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 چکیده
 تر یکاربرد منظور بهاماکن ورزشی  ینیگز مکانجدید در  یا دهیا هدف از پژوهش حاضر ارائۀ

. پس از ایجاد پایگاه داده فضایی پژوهش استتحقیقات در محیط واقعی  گونه نیاشدن نتایج 
عنصر و  22مطالعاتی(،  ۀنمون عنوان بهسرپوشیده ) یها سالنبه مربوط  یها دادهکه متشکل از 

 ۀمحدود عنوان بهجنوبی شهر اصفهان ) ۀکاربری شهری، وضعیت تراکم جمعیتی دو منطق
، این پایگاه Arc GIS 9.3به محیط  ها دادهاتوکد محدوده بود، با انتقال  ۀمطالعاتی( و نقش

اورلی حاصل از عوامل مؤثر در  ۀشد. در گام بعد الی یبردار بهره ۀمجزا آماد یها هیال صورت به
نفوذ اماکن ورزشی موجود در محدوده را  ۀتیسن که حوز ۀاماکن ورزشی و الی ینیگز مکان

 ۀد. از آنجا که محدودشنهایی حاصل  ۀند و نقششدپوشانی اشتراکی کرد هم یممشخص 
مانند از کل محدوده(،  91%هکتار معادل  342در این پژوهش ) زیاد شده با ارزشمعرفی

را  یا گستردهاراضی بسیار  شوند،انجام میگزینی که با هدف مکان ییها پژوهشبسیاری از 
سطحی  یها هیالانحراف معیار  کمینۀو  بیشینه، از روش کمینه کردن تفاوت شد یمشامل 

روش مشکل این  با استفاده ازد. شتیسنی به منظور به حداقل رساندن این اراضی استفاده 
منظور انتخاب دقیق مکان ۀ نهایی و بهنقش ۀکه گروه تحقیقاتی پس از تهی یا گستردهاراضی 

رسید و همچنین امکان  کمترین میزانبودند به  ها آنمورد نظر مجبور به برداشت میدانی از 
 وجود آمد.صورت متوالی نیز بهریزی برای ساخت چند مکان ورزشی بهبرنامه

 

 اورلی.گزینی، تابع تیسن، تابع اماکن ورزشی، مکان :یواژگان کلید
 

Email: m_salimi_3@yahoo.com)نویسندۀ مسئول(                                                                                 *
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 مقدمه
ون شک از که بد هستندانسانی  یها سکونتگاهاز فضاهای اجتماعی در  یا گونهفضاهای ورزشی 

. تحرک، گذران اوقات روند یمسالمتی افراد و جامعه به شمار  نیتأمبرای  ها آن نیتر مهم

چهره به چهره، برگزاری  تعاملجمعیتی،  یها گروهورزشی بین  یها رقابتفراغت، انجام 

همگی را  رزشی )با اهداف سیاسی و اجتماعی(وورزشی و غیر یها ییگردهماو  ها شیهما

( که نظیر آن را در هیچ کاربری 2،1گونه فضاها به شمار آورد )مهم این یها یژگیواز  توان یم

در افزایش  ها آن ۀامکانات ورزشی و افزایش سران ۀد. توسعکرمشاهده  توان ینمشهری دیگری 

منحصر  یها یژگیو(. همین 4،3سزایی دارند )بدنی افراد و سالمت جامعه نقش به یها تیفعال

 یها یکاربرو حتی  ها یکاربرگونه وری از اینبهره بیشترینمنظور به تات به فرد کافی اس

گزینی امری بسیار ضروری به حساب آید. مکان ها آنیابی بهینه برای مجاور، عملیات مکان

-راه ۀگیری و ارائدر تصمیم رگذاریتأثو عوامل  ها شاخصبهینه سعی دارد با قانونمند کردن 

مناسب برای انجام  یها مکانریزان را در انتخاب گیران و برنامهکارهای منطقی، تصمیم

ساخت اماکن  رایتعیین مکان بهای سنتی در گذشته و در روش (.5یاری رساند ) ها تیفعال

که در صورت مناسب  شدمیارزیابی مناطقی پیشنهاد و  با اعزام گروهی کارشناس ،ورزشی

-. این روش بهشدند یممناسب معرفی  یها محلل یا عنوان محبه ها آنبودن یک یا تعدادی از 

چه بسیار مواردی که با  و بود طور مستقیم به تجربیات و نظرات شخصی کارشناسان متکی

نتیجه موجب بروز مشکالت و ر گزینی مطابقت نداشتند و دعلمی و منطقی مکان یها جنبه

سترش نامنظم شهرها، زمان با گدر زمان حاضر، هم .شدند یمخسارات جبران ناپذیری 

 ینواح یپراکندگدر زمان سابق، رشد و  یخدمات یها یکاربر ینیگزمنابع، عدم مکان تیمحدود

ملزم مکرر در سطح شهر، متخصصان و مدیران ورزشی  یهاو آمد و رفت یحواششده در ساخته

که این  تندهسگزینی اماکن ورزشی در زمان فعلی مکان برایکارهای علمی و عملی راه ۀبه ارائ

ریزی صحیح برای وری فضاهای ساخته شده، برنامهمتضمن حداکثر بهره تواند یمموضوع 

هنجاری شهری )به سهم خود( در آینده باشد. ایجاد ناساخت این گونه فضاها و جلوگیری از 

 یها تیفعال ۀنیزمو در  یالدیم 1221بار توسط فان تانونن در سال  نیاول یابیمکان یۀنظر

توسط آلفرد وبر در سال  یرسمطور به هینظر نیا یعلمارچوب چ نیاولو  شدابداع  یرزکشاو

برای  1119( در اوایل دهه GIS) 1(. با ظهور سیستم اطالعات جغرافیایی1شد ) یمعرف 1191

 یابی جنبۀموضوع مکان (،7) 1129 شور کانادا و جهانی شدن آن در دهۀاولین بار در ک

                                                                                                                   
1. Geographical Information System 
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 یها یتئور تحولی خود تا زمان کنونی با ارائۀو به تدریج در سیر به خود گرفت  یتر یجد

گزینی شده بیشتر متوجه مکانارائه یها یتئور. ابتدا دارد یمجدید در مسیر تکامل گام بر 

 یها طیمحشدن  تر دهیچیپاخیر با  یها سالولی در  ،(1،2صنعتی و تجاری بودند ) یها یکاربر

ی از جمله اماکن و فضاهای ورزشی توجه بیشتری شده است. شهر یها یکاربرشهری به سایر 

سعی بر آن است که میان پارامترهای مؤثر ارتباط  یا طهیحدر هر  ها یتئوردر تمامی این 

اماکن  ۀدر حیط تر دهیچیپدلیل وجود پارامترهای گسترده و ( که به19منطقی صورت پذیرد )

. نقش اصلی در هستنددشواری بیشتری روبرو ورزشی، مدیران و پژوهشگران در این حیطه با 

. تعاریف بسیاری در مورد این سیستم ارائه دشو یمایفا  GISیابی توسط مکان یها یتئورغالب 

افزار، داده، افزار، نرمسازمان یافته متشکل از سخت یا مجموعهبه  GISطور کلی ولی به ،شده

روز سازی، ساختار دهی، ذخیره سازی، به آوری، آمادهو نیروهای انسانی برای جمع ها هیرو

، هدف ها ستمیسمکانی گویند. در این نوع  یها دادهرسانی، پردازش، نمایش و تحلیل انواع 

-(. نرم12،11منظور اتخاذ تصمیمات بهینه است )صلی مدیریت اطالعات مکان مرجع بها

دارای توابع  ها آنهمگی  سیستم اطالعات جغرافیایی وجود دارند که ۀافزارهای زیادی در حیط

این نرم  نیتر معروف. از ندامختلف یها طهیحتجزیه و تحلیل مسائل در  برایعملیاتی متعدد 

جهان  یا انهیرابزرگ  یها شرکتاشاره نمود که توسط  1به آرک ویو و آرک مپ توان یمافزارها 

 .ندشو یمتولید و پشتیبانی 

ترتیب ، بهندشو یمم اطالعات جغرافیایی اجرا یابی که توسط سیستمکان یها یتئور ۀکلی

 : شوند یممراحل کلی زیر را شامل 

سزایی در اعتبار نقش به تواند یمقدرتمند و جامع  ۀ: پایگاه داد2تشکیل پایگاه داده فضایی -1

جداگانه )که در غالب  یها هیالصورت شده بهآوریجمع یها دادهند. کنتایج عملیات ایفا 

-شده و به 3افزار انتقال داده( به محیط نرماندهندسی برداری یها ادهدموارد از جنس 

قابل توجه در مورد  ۀ. نکتندشو یمبهره برداری  ۀگزینی آمادمنظور انجام عملیات مکان

 .داشته باشدتوجه  باید به آنمحقق روز بودن آن است که پایگاه داده به

به سه نوع کلی هندسی، گرافیکی و  افزارنرمدر محیط  ها داده: ها دادهتجزیه و تحلیل  -2

هندسی درگیر  یها دادهیابی، کاربر بیشتر با . در عملیات مکانندشو یمتوصیفی تقسیم 

برداری، موقعیت هر  یها داده. در شوند یمتقسیم  4برداری و رستری ۀکه به دو دست است

                                                                                                                   
1. Arc View and Arc Map 

2. Spatial Data Base 

3. Export 
4. Vector& Raster 
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، دشو یمارائه  مختصات معین سامانۀ( در Y،Xطور دقیق با یک جفت مختصات )نقطه به

به آن  توان یمآغاز و پایان و سطوح مجاور( را نیز  ۀضمن آنکه روابط همسایگی )نقط

 نیتر کوچک. ندبرداری بر اساس سطح استوار یها دادهرستری بر خالف  یها دادهافزود. 

صورت ستون و به شکل مربع و به معموالًکه  استهندسی در این ساختار سلول  ۀجزء پای

گونه رستری هیچ یک دادۀ یها سلول. بین ندشو یمهمسان ارائه  یدر ماتریس ییها فیرد

 نیتر مهمافزار نرمدر محیط  ها داده(. تجزیه و تحلیل 13ارتباط منطقی وجود ندارد )

به مهارت کاربر در استفاده از توابع  ماًیمستقکه  استیابی مرحله در عملیات مکان

 سازی ارتباط دارد.مدل یها روشتحلیل  موضوع و ۀمحیطی، تسلط وی به حیط

به صورت  ها اتیعملخروجی  غالباًدست آوردن خروجی: با توجه به انتظارات محقق به -3

 .دشو یمنقشه ارائه 

به عبارت دیگر این خالقیت ذهن کاربر است  ؛پذیر بودن آن استانعطاف GISویژگی  نیتر مهم

بار و همچنین قابل استفاده بودن خروجی یا و میزان اعت ها دادهکه نوع روش، جهت تحلیل 

 ۀدر حیط ها دادهمنظور تحلیل که تا به امروز به ییها روش. از عمده کند یمرا تعیین  ها یخروج

پوشانی ، هم2، تحلیل سلسله مراتبی1به مدل منطق بولین توان یم اندشدهیابی استفاده مکان

 7و منطق فازی 1عصبی مصنوعی یها کهشب، 5، ضریب همبستگی4، منطق احتماالت3ها شاخص

لیل سلسله مراتبی گزینی اماکن ورزشی روش تح( که در این میان در مکان15،14) دکراشاره 

( در شهر زنجان به 1321ده است. فاضل نیا و همکاران )کرن را به خود جلب توجه غالب محققا

در پژوهش  ها آنپرداختند.  AHPیابی اماکن ورزشی با استفاده از مدل بررسی فضایی و مکان

در و  کردندو قیمت استفاده  جوار هم یها یکاربرخود از معیارهای شعاع کاربری، سازگاری با 

مناسب  نسبتاًاز اراضی منطقه را در وضعیت  43منظور ساخت اماکن جدید ورزشی %به نهایت،

( در پژوهش خود 1321(. سلیمانی امیری )1مناسب ارزیابی کردند ) کامالًرا در وضعیت  1و %

معیارهای رعایت حریم و شعاع کاربری به  مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکیه بربا استفاده از 

-( در تحقیقی به مکان1321(. سلیمی )11) گزینی اماکن ورزشی در شهر بابل پرداختمکان

یارهای شهر اصفهان پرداخت. وی مع 1و  5 صی انواع اماکن ورزشی در دو منطقۀگزینی اختصا

                                                                                                                   
1. Boolean Logic 
2. Analytical Hierarchy Process 
3. Index Overlay 
4. Probability Logic 
5. Coefficient of Correlation 
6. Artificial Neural Networks 
7. Fuzzy Logic 
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ت خود قرار داد و بر سازگاری، ایمنی، دسترسی و جمعیت را مبنای تجزیه و تحلیل عملیا

منظور ساخت بهو تراکمی توسط کارشناسان در نهایت،  یا فاصلهبندی طبقات اساس امتیاز

اسکیت  یها ستیپ، 21، استخرهای روباز %12% یدانیدو و م یها ستیپ، 29تنیس % یها نیزم

با  یها سالن، 1، پولی یورتان و ... %PVCپوش با کف یها سالن، 3روباز چمن % یاه نیزم، %21

از  12% ها زورخانهو برای  13، استخرهای سرپوشیده %3پوش موزاییک، سرامیک و ... %کف

 پژوهش( نیز در 1321(. تاجی )17اراضی محدوده را در وضعیت بسیار مناسب ارزیابی نمود )

ی و مکانی فضاهای موجود، با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و خود پس از بررسی فضای

گزینی بهینه برای اماکن بر اساس معیارهای جمعیت، شعاع کاربری و رعایت حریم به مکان

 (.12شی جدید در رشت پرداخت )ورز

گوی قدیمی جواب یها فرضبا توجه به رشد و دگرگونی سریع جهان ورزش، بسیاری از پیش

 است: میان دو موضوع حائز اهمیت فراواندر این (. 11) یستندنورزش  ۀامروز نیاز

آور حجم آن در ریزی است که با افزایش سرساماطالعات، اولین عنصر در هر نوع برنامه -1

 (.29ساماندهی آن مطرح است ) ۀجوامع امروزی، مسئل

ریزی در برنامه GISه از اهمیت استفاد آور اطالعات،گسترش سریع شهرها و افزایش سرسامبا  -2

 (. 21عموم متخصصان و مدیران شهری روشن است )ر گزینی بشهری و موضوع مکان

جدید در  یها دهیا رائۀبر همین اساس امروزه بسیاری از محققان سعی بر آن دارند تا با ا

ر و به نتایج معتب صرف زمان و محاسبات کمتر، ۀیابی، به واسطبا هدف مکان GISاستفاده از 

 کاراتری دست یابند.

گزینی اماکن ورزشی بر اساس تلفیق منظور مکانجدید به یا دهیا هدف اصلی پژوهش حاضر نیز ارائۀ

 داشته پیشین یها روش بر ییها تیمز تواند یمکه این روش  است 2اورلی و 1دو تابع تحلیلی تیسن

ۀ افزاری ورزشی در محدودختبه هدف اصلی، به بررسی کمبودهای س یابی دست باباشد. همچنین 

 .شود یمگزینی در مورد مکان ورزشی نمونه نیز پرداخته مکان ۀنقش مطالعاتی و ارائۀ

 پژوهش روش
در نظر گرفته شده، ( 1و  5)مناطق جنوبی شهر اصفهان  ۀدو منطق پژوهشمطالعاتی  ۀمحدود

متر  7/9اماکن ورزشی  کل دارای سرانۀ( 22) نفر 211515با جمعیتی بالغ بر که  یا محدوده

را  خاص خود یها یژگیو اماکن ورزشیکه هر یک از انواع  آنجااز  .(17) استمربع برای هر نفر 

                                                                                                                   
1. Thiessen 
2. Overlay 



    2930، آذر و دی 02مطالعات مدیریت ورزشی شماره  290

 

 توان ینماز دیگری فرض نمود،  یا جداگانهکاربری  با توان یمهر یک را  ،به عبارت دیگر دارند و

با توجه به این داد. نی قرار طور واحد مورد عملیات مکان گزیرا جمع بندی کرد و به ها آن ۀهم

 یها سالنمطالعاتی،  ۀدر محدودموجود نوع مکان ورزشی  1در این پژوهش از میان  ،موضوع

از قبیل فوتسال،  ییها ورزشانجام برای  ...و  PVC، 1پوش پولی یورتانسرپوشیده )با کف

اماکن ورزشی سرپوشیده این نوع دند. ش گزینشمطالعاتی  عنوان نمونۀبه والیبال، هندبال و ...(

متر  11/9 ها آن سرانۀکه  دهند یماز کل اماکن ورزشی موجود در محدوده را تشکیل  %11

را و نیاز به اضافه شدن این نوع اماکن کمبود شدید این عدد که  است (17)مربع برای هر نفر 

ری اطالعات آوه جمعب ۀ فضایی پژوهشمنظور تشکیل پایگاه دادبه .دهد یمنشان در محدوده 

 یها ارگاناز  ها آنیابی ثر در مکانمؤ و عناصر شهری ها یکاربرمربوط به اماکن ورزشی و 

 افزاراستفاده از نرم و جمعیتی یها حوزه ۀنقش ۀ، تهیاتوکد زمینه یها نقشه ۀمربوط، تهی

Google Earth تفاده جامع اس ۀمیدانی و نقش ۀرسانی آن از مشاهدز رومنظور بهپرداخته و به

موجود نبود یا  ها آندر مورد برخی معیارها )همانند شیب، جنس خاک و ...( که اطالعات  د.ش

قرار نگرفت، هنگام نیاز با استفاده از  اندر اختیار پژوهشگر مربوط یها ارگانهر دلیلی توسط  به

را به لحاظ شده  -آوریپایگاه اطالعاتی جمع ،. با این حالشدندمیدانی تجزیه و تحلیل برداشت 

مورد  یها هیالکردن  Exportپس از  بسیار قدرتمند دانست. توان یمو میزان دقت تنوع عوامل 

ۀ تجزیه و نیز تکمیل و آماد ها آنجدول اطالعاتی  و ایجاد توپولوژی GISاستفاده به محیط 

آن از ار است که در کن Arc GIS 9.3افزار مورد استفاده در این پژوهش نرم ند.تحلیل نهایی شد

ورود و  برایافزارهایی چنین سختمو ه Google Earth و Auto Cad ،Excelافزارهای نرم

مطالعاتی شامل  ۀهمچنین کل محدود .استفاده شده است خروج اطالعات از جمله ابزار پژوهش

 .اند شدهبندی یک الیه ماسک از سایر نواحی مرز که توسط است 2پیکسل 25127221

 نتایج
طور کلی چهار مرحله به به هدف پژوهش به یابی دستمنظور یل پایگاه داده بهپس از تشک

 :شود یمترتیب زیر پیموده 

: نفوذ اماکن ورزشی موجود ۀتعیین حوز برای Thiessen یها یضلع استفاده از چند -2

مورد  ۀمحدودورزشی در  سالن سرپوشیدۀ 13تعداد  شود یممشاهده  1که در شکل  طور همان

ه باید به وضعیت منطقاز هر تحلیلی در  پیشحائز اهمیت این است که  ۀحضور دارند. نکت همطالع

                                                                                                                   
1. Polyurethane  
2. Cell Size (X,Y)=(1M,1M) 
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نفوذ )شعاع عملکردی(  ۀ( و حوزاند داشته)اماکنی که از قبل در منطقه حضور فعلی ورزشی اماکن 

نفوذ  ۀمنظور تعیین حوزبه Arc GISدر محیط  Thiessenتابع تحلیلی د. توجه کر ها آنهر یک از 

 ها یکاربر بر اساس میزان تراکم. این تابع رود یمکار پژوهش به ۀمختلف در محدود یها یاربرک

نفوذ آن معرفی  ۀعنوان حوزرا اطراف هر کاربری به دلونی یها مثلثمتشکل از  ییها یضلعچند

در آن  ها یکاربرنشان از تراکم بیشتر  ،باشد تر کوچکشده چندضلعی ترسیم هر اندازه .دکن یم

در  Arc Toolboxاین تابع از جعبه ابزار  محدوده و نیاز کمتر به ساخت کاربری مورد مطالعه است.

که  استقابل دسترسی  Create Thiessen polygonsتحت عنوان Analysis Toolsابزار تحلیلی 

 یها یضلعچه چنداگر .ندک یمعمل  Polygonو خروجی  Mask ۀ، محدودPointبر اساس ورودی 

خورده و از حالت چند برش  Maskنقشه توسط  یها هیحاشدر تیسن ده توسط تابع شساخته

شکل . ندیگو یمپلیگون تابع این از پدید آمده  یها حوزه ۀبه کلی اصطالحاً، شوند یمضلعی خارج 

 .دهد یممطالعاتی را نشان  ۀمکان ورزشی موجود در محدود 13نفوذ  یها حوزه 1

 
 مطالعاتی اکن ورزشی موجود در محدودۀنفوذ ام ۀتعیین حوز .2شکل 

. استمطالعاتی  ۀوسیع در نقشه بیانگر کمبود اماکن ورزشی در محدودنفوذ  یها حوزهتعدد 

این گونه  عمالً که استصورت الیه وکتور پلیگونی خروجی تابع تیسن به ،دشکه ذکر  طور همان
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یه منظور کاربردی کردن این البه ن رو؛ از اییابی کاربرد چندانی ندارنددر عملیات مکان ها هیال

باید آن را به فرمت رستری در آورده که این  بعد و همچنین تحلیل اطالعاتی آن در مراحل

پذیر امکان Spatial Analystدر ابزار  Convert Feature to Rasterعمل با استفاده از دستور 

که  بدین معنی است ۀ نفوذ انجام شود،حوز ۀیابی تنها با استفاده از الیاگر عملیات مکان است.

دوم به  ۀبنابراین در مرحل ؛اند شدهگزینی اماکن ورزشی نادیده گرفته سایر عوامل مؤثر در مکان

 .شود یمعوامل پرداخته  دیگربررسی 

یابی در عملیات مکانسایر عوامل مؤثر  پوشانیهم برای Overlayاستفاده از تابع  -3

، گزینیمکان ۀمحدود وضعیتبا توجه به ر پژوهشی در هبدون شک : اماکن ورزشی

اخت اماکن مکان مناسب برای س ۀدر گزینش بهین توانند یممختلف بسیاری از عوامل 

به سازگاری مکان ورزشی با سایر  توان یم ها آن ۀورزشی جدید مؤثر باشند که از جمل

 ۀ، پس از تهی. در این مرحلهدکراشاره شهری، جمعیت، دسترسی و ...  یها یکاربر

نهایی عوامل  ۀنقش ۀظور تهیمنابتدایی مربوط به هر عامل از قبل تعیین شده، به یها نقشه

 پوشانیهم Spatial Analystدر ابزار  Raster Calculatorبا استفاده از دستور  ها هیالمؤثر، 

. دشو یمبندی منطق همپوشانی به دو نوع اجتماعی و اشتراکی تقسیم .شوند یم Overlayیا 

قابلیت  الیه در ها آنو اجزای  ها هیالهمپوشانی اجتماعی روشی است که در آن همگی 

تا  شود یمموجود اشتراک گرفته  یها هیالیت دارند، ولی در همپوشانی اشتراکی بین رؤ

یکی از (. 23د )شومنطقه و موقعیت مناسبی که تمامی شرایط پروژه را دارا باشد مشخص 

کامل کردن اشتراک مجموعه  ۀوسیلتوانایی تولید اطالعات جدید به GISمهم  هایویژگی

مهم این نکته  (؛ بنابراین24اطالعات متنوع موجود در سیستم مرجع فضایی سازگار است )

 Raster ردستو .شود یمپوشانی اشتراکی استفاده یابی از هممکان یها اتیعملکه در  است

Calculator شود که  یمتعیین  ییها یوروداساس  بر روجیخروجی رستر دارد که این خ

با استفاده از دستور  ،از عوامل ها فاصلهبندی بر اساس امتیاز غالباًو  ندهمگی رستر

Distance شاخه زیرStraight Line  در نهایت،تهیه  و Reclassify ۀنقش 2شکل  .اند شده 

 .دهد یمن گزینی اماکن ورزشی را نشاعوامل مؤثر در مکان Overlayنهایی 
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 مطالعاتیۀ گزینی اماکن ورزشی در محدودعوامل مؤثر در مکان ۀشدپوشانیهایی همن ۀنقش .0شکل 

 

جمعیت از  ۀحاصل شده است. در مورد الی ورودیرستری  ۀنقش 12همپوشانی از فوق  ۀنقش

 2بندی دستیدیگر از روش کالس ۀالی 11و در مورد  1بندی شکست طبیعیروش کالس

با اماکن  ها آنبر اساس سازگاری یا ناسازگاری و ده شاستفاده متر  159متر به  159ورت ص به

 که است ورودیرستری  یها هیالگی بیانگر ویژ 1جدول  .اند شدهترتیبی گذاری ارزشورزشی 

 مورد نظر است. ۀش طبقبیانگر ارز Vو  ها کسلیپبیانگر تعداد  Cدر این جدول، 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                   
1. Break Natural (Jenks) Method 

2. Manual Method  
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 گزینی اماکن ورزشیمربوط به عوامل مؤثر در مکان ورودیرستری  یها نقشهویژگی  .2جدول 

 مراکز دولتی مراکز صنعتی مراکز آموزشی مراکز فرهنگی

C V فاصله C V فاصله C V فاصله C V فاصله 

524122 2 159-9 271221 2 159-9 344929 2 159-9 311954 2 159-9 

1317414 4 399-159 752255 4 399-159 119555 4 399-159 713427 4 399-159 

2191545 1 459-399 714134 1 459-399 1554249 1 459-399 131212 1 459-399 

2522252 2 199-459 317714 2 199-459 1111124 2 199-459 491447 2 199-459 

2122475 19 759-199 155222 19 759-199 2974122 19 759-199 212119 19 759-199 

 به باال 759 12 241533 به باال 759 12 2911233 به باال 759 12 311113 به باال 759 12 1773531

 ها آرامگاه ها نگیپارک اماکن مذهبی مراکز درمانی

C V فاصله C V فاصله C V فاصله C V فاصله 

471255 2 159-9 155751 2 159-9 241511 12 159-9 22131 2 159-9 

1497213 4 399-159 444411 4 399-159 111122 19 399-159 219911 4 399-159 

2129392 1 459-399 511175 1 459-399 1911215 2 459-399 439571 1 459-399 

2135194 2 199-459 415493 2 199-459 1321215 1 199-459 551419 2 199-459 

2131514 19 759-199 331527 19 759-199 1131151 4 759-199 521231 19 759-199 

 به باال 759 12 2511711 به باال 759 2 2291123 به باال 759 12 732523 به باال 759 12 1747211

 جمعیت فضاهای سبز عمومی مسیرهای ارتباطی رودخانه همراه فضای سبز

C V فاصله C V فاصله C V فاصله C V تراکم 

 4131تا  2 195153 159-9 12 2772741 159-9 12 1713421 159-9 12 1152111

 1121تا  4 3731974 399-159 19 2447217 399-159 19 5419994 399-159 19 1215174

 13414تا  1 1115151 459-399 2 2175771 459-399 2 1222572 459-399 2 1344915

 11179تا  2 3271141 199-459 1 1157217 199-459 1 131711 199-459 1 1371117

 21522تا  19 2122392 759-199 4 1212979 759-199 4 529114 759-199 4 1231127

 32327تا  12 1299117 به باال 759 2 1527232 به باال 759 2 232912 به باال 759 2 1197541
 

به دو روش  توان یمدهی به معیارها وجود دارد که از آن جمله وزن برایگوناگونی  یها روش

فوق بر اساس  یها هیالد. در این پژوهش اشاره نمو یبندی( و تحلیل سلسله مراتبی )درجهتنسب

استفاده از روش با و عناصر شهری موجود،  ها یکاربرو مورد مطالعه ۀ ن به محدوددیدگاه محققا

(( تابع 2نهایی )شکل) ۀنقش ت،نهای در کهپوشانی اشتراکی شدند ر همارزش برابنسبتی و 

Overlay .حاصل شد 

نهایی  ۀنقش ۀمنظور تهیبه: Overlayو  Thiessenحاصل از توابع  ۀبندی نتایج اولیجمع -4

، با ارزش نهایی مربوط به دو تابع یها نقشهگزینی اماکن ورزشی، مربوط به عملیات مکان

 .اند آمدهبه نمایش در 3برابر تلفیق و در شکل 
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 ماکن ورزشیا گزینینهایی مربوط به عملیات مکان ۀنقش ۀمربوط به دو تابع و تهی یها نقشهتلفیق  .9شکل 

 

 ،منظور ساخت اماکن ورزشی جدیدداشته باشند به یشتریکه امتیاز ب ییها مکاندر این نقشه 

رنگ، به منظور تفکیک ( خطوط پر 3نهایی )شکل  ۀدر نقش .اند شدهتشخیص داده  تر مناسب

 که در مراحل بعد اند شدهارائه  ها محدودههای تیسن از یکدیگر و مشخص بودن مرزی پلیگون

 نیستند. رستری نهایی ۀن خطوط جزئی از نقشای ؛ بنابراین،ندمورد نیاز
 

 .دهد یمنهایی نشان  ۀدر نقشرا تفکیک شده  یها تیوضعمیزان سهم نسبی هر یک از  1نمودار 

 
 نهایی ۀشده در نقشتعریف یها ارزشمربوط به هر یک از  اراضیسهم  .2نمودار 
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( 12)با ارزش  زیادمیزان سهم نسبی اراضی با ارزش بسیار  لتأمقابل  ۀنکت 1با توجه به نمودار 

 .اند گرفتهاز کل اراضی محدوده را در بر ( 37)معادل % هکتار 149که این اراضی حدود  است

مکان مناسب،  ۀمنظور انتخاب بهینبهپژوهشگر این است که  دیآ یممشکل بزرگی که پیش 

-بهزمینه، اراضی بسیاری را  DWG ۀشده با نقشنهایی تهیه ۀمجبور است پس از تطبیق نقش

 موقعیتتا به لحاظ معیارهای دیگر )معیارهایی همچون شیب یا  کندمشاهده صورت میدانی 

را کنترل و  ها آنکلی ژئومورفیک، وضعیت مالکیت زمین، ارزش کاربری موجود و قیمت( 

گزینی اماکن کانم ۀحیط یها پژوهشدر غالب  شکلاین م انتخاب نهایی خود را انجام دهد.

 .شود یمورزشی مشاهده 

 کمینۀو  بیشینهاز روش کمینه کردن تفاوت   زیادمحدود کردن اراضی با ارزش  -4

روش  شود یمکار گرفته بهمنظور حل مشکل بهروشی که : یهای تیسنپلیگون انحراف معیار

است. در اولین مرحله با  یهای تیسنپلیگون انحراف معیار کمینۀو  بیشینهکمینه کردن تفاوت 

 .شود یم( محاسبه 3شکل نهایی ) ۀهر پلیگون تیسنی در نقش انحراف معیار 1 ۀتوجه به رابط
 : ](25)[ 1ۀ رابط

 

 

 یها کسلیپها، تعداد انحراف معیاردست آوردن بدیهی است که برای به 1 رابطۀ بر اساس

حل این مسئله یک روش این است که مربوط به هر ارزش در هر پلیگون مورد نیاز است. برای 

 ۀبه الی Spatial Analystاز ابزار  Feature to Raster  را با استفاده از دستور یرسترنهایی  ۀالی

ماسکی از جنس پلیگون  یبرای هر پلیگون تیسن ،سپس .وکتوری از نوع پلیگونی تبدیل نمود

-به 3که در شکل  طور همانا کرد )را از یکدیگر جد ها آن Clipو با استفاده از دستور  ساخت

 Calculate Geometryبا استفاده از دستور  ،نهایتدر عنوان نمونه نشان داده شده است(. 

صورت یک متر در یک به ها کسلیپدست آورد و از آنجا که مساحت مربوط به هر ارزش را به

برای متمرکز  Dissolveدستور  ،است گفتنی را محاسبه نمود. ها آنتعداد  اند شدهمتر تعریف 

یی فراوانی دارد و از اتالف زمان به مقدار چشمگیری آها در این قسمت کارGrid Code کردن

شده برای هر محاسبه انحراف معیارمربوط به هر ارزش و  یها کسلیپتعداد  2جدول  .کاهد یم

 .دهد یمپلیگون تیسنی را به تفکیک نشان 
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 پلیگون تیسنیشده برای هر محاسبه انحراف معیارط به هر ارزش و مربو یها کسلیپتعداد  .0جدول 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

C V C V C V C V C V C V C V 

- 2 - 2 - 2 14431 2 - 2 - 2 212112 2 

- 4 12 4 21144 4 273943 4 29912 4 - 4 534515 4 

114111 1 222311 1 212134 1 312141 1 755733 1 19292 1 499913 1 

1411117 2 152114 2 571222 2 49179 2 391171 2 271924 2 17 2 

131219 19 1952342 19 339511 19 71 19 211251 19 451222 19 3 19 

1251225 12 1111311 12 24222 12 - 12 349 12 3592544 12 - 12 

S 5139739 1311521 2314119 124273 1234971 23314111 1114192 

P8 P9 P10 P11 P12 P13  
C V C V C V C V C V C V 

- 2 - 2 1 2 - 2 19124 2 - 2 

549 4 115192 4 413353 4 12 4 342425 4 - 4 

152127 1 331321 1 1923171 1 315474 1 11511 1 - 1 

542913 2 - 2 12337 2 321219 2 - 2 122431 2 

342259 19 2 19 224 19 122151 19 33 19 341143 19 

21999 12 3 12 294 12 121139 12 193 12 1111211 12 

S 2974113 137274 2521137 3412127 129131 12127151 
 

مطالعاتی، بدیهی است با تغییر در  ۀبا اضافه شدن یک مکان ورزشی جدید به محدود

نی بهترین مکا ،. با توجه به این موضوعکند یمهای تیسنی انحراف معیارها نیز تغییر  پلیگون

 بیشینۀو  کمینهکه بتواند اختالف بین  ستموقعیت را برای ساخت فضای ورزشی جدید دارا

و  بیشینهاختالف بین  2با توجه به جدول  ،در حال حاضر .(25) انحراف معیارها را کمینه نماید

( P12و  P6 های )اختالف بین انحراف معیار پلیگون 11379119انحراف معیارها برابر  کمینۀ

این اختالف مناسب به محدوده،  یجدید در مکانکه در صورت اضافه شدن فضای ورزشی است 

که اگر فضای ورزشی در  کنند یمکمتر خواهد شد. تجربه و منطق هر دو به این موضوع حکم 

انحراف  کمینۀو  بیشینهدر کمینه کردن اختالف  تواند یم، دسه شرط زیر ساخته شومکانی با 

 د:گذاری را داشته باشین اثربیشتر معیارها

مجاور ورزشی  یها مکاناستاندارد با  ۀبا رعایت فاصلهای بزرگ تیسنی پلیگوندر  مکانی -1

  . دشوانتخاب  سابق

؛ اند آمدهدید پدر آن منطقه اماکن ورزشی  کمبوددلیل های بزرگ بهبدیهی است پلیگون

در آن پلیگون ساخته سابق ورزشی ان مک ازاستاندارد  ۀاگر یک مکان ورزشی با فاصل بنابراین

 .خواهد شدنفوذ مکان ورزشی پیشین کاسته  شود، پلیگون شکسته شده و از حوزۀ
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 د.شوتوجه به شرط اول، مکانی در پلیگونی با بیشترین انحراف معیار انتخاب با  -2

ی بزرگ هازیاد در پلیگون یها ارزشتعداد زیاد پیکسل با  دلیلبه زیادانحراف معیار  معموالً

که پس از اضافه شدن یک مکان ورزشی در آن  دیآ یمپدید دلیل تعداد پیکسل بسیار زیاد( )به

به شدت دچار افت پلیگون ، یاد شده یها کسلیپتعداد و شکسته شدن پلیگون و کاهش 

 انحراف معیار خواهد شد.

ار داشته ( قر12)ارزش  زیادنهایی در وضعیت با ارزش  ۀکه در نقششود مکانی انتخاب  -3

 باشد.

اولین  دارد؛ بنابراینرا که بیشترین انحراف معیار  است P6پلیگون  نیتر بزرگ حال حاضردر 

 2142. از آنجا که مساحت مکان ورزشی حاکم بر این پلیگون باشدانتخاب باید در این پلیگون 

با  حریم )شعاع دسترسی( اماکن ورزشی ،شدهتعیینو طبق استانداردهای  استمتر مربع 

با فرض اینکه هدف ما ساختن (، 21) استمتر  1999متر مربع،  3999تا  599بین  مساحت 

متر  3999 یش از)حریم اماکن ورزشی ب باشدمربع متر  3999 بیش ازمکان ورزشی با مساحت 

کمانی در سمت  Measureتوسط ابزار ، ((21) استمتر  2999مربع طبق استانداردها برابر 

شعاع مکان ورزشی مذکور با ینکه وارد پلیگون مجاور در سمت چپ نشود( دلیل ا)بهراست 

ورزشی که در آینده ساخته  ایت حریم مکان ورزشی فعلی و مکانمنظور رع)به متر 3999

برای ساخت فضای ورزشی جدید  P6در پلیگون مکان مورد نظر  نهایتاً .دشو یمرسم ( شود یم

 د:شانتخاب  با شرایط زیر

 . گرفتمنتخب روی کمان قرار الف( مکان 

متر  3999 تا 599ن بسیار مهم این است که اگر هدف، ساخت مکان ورزشی با مساحت بی ۀنکت

متر  599و اگر هدف ساخت مکان ورزشی با مساحت زیر  متر 2999به  کمان شعاع ،باشدمربع 

  599 نیز مربع ترم 599 کمتر ازاماکن ورزشی حریم ) دینما یممتر تغییر  1599به  ،مربع باشد

 .((21) استمتر 

 .استنهایی  ۀمنتخب دارای بیشترین ارزش در نقشب( مکان 

)شرایط کلی سایر شرایط  به لحاظ، مکان مورد نظر میدانی ۀج( با استفاده از مشاهد

از آنجا  .تأیید شدژئومورفیک، وضعیت مالکیت زمین، ارزش کاربری موجود و قیمت( ارزیابی و 

 گیر نبود.میدانی به هیچ عنوان وقت ۀمشاهدد ارزیابی بسیار محدود بودند، مور که اراضی

منتخب در کنار اماکن ورزشی  مکاندر  یورزشی جدیدفضای  ،طور فرضیبهدر آخرین مرحله 

 ۀنفوذ و تلفیق آن با نقش ۀبه حوز مربوط ۀنقشمجدد  ۀو پس از تهی شود یمگنجانده سابق 

Overlay و  بیشینهو اختالف بین جدید های تیسنی انحراف معیار پلیگون ۀبه محاسب، (2)شکل
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 .شود یمپرداخته  ها آن کمینۀ
 

 
 ورزشی جدید در مکان مناسب فضایشده با توجه به اضافه شدن نهایی تهیه ۀنقش .4شکل 

 

با اضافه شدن مکان ورزشی جدید تغییراتی در تعداد ، شود یممشاهده  4که در شکل  طور همان

فوق در پدید آمده است. تغییرات  ها آنانحراف معیار  متعاقباًها و از هر ارزش پلیگونپیکسل 

انحراف معیارهای جدید  بیشینۀو  کمینهتفاوت  ۀن به محاسبارائه و بر اساس آ 3جدول 

 .شود یمپرداخته 
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ون با توجه شده برای هر پلیگمربوط به هر ارزش و انحراف معیار محاسبه یها کسلیپتعداد  .9جدول 

 به اضافه شدن مکان ورزشی جدید
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

C V C V C V C V C V C V C V 

- 2 - 2 - 2 14437 2 - 2 - 2 212112 2 

19 4 5 4 21111 4 273931 4 29915 4 474 4 534435 4 

12 1 11 1 441111 1 221217 1 225327 1 22217 1 347159 1 

115159 2 227229 2 457924 2 133122 2 479412 2 211122 2 53913 2 

2314191 19 2911525 19 191119 19 49143 19 539924 19 111741 19 39 19 

1217152 12 1111531 12 24222 12 - 12 5 12 322553 12 - 12 

S 19194513 11154512 3517724 111121 2273244 3222452 114714 

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

C V C V C V C V C V C V C V 

- 2 - 2 5 2 - 2 19121 2 - 2 - 2 

111229 4 115212 4 413352 4 5 4 342511 4 - 4 - 4 

411931 1 339113 1 175217 1 19114 1 11521 1 2 1 1 1 

542271 2 411 2 492141 2 395377 2 3 2 122444 2 1732 2 

312111 19 4 19 12371 19 1914115 19 2 19 1319921 19 371771 19 

1 12 4 12 5 12 121571 12 - 12 121999 12 2212211 12 

S 1195271 212311 1723117 4513117 194343 7115212 20113294 
 

-انحراف معیار پلیگون کمینۀو  بیشینهاختالف بین  ،دشو یممشاهده  3که در جدول  طور همان

اگر  .(P4و  P14های حراف معیار پلیگون)اختالف بین ان یافتکاهش  12291327ها به عدد 

همچنان بیشترین انحراف  با توجه به اینکه ،ورزشی باشد فضایبیش از یک  نهدف ساخت

برای یاد شده به ترتیب  ،است P14و متعلق به پلیگون  معیار در همین قسمت نقشه باقی مانده

کردن اماکن ورزشی جدید  با اضافه. کنیم یماقدام در همین پلیگون بعدی یافتن مکان جدید 

 ۀبه سرانه تا جایی که انحراف معیارها کاسته شد بیشینۀو  کمینهاختالف تدریج از بهبعدی 

 شود.محدوده اشباع مورد نظر رسیده و 

 گیریبحث و نتیجه
 ،فعال در قرن حاضر تبدیل کرده است یاخیر، آن را به صنعت ۀورزش در دو ده ۀرشد فزایند

علم و  اخیر در عرصۀ یها ساللوم مختلف، تربیت بدنی و علوم ورزشی طی چنانکه در میان ع

مدیریت به موازات ه است. در این خصوص، قلمرو شددانش دستخوش تحوالت چشمگیری 

راه  ۀ، ارائها افتهیناسعی در کشف  در رقابت با یکدیگر ورزش شناسی و ...، روانعلوم فیزیولوژیک
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-حیث سخت ایران از ، ورزشمیاناین  مخاطبان خود دارند. درو خدمات رسانی بهتر به  ها حل

دلیل وجود ضعف مدیریتی لی به(، و22،27خوبی داشته ) نسبتاًامکانات رشد  ۀافزاری و توسع

مدیریت  یها شاخهیکی از زیر چندان نتوانسته به اهداف خود دست یابد.آن در ابعاد مختلف 

رد چندان مورد توجه قرار اهمیت فراوانی که دا جودبا وورزشی، مدیریت اماکن ورزشی است که 

توجهی به آن ضررهای جبران بی دلیلبارها و بارها بهورزش  جامعۀ. موضوعی که نگرفته است

دیگر  یها مقولهولی باز هم مانند بسیاری از  ،ناپذیری به لحاظ مالی و حتی جانی متحمل شده

مدیران اماکن ورزشی و  وظایف چندگانۀ. یکی از شود یممدیریت ورزشی نادیده گرفته 

منظور ساخت اماکن گزینی بهینه به، مکانپردازند یممحققانی که در این حیطه به فعالیت 

ی و شهر یها طیمحطور که در مورد آن بحث شد با گسترده شدن ورزشی جدید است. همان

 ۀدر میان پژوهشگران حیط یا ژهیویابی ورزشی جایگاه مکان مقولۀ ،وجود آمدهبه یها یدگیچیپ

 با پیچیدگی کمتر تر ساده یها حلراه  ۀبه دنبال ارائهمواره  ها آناست و  یافتهمدیریت ورزشی 

سعی بر آن بود که نیز در این پژوهش  .اندیی بیشتری در این حیطهی با اعتبار و کارآو نتایج

پیشین  یها روش برمزیت زیر را دو  تواند یمکه  یا دهیا شود،جدید در این حیطه ارائه  یا دهیا

 داشته باشد:

با صرف  ندمجبور نا، به حداقل رساندن مناطقی است که محققاین ایدهویژگی  نیتر مهم -1

 .کنندبرداشت میدانی  ها آناز زمان بسیار زیادی 

 ها آنمنظور بررسی سایر عواملی که اطالعات )بهیا گروه تحقیقاتی که پژوهشگر  ایمیزان اراضی

مجبورند  ۀ نهایینقش ۀگزینی و تهیعملیات مکاناز پس ایگاه داده فضایی وی وجود ندارند( در پ

است که باید به آن  ییها مسئلهاز  ،دنمیدانی قرار ده برداشتمورد منظور انتخاب مکان دقیق به

 ۀد. بدیهی است حداقل بودن این اراضی با قابل استفاده بودن نتایج تحقیق رابطشوتوجه زیادی 

 سرپوشیده یها سالنگزینی اختصاصی منظور مکانبه( 1321سلیمی )دارد.  زیادیمستقیم و 

. (17) کرد هکتار از اراضی را در وضعیت بسیار مناسب برای ساخت اماکن جدید ارزیابی 234

 53/23هکتار است که با توجه به وسعت  4/1 (1321قدار برای پژوهش فاضل نیا )ماین 

ه و وا .(1) دیآ یمبه حساب  بزرگیعدد  آن)مجموع پنج وضعیت( ی لعاتمطا ۀهکتاری محدود

 نسبتاًاراضی  ،کید بر پراکنش صحیح فضاهای سبز تفریحیسئول با تأ نیز در (2997) 1جانگ

را برای ساخت فضاهای جدید معرفی ده است( ش)مقدار دقیق اراضی معرفی شده ذکر نوسیعی 

از قبیل تاپسیس که خروجی قطعی،  ییها روش زینی باگحتی اگر عملیات مکان (.21دند )کر

آن  یها یورودمنظور تعیین بهان مجبورند پژوهشگرباز هم ، شودگسسته و معینی دارد انجام 

                                                                                                                   
1. Oh& Jeong 
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 کمترین در این پژوهش سعی شد این مشکل به ،به هر حال د.نبرداشت میدانی وسیعی نمای

را با  یمحدود و مشخص کامالًا اراضی تنه ن مجبور بودندامیزان خود برسد تا جایی که محقق

 د.نصرف زمان اندک مورد برداشت میدانی قرار ده

 .است ریزی برای ساخت چندین مکان ورزشیامکان برنامه ،شدهئهاار ۀایددومین ویژگی  -2

منظور ساخت چندین مکان به توان یمآن است که  ایدهاین منحصر به فرد  یها یژگیویکی از 

اگر نیاز منطقه بیش از یک به عبارت دیگر  ؛ریزی نمودبرنامه قاًیدق ،الیصورت متوورزشی به

جایگاه هر یک را قبل از ساخته شدن مکان اول  توان یمطور مشخص به ،مکان ورزشی باشد

 نمود.مشخص 

. کردگزینی دیگر را مقایسه مکان یها پژوهشروش پژوهش حاضر و  توان یماز ابعاد دیگری نیز 

عوامل و تراکمی )برای معیار جمعیت(  یا فاصلهبندی طبقات امتیاز ۀشیو موارد،این ۀ از جمل

منظور ( که به1327وارثی و همکاران ) همانند پژوهش ،در این پژوهش. استمؤثر در عملیات 

و  یا فاصلهبندی طبقات (، امتیاز39) انجام شدگزینی فضای سبز در شهر خرم آباد مکان

 یها پژوهشدر بندی  در حالی که این امتیاز، انجام شدروش ترتیبی تراکمی معیارها بر اساس 

بر اساس ( 11)( 1321و سلیمانی امیری ) (1) (1321، فاضل نیا )(12) (1321تاجی )

انجام کارشناسان مستقیم بر اساس نظرات ( 17)( 1321پژوهش سلیمی )در مقایسات زوجی و 

-بندی طبقات تعیینۀ امتیازو همچنین شیو ها آنگذاری ارزش انتخاب نوع معیارها، .شده است

بر  ویاز میزان تسلط  دهبرآم تواند یمنظراتی که  دارد،بستگی  پژوهشگرشده به نظرات 

متفاوت مطالعاتی  یها محدودهاو یا حتی مقتضیات  ۀشد، هدف نهایی از پیش ترسیمموضوع

 ت.شی را بر دیگری برتر دانسپژوه توان ینمگونه موارد چندان به لحاظ این ؛ بنابراینباشد

هر چه بیشتر و  ،بدیهی است گزینی اماکن ورزشی نیزر عملیات مکانبدر مورد معیارهای مؤثر 

و با شرایط واقعی مطابقت  تر یکاربردطور کلی نتایج، خروجی یا به یها نقشهباشند،  ترمرتبط

-نوین به یها دهیا ۀوه بر ارائعال دشو یمبه پژوهشگران توصیه  ؛ بنابراینبیشتری خواهند داشت

به غنی بودن پایگاه اطالعاتی خود  یا ژهیوتوجه  ،ن نتایج تحقیقاتشانکاربردی شدمنظور 

 ی را در عملیات خود دخیل بدارند.داشته باشند و عوامل متعدد

)مانند  ندتولی گسترش فضاهای ورزشی در کشورکه م ییها ارگانهمچنین به مدیران ارشد 

یم متخصص اماکن ورزشی به ایجاد ت شکیلبا ت دشو یمت بدنی( توصیه سازمان تربی

 د:موارد زیر بپردازن براینداردهایی استا

با توجه به مناطق  تواند یم این استاندارد گزینی اماکن ورزشی.الف( عوامل مؤثر در مکان

 مختلف و همچنین نوع اماکن ورزشی متفاوت باشد.
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علمی و با توجه به  یبر اساس روش توانند یماین اوزان  شده.ب( میزان وزن نسبی عوامل تعیین

 .و باز هم در مناطق مختلف متفاوت باشند دنشونظرات خبرگان در این حیطه تعیین 

ایجاد استاندارد  ج( امتیازات مربوط به فواصل معین میان عوامل مؤثر و انواع اماکن ورزشی.

ولی در صورت  ،دارد نیاز ی توسط کارشناسانزیاد ۀو مطالع زمانبرای موارد فوق به صرف 

هنگفت  یها بودجهدر آینده از هدر رفتن  تواند یمایجاد و استفاده به مقدار چشمگیری 

های سنتی گزینید این استانداردها و همچنین مکاننبودلیل که به ییها بودجهجلوگیری نماید. 

مختلفی که در این  یها پژوهش مقایسۀبا همچنین . اند رفتهبارها و بارها در گذشته از بین 
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