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 چكیده
جهانی  حاکی از این است که شهر و شهرنشینی بررسی تحوالت امروزه 

 ینتر مهم از با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده است. یکی

 اخیر، نابسامانی در نظام توزیع خدمات و تمرکز یها دهه در پیامدهای آن

باشد. این در حالی است که نیاز  مکان خاص می یک خدماتی در مراکز
دیریت قوی در سطو  محله، ناحیه، و م روزافزون جمعیت به ورزش

 روز بهی مدرن و ها روشبدون استفاده از اطالعات، ابزار،  و شهرمنطقه 
باشد. لذا، دسترسی سهل و سریع و کم هزینه به خدمات  هرگز میسر نمی

ها و تخصص بهینه منابع مستلزم کاربرد  یی در هزینهجو صرفهورزشی، 
رتب  و کارا جهت پشتیبانی از ی علمی و معیارهای مها روشها و  مدل

ارزیابی الگوی باشد. بر این اسا ، در این پژوهش به  مدیریت شهرها می
مراکز ورزشی در سطح  یابی مکان منظور بهفضایی و ارائه الگوی بهینه 

 های روش از ترکیبی پژوهش است. روش شده پرداختهتهران،  شهر

ها از  جهت تحلیل داده .است و نوع آن کاربردی تحلیلی و توصیفی
شاخص  و با استفاده از ArcGIS ،Super Decisionsی افزارها نرم

یابی  و مدل فازی جهت مکان ANPهمسایه، مدل  نیتر کینزدمیانگین 
پژوهش نشان داد  این از حاصل است. نتایج شده  استفادهفضاهای ورزشی 

طح شهر ی پراکنش فضاهای ورزشی در سا خوشهکه با توجه به الگوی 
ی ورزشی این شهر نسبت سرانه فضاهاتر بودن  یینپاتهران و همچنین 

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

 .باشد یم تر نامناسبدر این زمینه 
 

یابی، فضاهای ورزشی، شهر  مکانتوزیع فضایی، :کلیدیهای  واژه

.تهران، مدل فازی

 

Abstract: 

A review of current global developments suggests that 

the city and urbanization have fundamentally 

experienced some qualitative and quantitative changes. 

One of the most important consequences of such 

changes during the recent decades is the disturbance of 

service system’s distribution and their concentration in a 

particular location. The proper management of the 

growing need for sport will never be possible without 

having enough information, tools, and modern methods 

in different levels of neighborhood, district, region and 

city. Easy and quick access to sport services, cost saving 

and optimal allocation of resources require scientific 

methods and related criteria to support the management 

of cities. Accordingly, the present study evaluates the 

spatial pattern and presents an optimal model for 

locating sports centers in Tehran. The research method 

is a combination of descriptive and analytical methods 

and its type is applicable. To analyze the data ArcGIS 

and Super Decisions software are applied. Also, 

Average Nearest Neighbors index, ANP model and 

fuzzy logic are used for analyzing the data related to 

locating sport spaces. The results of this study showed 

that according to the cluster pattern of the distribution of 

sports spaces in Tehran and also the lower per capita 

sport spaces of this city than the minimum number of 

inhabitants, access to these centers is not suitable in the 

current situation. The results of the fuzzy model showed 

that the situation in the central regions of Tehran is 

more inferior in this regard. 

 

Keywords:. spatial distribution, site selection, sports 

space, Tehran City, Fuzzy Model. 
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 مقدمه
ای  طی دو قرن گذشته توسعه شهرها به شکل قابل مالحظيه 

ميیالدی فقي  دو درصيد     0811افزایش یافته است. در سال 
در سييال  کييه یدرحييالکردنييد  مييردم در شييهرها زنييدگی مييی

ت. مييیالدی ایيين عييدد بييه دوازده درصييد افييزایش یافيي0311
بييیش از نیمييی از  5118دهيد در سييال   مطالعيات نشييان مييی 

جمعیيييت جهيييان در منييياطق شيييهری زنيييدگی کردنيييد   
(Triantakonstantis and Mountrakis, 2012: 555 )

 2بيه حيدود    5191شود که این عدد تا سيال   بینی می و پیش
میلیارد نفر برسد )صندوق جمعیت سيازمان مليل متحيد(. بيا     

ت، افيزایش اسيتفاده از منيابع و از    توجه به رشد سریع جمعیي 
هيا، نیياز روزافيزون بيه      طرف دیگير ليزوم حفيظ و احیياء آن    

ی و مدیریت صيحیح در سيطو  مختليف احسيا      زیر برنامه
 تر دهیچیپ بازمان  هم(. 86: 0930شود )سرائی و همکاران،  می
 ترارشودروز  روزبيه  نیز یزیي ر برنامه ی،شهر یها  یمح نشد
بيرای   شیرو یوجيو  جسيت  در ارههمو انیزربرنامه وشود  می

: 0939ریزی هستند )ونيدیان و همکياران،    آسان کردن برنامه
ریزی کياربری   (. استفاده از رویکردهای سنتی برای طر 138

دارای کيارایی محيدودی    توسيعه  درحيال زمین در کشورهای 
 هيبهین و صحیح یابی مکان(. Rakodi, 2001: 209است )
ار، زيي با از دهتفايي سا ايي ب یهريي ش ینيمز مختلف یها یکاربر

 و لويي صا با متناسب و قدرتمنيد علمی  یها مدل و تکنیکها 
  مسيائل  ليح تيجه در تواند یم ی،هريش یزیر برنامه  ديعاقو
)فاضل نیا و همکاران، باشد  مؤثر و راکا یشهر مینز یبررکا

هيای   تيرین کياربری   مهيم  ازجمله(. کاربری ورزشی 5: 0983
خدمات شهری است که دسترسی آسان شيهروندان بيه ایين    

اسيت.   ميؤثر اماکن در دستیابی به شهر و جامعه سالم بسيیار  
دهد که زميان اختصياص    نتایج بررسی های آماری نشان می

به ورزش توس   شهروندان مطلوب نیست. حال اگر  شده داده
اندارد فاصيله زیيادی   های ورزشی با سرانه اسيت  سرانه کاربری

داشته باشد یا توزیع اماکن ورزشی در سطح منطقه متعيادل و  
تواند در کاهش میل شيهروندان بيه انجيام     متناسب نباشد می

بوده و ایمنی و سالمت فيرد و جامعيه را تهدیيد     مؤثرورزش 
                                                 (.9: 0931کند )کرمی، 

 قيرار ی موردبررسي حاضير    مرتب  با پژوهشهای  پژوهش
( 0935توان به پژوهش حسینی و همکياران )  که می اند گرفته

یابی فضاهای ورزشی شهر سقز با استفاده  اشاره کرد که مکان
بررسی کردند. نتایج پژوهش آنيان نشيان داد اغليب     GISاز 

اماکن ورزشی موجيود در شيهر سيقز ازلحياظ مکيانی دارای      
و متوسي  و در برخيی ميوارد انيدك دارای      وضعیت نامناسب

وضعیت مناسب و بسیار مناسب بودند. نوروزی سید حسینی و 
( تحلیل مکانی کلیه فضاهای ورزشی منطقه 0935همکاران )

یک شهر تهران بررسی کردند. موقعیت جغرافیایی، اطالعيات  
توصييیفی فضيياهای ورزشييی و اطالعييات مکييانی منطقييه    

تحلیيل و بررسيی    ArcGISافزار  ی و در محی  نرمآور جمع
شد. نتایج نشان داد فضاهای ورزشی با استانداردهای تعریيف  

تير از سيرانه    شده تطابق کامل ندارند و سرانه این اماکن کيم 
( در مقاليه خيود   0930استاندارد اسيت. سيلیمی و همکياران )   

روشی در مکيان گزینيی امياکن ورزشيی در منياطق جنيوبی       
صفهان ارائه کردند. در مرحليه اول بيا   رودخانه زاینده رود در ا

در نظيير گييرفتن دوازده معیييار و بييا اسييتفاده از روش تحلیييل 
سلسله مراتبی منطقه مورد مطالعيه بيه شيش طیيف تقسيیم      
بندی شد. در اداميه بيا تشيکیل تيیم تحقیقياتی محيدوده بيا        

 تياً ینهاباالترین ارزش مورد برداشت میدانی قرار گرفيت کيه   
ی بنيد  تیاولومنظور  ایی شد. در ادامه بهپنج قطعه زمین شناس

ها چهار روش تاپسیس، الکتير، سياو و تاکسيونومی     این زمین
ی نتایج حاصيل از  بند جمعبا  تاًینهامورد استفاده قرار گرفت و 

ی جزئييی بنييد رتبييههييا توسيي  یييک مجموعييه   ایيين روش
(POSET  بهترین قطعه برای ساخت مکان ورزشی جدیيد ،)

( در مقاليه خيود   0931مشخص شيد. سيهرابی و همکياران )   
وضعیت جانمایی و تناسيب کلیيه امياکن ورزشيی شهرسيتان      

ی بررسيی  المللي  نیبي ارومیه با استفاده از استانداردهای ملی و 
ها از پرسشنامه  ی دادهآور جمعمنظور  کردند. در این تحقیق به

هيا بيا اسيتفاده از     شده است. تجزیيه و تحلیيل یافتيه    استفاده
های باینومینال و کای دو انجام شده است. نتایج نشان  آزمون

یيابی و بهداشيتی از    ی و مکيان جوار همداد که استانداردهای 
وضعیت متوسي  برخيوردار بيوده و سيایر اسيتانداردها ماننيد       
ع دسترسی، زیبایی شناختی، ایمنی، طراحيی پارکینيگ، اطيال   

 تير  فیضعرسانی و استانداردهای جانبازان و معلولین وضعیتی 
تير از اسيتانداردها هسيتند. رضيوی و همکياران       دارند و پایین

( تحلیل مکانی کلیه فضاهای ورزشيی شيهر آميل بيا     0988)
( بررسيی کردنيد.   GISاستفاده از سیستم اطالعيات مکيانی )  

 شيامل اطالعيات توصيیفی امياکن     اسيتفاده  ميورد اطالعات 
ها و اطالعات مکيانی مربيوط    ورزشی، موقعیت جغرافیایی آن

آوری و ورود در محييی   بييه شييهر اسييت کييه پييس از جمييع 
ArcGISهای اطالعاتی تهیه و مورد تجزیه و تحلیيل   ، الیه

قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در تاسیس فضياهای ورزشيی   
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جدید بایستی استانداردهای تعیین شده برای شعاع عملکردی 
 ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نآ

تييوان بييه مطالعييات  مطالعييات خييارجی نیييز مييی نييهیزم در
منظيور تحلیيل    ( اشاره کرد که بيه 5118) 0پوتوارکا و همکاران

هيای تفریحيی ورزشيی و ارتبياط دسترسيی بيه        مکانی پيارك 
هيای جغرافیيایی و    ها با وزن مطليوب کودکيان از نقشيه    پارك
اسيتفاده کردنيد. نتيایج آنيان نشيان داد فاصيله        GISافزار  نرم

ها یک تا هشت کیلومتر اسيت کيه ایين امير      ها از پارك خانواده
کند  های تفریحی ورزشی محدود می ها را به پارك دسترسی آن

شيود. همچنيین در    و سبب افزایش وزن نامطلوب کودکان ميی 
طيور نسيبی در خيارج از مرزهيای      ها بيه  درصد پارك 21حدود 
( در مطالعيه  5111) 5یگی قرار داشتند. ریيوا و همکياران  همسا

ای در ارتبياط بيا اسيتفاده از     هيای منطقيه   خود، افراد و ویژگيی 
های ورزشيی را بررسيی کردنيد. در ایين      امکانات محلی فعالیت

ناحیه غیر مجياور در کانيادا    55فرد بزرگسال در  9030تحقیق 
نفر از افراد  0116مورد بررسی قرار گرفته است که از این میان 

با استفاده از مدل  ها دادهبزرگسال فعال ورزشی شناسایی شدند. 
هيا نشيان    چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته

داد که در میيان ميردان هيی  یيک از ویژگيی هيای فيردی و        
ای با نتیجه ارتباط ندارد اما در میان زنيان ایين موضيوع     منطقه

های ورزشی در سطو  باالتری از  فعالیت متفاوت است. زنان در
بیشتر منطقه و زنيدگی در   تأثیراند.  امکانات محلی استفاده کرده

مناطق واقع در شهرهای کوچک به استفاده بیشيتر از امکانيات   
ی هيا  گروههمچنین زنان در  .محلی در میان زنان ارتباط داشت

نيان  از ز شيتر یبی ا مالحظهقابل  طور به 22-92و  99-52سنی 
سال از امکانيات محليی اسيتفاده کردنيد. پيانتر و       99-92سن 
ات محیطی بر فعالیيت بيدنی   تأثیر( در مقاله خود 5118) 9جونز

رگرسیون لجستیک نشيان   لیوتحل هیتجز .را بررسی کرده است
داد که پاس  دهندگانی که همسایگی خود را با قابلیيت بياالی   

فعالیييت بييدنی را ی اعييالم کردنييد، سييطح بيياالتری از رو ادهیييپ
( در مقاله خيود مزایيای   5113) 9پوگیو و رسکیج .گزارش دادند

پیاده سازی یک روش مکانی ارزیابی ریسک سيالمت انسيانی   
ی محی  شيهری در شيرای  آليودگی خياك را     زیر برنامهبرای 

اسيتفاده و   GISبررسی کردنيد. بيه ایين منظيور از ابزارهيای      
محيدوده ميورد    عنيوان  هببخشی از منطقه شهری تورین ایتالیا 

مطالعه در نظر گرفتيه شيده اسيت. ارزیيابی ریسيک سيالمت       

                                                      
 Potwarka et al.1

 Riva et al.2

 Panter and Jones.3

 Poggio and Vrscaj.4

انسانی نشان داد که آلودگی خاك با فلزات سنگین برای ایجياد  
ی مختلف شيهری  ها یکاربرمشکالت بهداشتی قابل توجه در 

ی بازی که امکان جذب مسيتقیم  ها نیزمکافی نیست به استثنا 
( در مقاله 5111) 2د. اه و جانگها وجود دار ی خاك در آنآلودگ

دسترسيی عيابرین پیياده بيه      GISخود با استفاده از ابزارهيای  
هيا را بررسيی    ی شهر سلول و قابلیيت کيارکرد پيارك   ها پارك

های شهری سلول به توجه بيه   پارك کهکردند. نتایج نشان داد 
ناکيافی توزیيع شيده     طيور  بيه جمعیت، کاربری و تراکم توسعه 

تيوان   ا  با توجه به مطالعات صورت گرفته میاست. بر این اس
ریيزان شيهری    نتیجه گرفت که یکی از وظيایف اصيلی برناميه   

ی اسيت کيه تميامی سياکنان     ا گونه بهتعیین مکان بهینه مراکز 
ها دسترسی داشته باشند. عالوه بير ایين    ی به آنراحت بهشهری 
هيای   کنند توزیع مراکز خدماتی در محيی   ریزان سعی می برنامه

شهری بهینه و متناسب بيا توزیيع جمعیيت و میيزان تقاضيا در      
پيور،   الميا  ؛ 93: 0939)قربانی و همکاران، نقاط مختلف باشد 

 یهيا  یکاربر نیتر مهم از شیورز یفضاها و ماکن(. ا5: 0981
 یييينروا و مانیيييجس المتيي س یشازيييفا تيييجه در یهريي ش
 از هييا آن ایبر بهینه ینييیمکييان گز که ،باشييند یميي انندوشهر
 یهريي ش ریيزان  برناميه  و نمسلوال ان،مدیر ظایفو تيرین  مهم
 فضاهای و (. اماکن0: 0930)سلطان حسینی و همکاران، ست ا

 وزرشی های برنامه و ها فعالیت اجرای  بستر و ورزشی خواستگاه
 بير  مسيتقیم  طيور  بيه  ها، آن اصولی و  صحیح مدیریت و هستند
. گيذارد  ميی  تأثیر ورزشی رویدادهای و ها  برنامه کیفیت و کمیت
اميا   طيوالنی دارد،  سيابقه  کشور در یبدن تیترب و ورزش نکهیباا

 از اسييتفاده بييا ورزشييی فضيياهای و اميياکن از بسييیاری هنييوز
 و مييدیریت احييداث، طراحييی، یرعلمييیغ و سيينتی یهييا روش
و  تغییييرات اخیيير هييای سييال درهرچنييد  شييوند. مييی یدار نگييه

 ایجياد  ورزشی اماکن مدیریت  توسعه و رشد در مهمی تحوالت 
 راه جهيانی  و اسيتانداردهای  معیارها به رسیدن تا اما است، شده
(. در ایين  98: 0939قربانی و همکياران،  است ) پیش در زیادی

 و ماکنا اثحدا ایبر مناسب و صحیح یابیييي مکيييانزمینيييه 
هيا   آن از مناسب و بهینه یبردار منظور بهره به شیورز ساتیتأس

که توجه تکردن به این مسيلله در بسيیاری از    بسیار مهم است
 همچنین و ماکنا آن از مييوارد موجييب عييدم اسييتفاده مناسييب

)گيودرزی و   شيود  می ها آن اثحدا ایبر دیاز یها نهیهز فصر
 مدتی از پس که ییها ورزشگاه ساخت. (095: 0930همکاران، 

شيوند و   رها می رهنیمهکا هپیشبینی نشد ملیاعو وزبر ۀواسط به

                                                      
 Oh and Jeong.5
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بيرداری تغییير کياربری     هایی که پيس از ميدتی بهيره    ورزشگاه
های ورزشی و هدر رفتن  دهند، همگی موجب تضییع بودجه می

و  هييای مييالی شييده اسييت )سييلیمی مقييادیر زیييادی از سييرمایه
یييابی فضيياهای ورزشييی   (. در مکييان991: 0932همکيياران، 

استانداردهای موجود بایستی مد نظير قيرار گیيرد )حیيدرآبادی،     
تواننيد بيا    (. بدون تردیيد ميدیران در ایين زمینيه ميی     1: 0931

های علمی مطر  مانند منطق فازی و همچنین  استفاده از مدل
( جهييت GISهييای سیسييتم اطالعييات جغرافیييایی )  قابلیييت

بيا    ریزی برای استقرار مراکز ورزشی جدید استفاده کننيد.  رنامهب
و  تاکید بر این موضوع در پژوهش سعی شد مسائل، مشيکالت 
نحوه توزیع مراکز ورزشی در سطح شهر تهيران ميورد بررسيی    

هيا بيا اسيتفاده از     یابی مناسب ایين کياربری   قرار گرفته و مکان
                                                                         د. ( انجام شوGISسیستم اطالعات جغرافیایی )

منظيور   بنابراین هدف این پژوهش، ارائه الگوی بهینه بيه 
ساخت اماکن جدیيد بيا اسيتفاده از منطيق فيازی در محيی        
سیستم اطالعات جغرافیایی در سطح محدوده ميورد مطالعيه   

این شر  در نظير گرفتيه    است. البته اهداف کوچکتری نیز به
 شده است:

شناخت توزیيع و سيرانه امياکن ورزشيی موجيود در       -
 محدوده مورد مطالعه برای تعیین کمبودها و نیازها

در انتخاب بهینه برای ساخت  مؤثرمعرفی معیارهای  -
 مراکز ورزشی

تعیین وضعیت مکانی فضياهای ورزشيی موجيود بير      -
 شده نییتعاسا  معیارهای 

راهکارهيای بهینيه بيرای سياخت      تعیین الگوهای و -
اماکن ورزشی بر اسا  وضعیت موجود و معیارهيای  

 تعیین شده

 و روش كار ها داده
تحلیليی از نيوع کياربردی     -پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی

هيای   هيای آن )داده  منظور تجزیيه و تحلیيل داده   است که به
 ArcGIS ،Superافزارهييای  توصييیفی و مکييانی( نييرم  

Decisions  همسایه و مدل نیتر کینزدو شاخص میانگین  
 یيابی ميورد   ( و مدل فازی جهت مکانANPتحلیل شبکه )

گرفيت. در ایين پيژوهش، چهيار دسيته معیيار        قيرار  استفاده
منظيور   سازگاری، جمعیت، دسترسی و محيدوده خيدماتی بيه   

یابی این مراکز در نظر گرفتيه شيد. بير ایين اسيا  در       مکان
ورت گرفته عوامل زیر ميد نظير قيرار    های ص تجزیه و تحلیل
 گرفته است.

یيابی مراکيز    هيای مکيان   بررسی اصيول و شياخص   -
 مؤثرورزشی و شناسایی پارامترهای 

هيا بيا در    تعریف قوانین و رواب  تعاملی بین شياخص  -
 یابی های تعیین شده در مکان نظر گرفتن شاخص

هييای مييورد نیيياز در محييدوده مييورد  آوری داده جمييع -
ها جهت ورود به مدل. بدین  سازی آن دهمطالعه و آما

ی شيهرداری  هيا  لیي فامنظور در این بخش از شیب 
ی سيازمان جغرافیيایی نیروهيای    هيا  نقشيه تهران و 

 استفاده شد. 0932مسلح مربوط به سال 

ارائه یک مدل منطق فازی برای استقرار بهینه مراکز  -
 ورزشی در محی  سیستم اطالعات جغرافیایی

 ترین همسایه نزدیکشاخص میانگین 

 تيا  هيا  کاربریتک  تک فاصله یریگ اندازه بر این شاخص مبتنی
 انواع واگرایی و همگرایی تعیین در و بوده  همسایه ترین نزدیک
 تعیيین  آنيالیز  نيوع  ایين  هدف. دارد کاربرد مختلف های کاربری
اسييت  پييراکنش الگييوی نييوع نیييز و تصييادفی نقيياط توزیييع

(Camarero et al, 2000: 5در .) شيياخص روش ایيين 
 تيا  کاربری هر از فاصله میانگین اسا  بر همسایه ترین نزدیک
 شيياخصشييود.  مييی محاسييبه هييایش همسييایه تييرین نزدیييک
 مشياهده  فاصيله  میانگین نسبتصورت  به همسایه ترین نزدیک
 در انتظيار  ميورد  فاصله. شود می بیان انتظار مورد فاصله به شده
؛ آیيد  میبه دست   Zکمیت تحلیل و تجزیه نتیجه در روش این
 معنياداری  اخيتالف  باشد -0,36 تا 0,36 بین مقدار این اگرکه 
 غیير  در نيدارد  وجيود  تصادفی توزیع و شده مشاهده توزیع بین
 .بود خواهد یکنواخت یا تجمعی توزیع صورت این

 تحلیل شبکه مدل

 0312روش تحلیييل شييبکه بييه وسييیله ال سيياعتی در سييال 
روش در ادامه نظریه تحلیيل سلسيله مراتبيی    معرفی شد.این 
های موجود در ساختار سلسيله مراتبيی از قيوانین     است. مؤلفه

بير    های سطح پایین کنند که معموالً مؤلفه متفاوتی تبعیت می
گيذارد. در ایين شيرای      های سيطح بياال اثير ميی     روی مؤلفه

شيود کيه ميدل تحلیيل      ای می سیستم دارای ساختاری شبکه
 0ای نشات گرفته است. شيکل   ز این ساختار شبکهی اا شبکه

 ,Shaswata et alرابطه سياختاری ميدل تحلیيل شيبکه )    

2011; Chia-Wei et al, 2011; Hakyeon Lee et 

al, 2012; Xingyu et al, 2013 دهد. ( را نشان می 
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 ارتباط ساختاری مدل تحلیل شبکه :1شکل 

 مدل فازی

 عيدم  و ابهيام  سيمت  بيه  جغرافیایی نواحی واقعی، جهان در

 ,Erwing and Schneiderدارند ) بیشتری تمایل قطعیت

1997; Zhan, 1998; Bennett, 1998; Fisher, 

2000; Bitntner and Stell, 2002  .)اعيداد   استفاده از
در  عدم قطعیيت  شود ما باع  می اعداد حقیقی به جای فازی

مصالح، پارامترها، شکل هندسی، شيرای  اولیيه و   مشخصات 
 روابي   .در نظر گرفته باشيیم  ءغیره را نیز در محاسبات اجزا

در سیستم اطالعيات جغرافیيایی    شده مدل فازی توپولوژیک
 و مکانی، پرسيش  آنالیزهای مانند کاربردهایی برای تواند می
 مورداسيتفاده  یریي گ میتصيم  یها ستمیو س مکانی یها پاس 

ی جا بههای فازی  مطابق منطق فازی در مجموعه .گیرد قرار
مفهوم عضویت قطعی یک عنصر در یک مجموعه، با مفهيوم  

ی عضيویت یيک عنصير در چنيد      عضویت نسيبی یيا درجيه   
 داریم. سروکارمجموعه 

اگر درجه عضویت یک عنصر از مجموعه برابير بيا صيفر    
 رجيه  باشد، آن عضو کامالً از مجموعيه خيارج اسيت و اگير د    

 

عضویت یک عضو برابر با یک باشد، آن عضو کيامالً در  

مجموعه قرار دارد. حال اگر درجه عضویت یک عضيو ميابین   
 صفر و یک باشد، این عدد بیيانگر درجيه عضيویت تيدریجی    

 .مینیب یمی فازی را در ادامه عملگرهااست. بر این اسا  
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عددی بین صفر و یک، مقيادیری   γدر رابطه فوق مقدار 
آورد که نشان دهنده سازگاری قابل  را در خروجی به وجود می

ی ها شیگرای کاهشی ضرب فازی و ها شیگراانعطاف میان 
 (.0330، 0کارتر-بنهامباشد ) افزایشی جمع فازی می

 ها معرفی متغیرها و شاخص

ی محيدودة  هيا  نیزمي بنيدی   برای اولویيت معیار سازگاری: 
و ناسيازگاری عناصير و    سيازگاری مطالعاتی ازلحياظ میيزان   

های مختلف شيهری بيا امياکن و فضياهای ورزشيی       کاربری
هيای ميورد    کياربری  0در جيدول   ؛ کيه مراحل زیر طيی شيد  

ها با مراکز ورزشی  استفاده در جهت ارزیابی سازگاری کاربری
 آورده شده است.

 1های اراضی شهری چگونگی انواع کاربری :1جدول 

 ها توضیحات در رابطه با كاربری عنوان كاربری شماره

 پیش دانشگاهي -دبیرستان  -راهنمایي–دبستان -شامل واحدهای آموزشي در مقاطع كودكستان  آموزشي 1

 فرهنگي مذهبي 2
–ه هاا یحسین–امام زاده ها–فرهنگي: مساجد راثیاماكن تاریخي و م، سالن اجتماعات-كتابخانه–موزه

 دیني یها تیاقل –اماكن مذهبي  -سقاخانه–ایتكا

 ينشان آتش -مراكز اورژانس – ها مارستانیب مراكز اضطراری 3

 ها ا فضاهای سبز پارک فضای سبز 4

 ها ا زندان گورستان ،پست برق ا گاز ا منابع مخازن آب تجهیزات شهری 5

 شود يها مشاهده نم فعالیت عمراني در آن گونه چیسطح شهر كه در زمان برداشت ه یها نیاراضي و زم اراضي بایر 6

 مراكز اداری شهری و استاني اداری 7

                                                      
 Bonham-Carter.1

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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 صنعتي یها صنعتي ا شهرک یها تولیدی ا پارک یها ها ا كارگاه كارخانه مراكز صنعتي 8

منظيور تهیيه نقشيه جمعیتيی در ایين       به معیار جمعیت:
تيراکم جمعیيت در سيطح بليوك و جمعیيت       هیدوالبخش از 

 متحرك در سطح مناطق شهری بهره برده شد.
ی محدودة ها نیزمبندی  برای اولویت معیار دسترسی:
میزان دسترسی به مسيیرهای ارتبياطی، از   مطالعاتی ازلحاظ 

هيای متيرو    هيای شيهری و ایسيتگاه    هيا، پایانيه   سه الیه راه
 استفاده شد.

 
معیااار رعایاات حااریم )شااعاع دسترساای( اماااکن 

هيایی کيه در حيریم امياکن ورزشيی       زمین ورزشی موجود:
موجود )اماکن ورزشيی موجيود در محيدودة مطالعياتی( قيرار      

یيابی کياربری    ها برای مکان کاربری دارند، به دلیل وجود این
اراضی از ارزش پيایینی برخوردارنيد بيدین منظيور در جهيت      
تعیین شعاع دسترسی به این خدمات از تابع فازی خطی بهره 

دور شيویم   هيا  یکاربربرده شد، بدین معنی که هر چه از این 
 .کند یمیابی مراکز ورزشی افزایش پیدا  نیاز به مکان

 

 
 شهر تهران محدوده سیاسی کالن :6شکل 

 
در شييناخت ناحیييه پييژوهش ، شييهر تهييران ازلحيياظ  

دقیقه طيول   99و  20دقیقه تا  9و درجه  20جغرافیایی در 
دقیقه عيرض شيمالی    21و  92دقیقه تا  92و  92شرقی و 
 0511متر در شمال به  0111و ارتفاع آن از  است شده واقع

 تهيران  .رسيد  متير در جنيوب ميی    0011مرکيز و   متير در 

بييا جمعیييت حييدود ایييران  تييرین شييهر و پایتخييت بييزر 
نفر )همراه با توابع که بيه نيام تهيران بيزر       00121111
. با توجه به موقعیت نفر( است 02111111شود،  شناخته می

جغرافیایی و طبیعی منطقه تهران واضح اسيت کيه تهيران    
های جغرافیایی و طبیعی خود بيه لحياظ    محدودیت باوجود

ی و نیيز اقليیم   زیي خ زلزليه املی چون کوهستانی بيودن،  عو
در جهيت غيرب، جنيوب غربيی و      عميدتاً نامساعد داشتن، 

آب را  مسيلله جنوب شرقی، شرای  توسعه را داراست. البته 
دور داشيت و شيرای  شيبکه هیيدروگرافی،      ازنظرنیز نباید 

جهيت توسيعه بيه پایتخيت داده اسيت.       ای توانمندی ویژه
کانون و نيواحی پیراميونی در منطقيه بلکيه     اگرچه نه تنها 

حتی خود پایتخيت نیيز بيا کمبيود آب روبروسيت )نيوری       
 (.31: 0989کرمانی، 

 شرح و تفسیر نتایج  

در ایيران طبيق    شده یطراحاستاندارد سرانه فضای ورزشی 
 0,2های وزارت مسکن و شهرسازی در سطح منطقيه   معیار

که با توجه به گيزارش   است یحالباشد. این در  مترمربع می
مرکز ورزش و جوانان استان تهران سيرانه موجيود فضيای    

است. ایين   مترمربع 1,96تا  1,99برابر با  در منطقهورزشی 
 0,2تر از سرانه استاندارد فضای ورزشی منطقه ) میزان پایین
تفاضيل بيین وضيع     مترمربع 0,5و حدود  باشد یم( مترمربع

شد. عيالوه بير عيدم رعایيت     با موجود و وضع استاندارد می
سرانه فضاهای ورزشيی در شيهر تهيران، الگيوی تيوزیعی      

 صورت بهفضاهای ورزشی در سطح تهران بسیار نامناسب و 
ای است. این عامل باع  عدم دسترسی مناسب همه  خوشه

 اکثر باشد. این در حالی است در شهروندان به این مراکز می
 عناصير ( مينظم پراکنيده )  توزیيع  الگيوی  جهيان،  شهرهای
 بير  مبتنی و شده ریزی برنامه های بافت دهندة نشان خدماتی
 در تير  بيیش  کيه  تصيادفی  الگيوی . اسيت  اجتمياعی  عدالت
 فاقيد  رشيد  از حاصل شود می مشاهده سوم جهان شهرهای
 و خدمات تمرکز نتیجۀ ای خوشه الگوی و است ریزی برنامه
 عنصير  یيک  وجود نتیجۀ یا شهر از قسمت یک در امکانات
 و روشيتی  نژاد احد)است  شهر شدن یقطب تک در گذارتأثیر

منظيور درك چگيونگی    بنابراین بيه (؛ 002: 0935 همکاران،
توزیع فضایی مراکز ورزشی و نحوه دسترسی شهروندان بيه  
ایيين مراکييز در سييطح شييهر تهييران از مييدل میييانگین     

همسييایه اسييتفاده شييد. بييا توجييه بييه نتييایج  نیتيير کیيينزد
همسيایه کيه در    نیتير  کیي نزدمدل میانگین  از شده حاصل
-pبيا نميره    آمده دست بهکه نتایج  آورده شده است 9شکل 

value=0.000 ی ا خوشيه  کامالًالگوی توزیع  دهنده نشان
الگيوی   که این باشد یممراکز ورزشی در سطح شهر تهران 

 دهنده نشانای توزیع فضاهای ورزشی در شهر تهران  خوشه
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 شهر تهران است.ی این کياربری در سيطح   زیر برنامهتوزیع ناعادالنه و بدون 

 نحوه پراکنش مراکز ورزشی در سطح شهر تهران :6جدول 

 
nearest neighbor ratio z-score p-value 

 1,111 -3,55 1,602 فضاهای ورزشی

 

 
 الگوی توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر تهران: 3 شکل

کاربری اراضی شيهری، اثيرات خيارجی بير روی یکيدیگر      
تواند مثبت یا منفی باشيد. اثيرات مثبيت     می اتتأثیردارند. این 

اثيرات منفيی بيه کياهش      کيه  یدرحالمنجر به افزایش کارایی، 
بيه  شيود و کياهش ارزش کياربری اراضيی را      کارایی منجر می

هيای   دنبال خواهد داشت که به ایجاد ناسازگاری میان کياربری 
(. بدین منظيور  Taleai, 2007: 376مختلف خواهد انجامید )

هيای تحلیيل    یابی مراکز ورزشی با استفاده از ميدل  جهت مکان
شبکه و فازی به ارائه الگوی بهینه جهت توزیع فضایی عادالنه 

ضيایی پرداختيه   منظيور تحقيق اصيل عيدالت ف     این خدمات به
شود. در انتخاب معیارهای ارزیابی، قاعيده عميومی بير ایين      می

تعیيین   مسيلله است که این معیارها را باید در ارتباط با وضعیت 
منظيور   (. بدین منظيور، ابتيدا بيه   032 :0982کرد. )مالچسفکی، 
بيا مرکيز ورزشيی از هشيت الیيه       ها یکاربرارزیابی سازگاری 

اضيطراری،   ميذهبی، مراکيز  -نگيی مراکز آموزشی، مراکيز فره 
 شيهری، اراضيی   تجهیيزات  و سبز، تأسیسات فضای وها  پارك

را در  تيأثیر بایر، مراکيز صينعتی و مراکيز اداری کيه بیشيترین      
 یابی مراکز ورزشی دارند بهره برده شد. مکان

گام نخست در ميدل تحلیيل شيبکه، تشيکیل مياتریس      
کيه در آن   باشيد  یمي در پيژوهش   مورداستفادهاستانداردهای 

هييا اسييت. بييدین منظييور   هييدف نمييایش معیارهييا و گزینييه 
بييه دسييت آمييده  بيير اسييا  نظيير  مييوردنظراسييتانداردهای 

کارشناسان و برنامه ریزان ميرتب  بيا موضيوع در شيهرداری     
تهران، اداره ورزش و جوانيان و مراکيز دانشيگاهی اسيتخراج     

 مورداسيتفاده ( معیارهيا و اسيتانداردهای   9شده است. جدول )
یابی فضاهای ورزشی در سطح شهر تهران نشيان   برای مکان

 است. شده داده

 

 جهت احداث مراکز ورزشی ها یکاربرفاصله مناسب از : 3جدول 

 نامناسب نسبتاً نامناسب متوسط نسبتاً مناسب مناسب نام
 به باال 0511 0511-121 121-921 921-511 511-1 خدمات اضطراری

 به باال 0511 511-1 0511-121 121-921 921-511 و تجهیزات شهری ساتیتأس

 به باال 0511 0511-121 121-921 921-511 511-1 فرهنگی و مذهبی

 511-1 921-511 121-921 0511-121 به باال 0511 صنعتی

 به باال 0511 0511-121 121-921 921-511 511-1 اداری

 به باال 0511 0511-121 121-921 921-511 511-1 آموزشی

 به باال 0511 0511-121 121-921 921-511 511-1 پارك و تفریحی

 سایر   اراضی بایر بایر

 1-511 511-211 211-0111 0111-0211 به باال 0211 مراکز ورزشی

 

 قابيل  هيای  مقیيا   بيه  ارزیيابی  معیارهای که ازآن پس

 هر یک نسبی اهمیت و وزن ،شدند تبدیل استاندارد و مقایسه

 هيدف  با رابطه در ها با استفاده از نظرات کارشناسانه و آن از

 مدل تحلیل شبکه از پژوهش د که در اینش تعیین مورد نظر
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 داده شده است.نشان  9ارائه شده در پژوهش در شکل . مدل کلی است شده استفاده معیار هر نسبی وزن تعیین برای

 
 دهی معیارها در مدل تحلیل شبکه مدل کلی برای وزن: 7شکل 

 

دهييی بييه معیارهييا در مييدل تحلیييل شييبکه مشييابه   وزن
های دو دویی کيه در تحلیيل سلسيله مراتبيی انجيام       مقایسه
وزنيی مطيابق بيا     مؤلفهشود. در مدل تحلیل شبکه به هر  می
 ؛ کهشود متناظر خود که در باالی آن قرار دارد داده می مؤلفه

دهی با توجه نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسيبی   این وزن
شود. به دلیل آنکيه بيیش از یيک     ی مختلف داده میها مؤلفه

ین نظير  خبره در این مورد نظرخيواهی شيده اسيت، از میيانگ    
 ؛ کيه اسيتفاده کيرد   ها وزنتوان در جهت محاسبه  خبرگان می

 تيأثیر بدین منظور ابتدا چون معیارهيای ميورد بررسيی دارای    
وزن نهيایی   9باشند، وزن نهایی معیارها در جدول  متقابل می

 یار مورد بررسی آورده شده است.مع

 ها ی کاربریجوار همیی معیارها ارزیابی ها وزن :7جدول 

 عیارهاوزن م
 

 خدمات اضطراری 09/1

 مراکز آموزشی 50/1

 مراکز فرهنگی 0/1

 زمین خالی 09/1

 مراکز تفریحی 06/1

 مراکز صنعتی و کارگاهی 05/1

 مراکز اداری 12/1

 و تجهیزات شهری ساتیتأس 13/1

  
 اضطراری اداری

  
 فرهنگی مذهبی یآموزش

  
 بایر صنعتی کارگاهی

  
 تفریحی تجهیزات ساتیتأس
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یابی  برای مکان مورداستفادهمعیارها و استانداردهای  :6شکل 

 فضاهای ورزشی

معیارها های نسبی هر یک از  در این مرحله وزن تیدرنها
 و توجه به نظر کارشناسان محاسبه شيد و  ANPکه از مدل 
به کميک  به دست آمده  ها های نسبی هر یک از گزینه با وزن
. شيد  محاسيبه  آن و میيانگین  شدهم ترکیب با  WLCتابع 

ای بیشيترین   عدد حاصل نشان دهنده این است که چه ناحیه
در واقيع هير چيه     ،دارد ایجاد مراکز ورزشيی اولویت را جهت 

آمده بیشتر باشد، اولویت آن نیيز بیشيتر خواهيد     دست امتیاز به
شود با توجه به وضعیت کليی   یمکه مالحظه  گونه همان. بود
 هيا  یکياربر تهران مناطق مرکزی به علت تراکم باالی  شهر

مکانی سازگار مکيانی مناسيب بيرای ایجياد مراکيز ورزشيی       
غربی شهر تهران نیز کمترین امتیاز را برای  مناطقو  باشد یم

نقشيه ارزش   6 . شيکل اند آوردهایجاد مراکز ورزشی به دست 
گذاری شده کياربری اراضيی تهيران را بيرای ایجياد مراکيز       

 دهد. می زشی را نشانور

 
 ها ی کاربریجوار همالیه نهایی : 2شکل 

یابی مراکيز ورزشيی در سيطح     الیه بعدی که برای مکان
شهر تهران از آن استفاده شد نحوه دسترسی به مراکز ورزشی 

هيای متيرو و    که ترکیبی از دسترسی به راه، ایستگاه باشد یم
هيا   منظور ترکیب فازی این الیه باشد. به های شهری می پایانه

کيه مشيابه عملگير اجتمياع در      (OR)از روش یای منطقيی  
 ایين  ، اسيتفاده شيد. در  کند یمی کالسیک عمل ها مجموعه

 ، ANDعملگير  بيرخالف  مشخص، موقعیت یک در عملگر
 نقشيه  در و استخراج سلولی واحدهای درجه عضویت حداکثر

 عضيویت  مقيدار  گير ید عبيارت  بيه  ؛دشيو  یمي  اعميال  نهيایی 

 یهيا  نقشيه  نیتر مناسب توس  موقعیت، یک در شده بیترک
بيرای   کيه  نیي ابنابراین بيا توجيه بيه     ؛شود می محدود فاکتور

ی هيا  یکياربر دسترسی به مراکز ورزشی دسترسی بيه یکيی   
. بنابراین در این بخش از عملگير یيای   کند یممذکور کفایت 

قابل  01 ( استفاده شد. نقشه حاصل را در شکلORمنطقی )
 مشاهده است.

  
 دسترسی به پایانه :0شکل  دسترسی به راه :4شکل 

 
 ی متروها ستگاهیادسترسی به : 4شکل 

 
 ها جهت ایجاد مراکز ورزشی دسترسی کاربری :18 شکل

یابی مراکز ورزشی در سيطح   منظور مکان الیه سومی که به
کيه   باشد یمشهر تهران از آن استفاده شده، الیه تراکم جمعیت 

تراکم جمعیت و جمعیت متحرك با استفاده  هیدوالبدین منظور 
ترکیب شدند. این عملگر یک  باهم 1,1از منطق گاما در سطح 
. باشيد  یمي فازی  Sumو  Productحالت کلی از عملگرهای 

بین صفر تا یک متغیر اسيت   𝛿فازی مقدار  Gamaدر عملگر 
فيازی نزدیيک    Sumکه هرچه به یک نزدیک شود به عملگر 

هيای   شود و بالعکس. در این بخش با توجه به ماهیت الیيه  می
 ؛ که نقشهاستفاده شد. 1,1مذکور از عملگر گاما فازی در سطح 

 بینیم. می 09حاصل را در شکل 
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تراکم جمعیت در : 16شکل  جمعیت متحرك :11شکل 

 ی شهریها بلوكسطح 

 
 الیه تراکم جمعیتی جهت ایجاد مراکز ورزشی :13 شکل

متيری فضياهای    1,99در این مرحله با توجه به سرانه 
متری در سيطح شيهر    0,5ورزشی در شهر تهران با کمبود 

یيابی ایين مراکيز در سيطح شيهر       که مکيان  میهست رو روبه
ای صورت گرفته و به عبارتی دیگير   تهران به صورت خوشه

این مراکيز در سيطح شيهر تهيران     توان گفت که توزیع  می
بدون توجه به اصل عدالت فضيایی صيورت گرفتيه اسيت.     
بدین منظور برای رعایت اصول عدالت فضایی الیه کاربری 

منظيور   عنوان یکی از معیارهای مورد بررسيی بيه   ورزشی به
یابی این مراکز در سطح شهر تهيران صيورت گرفتيه     مکان

ر  تفصييیلی، هييای طيي  اسييت. در پييژوهش حاضيير، از نقشييه
منظور تهیه نقشۀ مراکز ورزشی استفاده شده است. فرض  به

اصلی وزن دهی در این شاخص بر این اصل اسيتوار اسيت   
هيا   که هر چه به این مراکز نزدیک شویم و دسترسی به آن

هيا دور   و هرچيه از آن  شيود  بیشتر شود امتیاز آن کمتر ميی 
از آن هيا کيم شيود، امتیي     شویم و دسترسی به این کياربری 

شيود. بيدین    یابی این مراکيز بیشيتر ميی    اراضی برای مکان
منظور الیه مراکز ورزشيی بيا اسيتفاده از منطيق خطيی در      

 09افزار ادریسی تهیه شد که نقشه مورد نظر در شيکل   نرم
 قابل توجه است.

 
 وزن دهی فاصله مناسب از مراکز ورزشی: 17 شکل

یيک  در این پژوهش به دلیل ایين کيه بيرای احيداث     
های زیادی مواجهیم و از آنجا کيه بررسيی    کاربری با داده

های با مقیا  و دقت باال،  ی نقاط مخصوصاً در نقشه همه
به دلیل باال بودن میزان اطالعات و فضای جستجو مقدور 

یابی مراکز ورزشی  منظور انجام عملیات مکان به باشد، نمی
نقشييه اسييتاندارد حاصييل از مراحييل قبييل بييا اسييتفاده از   

، ANDی مختليف و بيا اسيتفاده از سيه منطيق      وهایسنار
OR  وGAMMA  شده بیترک باهم 1,3و  1,1در سطح 
یيابی مراکيز ورزشيی     ی نهایی جهيت مکيان  ها نقشهاست. 

و  01، 06، 02تهیه شد که نتایج حاصل را در شکل هيای  
ی فازی عملگرهایم. با توجه به اینکه هر یک از بین می 08

ی قبلی به ها بخشکه در  برند یماز یک منطق مجزا بهره 
تفياوت   بياهم اشاره شد. بر ایين اسيا  نتيایج حاصيل      آن

ی کردهيا یروبيا توجيه بيه     تيوان  یمي  ؛ کيه معناداری دارند
متفاوت از نتایج حاصل از هر کدام از این سناریوها جهيت  

عنيوان مثيال در    زشی جدید بهيره بيرد. بيه   ایجاد مراکز ور
که حاصل از ترکیب فازی با عملگير   02سناریو اول شکل 

AND باشد، هرچه عدد حاصيل بيه یيک میيل کنيد،       می
کيامالً نامناسيبی    تیوضيع دهد که بيا   مناطقی را نشان می
باشند که این  می رو روبهمراکز ورزشی  بهازلحاظ دسترسی 

مناطق بیشتر در مرکز شهر تهران قيرار دارنيد. در سيناریو    
باشيند،   می ORکه حاصل از ترکیب عملگر  06دوم شکل 

هرچه عدد به یک نزدیک شود وضعیت نامناسيب ازلحياظ   
دهيد کيه در ایين     دسترسی به مراکز ورزشی را نشيان ميی  

کنیم که بیشتر مناطق تهران بيا کمبيود    شاهده میمبخش 
 9باشند. در سيناریوهای   می رو روبهترسی به این مراکز دس
 1,3و  1,1نیز حاصل از ترکیب عملگر گاميا در سيطح    9و 
. وضعیت کلی شهر تهران را ازلحاظ دسترسيی بيه   باشد یم

به نظر گامای فازی در  ؛ کهدهد مراکز ورزشی را نشان می
نتایج بهتری را برای ایجاد مراکز ورزشی جدیيد   1,3سطح 
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ی کمبييود فضيياهای هييا نقشييهن داده اسييت. در تمييام نشييا
ورزشی در مناطق مرکزی شيهر تهيران کيه بيا بیشيترین      

 شود. جمعیت متحرك مشاهده می
 

 

  
 OR منطق با فازی ترکیب :12شکل  ANDترکیب فازی با منطق  :16شکل 

 
 

 GAMMA 0.9ترکیب فازی با منطق : 10شکل  GAMMA 0.7منطق  ترکیب فازی با :14شکل 

 

 

 گیری بحث و نتیجه
ها در سطح  کاربری نیتر مهمامروزه فضاهای ورزشی یکی از 

ی از فضياهای  تيوجه  قابيل شوند که سيطح   شهر محسوب می
  کیي ازاند. فضاهای ورزشيی   شهری را به خود اختصاص داده

باشيد و از سيوی    دهی کالبدی شهری ميؤثر ميی   سو در شکل
هيای اطيراف    عنوان یک مرکز خدمات رسانی کاربری دیگر به
پيذیرد.   ميی  تيأثیر هيا   قرار داده و یا اینکيه از آن  تأثیررا تحت 

یابی فضاهای ورزشی در سطح شيهر   توجه به این نکته، مکان
اهای یيابی بهینيه کيارایی فضي     مکيان  بنابراین؛ ضروری است

رسياند و خيدمات بهتيری را بيرای      ورزشی را به حيداکثر ميی  
در ایين   نمایيد.  ی ممکن ارائه میها نهیهزاستفاده کنندگان با 
 و اطالعيات موجيود در سيطح شيهر      هيا  دادهراستا با توجه به 

 
منظيور   تهران، ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینيه بيه  

تهيران بررسيی شيده    یابی مراکز ورزشی در سطح شهر  مکان
 نیتر کینزدبر اسا  نتایج حاصل از مدل میانگین  ؛ کهاست

همسایه مشخص شد کيه توزیيع فضيایی مراکيز ورزشيی در      
سطح شهر تهران مناسب نبيوده و اصيل عيدالت فضيایی در     

دارای  هيا  یکياربر رعایت نشيده و ایين    ها یکاربراین  عیتوز
شيد. نتيایج   با درصد ميی  33ای در سطح  الگویی کامالً خوشه

حاصل از چهار سناریو مختلف در مدل فازی نشان داد که بيا  
ی فيازی از یيک منطيق    عملگرهيا توجه به اینکه هر یک از 

؛ نتایج حاصل با هم تفاوت معناداری دارنيد  برند یممجزا بهره 
نتيایج بهتيری را بيرای     1,3به نظر گامای فازی در سطح  که
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. ولی آنچه در تمام ایجاد مراکز ورزشی جدید نشان داده است
ی مذبور یکسان اسيت، کمبيود فضياهای ورزشيی در     ها نقشه

باشيد کيه بیشيترین جمعیيت      مناطق مرکزی شهر تهران می
 شود. متحرك در این مناطق مشاهده می

تيوان بيا انتخياب     که می دهد نتایج این مطالعه نشان می
هييای کيياربردی و روش تحلیييل مناسييب مسييلله    شيياخص
ورزشی در سطو  شيهری را بيه بهتيرین    ی فضاهای ابی مکان

صورت و روش علمی تحلیل کرده و نتایج مشيخص گرفيت.   
دهيد کيه سیسيتم     هش نشيان ميی  وهمچنین نتایج ایين پيژ  

تواند زیربنای کارآميدی بيرای تلفیيق     اطالعات جغرافیایی می
ی سرشييماری و سييایر هييا دادهمنييابع داده مختلييف از قبیييل 

داده جيامعی بيرای سينجش    ی مکانی و ایجاد پایگياه  ها داده
کارایی خدمات شهری فراهم کند. بنيابراین نتيایج حاصيل از    

عنيوان   توانيد بيه   این پژوهش نشان داد که الگوریتم فازی می
قيرار   مورداسيتفاده هيا   یابی کياربری  مدلی مناسب برای مکان

ی بنيد  تیي اولوبه برنامه ریزان شيهری بيرای درك و    و گیرد
یی برای رفع ایين مشيکالت   ها حل راهمسائل شهری و یافتن 
 کمک شایانی کند.
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نقيش ارکيان اصيلی    (، 0935) سید احمد حسيینی  لیال و

)نمونه  شهر ایرانی اسالمی در مکان گزینی مراکز اقامتی
فصلنامه جغرافیا و آمایش شيهری  ، موردی: شهر زنجان(

                .056-000، 1 شماره، 9 دوره، ای  طقهمن –
 جغرافیایی  اطالعات سیستم کاربرد (،0981) فرهاد پور، الما 
 تربیيت  دانشگاه ها.  داروخانه یابی مکان در شبکه تحلیل و

 نامييه انیييپاانسييانی. و علييوم  ادبیييات مييدر . دانشييکده
                                  .ایارشد جغراف کارشناسی

، سید سیروان. کاشف، سید محمد، سید عيامری، میير   حسینی
مکان یابی اماکن ورزشيی بيا اسيتفاده از     (،0935) حسن

 ؛ مطالعه موردی شهر(GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی
. 2. پيژوهش هيای کياربردی در ميدیریت ورزشيی      .سقز

 .99-52تهران. 
ورزشيی  مکان یيابی فضياهای    (،0931)حیدرآبادی، اسفندیار 

 شهر کرمانشاه با استفاده از سیستم اطالعيات جغرافیيایی  
(GISپایان .)  .دانشکده تربیت بدنینامه کارشناسی ارشد .

 .دانشگاه رازی
 .محميد  ،رحمانی .کلثوم، ابراهیمی .سید محمدحسین ،رضوی

تحلیييل مکييانی فضيياهای  (،0988) محسيين ،ابراهیمييی
ات ورزشييی شييهر آمييل بييا اسييتفاده از سیسييتم اطالعيي  

پژوهشنامه مدیریت ورزشيی و رفتيار   (. GIS) جغرافیایی
 .85-10. بابلسر. 01. حرکتی

سرائی، محمد حسین. حشمتی جدیيد، مهيدی. بیرانونيد زاده،    
مکيان یيابی فضياهای     (،0930) مریم. شيرقی، سيیامک  
آبياد بيا اسيتفاده از سیسيتم هيای       ورزشی در شيهر خيرم  
 .018-82ر. . مالی08. آمایش محی . اطالعات جغرافیایی

 . سيلیمی،  اله حجت، پناه یزدانمحمد. تقوایی، مسعود.  سلطان حسینی،

 
 2تحلیل فضایی اماکن ورزشی در منياطق  (، 0930) مهدی
. اصفهان با اسيتفاده از سیسيتم اطالعيات جغرافیيایی     6و 

 .55-0. مرودشت. 01. ریزی شهری پژوهش و برنامه
سلیمی، مهيدی. سيلطان حسيینی، محميد. خلیليی، ابيراهیم       

 GIS گیری در محيی   های تصمیم تلفیق روش (،0932)
. 9. مدیریت ورزشی. منظور مکان گزینی اماکن ورزشی به

 .995-953تهران. 
سييلیمی، مهييدی. سييلطان حسييینی، محمييد. شييعبانی بهييار،  

گزینی اماکن ورزشی با اسيتفاده   مکان (،0930) غالمرضا
های پیوسته و گسسته فضایی مبتنی بر ترکیب دو  مدلاز 
. مطالعيات ميدیریت ورزشيی   . TOPSIS و AHP مدل
 .081-021. تهران. 09

پور، محمد. حسینی،  سهرابی، پوریا. کاشف، میرمحمد. جوادی
بررسيی وضيعیت جانميایی بنيا و      (،0931) فاطمه سادات

 سازی )دسترسی( اماکن ورزشی ارومیه با توجه به مناسب
. 01ميدیریت ورزشيی.    ،الملليی  استانداردهای ملی و بین

 .50-2تهران. 
مکان  (،0983) فاضل نیا، غریب. کیانی، اکبر. رستگار، موسی

یابی بهینه فضاهای ورزشی شيهر زنجيان بيا اسيتفاده از     
و سیستم اطالعيات  ( AHP) مدل تحلیل سلسله مراتبی

 .0. ریيزی شيهری   پيژوهش و برناميه  (. GIS) جغرافیایی
 .51-0مرودشت. 

سمیه.  ،قربانی .یعقوب ،مرادی .مهدی ،یعقوبی .فرامرز ،قربانی
 یابی بهینيه مراکيز ورزشيی بيا اسيتفاده از      مکان (،0939)

GIS (:شهر میاندوآب مطالعه موردی .) مطالعات مدیریت
 .65-98. تهران. 59. شهری

 یيابی  مکيان  و فضيایی  توزیيع  تحلیل (،0931) کرمی، کامیل
 ميوردی  نمونيه ) GIS از اسيتفاده  بيا  ورزشی کاربریهای
نامه کارشناسی ارشيد. دانشيکده    پایان. (تهران 00 منطقه

http://gaij.usb.ac.ir/?_action=showPDF&article=1092&_ob=8056d4786bc465e37033a348868ae611&fileName=full_text.pdf
http://gaij.usb.ac.ir/?_action=showPDF&article=1092&_ob=8056d4786bc465e37033a348868ae611&fileName=full_text.pdf
http://gaij.usb.ac.ir/?_action=showPDF&article=1092&_ob=8056d4786bc465e37033a348868ae611&fileName=full_text.pdf
http://gaij.usb.ac.ir/?_action=showPDF&article=1092&_ob=8056d4786bc465e37033a348868ae611&fileName=full_text.pdf
http://gaij.usb.ac.ir/?_action=showPDF&article=1092&_ob=8056d4786bc465e37033a348868ae611&fileName=full_text.pdf


 0931 تابستان، 01)سری جدید(، پیاپی  6، شماره سومریزی توسعه کالبدی، سال  پژوهشی برنامه –نشریه علمی  12

ادبیييات و علييوم انسييانی، گييروه جغرافیييا. دانشييگاه آزاد  
 .اسالمی، واحد تهران مرکزی

گودرزی، نرگس. فروغی پور، حمیيد. صيابونچی، رضيا. امیيد     
بی یيا  تحلیيل فضيایی و مکيان   (. 0930علی، اسيماعیل. ) 

)نمونيه ميوردی: شيهر     GISاز  اماکن ورزشی با استفاده
. 09. انيداز زاگير    فصل نامه جغرافیایی چشيم بروجرد(. 
 .021-090بروجرد. 

زاده، رضا. هنری، حبیب.  نوروزی سید حسینی، رسول. دهقانی
 (،0935) نوروزی سيید حسيینی، ابيراهیم   یوسفی، بهرام. 

تحلیل مکانی فضياهای ورزشيی بيا اسيتفاده از سیسيتم      
( و ارائه مدل مطلوب )مطالعه GISاطالعات جغرافیایی )

. 9موردی: منطقه یک شهر تهيران(. ميدیریت ورزشيی.    
 .58-2تهران. 

(: تکوین، تحيول و توسيعه کيالن    0981نوری کرمانی، علی)
دکتری، به راهنمایی دکتر محمد تقی شهر تهران، رساله 

 رهنمایی، دانشگاه تهران.
ونييدیان، زهييره. کييریم. اسييدی، حسيين. ابراهیمييی، فرشييته.  

بندی معیارهيای   تعیین و اولویت (،0939) صمدی، مهدی
گزینی اسيتقرار امياکن ورزشيی جهيت تسياوی در       مکان

 مراتبييی دسترسييی بييا اسييتفاده از روش تحلیييل سلسييله 
(AHPمدیریت و .) .809-132. 6رزشی.

 
Bennett, B., 1998. Determining consistency 

of topological relations. Constraints., 3 

(2–3) , 213–225.   

Bitntner, T., Stell, J. G., 2002. Vagueness 

and rough location. Geoinformatica, 6 

(2), 99–121. 

Bonham-Carter, G. F., 1991. Geographic 

Information System for Geoscientists: 

Modeling with GIS, Pergamon. Ontario, 

291-300. 

Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, 

M.J (2000). Spatial pattern of sub-alpine 

grassland Eco tones in the Spanish 

central Pyrenees. Forest Ecology and 

Management, 134: 1-16. 

Che-Wei, Chang., Cheng-Ru, Wu., Huang-

Chu, Chia-Wei. Hsu., 2011. Site 

selection for carbon dioxide geological 

storage using analytic network process. 

Separation and Purification Technology 

94 (2012), 146–153. 

Erwig, M., Schneider, M., 1997. Vague 

regions, in: Proceedings of the 5th 

International Symposium on Advances in 

Spatial Databases. Lecture Notes in 

Computer Science. Vol. 1262, 298–320.  

Fisher, P., 2000. Sorites paradox and vague 

geographies. Fuzzy Sets and Systems. 

113 (1), 7–18. 

Oh, K., & Jeong, S. (2007). Assessing the 

spatial distribution of urban parks using 

GIS. Landscape and urban planning, 

82(1), 25-32. 

Panter, J. R., & Jones, A. P. (2008). 

Associations between physical activity, 

perceptions of the neighbourhood  

 

environment and access to facilities in an 

English city. Social Science & Medicine, 

67(11), 1917-1923. 

Poggio, L., & Vrščaj, B. (2009). A GIS-

based human health risk assessment for 

urban green space planning—an example 

from Grugliasco (Italy). Science of the 

total environment, 407(23), 5961-5970. 
Potwarka, L. R., Kaczynski, A. T., & Flack, 

A. L. (2008). Places to play: association 

of park space and facilities with healthy 

weight status among children. Journal of 

community health, 33(5), 344-350. 
Rakodi, C. (2001). Forget planning, put 

politics first? Priorities for urban 

management in developing countries. 

International Journal of Applied Earth 

Observation and Geoinformation, 3(3), 

209-223. 
Riva, M., Gauvin, L., & Richard, L. (2007). 

Use of local area facilities for involvement 

in physical activity in Canada: insights for 

developing environmental and policy 

interventions. Health Promotion 

International, 22(3), 227-235. 
Shaswata, Das., Shankar, Chakraborty., 2011. 

election of non-traditional machining 

processes using analytic network process. 

Journal of Manufacturing Systems 30 

(2011), 41–53. 
Taleai, M, sharifi, A, sliuzas, R, Mesgari.M, 

(2007) , Evaluating the compatibility of 

multi-functional and Intensive urban land 

uses,International journal of Applied Earth 

observation and Geo information, 9 (4). 

Triantakonstantis, D., & Mountrakis, G. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4356


 12 ...مراکز ورزشی یابی مکان منظور بهارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه  :و همکاران نمازی

(2012). Urban growth prediction: A review 

of computational models and human 

perceptions. Journal of Geographic 

Information System, 04(06), 555–587.  
Xingyu, Liang., et all., 2013. Using the 

analytic network process (ANP) to 

determine method of waste energy 

recovery from engine. Energy 

Conversion and Management 66 (2013), 

304–311. 
Zhan, F. B., 1998. Approximate analysis of 

binary topological relations between 

geographic regions with indeterminate 

boundaries. Soft Comput. 2, 28–34. 


