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 چکیده
بر عدالت  دیکأبا ت یورزش یهاکاربری ینیگزمکان یابیمطالعه حاضر با هدف ارز

-. روش تحقیق توصیفیدیاجرا گرد رازیدر شهر ش ییو تعادل فضا یاجتماع

از  ارهایمع یبررس یصورت گرفت. برا ارمعی 11براساس  که است بوده تحلیلی

ناسازگار،  هاییمجاورت با کاربرسازگار، عدم  هاییمجاورت با کاربر هایهیال
به شبکه  یدسترس ،یعموم نگیبه پارک یدسترس ،یونقل عمومبه حمل یدسترس
توجه  ،یاو فرامنطقه یامنطقه اسیشعاع عملکرد در مق نییتع ،یانیونقل شرحمل

 یسرانه ورزش ت،یجوان، تراکم جمع تیجمع ،یلیطرح تفص مصوب یبه کاربر
 نییمنظور تع. بهدینامناسب استفاده گرد بیش یبر رو یریموجود و عدم قرارگ

 1/0(، CRنرخ سازگاری )با ساخته پرسشنامه محقق ارها،یهرکدام از مع تیاولو
سپس با  ل،یامر تکم نیاز متخصص نفر 40وسط ت میتنظمعیارها و زیرمعیارها 

 نییتع نیتوسط متخصص اریهر مع ازامتی هاداده یزوج سهیمقا سیماتر لیتشک
 همپوشانینشان داد که روش  قیتحق جی. نتادیاستخراج گرد تیاولو 7 شد و

روش  2 جینتا دارد. یباالتر یرپذیانعطاف ،شاخص همپوشانینسبت به  یفاز

گرفت  جهینت توانیم های تحقیقاز یافته داشتند.درصد باهم اشتراک  60حدود 
بوده و به  ینیگزنمکا یابیارز یمناسب برا یروش AHPو  GISاستفاده از 

 یبرا قیتحق نیا جیاز نتا شودیم هیتوص یشهر رانیمدو  زانریبرنامه
نوآوری این تحقیق در استفاده از  .ندیاستفاده نما دیجد یمراکز ورزش ینیگزمکان

باشد.می GISچند روش تحلیلی ترکیبی در بستر 

 کلیدي گانواژ
.رازیش ،ییتعادل فضای، اجتماععدالت های ورزشی، گزینی، کاربریمکان

Abstract

The aim of this study was to evaluate the location of sports 

activities with emphasis on social justice and spatial balance 

in Shiraz. The research method was descriptive-analytical 

based on 11 criteria. To examine the criteria from the layers 

of proximity to compatible uses, the following variables were 

used: Non-proximity to incompatible uses, access to public 

transportation, access to public parking, access to the arterial 

transportation network, determining the radius of performance 

at regional and transregional scales, consideration of the 

approved use of detailed plan, young population, population 

density, available sports per capita and the lack of 

inappropriate slope. In order to determine the priority of each 

criterion, a researcher-made questionnaire was completed by 

40 experts, then by forming a pair of data comparison matrix, 

the score of each criterion was determined by the experts and 

7 priorities were extracted. The results revealed that the fuzzy 

overlap method had more flexibility than the index overlap. 

The results of the two methods shared about 60%. From 

the research findings, it can be concluded that the use of 

GIS and AHP is a suitable method for evaluating location, 

and planners and city managers are recommended to use 

the results of this research to locate new sports centers. 

The innovation of this research is the use of several 

combined analytical methods in the GIS context. 

Keywords 
Location Selection, Sports Land Use, Social Justice, Spatial 

Balance, Shiraz. 
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 مقدمه
 سالیان طی شده انجام اپیدمیولوژیك و بالینی مطالعات مرور

 در فرد حفاظت باعث منظم فعالیت فیزیکی دهدمی نشان گذشته
 و دو دیابت نوع فشارخون، چاقی، عروقی،-قلبی هایبیماری برابر

 کیفیت ارتقای موجب جسمانی فعالیت .شودمی ریوی هایبیماری
 و سیگار مصرف میزان کاهش و راداف مندیسطح رضایت و زندگی
 هایتالش همین دلیل به .شودمی مناسب غذایی رژیم اتخاذ

 غیر و دولتی هایسازمان سوی از ملی و محلی سطح در تعددیم
 انجام حال در جامعه در جسمانی فعالیت سطح برای ارتقای دولتی
 و توسعه ایجاد، ورزش، مشوقهای برنامه شاملها تالش این .است

دهد می نشان مطالعات .است ورزشی فضاهای و امکانات تکمیل
 فعالیت میزان دسترس باشند، در یتربیش تسهیالت چه هر

 (.158: 1391، )سلیمی خواهد بود تربیش جامعه افراد جسمانی

 عدم کشور، شهرهای در شده ایجاد اساسی مشکالت از یکی
 یابیمکان عدم و ورزشی مراکز مناسب و صحیح گزینیمکان
 شهر، در اجتماعی عدالتیبی همچون آثاری که است بوده بهینه

 از هاکاربری نامناسب ثیرپذیریأت و نامناسب هایدسترسی
 (. 47: 1394 )قربانی، است داشته پی در را یکدیگر

 در افزاریسخت بخش تریناساسی عنوانبه ورزشی اماکن
 هایسازمان اتسیستأ از مهمی جزء و ورزش و بدنیتربیت حوزه

 اهمیت دلیل به( و 54: 1383)شکوهی، رود می شمار به انسانی
کرد  واگذار بازار اقتصادسازوکار  به را آن تواننمی دارد که فراوانی

 و اتمکانا این از تربیش استفاده به منظور (.8: 1394)رشید امیر، 
 است. جامعه ضروری اقشار همه برای آن بودن دسترس در تجهیزات،

 دسترسی و بودن فراهم که اندداده نشانمتعدد  مطالعات
های فعالیت محیطیهای کننده هدایت ورزشی و اماکن به آسان

مرتبط است  جسمانیهای فعالیت در مداوم حضور با جسمانی
(Riva, 2007: 25 ،116: 1392؛ وندادیان و ابراهیمی.) باید 

 مختلف نقاط در یادیز ورزشی اماکنساله  هر که داشت توجه
 ازآمده  عملبه هایبررسی طبق که شوندمی ساخته کشور

 هاآن یابیمکان که گردید مشخص امر متولی هایسازمان
 در که رسدمی نظر به. انجام یافته است سنتی هایروشبراساس 

 نکات به ،تأسیس برای پروانه دادن باوسازها ساخت این از برخی
 ممکن این که است نشده چندانی توجه صحیح یابیمکان مهم
 شهر برای را مشکالتی یا کاسته فضاها این بهینه کارایی از است

شایان ذکر است، (. 8: 1394، )رشید امیر نماید ایجاد شهروندان و
 ریزانبرنامه مهم وظایف از ورزشی مراکز بهینه هایمکان تعیین

 (.54: 1383)شکوهی،  است شهری گیرانیمتصم و
 شهرهای در موجود مشکالت ترینمهم از یکی حاضر حال در
 از هاکاربری نامناسب استقرار شهر شیراز،ما از جمله کالن کشور

 افراد از بسیاری که ینحو. بهاست تفریحی و ورزشی هایمکانجمله 
 نحو به موجود تمکاناا از توانندنمیها آن به دسترسی عدم علتبه

 و ترافیكجمله  از شهری معضالت باعث یا نموده برداریبهره کافی
از طرف  .است شده کنندگان استفاده برای زیاد هزینه و وقت صرف
نظر گرفتن  و در یو فرهنگ یاجتماع یازهایمراکز براساس ندیگر، 

با توجه به  نبنابرای اندنشده یابیمکانشهروندان  یعدالت اجتماع
اطالعات  ستمیو استفاده از س یع دسترسو شعا یتیجمع یپارامترها

و  یفرهنگ یازهاین توان،یم یورزش مراکز یابیمکاندر  ییایجغراف
بر همین اساس این سوال شهروندان را مرتفع ساخت.  یاجتماع

 شیراز موجود در شهر ورزشی هایمکان توزیعگردد که مطرح می
چند روش تحلیلی استفاده از  ؟و فضاهای مناسب کدامند است چگونه

 شود.نوآوری تحقیق محسوب می ،GISترکیبی در بستر 
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری
 عدالت را به معنی چگونگی تقسیم چیزهای خوب و بد در میان میلر

ها را داند و زمانی که برخی سیاستاعضای جامعه بشری می
د دانیم، مدعی هستیم که یك شخص یا گروهی از افراناعادالنه می

 (. 26: 1387، )صالحیمند شدند از فرد یا گروه دیگر از منافع بهره ترکم
نیازهای جمعیت باید ، عدالت اجتماعی در شهر هاروینظر از 

ای ای منابع را به گونهشهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه
 دریافتین شکاف و اعتراض نسبت به ترکمهدایت کند که افراد با 

  (.54: 1386)وارثی و همکاران،  ندحقوق مواجه باش
صورت به ه از عدالت اجتماعی، فقر نه صرفادر تحلیل گسترد

محرومیت از قابلیت اساسی در نظر شکل پایین بودن درآمد که به
، اگر بین مردم قرارداد روسو نظریه شود. براساسگرفته می

د ها در آن واراجتماعی وجود داشته باشد، امتیازها و محرومیت
گوید اگر بخواهیم عدالت بر می شود و این طبیعی است. رالزمی

گذاری کنیم، امتیازات موجود نباید نقشی پیدا مبنای انصاف را پایه
کند پس در تنظیم قرارداد باید اینطور فکر کنیم که همه ما، در 
آستانه ورود به دنیایی هستیم و به قول او پشت یك پرده بی 

 (. 58: 1386)نیلی، خبری هستیم 
 توزیع فضایی متعادل خدمات شهری از مهمترین از نظر گری

 یاجتماع . عدالترودیدر شهر به شمار م یاجتماع عدالت هاینشانه
  های اجتماعی متفاوت براساسدر شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه
 (Gray, 2002: 51). هابهینه منابع شهری، در آمدها و هزینه

                                                      
1. Miler 

2. Harvey 
3. Rousseau 

4. Rawls 

5. Gray 
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 عادالنه این زمینه معتقد است مسئله مهم در توزیعهاروی نیز در 
به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات  مکاناتا

 (.98: 1379)هاروی،  ها بین نواحی شهری استو توانایی
عدالت اجتماعی را به عنوان اعمال  گلدفرب و گرینبرگ

سط فعاالن درگیر های نهادی و سازمانی( توها )برنامهمدیریت برنامه
در امور در جهت اصالح، بازگرداندن، حفظ و پیشبرد ذاتی حقوق بشر 
از برابری، مساوات و انصاف در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فضای باز 

اند. در های اکتسابی، تعریف کردهدر جهت بروز استعدادها در فعالیت
از واقع مدیریت عدالت اجتماعی به معنای آن است که به دور 

ریزی ای، جنسیتی و غیره، کار برنامهاندازهای نژادی، طبقهچشم
که به عنوان مبنای  صورت گیرد. نظریه عدالت اجتماعی رالز

است، بر قرارداد اجتماعی های عدالت رایج شناخته شده نظریه
عنوان مبنایی برای برقراری عدالت تکیه دارد و هیچ تلقی و تصور به

کند. این مفهوم قرارداد اجتماعی را منعکس نمیای از عدالت پیشینه
دارد و بر اصل  و کانت ، روسوهای جان الکاو ریشه در نظریه

 (Rawls, 1999: 101). عدالت مبتنی بر انصاف تأکید دارد

 

 تعادل فضايی

شود های عدالت اجتماعی محسوب میتعادل فضایی یکی از شاخه
دارد و به تخصیص تری بیشکاربرد  که در زمینه خدمات شهری

های محلی های اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتعادالنه هزینه
شهری محسوب ریزان ه یکی از اهداف مهم برنامهپردازد کمی
ها و توزیع د. این مفهوم با تضمین مساوی بودن فرصتگردمی
ویژه در ارتباط با جمعیت نقاط مورد مطالعه و هی عملکردها بمکان
دهی و فعالیتی که نمود عینی و ترسی مناسب به مراکز خدماتدس

های مختلف شهری دید توان در کاربری و سرانهکالبدی آن را می
ارتباط تنگاتنگی دارد. در این زمینه برخی تعادل فضایی را دسترسی 

، یف نموده و معیار سنجش این تعادلبرابر به تسهیالت عمومی تعر
 تالن و انسیلین همچنینوده است. میزان فاصله از خدمات ب

 مکانیمعتقدند که برای تحلیل تعادل فضایی، باید بر مقایسه توزیع 
های مختلف گروه مکانیتسهیالت و خدمات عمومی با توزیع 

 (.4: 1390، )داداشپور تری صورت بگیرداجتماعی تأکید بیش - اقتصادی
 

 پیشینه پژوهش
   استفادهاماکن ورزشی با  یابیمکان(، به 1392حسینی و همکاران )

 مطالعهدر ها آن پرداختند. سقز شهر در از سیستم اطالعات جغرافیایی

                                                      
6. Goldfarb and Greenberg 

7. John Locke 

8. Rousseau 

9. Kant 
10  . Talen&Anselin 

 در محدوده، از لحاظ  ورزشی موجودغالب اماکن خود دریافتند که 
دارای وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندک،  مکانی

 .ندبود دارای وضعیت مناسب و بسیار مناسب
 اطالعات سیستم از (، به استفاده1394همکاران ) و یرام یدرش

، برای (AHP) مراتبی سلسله تحلیل مدل و( GIS) جغرافیایی
شمالی اقدام  خراسان استان ورزشی فضاهای بهینه یابیمکان

 فضاهای سرانه که سطحنشان داد ها آن نتایج مطالعهکردند. 
 سب بوده و شهرهایمناشیروان  و بجنورد شهرهای در ورزشی
 مواجه هستند.ورزشی  فضاهای کمبوداسفراین، با  و آشخانه

 آموزشی مراکز یابیمکان(، به 1396الدینی و کریمی )شمس
 تلفیق و (IO)ها شاخص همپوشانی مدل از استفاده با شیراز شهر
در مطالعه خود دریافتند که در مناطق ها آن پرداختند. AHP با آن

ز به ویژه در مناطق هشت شهرداری شیراز )بافت مرکزی شهر شیرا
نیاز به قدیمی شهر(، منطقه چهار و شش بیش از سایر مناطق 

  احداث مدارس جدید یا جابجایی مدارس کنونی دارد.
 فضاهای و هاپارک یابیمکان(، به 2009) 11و رسکیج پوگیو

 با ایتالیا( گروگالیاسکو منطقه)شهر تورین  در ورزشی یحیتفر
 یابیمکانها آنمطالعه  طبق نتایج پرداختند. GIS از استفاده
 جمعیت تراکم میزان پایه بر مناسب و جدید هایپارک ساخت
 باشد.می خاک در موجود آلودگی عدم به توجه و منطقه در موجود

 مناسب مکانبهترین  (، به تعیین2011) 12همکاران و چاندیو
پاکستان پرداختند.  در الرکانا هرش عمومی هایپارک ایجاد برای

 دسترس در هایبررسی شاخصکه در مطالعه خود دریافتند ها آن
 هایمکان یافتن جمعیت، برای تراکم و زمین ارزش بودن،

  مناسب کاربرد دارند.
 جهت مناسب مکان (، به انتخاب2016) 13همکاران و چادری

 در GIS و AHP دلم از استفاده با نشانیآتش ایستگاه برپایی
 تنها که دریافتندها آننپال اقدام کردند.  کشور کاتماندو شهر
-آتش ایستگاه تأسیس جهتمطالعه  مورد منطقه از درصد 46/13

 است.مناسب  نشانی
 

 تحقیقانجام روش 

 ارمعی 11براساس  که است بوده تحلیلی -روش تحقیق توصیفی
 مجاورت با یاههیاز ال ارهایمع یبررس یصورت گرفت. برا

 ناسازگار، یهایسازگار، عدم مجاورت با کاربر یهایکاربر
 ونقلحمل شبکه ،یعموم نگیپارک ،یونقل عمومبه حمل یدسترس

                                                      
11. Poggio & Vrscaj 
12. Chandio & Matori & Lawal Sabri 
13. Chaudhary & Pandav & Chhetri & Sachin Kumar & Joshi & 
Kiran Man & Shrestha & Basanta Man & Kayastha & Prabin 
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 ،یاو فرامنطقه یامنطقه اسیدر مق ملکردشعاع ع نییتع ،یانیشر
 ت،یجوان، تراکم جمع تیجمع ،یلیمصوب طرح تفص یتوجه به کاربر

نامناسب استفاده  بیش یبر رو یریو عدم قرارگ موجود یسرانه ورزش
پرسشنامه  ارها،یهرکدام از مع دهیو وزن تیاولو نییمنظور تعبه شد.

 ارهایرمعیو ز ارهایمع 1/0، (CR) یساخته با نرخ سازگارمحقق

سپس با  .گردید لیتکم نینفر از متخصص 40توسط و  میتنظ
توسط  اریهر مع ازیها امتداده یزوج سهیمقا سیماتر لیتشک

 .دیاستخراج گرد تیاولو 7شد و  نییتع نیمتخصص
مراکز  یابیمکانجهت  ، معیارها و زیرمعیارهای تحقیق1جدول 
 .دهدشهر شیراز را نشان می ورزشی در

 مورد سنجش پژوهشهای معیارها و شاخص. 1جدول 
 زير معیار معیار مولفه

معیارها و 

های شاخص

مورد سنجش 

 پژوهش

 اریهمجو

محیطی و ... یستزاجتماعی، فرهنگی،  ازنظر مطالعه موردگردد که با کاربری هایی میکه شامل کاربری ی سازگارجوارهم
 سازگار باشد مانند: مذهبی و فرهنگی، فضای سبز، مسکونی و آموزشی با حفظ فاصله مناسب.

محیطی و ... یست زاجتماعی، فرهنگی،  ازنظر مطالعه ردموگردد که با موضوع هایی اطالق میبه کاربریی ناسازگار جوارهم
  کننده آلودههای با انواع کاربری همجواریناسازگار باشند، از 

 دسترسی
 (مترو و... اتوبوس،) عمومیونقل حمل به دسترسی
 روسواره سطح از خارج عمومی پارکینگ به دسترسی
 کنندهپخش و کننده جمع ،2 و 1 هدرج شریانی شهریونقل حمل شبکه به دسترسی

 شعاع عملکردی
 شهری و ایمنطقه ای،ناحیه ای،محله هاییاسمق در عملکرد شعاع تعیین
 تفصیلی طرح مصوب هایکاربری به توجه

 جمعیت جوان

 جمعیت
 جغرافیای جمعیت

 سرانه
 شیب عوارض زمین

 

 محدوده مورد مطالعه
درصد  71/1زی شهرستان شیراز در حدود شهر شیراز در بخش مرک

درصد از کل مساحت استان  15/0مساحت شهرستان شیراز و حدود 
متری از سطح دریا و در  1484شود. این شهر در ارتفاع را شامل می

ی معتدلی دارد. شهر وهواآبو  شدهواقعمنطقه کوهستانی زاگرس 
 تارهک 19322مساحت با 1395 سال سرشماریبراساس  شیراز،
 از که دهدمی جای خود در نفر 1547129 حدود در جمعیت مربع

 تراکم. باشندمی زن نفر 771396 و مرد نفر 775733 تعداد این
 به شهر است این مربع هکتار هر در نفر 80 شیراز شهر در جمعیت

)سالنامه  است شدهیمتقس شهرداری منطقه یازده به اداری لحاظ
مرکز  124(. در شهر شیراز تعداد 1396آماری شهرداری شیراز، 

ای و شهری( وجود دارد ای، منطقهای، ناحیهورزشی )اعم از محله
باشد. مرکز آن در مالکیت شهرداری می 81که از این تعداد، 

 (.1394)سالنامه آماری شهر شیراز، 

 
  شهرداری در کشور، استان، شهرستان و شهر شیراز1موقعیت منطقه . 1شکل  
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 هایافته
 مقايسه زوجی معیارهای اصلی تحقیق

از مقایسه زوجی استفاده ها برای تسهیل محاسبات و قضاوت

شده در تحقیق  یمعرفی به معیارهای دهوزن منظوربه گردید.
نفر از  36و بین  طراحیمعیار اصلی  5ای با حاضر از پرسشنامه

 .(2)جدول آوری گردیدخبرگان توزیع و جمع

 یابی مراکز ورزشیمکانزوجی معیارهای  جدول. 2جدول 

 معیارهای اصلی همجواری دسترسی شعاع عملکرد مفید جمعیت عوارض زمین

 همجواری 1 48/0 93/0 50/0 87/2

 دسترسی 08/2 1 49/2 74/1 49/3

 شعاع عملکرد مفید 07/1 4/0 1 32/1 91/2

 جمعیت 2 58/0 76/0 1 10/3

 زمین عوارض 35/0 29/0 34/0 32/0 1

های موجود و با استفاده از قابلیت دادهبراساس  فاکتور
ها گانه پژوهش نقشه 11متناسب با معیارهای  ،GISافزار نرم

  .تولید گردید برای تمام معیارها
 

 های ناسازگار تعیین کاربری
 سایرهای مسافربری، های ناسازگار شامل صنایع، ترمینالکاربری

، هاهای شهری، کشتارگاهثل فاضالبهای محیطی مآالینده

باشد. با استفاده از می …ها و ها، گورستانها، مرغداریدامداری
های شهر های ناسازگار از الیه کاربریکاربری Selectدستور 

های متری از کاربری 500و  300های شده و محدودهاستخراج 
 .(2)شکل  دهی شدناسازگار تعیین و به آن وزن

 
  ناسازگارهای نقشه فاکتور، کاربری. 2 شکل 
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ج

 های سازگار کاربری

 های سازگار مانند )فضای سبز، مسکونی، آموزشی، تجاریکاربری
اراضی شهر  از نقشه کاربری Clipو ...( با استفاده از دستور 

 ((.3یراز استخراج گردید )شکل ش
 

 
 

 
  سازگارهای نقشه فاکتور، کاربری. 3شکل  

 ج

 

 ونقل عمومی ترسی به حملدس

ونقل عمومی، به منظور استخراج نقشه فاکتور دسترسی به حمل
های قطار شهری در یك الیههای اتوبوس و ایستگاهابتدا ایستگاه

 200های تلفیق گردیدند. سپس با استفاده از دستور بافر محدوده 
 شد و در شکلدهی وزنمتر اطراف ایستگاه ایجاد و به آن  400و 
 ارائه گردیده است.  4

 
 ج نقشه فاکتور، دسترسی به حمل و نقل عمومی. 4شکل  
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 دسترسی به پارکینگ عمومی 

های برای جلوگیری از ترافیك و ازدحام در مجاورت کاربری
ورزشی اختصاص بخشی از زمین در مجاورت دسترسی سواره به 

نقشه دسترسی به  گاه موقت الزامی است. جهت استخراجتوقف

های عمومی سطح پارکینگ عمومی سطح شهر، ابتدا پارکینگ
 200، 200های شهر از نقشه کاربری استخراج و سپس محدوده

متر با استفاده از دستور بافر اطراف  400و بیش از  400 تا
 شد.دهی وزنهای عمومی ایجاد و به آن پارکینگ

 
 ینقشه فاکتور، پارکینگ عموم. 5شکل  

 ای ای و منطقهای، ناحیهتعیین شعاع عملکرد در مقیاس محله

شعاع عملکردی در سطوح مختلف شهری براساس استانداردهای 
 فضاهای ورزشی بررسی گردیده است. فضاهایی که با توجه به

جمعیت تحت پوشش و ظرفیت اماکن ورزشی از پوشش عملکردی 
ین امتیاز و ترکمتند، پوشی نیسمحدودی برخوردارند و یا دارای هم

فضاهایی که قادر به پوشش کامل و متناسب با جمعیت و ظرفیت 
 هستند، از باالترین امتیاز برخوردار خواهند شد. 

های ورزشی موجود از الیه کاربری مکانبرای ایجاد این الیه ابتدا 
شعاع عملکرد هر یك از براساس  شهری استخراج گردید، سپس

ای، شعاع متر جهت مراکز ورزشی محله 300)شعاع ها مکاناین 
ای، شعاع متر جهت مراکز ورزشی ناحیه 1000تا  800دسترسی 
ای(، محدوده متر جهت مراکز ورزشی منطقه 1500دسترسی 

تعیین  (Service Area)با استفاده از تحلیل شبکه ها آن خدماتی
 .( 6)شکل شددهی وزنو ترسیم گردید و سپس به آن 
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 ایای و منطقهای، ناحیهنقشه فاکتور، تعیین شعاع عملکرد در مقیاس محله. 6شکل  

 

 های طرح تفصیلیتوجه به کاربری

طرح باالدستبراساس  تعیین کاربری زمین کهاینبا توجه به 
طرح  پیشنهادی هایالیه کاربری، شودجامع و تفصیلی انجام می

  .(7)شکل ردیدهای ورزشی استخراج گتفصیلی، کاربری

 
 جججطرح تفصیلهای نقشه فاکتور، توجه به کاربری .7شکل  
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 دسترسی به شبکه معابر

ها و بار ترافیکی برای ایجاد هماهنگی بین ظرفیت ترافیك خیابان
های منطقه بر ناشی از ایجاد فضاهای ورزشی باید نوع خیابان

گذاری، ین مرحله از ارزشدر ا شد.میبندی حسب استاندارد درجه
معابر عریض با ظرفیت باال دارای امتیاز باالتری هستند. برای 

بندی و ایجاد این الیه ابتدا معابر براساس عرض و نوع آن دسته
معابر اصلی و درجه یك از الیه معابر شهری استخراج گردید، 

و  600، 400، 200های سپس با استفاده از دستور بافر محدوده
 .(8)شکل  شددهی وزنمتر اطراف معابر ترسیم و به آن  800

 

 
 نقشه فاکتور، دسترسی به شبکه معابر .8شکل 

 

 جمعیت جوان 

سال به کل جمعیت را جمعیت جوان  15نسبت جمعیت زیر 
 جوان مراکز ورزشی نسلمخاطبین تر بیش کهجاییآن ازنامند. می
  گردید.باشد از این الیه استفاده می

منظور ایجاد نقشه فاکتور جمعیت جوان، نسبت جوانی جمعیت به 
 سپسگردید.  بندیطبقه ،درصدده  - ده درصد براساس محاسبه و 

 (.9شکل )ام از درصدها وزن مربوطه داده شد به هر کد
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 نقشه فاکتور، جمعیت جوان .9شکل  

 سرانه ورزشی 

مبنای محالت  با توجه به تعریف سرانه ابتدا سطح مورد استفاده بر
های مکانشهرداری تعیین گردید، سپس نسبت مجموع مساحت 

ورزشی موجود در محله به جمعیت آن محله محاسبه و در نهایت این 
  .(10)شکل  شددهی وزنبندی و به آن الیه طبقه

 

 
نقشه فاکتور، سرانه ورزشی .10شکل 
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 تراکم جمعیت 

عیت باالیی دارند، به منظور هایی که تراکم جمدر این الیه، محل
ی خواهند داشت. برای تربیشاستقرار کاربری ورزشی اولویت 

های جمعیتی با تهیه الیه تراکم جمعیتی، ابتدا مساحت بلوک
محاسبه گردید،  Calculate Geometryاستفاده از دستور 

سپس تراکم با استفاده از رابطه نسبت افراد ساکن به مساحت بر 
کتار محاسبه شد. در مرحله نهایی نقشه تراکم حسب نفر در ه

تراکم از کم به براساس  بندی گردید و به هر طبقهجمعیت طبقه
 .(11)شکل اعمال شددهی وزنزیاد 

 
 . نقشه فاکتور، تراکم جمعیت11شکل  

 عدم قرارگیری بر روی شیب نامناسب 

  مناسبورزشی  هایمکاناحداث برای  زیادبا شیب  هایزمین
 منظورباشد. برای این ضروری می شیباز الیه  استفادهو  نیستند

برداری های نقشهتوسط ایستگاه شده برداشتابتدا نقاط ارتفاعی 
ارتفاعی بودند  استخراج گردید، سپس برای مناطقی که فاقد نقطه

متر نقاط ارتفاعی استخراج شد. این دو دسته  DEM ،30از الیه 
 DEMا هم تلفیق شدند و سپس یك الیه ای باز نقاط در الیه

          با استفاده از دستورات نهایت،اساس آن ایجاد گردید. در بر
3D Analyst ،شیب  ه وشیب هر پیکسل الیه استخراج شد

 .(12)شکل شددهی وزنبندی و طبقه
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 نقشه فاکتور، عدم قرارگیری بر روی شیب نامناسب .12شکل 

 

 تلفیق شدههای ارزيابی مدل

ی فاکتور باید در یك هانقشهبهینه  یابیمکانتهیه نقشه  برای
های منطقی های موجود، مدلمدل تلفیق گردد. از میان مدل

شاخص و منطق فازی سه رویکرد اساسی و  همپوشانیبولین، 
از  مطالعههستند که در این  GISها در مهم برای تلفیق نقشه

 طق فازی استفاده گردید.شاخص و من همپوشانیمدل 

 

 AHPشاخص به کمک  همپوشانیمدل 

 ورزشیمراکز  یابیمکاندر  مؤثرمعیارهای  هایوزن با محاسبه درصد
 
 

 
ترسی و جمعیت کننده دس یینتعمشخص گردید در بین فاکتورهای 

وزن نرمال دارای درصد  22و  درصد 35ترتیب با اختصاص به
ین ترکموزن نرمال درص د  7ا ین نقش و عوارض زمین بتربیش

اند. همچنین در بین زیرمعیارها نیز دسترسی به یر را داشتهتأث
وزن  درصد 19عمومی )اتوبوس و مترو( با احتساب  ونقلحمل

یر تأثین تربیش، درصد 13نرمال و جغرافیای جمعیت با وزن نرمال 
 وزن نرمال درصد 3با  تفصیلی طرح مصوب هایکاربری به و توجه

 .(3)جدول  اندمراکز ورزشی داشته یابیمکانیر را در امر تأثین ترکم
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 معیارهای اصلیدهی وزن .3 جدول

 اوزان همگن وزن زيرمعیارها وزن معیارها یارمع يرز معیار

 همجواری
 های سازگار )مسکونی، فرهنگی، آموزشی، فضای سبز و ...(یکاربرمجاورت با 

162/0 
673/0 109/0 

 053/0 327/0 ين، بیمارستان، صنايع، کشتارگاه، بیمارستان، ترمینال و ...(بنزپمپهای ناسازگار )یکاربرعدم مجاورت با 

 دسترسی

 عمومی )اتوبوس، مترو( ونقلحملدسترسی به 

353/0 

540/0 191/0 

 061/0 174/0 روسوارهدسترسی به پارکینگ عمومی خارج از سطح 

 101/0 287/0 کنندهپخش، جمع کننده و 2و  1شهری شريانی درجه  ونقلحملدسترسی به شبکه 

شعاع عملکرد 

 مفید

 ی و شهریامنطقهای، یهناحی، امحلههای یاسمقتعیین شعاع عملکرد در 

196/0 

238/0 048/0 

 126/0 625/0 جمعیت جوان

 026/0 136/0 های مصوب طرح تفصیلییکاربرتوجه به 

 جمعیت

 جغرافیای جمعیت
218/0 

578/0 126/0 

 092/0 422/0 سرانه

 072/0 1 072/0 عدم قرارگیری بر روی شیب نامناسب عوارض زمین

های مقایسه زوجی ( ماتریسCRمیزان ضریب سازگاری )
، 00/0 همجواریاز: ضریب سازگاری زیرمعیارهای  اندعبارت

ضریب سازگاری ، 00/0دسترسی ضریب سازگاری زیرمعیارهای 
ضریب سازگاری ، 01/0زیرمعیارهای شعاع عملکرد مفید 

و ضریب سازگاری مقایسه معیارها به  00/0زیرمعیارهای جمعیت 

(. با توجه به این نکته که مقادیر 03/0باشد )شرح جدول زیر می
از  باشد، پذیرفتنی هستند. 1/0یا مساوی  ترکوچكمذکور باید 
ویی معیارها اعداد اختصاص یافته به هر معیار در مقایسه دود

 آمده است. ،4غالب جدول 

 

 یی معیارهادودوبهمقایسه  .4 جدول

 همجواری دسترسی شعاع عملکرد مفید جمعیت عوارض زمین

87/2 2 07/1 08/2 

 03/0ضریب سازگاری  
49/3 74/1 49/2  

91/2 32/1   

1/3    

هایی که در ها و الیهداده ،AHP شپذیری با روپس از وزن
پوشی شدند در قالب عملیات انطباقی و هممراحل قبل تهیه 

های مناسب مکانجهت یافتن  .ها ترکیب و تلفیق گردیدندالیه
ی یازده الیه شامل گذار همیروجهت مراکز ورزشی بعد از 

های ناسازگار، دسترسی به شبکه های سازگار، کاربریکاربری
ر، دسترسی به پارکینگ، دسترسی به شبکه کاربری ورزشی معاب

موجود، شعاع ورزشی موجود، جمعیت جوان، کاربری پیشنهادی 
طرح تفصیلی، تراکم جمعیت، سرانه ورزشی موجود و شیب اراضی 

ی ریگاشتراکو سپس با  AHPو ارائه ضرایب حاصل از مدل 

سب برای منا مکانهای بایر های حاصل با نقشه زمیننقشه
از  آمده دستبهاحداث مراکز ورزشی جدید مشخص گردید. نتایج 

دسته: بسیار نامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب  5در  همپوشانی
  بندی شده است.و بسیار مناسب طبقه

مکانی جهت احداث مراکز ورزشی دارای اولویت اول  مکان 
دارای  انو  مک 13در شکل  شاخص همپوشانیتوجه به مدل   با

مکانی جهت احداث مراکز ورزشی با توجه به مدل اولویت اول 
 ، مشخص گردیده است. 14منطق فازی در شکل  همپوشانی
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 شاخص، شهرک گلشن همپوشانی نقشه. 13شکل 

  

 
 فازی، شهرک امیرکبیر همپوشانی نقشه. 14شکل 
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 شاخص و مدل منطق فازی همپوشانیمقايسه نتايج مدل 

شده در جانمایی مراکز  استفادهمدل  2از  دست آمدهبهای هنقشه
شاخص  همپوشانی روش دردهد که ورزشی شهر شیراز نشان می

معیارهای براساس  هامکانی مناسبی وجود ندارد. زیرا ریپذانعطاف
 . در مقابل مزیت این مدل این است کهاندشده انتخابقطعی 

در این  شده انتخابهای زمینکند. گونه ریسکی را قبول نمیهیچ
، دارای بهترین شرایطی است که برای انتخاب قطع طوربهمدل 

 ،. این مدل برای مناطقی که زمین مناسب کم استاندشده فیتعر
ی مختلف در این قدرت مانور معیارهازیرا  ؛گرددمحسوب می ایراد

 مدل بسیار کم است.
مختلف موجود های فازی برجستگی بهتری بین طیف روش در
دهد که مدل فازی شود و این موضوع نشان میها دیده میدر الیه

کند که مناطق را با توجه به نیازهای کمك می ندهریگمیتصمبه 
مدل فازی قدرت  کهبا توجه به اینبنابراین  واقعی انتخاب نماید.

 همپوشانیتواند نسبت به مدل ی دارد، میتربیشپتانسیل سنجی 
 ر و مفیدتر عمل نماید.شاخص بهت

اجرا انجام شده در تحقیق حاضر روند زیر های باتوجه به گام
 گردید:
 با توجه به تعریف سرانه، در این پژوهش ابتدا سطح مورد 

استفاده برمبنای محالت شهرداری تعیین گردید، سپس نسبت 
های ورزشی موجود در محله به جمعیت آن مکانمجموع مساحت 

نهایت سرانه ورزشی موجود شهر شیراز مشخص  رمحاسبه و د
سطح براساس  گردید. سرانه استاندارد اماکن و فضاهای ورزشی

شهر  جمعیت. اندمترمربع گزارش نموده 2ای را عملکرد محله
بوده است. سرانه اماکن و  1390نفر در سال  1460665شیراز 

 90فضاهای ورزشی شهر شیراز برحسب جمعیت شهری سال 
مربع محاسبه گردید.  متر 1/1ای به میزان عملکرد محلهاس براس

از میزان سرانه استاندارد  ترکمبنابراین در شهر شیراز این مقدار 
باشد. برای سنجش وضعیت به تدوین معیارهای پرداخته شد می

 باشد:می که به قرار زیر
 )سازگاری با سایر اماکن( همجواری -

ورزشی باید پس از بررسی انتخاب زمین برای ساخت مراکز 
های با فعالیتها آن جوار و تعیین میزان سازگاریهای همکاربری

های کالبدی ورزشی انجام شود که مستلزم شناخت کامل ویژگی
 ست.ا هاو عملکردی هر یك از کاربری

 دسترسی -
را شامل  مکاناتاسهولت دستیابی به خدمات، تسهیالت و یا 

فضاهای ورزشی، آسانی  یابیمکاندر  ترین معیارشود. مهممی
دسترسی است. این معیار برای همه مرکزهای ورزشی از 

 تا مرکز ورزشی شهر مصداق دارد. ها آن ترینکوچك

 شعاع عملکردی -
توانند ای است که شهروندان با طی کردن آن میمنظور فاصله

 به خدمات دسترسی داشته باشند. 
 جمعیت -

 ساخت جمعیت، تراکم و ساکنان عدادت بایستی معیار این در
 مناطقی یا منطقه فرهنگی و اجتماعی مشخصات و جنسی و سنی

 شود ریزیبرنامهها آن در ورزشی مراکز احداث برای است قرار که
 جمعیتی تراکم که هاییمحل است طبیعی. گیرد قرار یبررس مورد

 یتربیش اولویت ورزشی کاربری استقرارمنظور به دارند، باالیی
 . داشت خواهند

 عوارض زمین
بلندی، خاک،  و یپستنظر شیب، بررسی موقعیت زمین از  

جانمایی  منظوربهگسل، حریم، مسیر رودخانه، سیالب و ... 
در  دلیلبه باشد. در این معیارکاربری با ضوابط مشخص می

فقط عدم قرارگیری بر روی ها اطالعات سایر الیه ندسترس نبود
 .در نظر گرفته شدب شیب نامناس

افزاری و دستی متعددی برای استخراج وزن های نرمروش
افزار هر یك از معیارها وجود دارد که در این تحقیق از نرم

Expert choice 11 به صورت که ینه اب، شده استفاده 
 که ایپرسشنامه با کمك تحقیق در شده معرفی معیارهای

 پرسشنامه. گردید استفاده بود، شده طراحی ماتریس صورتبه
 آوریجمع از پس و توزیع خبرگان، از نفر 36 بین شده طراحی

به  وزن هرکدامکه بر این اساس  .شد تشکیل ییدودوبه ماتریس
 آمد: به دست ،5جدول شرح 

 متغیرها وزن .5 جدول

 دسترسی همجواری معیار
شعاع عملکرد 

 مفید
 جمعیت

عوارض 

 زمین

 072/0 218/0 196/0 353/0 162/0 وزن معیارها

 

  گیريبحث و نتیجه

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن سبك زندگی 
ها کاهش یافته و همین امر موجب بروز بسیاری از تحرک انسان

ها گردیده است. بالطبع هر سکونتگاهی به فراخور بیماری
مسلم در از این موضوع برده است و قدر ای خصوصیات خود بهره

تری وجود دارد. شهرها این مشکل کم تحرکی به شکل فزاینده
ها و فضاهای ورزشی کاربری تأسیسدر پاسخ به این مشکل 

یابی مکان به تواند موجب کاهش این معضل گردد. توجهمی
نکته اساسی بسیار حائز اهمیت و حیاتی ها کاربریاین صحیح 

ور صحیح چه از نظر کمی و طهورزشی بهای . اگر کاربریباشدمی
را در  توانند رسالت خودنمی ،یابی نشوندمکانچه از نظر کیفی 
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به  مراجعهافراد سعی در قبال سکونتگاه انجام دهند. زیرا 
کنند که در عین داشتن کیفیت از فاصله مناسبی هایی میمکان

 ورزشیهای عادالنه کاربری توزیعها برخوردار باشد. نسبت به آن
و ها موجب استفاده تمامی افراد و رعایت شعاع عملکردی آن

و با ایجاد عدالت فضایی به تحقق  بودجامعه خواهد قشرهای 
در همین راستا  شود.عدالت اجتماعی در این مورد نزدیك می

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مبحث عدالت اجتماعی در کنار 
و ها بوده هینه کاربریب نیزیگمکاندنبال مالحظات اقتصادی به

گیزی در نظر گرفته مکانرویکری جدید و جامع در قبال موضوع 
است. از نقاط قوت مطالعه انجام شده وجود سیستم مدیریت 

 تربیشکید بر شهرداری بر نظارت و بهره برداری از أشهری با ت
این قیبل  تأسیساماکن ورزشی موجود و اراضی مستعد جهت 

روند کار در این تحقیق بدین شرح است که اشد. بمی هاکاربری
ورزشی متولی اماکن  ادارات وها محقق ابتدا با مراجعه به سازمان

از قبیل اداره کل ورزش و جوانان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری شیراز و ... اقدام به شناسایی و بررسی اماکن 

کسب شده اطالعات ورزشی موجود نموده است. سپس با توجه به 
یابی مراکز مکانامر به تعیین معیارها و زیرمعیارهای دخیل در 

یابی، مکاندر  مؤثرپس از شناسایی عوامل  است. ورزشی پرداخته
سازی گردید و پایگاه داده در سیستم های معیار تهیه و آمادهنقشه

ل با استفاده از تلفیق مدل تحلی در نهایت شد.مکانی اطالعات 
ها با منطق فازی، به جانمایی ی الیهگذارارزشسلسله مراتبی و 

 مراکز ورزشی پرداخته شد.
گیری اخیر شهرداری شیراز رویکرد و جهتهای در سال

اماکن ورزشی و ایجاد بسترهای مهم جهت  تأسیسمثبتی در 
رخدادهای ورزشی در پیش گرفته است که از مصادیق آن چند 

و ادغام بخش ورزشی در سازمان فرهنگی برابر شدن این اماکن 
مقابل این های و چالشها باشد. از محدودیتشهرداری شیراز می

مالی و های توان موارد زیر را برشمرد: کمبود کمكمی رویکرد
در این راستا، منفی بودن دیدگاه برخی از مسئولین در ای بودجه

ندان و متعاقب سازی شهروورزشی، عدم آگاههای رابطه با فعالیت
در این و ... . عدم حمایت الزم از سوی اقشار پایین جامعه آن 

با توجه به ها کاربری نوعاین  یابیمکانپژوهش سعی در 
 استاندارها و اصول موضوعه پرداخته شده است. 

در جانمایی  استفاده موردمدل  2 دست آمده ازبههای نقشه
 همپوشانی روش در کهداد مراکز ورزشی شهر شیراز نشان 

براساس  هامکان ی مناسبی وجود ندارد. زیراریپذانعطاف ،شاخص
. در مقابل مزیت این مدل این اندشده انتخابمعیارهای قطعی 

 شده انتخابهای کند. زمینگونه ریسکی را قبول نمیاست که هیچ
، دارای بهترین شرایطی است که برای قطع طوربهدر این مدل 

مناسب،  . این مدل برای مناطقی که زمیناندشده فیتعر انتخاب
 مطلوب نبوده و قابلیت استفاده کمتری دارد. ،کم است

های مختلف فازی برجستگی بهتری بین طیف روش در
دهد که شود و این موضوع نشان میها دیده میموجود در الیه
 کند که مناطق را با توجه بهکمك می ریگ میتصممدل فازی به 

مدل فازی با توجه به اینکه بنابراین  نیازهای واقعی انتخاب نماید.
تواند نسبت به مدل ی دارد، میتربیشقدرت پتانسیل سنجی 

 شاخص بهتر و مفیدتر عمل نماید. همپوشانی
(، رشید 1392حسینی و همکاران ) با مطالعات های تحقیقیافته

راستا ( هم1391سرایی و همکاران ) ( و1394امیر و همکاران )
 منظور به بهینه یابیمکان توان نتیجه گرفت،بناببراین میباشد. می

 به زیادی پتانسیل جغرافیایی اطالعات سیستم خاص، تسهیالت
های یگیرتصمیم در دقت بردن باال و زمان و هزینه کاهش منظور
 در فضایی مسائل حل برای را مناسبی چارچوب و ستا دارا فضایی

  .آوردمی اهمفر شهرسازی
 الگوی که است آن بیانگر آمده در این تحقیق، دستبه نتایج

. نیست شهر جمعیت حجم با متناسب ورزشی فضاهای توزیع
 عموما و کند نمی پیروی منطقی الگوی از ورزشی فضای توزیع

 زمانی و فضاییهای محدودیت با ورزشی اماکن به دسترسی
 با منطقه ورزشی فضاهای برخی نتیجه، در. است مواجه بسیاری

 دیگر، برخی و مواجه هستند کنندگان استفاده باالی بسیار تراکم
 مورد اوقات تربیش در نامناسب، و غلط ریزیبرنامه علت به

 .گیرندنمی قرار مناسب هاستفاد
 طور خالصه به شرح زیر به دست آمد: نهایی تحقیق بهنتایج 

ردید در مناطق با بررسی فضاهای ورزشی موجود مشخص گ -
تر و مرفه نشین شمال و شمال غربی شهر اماکن ورزشی بیش

جنوبی که افرادی با بنیه های با کیفیت تری قرار دارند و بخش
تر و با کیفیت پایین ضعیف اقصادی زندگی میکنند از اماکن کم

 تری قرار دارند.

فضاهای ورزشی جنوب شرق و جنوبی از تنوع پایین تری  -
غیر های ورزشی و سالنهای اغلب بصورت باشگاه برخودارند و

شمالی، غربی های استاندارد فوتسال وجود دارند اما در بخش
باشند و می تر و باکیفیت ترها بیششمال غربی تنوع رشته

های بیلیارد، والیبال و بسکتبال در کنار باشگاههای باشگاه
 ند.کنمی مصنوعی رخ نماییهای بدنسازی و زمین چمن

باالتر های شمالی و شمال غربی افراد با بنیه اقتصادی در بخش -
 همچنینوجود دارد و  تریجنسیتی بیش عدالتو 

نشین فقیرمناطق نسبت به  باالتریمکانات بانوان نیز از ا
 دارند.ربرخو
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نیازی به  9و  8، 7، 2، 1دهد که مناطق نتایج تحقیق نشان می -
( و 1390توجه به جمعیت سال  احداث مراکز ورزشی ندارند )با

و  4ترین مناطق که نیاز به احداث مراکز ورزشی دارند مناطق بیش
 باشند.می 3و  10و  11، 6و سپس  5

مکانات در وضعیت دسترسی به انظر ای شهر از مناطق حاشیه -
 نامساعدتری نسبت به مناطق مرکزی شهر برخوردارند.

 

 راهکارها
 شود:یق، راهکارهای زیر پیشنهاد میهای تحقبا توجه به یافته

 های تعبیه و تاًسیس مجموعه ورزشی در بخش آپارتمان
سازمانی واقع در خیابان معالی آباد )با توجه به وجود زمین خالی 

 وسیع در این مجتمع سازمانی(؛
  جانمایی و احداث سالن ورزشی در محدوده محله کشن

 ؛طقهآن من دلیل کمبود شدید سرانه ورزشی درهب
 زمین ورزشی موجود در کنار کمربندی  تجهیز و ارتقاء

 آباد؛رکن
 سیس مجموعه ورزشی در منطقه فرسود، تاریخی أایجاد و ت

 باشد.شدت با کمبود مواجه میو فرهنگی که به
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