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 چکیده 

امی ای که تمهای زیادی است و تعیین مکان بهینه آنها به شیوهاحداث فضاها و اماکن ورزشی، مستلزم صرف هزینه

های عمومی است که با مند شوند ضروری است. فضاهای ورزشی یکی از مکانشهروندان به نحو موثر از آن بهره

به عنوان یک نیاز مطرح شده است. بنابراین، توجه به رشد جمعیت و درصد باالی اوقات فراغت در سطح جامعه، 

باشند، در صورتی که با مدیریت های متعدد و متنوع عملکردی که دارا میاحداث این گونه مراکز با توجه به جنبه

مناسب همراه باشد باعث ارتقای سطح سالمت و کیفیت زندگی در جامعه خواهد شد. بررسی و مطالعات مکانیابی 

های مختلف های اخیر به عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز و کاربریسالفضاهای شهری در 

یابی، مکان بهینه برای گیری از اصول علمی در مکانشهری مطرح است. در این مقاله تالش شده است تا با بهره

یابی این نوع از در مکانپس از بررسی معیارهای موثر فضاهای ورزشی در سطح شهرستان شاهرود انتخاب شود. 

به عنوان  AHPهای مختلف تعیین وزن معیارها و انتخاب روش تحلیل سلسله مراتبی کاربری و بررسی روش

ها تهیه گردید. با ، نقشه مطلوبیت با استفاده از هر کدام از روش GISهایدهی و بررسی الیهبهترین روش وزن

ها مناسب احداث نهایی که از لحاظ برخورداری از حداکثر مطلوبیتمقایسه نتایج حاصل شده، گزینه یا سایت 

   فضای ورزشی در شهر شاهرود است، معرفی گردید.

 
 

  یابی، فضای ورزشی، سیستم اطالعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، شاهرودمکانکلیدی:  واژگان

 

 ـ مقدمه6

 ـ مبانی نظری6ـ6
های زیست محیطی و بصری، فضاهای شهری نقش فعال خود را از دست و افزایش انواع آلودگی به موازات رشد و توسعه شهر

ها )ورزشی( با تاثیری باشد. این مجموعههای زندگی شهری میهای ورزشی از ضرورتاند. بنابراین لزوم توجه به طراحی مجموعهداده

یفیت شوند، کهای پایداری شهری محسوب میداشته باشند، از پایه توانندهای مختلف محیطی، اقتصادی و اجتماعی میکه بر جنبه

تر محیطی شهرها شناختی خود در رسیدن به وضعیت مطلوبپذیری شهرها را ارتقا داده و با کارکردهای زیباییزندگی و زیست
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های هرنشینى و مشکالت و دغدغهتوان گفت که همراه با افزایش شدید جمعیت و گسترش روزافزون شموثر هستند. به بیان دیگر می

اى هستند که بتواند نیازهای ورزشی مردم را که در ارتباط ناشی از زندگی شهرنشینی شهرهاى بزرگ نیازمند مراکز ورزشی ویژه

 مستقیم با سالمت جسمی و روحی مردم است را تامین کنند و همچنین امر، بخشى از اوقات فراغت مردم شهرنشین را پر کنند. 

شوند. این فضاها شامل های ورزشی مختلف احداث میشود که برای انجام فعالیتهایی گفته می، به مکان1فضاهای ورزشی

 دهد. برداری را نشان می(، انواع فضاهای ورزشی به لحاظ بهره1جدول )های ورزشی سرپوشیده و روباز است. مکان
 

 (69۳1پور، اری )بهمنبرد(: انواع فضاهای ورزشی به لحاظ بهره6جدول )

 مراکز ورزشی ملی 
مراکز ورزشی 

 استانی

مراکز ورزشی 

 ایناحیه

مراکز ورزشی 

 تفریحی محلی

مراکز ورزشی 

 آموزشی

ی
ژگ

وی
 و 

ف
دا

اه
ها

 

 الف( تربیت معلمان

ب( امکککککانککات بککرای 

منککاسککککب  گزاری  بر

لی و  م بقککات  مسککککا

 المللیبین

ج( امکککککانککات بککرای 

 تماشاچیان

 د( امکانات فرعی

الف( برای جمعیت یک 

 استان

ندمنظوره  با چ غال ب( 

 است

های ج( برای اسکککتفاده

 غیرورزشی

الف( برای جمعیت یک 

 منطقه یا ناحیه

مراه بککا  ه لبککا  ب( غککا

 استخر است.

ج( برای فعککالیککت در 

چند رشکککته ورزشکککی 

 )چندمنظوره(

 الف( دسترسی اسان

پککذیری و ب( انعطککاف

آمکککادگکککی بکککرای 

هککای دیگر اسکککتفککاده

 شی()غیرورز

های ج( برای اسکککتفاده

 چندمنظوره

 الف( چندمنظوره

دارای استانداردهای ب(

 تمرین

عه  ج( دارای انواع مراج

 های خاصکننده

ای، باشد. در مرکز ورزشی ناحیهای میمقیاس مورد نظر برای فضای ورزشی در نظر گرفته شده در این تحقیق، مقیاس ناحیه

گردد. شوند، افزوده میهایی که در فضای سرپوشیده انجام میهای انجام شده در فضای باز و هم بر تعداد ورزشهم بر تعداد ورزش

 شوند و در فضاهای ورزشی امکان برگزاری مسابقه نیز است. طراحی میها در ابعادی استاندارد زمین
 

 (: فضاهای ورزشی و تاسیسات جانبی پیشنهادی برای ناحیه0جدول )

 فضای باز فضای بسته نوع ورزش ردیف

 + - فوتبال استاندارد 1

 + + والیبال 2

 + + بسکتبال 3

 + + شنا 4

 - + ژیمناستیک 5

 + - تنیس 6

 - + تنیس روی میز 7

 + + هندبال 8

 - + برداریکشتی و وزنه 9

 + + بدمینتون 11

 - + شطرنج 11

 + + های مخصوص معلوالنورزش 12

 + + بوفه 13

 + - پارکینگ )توقفگاه( 14

 + + فضاهای ارتباطی و سبز 15

 - + ساختمان اداری 16

 - + تاسیسات 17

                                                           

1- Sport spaces  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6931 ماهفروردین،  (02شماره یک)پیاپی ، سال سـوم 

 

3 

 

دهد. نفر را تحت پوشش قرار می 31111متر است و جمعیتی در حدود  3111تا  1511شعاع کارکرد مرکز ورزشی ناحیه 

گردد بینی مینفر پیش 7111هزار مترمربع است و ظرفیت تماشاگران و بازیکنان آن  31تا  21متوسط مساحت این مرکز ورزشی، 

 (. 37: 1382)سعیدنیا، 

یابی آنها نشان های مطلوب و مناسب برای کاربری ورزشی را با توجه به مالحظات اساسی در مکان، کاربری3جدول شماره 

 دهد. می

 (6930های مطلوب با کاربری فرهنگی )سعیدنیا،(: کاربری9جدول )

یابی مطلوبمکان کاربری مطلوب مجاور)سازگار( نام کاربری  

 ورزشی

 آموزشی .1

 فضای سبز .2

 مسکونی .3

 مذهبی .4

حداکثر دسترسی برای ساکنینداشتن   

 نزدیکی به مراکز آموزشی

 نزدیکی به فضای سبز، پارک و تفریحی

فرهنگی –نزدیکی به بستر تاریخی   

 
 صمیماتت نتیجه شده و آزمایش باید موجود هایشاخص از زیادی تعداد زیرا است طوالنی دوره با گیریتصمیم فرآیند یابی،مکان

ختلف های مپذیرد که یک ارزیابی دقیق، همگون و سریع از جذابیت مکانیابی مناسب وقتی صورت میمکانگردند.  ارزیابی ممکن

ای است که تا حد امکان از معیارهای الزم یابی، یافتن محل بهینهبرای کاربری خاص وجود داشته باشد. هدف اصلی از فرآیند مکان

( به عنوان ابزاری مناسب برای GIS) 1یان اخیر، از سیستم اطالعات جغرافیایی(. در سال ,1991Healey & Ilberyبرخوردار باشد )

های سیستمی مبتنی بر داده GIS(. در واقع،  ,.Alesheikh et al.,  8111Louviere et al &8112شود )یابی استفاده میمکان

 (. Swanson, 8112است )های متنوع از منابع متفاوت طراحی شده دیجیتال است که به منظور مدیریت داده

امروزه، رویکرد نوین چندعملکردی یا چند ظرفیتی در معماری مورد استقبال بسیاری از طراحان و معماران قرار گرفته است. 

 او دلیل اصلی که داردمی اظهار توان به اثربخشی بیشتری دست یافت. میسها و چیدمان فضاها میچرا که با تغییر در نوع کاربری

 سراسر در را عملکردهای متفاوت پذیرش قابلیت باید ساختمانها که است این پذیریانعطاف قابلیت با ساختمانهایی طراحی جهت

 که داندمی این لویی سالیوان شعار تغییر جهت در را خویش تالش اصلی علت او باشند. بنابراین دارا مختلف هایزمان در و جهان

 که طلبنددر نتیجه می و تغییر هستند حال در همیشه که شوندمی طراحی مقاصدی برای خود طوالنی عمر به دلیل هاساختمان

 بحث درکتاب ونتوری رابرت(. Padovan, 8118)باشند  برخوردار طراحی در خنثی چارچوبی و هافرم از و شده طراحی منعطف

 بر ورزید. او اصرار معماری چندعملکردی بودن فضاهای( بر Complexity and Contradiction in Architectureخود ) برانگیز

 عملکردی چند ونتوری اعتقاد نمود. به مدرن تأکید معماری فضاهای بودن عملکردی تک جای به معماری هایفرم دوگانه معانی

 و ابهام این که بخشند؛می معماری فضاهای به و پیچیده مبهم معانی معماری، هایفرم و عناصر داشتن دوگانه عملکردهای و بودن

 (. Venturi, 1991) شودمعماری و وجد استفاده کنندگام می فضاهای در سرور و شادمانی افزایش باعث خود پیچیدگی

 

 ـ پیشینه تحقیق0ـ6
 پیشینه تحقیقات مرتبط داخلی به شکل خالصه عبارتند از:

( GISهای اطالعات مکان مرجع )های نوین سامانهفناوریراهبردهای »؛ در تحقیقی تحت عنوان «1385رضوی و همکاران، »

ها و در ورزش پرداختند. در این تحقیق قابلیت GISبه بررسی نقش « های ورزشیدر مدیریت جامع و یکپارچه امکانات و پتانسیل

کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامه؛ در پایان«1381قادری، » کاربرد این سیستم در تربیت بدنی و فوائد آن ارائه گردید. همچنین؛

تهران پرداخت.  6یابی فضاهای ورزشی ر منطقه با استفاده از این سیستم به مکان« GISیابی فضاهای ورزشی با استفاده از مکان»

                                                           
1 - Geographic Information System 
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برای  ؛ در طرحی که«1386نیا، رحمانی»باشد. یابی میهای ممکن برای انجام مکاناو بیان نمود این سیستم یکی از بهترین روش

اداره کل تربیت بدنی استان گلستان انجام گرفت؛اماکن روباز و سرپوشیده ورزشی استان گلستان را مورد بررسی قرار داده است. 

بررسی پراکندگی اماکن ورزشی برخی از مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران با »ای با عنوان ؛ در مقاله«1387احمری و همکاران، »

، که در اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی کشور ارائه شده است، به این نتیجه «عات جغرافیاییاستفاده از سیستم اطال

رسیدند که تعداد اماکن ورزشی نسبت به تراکم جمعیتی و نیز سرانه ورزشی و دسترسی افراد ساکن، در مناطق شمالی شهر بیشتر 

یابی فضاهای طبیعی به منظور توسعه ؛ اقدام به مکان«1386اران، پور و همکبهمن»و بهتر از مناطق جنوبی شهر تهران است. 

گردشگری در شهرستان شاهرود نمودند. در این تحقیق از روش ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GISبا بهره )برای انواع گردشگری متمرکز و گسترده  های مناسبگیری از فرمول دکتر مخدوم استفاده گردید. بر این اساس، مکان

ورزش را در شمال غربی تاسمانی با استفاده  -؛ تسهیالت تفریحی«2111گرای و همکاران، »در شهرستان شاهرود مشخص گردید. 

گردید یمبینی کرده و تسهیالتی که باید تعطیل مورد بررسی قرار داده و از این طریق تسهیالت احتمالی مورد نیاز را پیش GISاز 

( 2116شد را مشخص نمودند. در طرح پژوهشی که در کشور انگلیس و توسط شرکت اشلی گودفری )یا تغییر کاربری داده می

های مورد چند شهر در انگلیس بررسی گردید و اطالعاتی در مورد فضاهای تفریحی و ورزشی محل GISانجام گردید، با استفاده از 

های سیله آن کمیت و کیفیت این فضاها مشخص گردید و نیز استانداردهای این فضاها که توسط ارگانآوری شد که به ومطالعه جمع

مختلف اعالم شده بود، بررسی گردید و نیز استانداردهای مناسب برای ساخت فضاهای جدید براساس نیازهای محلی مورد بررسی 

 قرار گرفت. 

 

 ـ هدف تحقیق9ـ6
 ای در شهرستان شاهرود است. در این تحقیق، هدف یافتن مکان بهینه به منظور احداث فضای ورزشی در مقیاس ناحیه

 

 هاـ مواد و روش0

 ـ معرفی منطقه مطالعاتی6ـ0
کیلومتر مربع وسعت، بزرگترین شهرستان استان  51419منطقه مورد مطالعه، شهر شاهرود در استان سمنان است. شاهرود با 

سمنان است؛ که در حاشیه شمالی کویر و دامنه جنوبی سلسله کوههای البرز قرار دارد. این شهرستان از شمال به شهرهای گنبد 

دشت کویر و از غرب به دامغان محدود  –های اصفهان و خراسان نورد، از جنوب به استانکاوس و گرگان، از شرق به سبزوار و بج

دقیقه طول جغرافیایی  58درجه و  54دقیقه عرض جغرافیایی و  25درجه و  36متر ارتفاع از سطح دریا در  1365است. شاهرود با 

(. 11-13: 1371زاده،باشد )شریعتکیلومتر می 411تهران  کیلومتر و تا 179(. فاصله آن با مرکز استان 1قرار گرفته است )شکل 

باشد. این شهر به طور کلی نفر می 238831، 1391جمعیت شاهرود با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

ش هم مجزا شده است. بخکند، از ای که تقریباً از قسمت میانی شهر عبور میبه دو منطقه تقسیم شده است: که به وسیله رودخانه

باشد. هر یک از این دو منطقه نیز دارای خصوصیات عملکردی متنوع شهر می 1و بخش غربی آن منطقه  2شرقی رودخانه منطقه 

 (.52: 1391طرح تفضیلی شاهرود،) محله تقسیم شده است 38ناحیه و  7باشند. همچنین شهر شاهرود به و متفاوتی می
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ه مطالعاتی در جهان و ایران )ترسیم: نگارندگان((: موقعیت منطق6شکل )  

 

 هاـ گردآوری داده0ـ0

شوند. در این میان های غیرمکانی یا توصیفی تقسیم میهای مکانی و دادههای مورد نیاز این تحقیق به دو قسمت دادهداده

درصد هر یک و نیز خصوصیات و ویژگیهای ها و وسعت و و آمار و اطالعات مربوط به کاربری 1:11111های شهری با مقیاس نقشه

 اند. های مورد استفاده بودهاجتماعی و اقتصادی و ... شهر شاهرود از جمله مهمترین داده

 یابی فضای ورزشی در شهر شاهرود، معیارهای زیر در نظر گرفته شد:به منظور مکان

 

قه مطالعاتیهای اطالعاتی به منظور غربالگری اولیه منط(: سنتز الیه۴جدول )  

 توضیحات شاخص سنجش الیه مورد نیاز 

6 

ها شبکه آب

)هیدرولوژی( 

 منطقه

مه ها، قنوات، چشککک چاه جاورت  که در م ناطقی  ها و م

های دایمی و فصکککلی )حداقل ها و نیز رودخانهمسکککیل

صله  صله کیلومتر( و دریاچه 1فا شارها )حداقل فا ها و آب

)حداقل های سکککیالبی کیلومتر( و همچنین دشکککت 2

باشکککند، شکککناسکککایی و حذف کیلومتر( می 11فاصکککله 

 گردیدند.

گیری از اطالعات مکتوب و مشکککاهدات با بهره

ا همیدانی و ثبت نقاط، تعداد و محل دقیق چاه

ها و قنوات موجود در منطقه مشخص و چشمه

 و ثبت گردید.

0 
شناسی خاک

 منطقه

مناطقی که دارای خاک رس، سکککنگ آهک و خاکهای 

سایی و حذف میتی میآبرف شنا شند،   شوند. )به دلیلبا

ضککعف در برابر فونداسککیون و اسککتقرار سککازه و نیز عدم 

 مقاومت کافی در برابر فرسایش و لغزش(

گیری از اطالعات مکتوب و مشکککاهدات با بهره

شه خاک ستخراج میدانی، نق سی منطقه ا شنا

 گردید.

9 
شناسی زمین

 منطقه

فاصکککله از گسکککل قل  کیلومتر و  21اصکککلی های حدا

 کیلومتر در نظر گرفته شد. 11های فرعی گسل

گیری از اطالعات مکتوب و مشکککاهدات با بهره

شه زمین ستخراج میدانی، نق سی منطقه ا شنا

همچنین؛ نقشککککه هیککدروژئولوژی و  گردیککد.

 های منطقه نیز تهیه گردید.گسل

۴ 
راههای 

 ارتباطی منطقه

صلی  صله از راههای ا کیلومتر و از راه فرعی  1حداکثر فا

 متر در نظر گرفته شد. 311نیز  1درجه 

گیری از اطالعات مکتوب و مشکککاهدات با بهره

میدانی، نقشه راههای ارتباطی منطقه استخراج 

 گردید.
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 توضیحات شاخص سنجش الیه مورد نیاز 

۵ 
 یهاسکونتگاه

 اصلی منطقه

صلی  سکونتگاههای ا صله از   1و حداکثر  211حداقل فا

 کیلومتر در نظر گرفته شد.

ری از اطالعات مکتوب و مشکککاهدات گیبا بهره

میدانی، نقشککه سکککونتگاههای اصککلی منطقه 

 استخراج گردید.

 شیب و جهت 1

شیب  شور، حداکثر  سازی در ک شهر  9مطابق با قوانین 

شد. حداکثر ارتفاع نیز  21درجه ) درصد( در نظر گرفته 

 متر از سطح دریا 1811

گیری از نقشکککه توپوگرافی و تصکککاویر با بهره

هوایی، نقشککه شکککیب و جهات اصکککلی منطقه 

 استخراج گردید.

 

 

مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعیین  GISابتدا شهر شاهرود را از لحاظ داشتن منطقه مناسب برای خانه فرهنگ از طریق 

گذاری جغرافیایی( و رویهم)سیستم اطالعات  GISپتانسیل منطقه مورد مطالعه، تنها گزینه ممکن انجام مطالعه از طریق ابزار 

های اطالعاتی جدید تشکیل شد شدند و الیه  GISها وارد محیط( بوده است. در این راستا، معیارOverlayingهای اطالعاتی )الیه

نیز های انتظامی، صنعتی و ... و ها همچون کاربریهای موجود، اطالعات جدیدی مانند فاصله از ناسازگاریو با استفاده از داده

دهی به معیارهای تعیین کننده، از طریق تکنیک فرآیند تجزیه و های بایر به دست آمد. در مرحله بعد با وزنقرارگیری در زمین

( به گزینه بهینه برای احداث فضای ورزشی اقدام شد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است AHPتحلیل سلسله مراتبی )

مواجه  ها را با مشکلگیری متضاد انتخاب بین گزینهگیری در شرایطی که معیارهای تصمیمیممنعطف، قوی و ساده که برای تصم

دهد که روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (. نتایج به دست آمده نشان میBertolini, 8111گیرد )سازد، مورد استفاده قرار میمی

ها و کمی بطور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتپذیری، بکارگیری معیارهای کیفی با توجه به سادگی، انعطاف

 & Omkarprasad, 8112) ای کاربرد مطلوبی داشته باشدریزی شهری و منطقهتواند در بررسی موضوعات مربوط به برنامهمی

Hill, 8112.) 
 

 (AHPـ روش پردازش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )9ـ0
یدن های مختلف برای رسیابی و تهیه گزینهیین اهداف کلی، بیان مقاصد، اهداف عملیاتی مکانیابی پس از تبدر فرآیند مکان

(. Dey, 8111ها، گزینه مطلوب یا بهتر انتخاب شود )گیرد تا براساس شایستگی هر یک از گزینهبه مکان بهینه، ارزیابی صورت می

 (. Changa, 8112شود )ها استفاده میعیارها و اولویت دادن به سنجهها، معموالْ از مبرای سنجش شایستگی نسبی هر یک از گزینه

 ـ ساختن سلسله مراتبی 6ـ9ـ0
ها، معیارها، زیرمعیارها و در اولین اقدام، ساختار مربوط به هر موضوع مشخص، با سلسله مراتب چهار سطحی شامل هدف

(. تبدیل موضوع یا مساله مورد بررسی به ساختار سلسله مراتبی، مهمترین قسمت تحلیل Bowen, 8112ها مواجه است )گزینه

(. در این روش، هر معیار دارای وزن خاصی است که باید توسط کاربر به کار Cimren, 8112شود )سلسله مراتبی محسوب می

کرد  دهیم کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه و وزنتوان هر معیار را به چند جز کوچکتر )زیرمعیار( تقسیگرفته شود. همچنین می

(Sanaei, 8118 .) 
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 ـ تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها 0ـ9ـ0
ترین آنها مقایسه دودویی است. در برای تعیین ضریب اهمیت )وزن( معیارها و زیرمعیارها چندین روش وجود دارد که معمول

شود. بدین منظور، شوند و درجه اهمیت هر معیار، نسبت به دیگری مشخص مییگر مقایسه میمعیارها دو به دو با یکد این روش،

( استفاده کرد. روش کار بدین ترتیب است که به هر مقایسه دودویی یک ال. ساتیتوان از یک روش استاندارد )ارائه شده توسط می

ها را نرمالیزه دهی، باید وزنمشخص شده است. پس از وزن( 5شود. معنی هر عدد در جدول شماره )نسبت داده می 9تا  1عدد 

های همان های مختلفی استفاده کرد؛ در این مدل، از تقسیم هر وزن، بر مجموع وزنکرد. به منظور نرمالیزه کردن، میتوان از روش

 (.Cimren, 8112) ستون استفاده شده است

 

 ودوییکمیتی ال. ساتی برای مقایسه د 3(: مقایسه ۵جدول )

(Bowen, 0991 & Bertolini, 6112) 

 امتیاز

 )شدت اهمیت(
 توضیح تعریف

 در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند اهمیت مساوی 1

 است. jبیشتر از  iدهد که برای تحقق هدف، اهمیت تجربه نشان می اهمیت اندکی بیشتر 3

 است. jخیلی بیشتر از  iدهد که اهمیت تجربه نشان می اهمیت بیشتر 5

 است. jخیلی بیشتر از  iدهد که اهمیت تجربه نشان می اهمیت خیلی بیشتر 7

 به طور قطعی به اثبات رسیده است. jنسبت به  iاهمیت خیلی بیشتر  اهمیت مطلق 9

 های میانه وجود دارد.هنگامی که حالت - 2،4،6،8

 

 ها ـ تعیین ضریب اهمیت گزینه9ـ9ـ0
ها را باید تعیین نمود. در این مرحله، ارجحیت هر یک پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، ضریب اهمیت گزینه

ها در ارتباط با هر یک از زیرمعیارها و اگر معیاری زیرمعیار نداشته باشد، مستقیماْ با خود آن معیار، مورد قضاوت و داوری از گزینه

ها نسبت به هر از معیارها مشابه تعیین ضریب اهمیت معیارها د به دست آوردن وزن )ضریب اهمیت( گزینهگیرد. فرآینقرار می

کمیتی ال. ساتی  9ها و براساس مقیاس ها بر مبنای مقایسه دودویی معیارها، یا گزینهنسبت به هدف است. در هر دو حالت، قضاوت

ن های ایشود و از طریق نرمالیزه کردن ردیفها ثبت میمعیارها، یا گزینه پذیرد و نتیجه در ماتریس مقایسه دودوییصورت می

ها اشاره شود. مقایسه آید. با این حال باید به تفاوتی عمده در این ماتریسماتریس، ضرایب اهمیت این ماتریس به دست می

 مقایسه معیارها با یکدیگر، نسبه به هدف مطالعه پذیرد؛ در صورتی کههای مختلف نسبت به معیارها و یا زیرمعیارها صورت میگزینه

ها گزینه مهمتر است؟ در مقایسه jدر دستیابی به هدف چقدر از معیار  iگیرد. بنابراین به جای آنکه سوال شود معیار صورت می

زیرمعیارها  (.Bertolini, 8111) برتری دارد؟ jچقدر بر گزینه  xدر ارتباط با زیرمعیار  iشود که گزینه سوال به این ترتیب مطرح می

اند و هم کیفی. این مطلب، نشان دهنده مزیت دیگر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که با ترکیبی از معیارهای کمی و هم کمی

 (. Ma, 8112 & Mau-Crimmins, 8112) کیفی سروکار دارد

 
 

 ها ـ تعیین امتیاز نهایی )اولویت( گزینه۴ـ9ـ0
رکیب اصل ت»ها تعیین خواهد شد. برای این کار از هر یک از گزینه« امتیاز نهایی» ز تلفیق ضرایب اهمیت مزبور،در این مرحله، ا

 ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی استفادهبا در نظر گرفتن تمامی قضاوت« بردار اولویت»ال. ساتی که منجر به « سلسله مراتبی

 (. Bertolini, 8111 & Moreno- Jimenez, 8112) شودمی

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ماهنامه علمی تخصصی شـباک

 

8 

 

 ـ بررسی سازگاری در قضاوت ۵ـ9ـ0
های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و های تحلیل سلسله مراتبی، امکان برای سازگاری در قضاوتیکی از مزیت

ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی به نام ضریب برای بررسی سازگاری در قضاوت ال. ساتیزیرمعیارها است. سازوکارهایی که 

کمتر باشد. استفاده از این ضریب به تجزیه و  1/1پذیرد. این معیار، باید از (. تجزیه و تحلیل سازگاری صورت میIRناسازگاری )

افزار کاربر بیشتر شود، نرم 1/1ی که معیار سازگاری از (. در صورتDey, 8118کند )تحلیل تصمیم قبل از انتخاب نهایی کمک می

 (.Changa, 8112) سازدرا با اخطار ناسازگاری، آگاه می

 

 

 (: فلوچارت تحقیق 0شکل )
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 ها ـ نتایج و یافته9

ها های گردآوری شده، تمامی الیههای اطالعاتی مورد نیاز به شکل نقشه تهیه گردید. برسسیهای جغرافیایی و دادهبراساس فایل

 (. 3نشان داد که کاربری مسکونی، بیشترین درصد را در منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است )شکل 

  

 

 توزیع کاربری مسکونی در شهرستان شاهرودو )سمت راست(  شهرستان شاهرودهای موجود در (: وضعیت کاربری9شکل )
های تحقیق / ترسیم: توسط نگارندگان()منبع: یافته –( 6:662222)مقیاس:   

 
های (. با تطبیق جدول کاربری4همچنین؛ پراکنش و توزیع اماکن ورزشی موجود در شهرستان شاهرود نیز تعیین گردید )شکل 

 (. 5های فعلی گردید )شکل های ورزشی موجود با کاربریسازگار و ناسازگار، اقدام به سنتز و سنجش وضعیت کاربری

 

 
 (6:662222)مقیاس:  شهرستان شاهرود(: پراکنش اماکن ورزشی موجود در ۴شکل )

 های تحقیق / ترسیم: توسط نگارندگان()منبع: یافته
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 (6:662222های فعلی )مقیاس: (: وضعیت سازگاری اماکن ورزشی موجود با کاربری۵شکل )

 های تحقیق / ترسیم: توسط نگارندگان()منبع: یافته
 

های گوناگون گردید. از جمله: شبکه هیدروگرافی منطقه، به تهیه و ترسیم نقشه های اطالعاتی، اقدامگذاری الیهبه منظور رویهم

راههای ارتباطی، سکونتگاهها، شیب و ارتفاع. در نهایت و  شناسی منطقه،شناسی، هیدرولوژی و گسلشناسی منطقه، زمینخاک

 هایمناسب در شهرستان شاهرود به عنوان گزینه هایهای اطالعاتی و در نظر گرفتن شرایط موجود، لکهگذاری الیهپس از رویهم

 (. 7واجد بررسی برای احداث مجموعه ورزشی انتخاب شدند )شکل 
 

 

 های مناسب برای احداث مجموعه ورزشی(: استخراج لکه۷شکل )
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 های پیشنهادی برای استقرار کاربری ورزشی(: موقعیت سایت۳شکل )
 

های مناسب برای احداث فضای ورزشی در شاهرود مشخص گردید. با استفاده از سایت )گزینه( به عنوان مکان 4در نهایت، 

 های مناسب گردید. ها، اقدام به شناسایی مکانروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی گزینه

ثبت گردید که مورد تائید  1/14. ضریب حساسیت در این حالت (9بدین منظور و در ابتدا معیارها مقایسه زوجی شدند )شکل 

 باشد. می

 

  
 (: مقایسه زوجی معیارها 3شکل )

 

ها ( نشانگر مقایسه گزینه11های منتخب مورد مقایسه زوجی براساس معیارهای مستخرج قرار گرفتند. شکل )در ادامه، گزینه

( 12دهد و شکل )ها را براساس معیار دسترسی نشان می( مقایسه گزینه11براساس میزان تراکم جمعیت در هر سایت است. شکل )

ها ها براساس معیار موقعیت مکانی و اجتماعی سایت( مقایسه گزینه13ه هر سایت و شکل )ها براساس میزان توسعمقایسه گزینه

 دهد. سایت را نشان می 4( نمودار نهایی و مقایسه کلی هر 14شکل ) است. در نهایت،

 

 
 ها براساس معیار میزان تراکم جمعیت(: مقایسه گزینه62شکل )
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 معیار دسترسیها براساس (: مقایسه گزینه66شکل )

 

 
 ها براساس معیار توسعه یافتگی منطقه(: مقایسه گزینه60شکل )

 

 
 ها براساس معیار موقعیت اجتماعی و مکانی (: مقایسه گزینه69شکل )

 

 
 ها( براساس تمامی معیارها ها )سایت(: مقایسه نهایی گزینه6۴شکل )

 
بهترین مکان برای  2توان چنین عنوان نمود که گزینه )سایت( شماره در مجموع، و با در نظر گرفتن تمامی موارد و معیارها می

 جانمایی و احداث فضای ورزشی در شاهرود است. 
 

 بندی و بحثـ جمع۴

ند با نیازهای خاص کاربری انتخاب موقعیت مناسب برای استقرار یک کاربری؛ جستجویی است جهت یافتن مکانی که بتوا

های یک مکان با توجه به این که برای چه فعالیتی در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود، ها و توانمربوطه هماهنگ گردد. قابلیت

رار گیرد ق ها یا معیارهایی تعریف شوند تا توان مکان با توجه به آنها مورد بررسیبنابراین بسته به نوع کارکرد مورد نظر باید شاخص

های با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که بخش اعظمی از شهرستان شاهرود فاقد شرایط و زیرساخت (. 1392)سعیدنیا، 
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ر های ورزشی با مقیاس کوچکتر دباشد. از سوی دیگر، کاربرییابی و جانمایی کاربری ورزشی بزرگ مقیاس میالزم به منظور مکان

 ادی قابل جانمایی هستند. های نسبتاً زیلکه

های ورزشی، با توجه به گستردگی منطقه مطالعاتی، بهتر است تا ابتدا یابی کاربرینتایج بیانگر آن است که در مورد مکان

ها، منابع آب زیرزمینی و سطحی، شیب و جهت شناسی و دوری و نزدیکی به گسلهای عمومی و کلی )نظیر: زمینبراساس شاخص

تر های اختصاصی و جزییهای فاقد امتیاز را حذف نمود. سپس، براساس شاخص...( اقدام به غربالگری اولیه نمود و عرصه و ارتفاع و

 های مناسب کرد. اقدام به غربالگری نهایی و شناسایی لکه

ه گیری چندمعیاره بهای تصمیمتوان از سیستمگیری، میاز سوی دیگر، به منظور باال بردن میزان دقت و کارآیی در تصمیم

 های منتخب استفاده نمود. بندی لکهدهی و اولویتمنظور وزن

 هر در باید کند حفظ را خود هویت نکه آ برای فضا هر و کاربر هر آن، بودن یعنی چندظرفیتی مکان هایویژگی به توجه با

 طراحی فرآیند در ذیل کیفی موارد به توانمی هاویژگی این به دستیابی باشد. برای یافته تکامل و خود کافی موجود شرایط در لحظه

 کرد: اشاره

 در های مناسبواکنش برانگیختن و فراخواندن توانایی و بوده پیشنهادی حاوی باید سازیممی و کنیممی طراحی که چیزی -1

 باید بلکه باشد، و مبهم غیرمشخص و پذیرانعطاف صرفاً  یا خنثی نباید طرح باشد. پس داشته کاربر سوی از را متفاوت شرایط

 .باشد داشته ایبالقوه و واال کارایی

 و بخش راه تکمیل آن در را کاربر که باشد حدی در باید روانی و تکنیکی لحاظ از کنیم،می استفاده خود طراحی در که فرمی -2

 تمام )نیمه کار انجام این دلیل و شود تبدیل کاربر دغدغه به امر این که ایگونه کند. به شریک خود شخصی تفسیر اعمال

 مهم این و گیرد برعهده ها رابخش این تواند تکمیلمی طراح از بهتر کاربر که است طراحی( آن فرآیند از هاییبخش گذاشتن

 کند. طراحی حفظ فرآیند تا انتهای ابتدا از را نگرش این معمار طراح که شودمی ممکن هنگامی

 فرمی معماری است یعنی اثر فعال ویژگی این و کند انگیزه ایجاد کاربر در نوعی به باید پذیریبرانعطاف عالوه معماری اثر هر -3

 .انگیزدمی بر را نها آ کنش و کرده درک را کاربران احساس که

 خواهد ایاندازه ابعاد و چه آن تبع به و شودمی طراحی فعالیتی چه برای و هدفی چه با فضا که، است این طراحی در مهم مسأله -4

 بر باید شود. ابعادمی در کاربر آوریخستگی و مالل و تمرکز عدم باعث فضا صحیح تناسبات نداشتن و هدفیبی داشت. بنابراین

 است. کرده فکر به آن حدودی تا طراح که باشد بالقوه و جاری عملکردهای نوع از خواسته

 محدوده ابعاد و مقیاس صحیح که فضا از واحدهایی یعنی بیاید. مکان به دست آن از مکان که کرد تقسیم ایگونه به باید را فضا -5

 است. هماهنگ آن با و داده شکل را فضا آن کاربران بین روابط آن
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