را از نظر سنجش مطلوبیت  
تا    یابی فضای ورزشی بر اساس طیف بسیار کممکان

 دهد. بسیار زیاد نشان می

 

 
 سنجش مطلوبیت مکانیابی فضای ورزشی   -   ٣نقشه  

 

 Fuzzyفازی(  دهی  عضویت ۴٫۵
Membership ( 

 Fuzzy ابزار  از مرحله این سازی پیاده جهت
Membership  محیط  در Spatial Analysis 

 عضویت میزان  تعریف  واقع  در استفاده شده است.  
 یکی  که است پارامترها  سازی  استاندار همان فازی، 

معیاره  چند گیری تصمیم روش های مهم  از مراحل
)MCDM( کردن   مقیاس هم  آن،  از  هدف  و است

 اساس  است. بر در مکانیابی موثر معیارهای تمامی
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فضاهای   گزینی مکان جهت شده تعیین معیارهای
 موردنظر سنندج، تمامی معیارهای  شهر در  ورزشی

این   اند.شده سازی فازی GIS سیستم در در 
 در شهر بافت مطلوبیت ، Small فازی تابع  پژوهش
،   Large فازی  تابع و موردنظر  معیار به نزدیکی

 را موردنظر معیار  از  دوری  در شهر  بافت مطلوبیت
جهت   صرفا Linear فازی توابع دهد. می نشان

(معیارهای  درجه متغیر یک با معیارهای  عضویت 
فازی   تابع و  فرادست) اسناد و خالی  اراضی

Gaussian    مکان   مطلوبیت عدم یا جهت مطلوبیت
 جهت شیب معیارهای در  محدود بازه یک  در  گزینی 
  .لحاظ گردیده است هاحریم و زمین

 خصوص در شده ارائه  توضیحات به  توجه با
ورزشی   فضاهای مکان گزینی معیارهای سازی فازی

 Fuzzy توابع اساس  بر شده فازی هاینقشه زیر در
membership محیط در GIS  گردد.می مالحظه 

 

 

 

 
 فازی سازی معیارهای مکان گزینی   -   ٤نقشه  

 پژوهش   های   یافته :    منبع 
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 همپوشانی فازی  ۴٫۶
آنجاکه   دادهاز  با  ورزشی  فضاهای  های  مکانیابی 

همه بررسی  و  داریم  سروکار  نقاط بسیاری  ی 
های با مقیاس و دقت باال مقدور  مخصوصا در نقشه

یابی مراکز  باشد، به منظور انجام عملیات مکاننمی 
ورزشی، نقشه استاندارد (فازی سازی شده) حاصل 

   Fuzzy Overlayاز مراحل قبل با استفاده از ابزار  
ها، همپوشانی شده است. جهت همپوشانی نقشه

با در نظر گرفتن    Gamaو     AND, ORهای  از منطق
اند. این عملگر  باهم ترکیب شده0/9 و   0/7ضریب

فازی    Sumو    Productیک حالت کلی از عملگرهای  
فازی مقدار بین صفر تا    Gamaباشد. در عملگر  می

به  نزدیک شود  به یک    یک متغیر است که هرچه 
شود و عدد صفر تابع  فازی نزدیک می  Sumعملگر  

OR  های مختلف اعمال میرا جهت همپوشانی الیه-
نقشهک مشاهده  ند.  قابل  ادامه  در  حاصله  های 

 است.

 

 

 FUZZYفضاهای ورزشی در سطح شهر سنندج با منطق    مقایسه تطبیقی روش های همپوشانی مکانیابی   -   ٥نقشه  
 پژوهش   های   یافته :    منبع 

از   فازی  عملگرهای  از  اینکه هر یک  به  توجه  با 
های قبلی  برند که در بخش یک منطق مجزا بهره می 

باهم   نتایج حاصل  این اساس  بر  اشاره شد.  آن  به 
می که  دارند؛  معناداری  به  تفاوت  توجه  با  توان 

رویکردهای متفاوت از نتایج حاصل از هر کدام از این  
سناریوها جهت ایجاد مراکز ورزشی جدید بهره برد.  
از ترکیب   به عنوان مثال در سناریو اول که حاصل 

باشد، هر چه عدد حاصل به  می   ANDفازی با عملگر  
می نشان  را  مناطقی  کند،  میل  با یک  که  دهد 

ناسبی از لحاظ دسترسی به مراکز  وضعیت کامال نام 
باشند که این مناطق بیشتر در  ورزشی روبه رو می

در   دارند.  شهرقرار  شرقی  و  شمالی  مناطق  و  مرکز 
عملگر   ترکیب  از  حاصل  که  دوم  -می  ORسناریو 

وضعیت  ب شود  نزدیک  یک  به  عدد  هرچه  اشند، 
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مکان یابی بهینه اماکن و فضاهای ورزشی در شهر سنندج با استفاده از تکنیک تلفیقی روش تحلیل شبکه  . محمد بیگی و دکتر فرزین چاره جو 
ANP  و مدلFUZZY   درGIS  (نمونه موردی: شهرسنندج ) 

نامناسب از لحاظ دسترسی به مراکز ورزشی را نشان  
در  می که  می دهد  مشاهده   بخش  که  این  کنیم 

کمبود   با  شهر  شرقی  و  شمالی  مناطق  بیشتر 
می رو  روبه  مراکز  این  به  در  دسترسی  باشند. 

نیز حاصل از ترکیب عملگر گاما    ۴و    ۳سناریوهای  
باشد. وضعیت کلی باهم می 0/9 و   0/7در سطح  

شهر سنندج را از لحاظ دسترسی به مراکز ورزشی را 
  0/7نظر گامای فازی در سطح  دهد که به  نشان می

نتایج بهتری را برای ایجاد مراکز ورزشی جدید نشان  
 داده است.

 نتیجه گیری ۵
مناطق   و  شهر  سطح  در  ورزشی  فضاهای  پراکنش 

می آن  کارایی  مختلف  و  مطلوب  الگوی  در  تواند 
عملکردی شهر تاثیر مستقیم داشته باشد. از سوی  

ری ورزشی دیگر، تنوع و توزیع مناسب و کامل کارب
باعث افزایش اختیار و قدرت انتخاب در استفاده از 

می  ورزشی  مطلوبیت  فضاهای  نتیجه  در  و  شود 
می  افزایش  در شهر  به  زندگی  توجه  بنابراین،  یابد. 

ای  این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته
نظر   به  ضروری  گردند،  یابی  مکان  شهر  سطح  در 

رزشی به مطالعات  رسد. ساخت فضاهای جدید ومی
علمی و دقیق در مورد تعیین مکان نیاز دارد که بی 
ناکارآمدی فضاهای   بر  این مسئله عالوه  به  توجهی 
بودجه،  به هدر رفتن  و  اتالف  ساخته شده موجب 
زمان و انرژی شده و از همه مهمتر تاثیر مستقیم بر  
کیفیت   روی  بر  منفی  تاثیر  ویژه  به  آینده،  عملکرد 

و های  خواهد برنامه  سالم  تفریحات  و  رزشی 
فضاهای   و  اماکن  ساخت  برای  امروزه  گذاشت. 
ورزشی به دلیل مشکالت اقتصادی و لزوم توجه به  
اماکن   گونه  این  بیشتر  بازدهی هر چه  و  وری  بهره 

باید در زمان ساخت عوامل مهم و کلیدی از جمله  می 
معیارهای ساخت، جانمایی و مکان یابی و همسایگی  

به اهداف مطلوب در نظر گرفته شود    برای رسیدن
اساس   بر  باید  اماکن  این  فضایی  توزیع  و 
استانداردهای تعیین شده باشد و نیز مانند هر مکان  

-دیگر با مقررات موجود مطابقت داشته باشد. مکان
ها یابی بهینه سعی دارد تا با قانونمند کردن شاخص

کارهای  و عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری و ارائه راه  
منطقی، تصمیم گیران و برنامه ریزان را در انتخاب  

فعالیت انجام  برای  مناسب  های  یاری  مکان  ها 
ها و اطالعات رساند. در این راستا، با توجه به داده

موجود در سطح شهرسنندج، ارزیابی الگوی فضایی  
یابی مراکز ورزشی  و ارائه الگوی بهینه به منظور مکان

سنندج   شهر  سطح  بر  در  که  است  شده  بررسی 
توزیع   که  شد  مشخص  آن  از  حاصل  نتایج  اساس 
فضایی مراکز ورزشی در سطح شهر سنندج مناسب  

ها  نبوده و اصل عدالت فضایی در توزیع این کاربری
رعایت نشده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی  

-سطوح و سرانه کاربری ورزشی در قیاس با سرانه
عال شورای  استاندارد  معماری  های  و  شهرسازی  ی 

می منطقه  نشان  جز  به  که  سنندج،    ۲دهد  شهر 
و   نواحی شرقی  ویژه  به  مناطق شهر  تمامی  تقریبا 
شمالی شهر از کمبود فضاهای ورزشی رنج می برد و 
سرانه   حداقل  به  دستیابی  جهت  مجموع  در 
ایجاد  نیازمند   کم  دست  ورزشی،  فضای  استاندارد 

می   47982 ورزشی  فضای  همین  مترمربع  در  باشد. 
ارائه   راستا محققین پژوهش حاضر بر آن شدند با 

مکان بهینه  سطح  الگوی  در  ورزشی  فضاهای  یابی 
یابی  های علمی مکانشهر سنندج با استفاده از روش

محیط   در  شهری  بهره  GISاراضی  مدل  و  از  مندی 
الگویی بهینه در اختیار   ANPای تحلیل فرایند شبکه

ق برنامه  شهری  مطالعه  ریزان  این  نتایج  دهند.  رار 
توان با انتخاب شاخص های  نشان می دهد که می 

مکان مسئله  مناسب  تحلیل  روش  و  یابی  کاربردی 
بهترین   به  را  شهری  سطوح  در  ورزشی  فضاهای 
صورت و روش علمی تحلیل کرده و نتایج مشخص  

دهد که  گرفت. همچنین نتایج این پژوهش نشان می
جغرافیای اطالعات  میسیستم  زیربنای  ی  تواند 

-کارآمدی برای تلفیق منابع داده مختلف از قبیل داده
های مکانی و ایجاد پایگاه های سرشماری و سایر داده

شهری   خدمات  کارایی  سنجش  برای  جامعی  داده 
 فراهم کند.  
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