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چکیده
شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی در راس تای افزایش سالمت جسمانی و روانی می تواند محیطی
با فضای آرام تری برای زیستن انسان ها در کنار یکدیگر به دنبال داشته باشد .این موضوع برای سکونتگاهها و شهرهایی
با جمعیت زیاد و رو به ازدیاد اهمیت بیشتری پیدا می کند .شهرستان تبریز را می توان نمونهای از چنین سکونتگاهها
دانست که در سال های اخیر به دلیل رشد جمعیت ،نیازمند توجه و برنامهریزی جامع توزیع اماکن ورزشی و پراکندگی
مکانی مناسب آنها میباشد .از اینرو شناسایی فرآیندی برای پهنهبندی فضای این شهرستان بهصورت یکپارچه برای
احداث این اماکن و تاسیسات ضروری اس ت .برای رسیدن به این هدف ،در مرحله اول با استفاده از مطالعات پیشین،
نظرات کارشناسان و اطالعات مکانی محدوده مورد مطالعه ،به تعیین معیارهای مؤثر در مکانیابی اماکن ورزشی اقدام
شد .در ادامه ،معیارهای شیب ،ارتفاع ،فاصله از گسل ،فاصله از مناطق سیلخیز ،ژئومورفولوژی ،فاصله از مرکز شهر
تبریز (با تا کید بر عامل تمرکز جمعیتی و سکونتگاهی و ترافیک) ،زمینشناسی  ،کاربری اراضی و فاصله از مراکز
درمانی ،جهت تعیین میزان اهمیت آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی با یکدیگر مقایسه زوجی
شدند .نتایج ،فاکتورهای ریختشناسی  ،فاصله از کانون تمرکز جمعیتی شهر و فاصله از جاده را با اهمیت بیشتر برای
پهنهبندی فضای جغرافیایی شهرستان تبریز برای احداث اماکن و تاسیسات ورزشی نشان میدهد .در گام پایانی تمامی
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کالس بسیار مناسب ،مناسب ،نامناسب و بسیار نامناسب ،غربالگری مکانی شهرستان تبریز انجام شد .بر اساس نتایج
بهدست آمده حدود  27هکتار از شهرستان تبریز که در محدوده شمالشرقی این شهرستان واقع شده است ،دارای
وضعیت بسیار مناسبی برای احداث اماکن و تاسیسات ورزشی میباشد.
کلید واژهها  :اماکن و تاسیسات ورزشی ،غربالگری مکانی ،فرآیند تحلیل شبکه فازی ،شهرستان تبریز.GIS ،

مقدمه
ایجاد مکان های ورزشی مناسب در جهت سالمتی افراد و در دسترس بودن این اماکن برای همه مردم می تواند به عنوان
عاملی مهمی در جهت سالمتی اجتماعی و روانی جامعه عمل نماید ( .)Scottish, 1981: 4امروزه نهادها و سازمانها ی
حرفهای سالمت همگانی ،تربیتبدنی و مراکز تفریحی ،سرگرمی و شهرسازی در سراسر جهان به دنبال فهم این مطلب
هستند که چگونه طراحی محالت و اماکن تفریحی و ورزشی امکان فعالیت آسانتر و لذتبخشتر مردم را فراهم می
آورد ( .) Sohrabi et al, 2011مطالعات متعدد حاکی از آن است که مردم در صورتی تمایل به انجام فعالیتهای فیزیکی
نشان میدهند که دسترسی مناسب و راحتی به مکانهای مخصوص ورزش کردن نظیر پارکها ،زمینهای ورزشی و
ورزشگاهها داشته باشند ) .) Taghvaei and Moradi, 2006این موضوع با شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و
تاسیسات ورزشی به همراه پراکندگی و توزیع مناسب آن ها جهت برقراری عدالت فضایی برای تمامی مردم امکانپذی ر
می گردد  .از سوی دیگر ،مکان مورد نظر نباید موجب احتمال اختالل در آمد و شد و همچنین مزاحمت برای ساکنا ن
منطقه در صورت برگزاری مسابقات شود؛ بنابراین ،تعیین موقعیت مکانی مناسب برای احداث اماکن و تاسیسات
ورزشی بهمنظور بهرهبرداری بهینه و مناسب از آنها در زمان حال و آینده امری بسیار مهم است که توجه نکردن به
این مسئله در بسیا ری از موارد موجب عدم استفاده از آن اماکن و همچنین صرف هزینههای بیهوده زیادی شده است
( .) Hosseini et al, 2013همچنین ،دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مولفههای
اساسی توسعه پایدار به حساب میآید ) .)Rahmaniyeh, 2007این عوامل لزوم بهکارگیری دادههای مکانی برای یک
تصمیم سازی درست در یک سامانه اطالعاتی با بعد مکانی را میطلبد .چنین ویژگی را می توان در  GISجستجو نمود
که در دهه های اخیر ،به عنوان یک فنآوری پویا و کم نظیر ،با هدف مدیریت بهینه داده های مکانی ،در دسترس کاربران
علوم و فنون مختلف قرار گرفته است ( .)Ashournezhad et al, 20017امروزه  GISیکی از ابزارهای مهم و مؤثر در
روند تصمیم گیری و مدیریت بهینه به شمار میرود و کاربرد آن روز به روز افزایش یافته و امروزه استفاده از آن در
روند تصمیمسازی ،نیازی ضروری و اجتنابناپذیر است .یکی از کاربردهای کلیدی  GISمکان یابی است .مکانیاب ی
را می توان فرآیند دستیابی به بهترین و مناسب ترین مکان جهت استقرار و یا احداث خدمات دانست (Ashournezhad
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میشود (.)Ashournezhad et al, 2014
غربالگری مکانی شناسایی گزینههایی مطلوب از میان تمامی گزینههای موجود میباشد که این روند متخصصان را در
انتخاب مناسبترین گزینه یاری خواهد نمود .پهنهبندی در  GISنمونهای از غربالگری مکانی میباشد که امکان
دستیابی به پهنههای بهینه در کل فضای جغرافیایی را امکانپذیر میسازد .ارزیابی مکانی نیز بررسی و رتبهبندی پهنهها
و گزینههای شناسایی شده از مرحله قبل برای دستیابی به بهترین گزینه میباشد که معموال توسط متخصصان در آن
زمینه و با بازدید میدانی از گزینههای شناسایی شده و بر اساس معیارهای مکانی و غیر مکانی انجام میشود .تاکنون
تحقیقات زیادی به پهنهبندی فضای جغرافیایی جهت غربالگری فضایی پرداختهاند که در یک دستهبندی می توان آنها
را به سه دسته تقسیم نمود ) .)Ashournezhad et al, 2017دسته اول که بخش عمدهای از تحقیقات مکانیابی را به
خود اختصاص داده است روش های مبتنی بر نظرات متخصصان (روش های ذهنی) میباشند .فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی (  ،)AHPفرآیند تحلیل شبکهای (  ،)ANPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (  ،)Fuzzy AHPفرآیند تحلیل
شبکهای فازی (  )Fuzzy ANPو مثلث سلسله مراتبی فولر از جمله روش های مبتنی بر نظرات متخصصان (روشهای
ذهنی) در وزن دهی به عوامل و معیارها هستند و روش های جمع ساده وزنی ( ،3 )SAWآنالیز خوشه بندی خاکستری
( 4 )GCAو توابع منطق فازی از جمله روشهای تلفیق معیارهای مکانی در دستهبندی روش های مبتنی بر نظرات
متخصصین (روش های ذهنی) میباشند .دسته دوم روش های مبتنی بر دادهها (روش های عینی) میباشند که از ویژگی
خود دادهها برای مکانیابی استفاده میکند .روشهای مبتنی بر نمونههای تعلیمی و از جمله شبکههای عصبی مصنوعی
در این دسته قرار میگیرند .دسته سوم حاصل تلفیق نتایج روشهای دو دسته قبل برای رسیدن به نتایج بهتر میباشد
و دلیل آن نتایج متفاوت روش های مبتنی بر نظرات متخصصان (روش های ذهنی) و روش های مبتنی بر دادهها
(روش های عینی) بر اساس ویژگی های خاصشان میباشد .در این تحقیق از فرآیند تحلیل شبکهای فازی (Fuzzy

 )ANPدر تلفیق با روش جمع ساده وزنی ( )SAWکه به عنوان روش های مبتنی بر نظرات متخصصین (روشهای
ذهنی) محسوب میشوند جهت غربالگری مکانی شهرستان تبریز با هدف دستیابی به پهنههای بهینه احداث اماکن و
تاسیسات ورزشی استفاده خواهد شد.
پیشینه پژوهش
تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص مکانیابی و بهویژه شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی در
 GISانجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود (جدول .)1

3- SAW: Simple Additive Weighting
4- GCA: Gray Cluster Analysis
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جدول  -1تحقیقات در خصوص مکانیابی و بهویژه شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی در GIS

محقق (سال)
جمشیدی و همکاران
()1396

خنجری ،شعاعی و
بهمنپور
()1396

نتیجه

عنوان
مناسبسازی شاخصهای انتخاب مکان بهینه
ورزشی سالمندان با استفاده از مدل تحلیل سلسله
مراتبی (  )AHPو

GIS

مکانیابی و جانمایی فضاهای ورزشی در شهرست ان
شاهرود با استفاده از تکنیک تلفیقی رو ش
تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی  AHPو سیستم
مطالعات جغرافیایی

GIS

سه شاخص دسترسی ،مجاورت با کاربریهای دیگر شهری و ایمنی از دیدگاه
خبرگان رتبه بهتری در زمینه تأثیرگذاری بر انتخاب اماکن ورزشی کسب ک ردند.
نتایج بیانگر آن است که جهت مکانیابی کاربریهای ورزشی ،بهتر است ابتدا بر
اساس شاخصهای عمومی و کلی (زمینشناسی و دوری و نزدیکی به گسلها ،مناب ع
آب زیرزمینی و سطحی ،شیب و جهت و ارتفاع) اقدام به غربالگری اولیه نمود و
عرصههای فاقد امتیاز را حذف نمود .سپس ،براساس شاخصهای اختصاصی و
جزییتر اقدام به غربالگری نهایی و شناسایی لکههای مناسب کرد.
تمامی شاخصهای مکانیابی مورد بررسی در این تحقیق امکانات موجود در

عظیمی دالرستاقی و
همکاران ()1395

بررسی معیارهای مکانیابی در طراحی و ساخت

خصوص خدمات شهری ،موقعیت و مشخصات زمین ،سازگاری و ناسازگاری

اماکن ورزشی شهری

کاربریها ،تراکم و شعاع عملکردی و آب و هوت ،در مکانیابی جهت و طراحی
ساخت اماکن ورزشی شهری مهم و تأثیرگذار هستند.

عسکری فر ،منصوری و

اولویتبندی عوامل موثر بر مکانیابی اماکن

ابطحی ()1395

ورزشی با استفاده از دلفی فازی

مالنوری شمسی ،مالنوری
شمسی و گنجاییان ()1395

نتایج نشان میدهد تراکم جمعیت و دسترسی به تاسیسات و ارزش اقتصادی زمی ن
از مهمترین عوامل مکانیابی بوده و فاصله از مراکز سوخترسانی و مراکز صنعت ی
کمترین تاثیر را در مکانیابی اماکن ورزشی دارند.

انتخاب مکان بهینه بهمنظور ساخت مجموعۀ
ورزشی با استفاده از مدل  ANPمطالعۀ موردی:
بخش مرکزی یزد

مناطق حاشیه جنوبشرقی و جنوبغربی شهر یزد دارای بیشترین سازگاری و
همچنین مناطق شرقی یزد که منطبق بر مرز بخش مرکزی هستند داری کمتری ن
سازگاری هستند.
جهت مکانیابی امکان ورزی از معیارهای چون قیمت ،ش رایط ژئومورفیک ،قابلیت

سلیمی ،سلطان حسینی و

تلفیق روشهای تصمیمگیری در

خلیلی ()1395

بهمنظور مکانگزینی اماکن ورزشی

محیط GIS

تملیک ،ارزش کاربری موجود ،جمعیت ،دسترسی و همچنین فاصله از اماکن ورزش ی
مجاور تشـکیل استفاده شد و در نهایت قطعه زمین  Cبهترین مکان برای ساخت
مکان ورزشی شناخته شد.

ق ربانی و همکاران
()1394

مکانیابی بهینه مراکز ورزشی با استفاده

از GIS

مطالعه موردی :شهر میاندوآب

یافتهها نشان می دهد که فضاهای ورزشی شهر با اصول صحیح شهرسازی ،مکانیاب ی
نشده اند و به لحاظ برخورداری از همجواریهای سازگار و ناسازگار ،شهروندان را
با محدودیتهای جدی روبهرو ساخته است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شعاع عملکردی  1000 ،500و  2000متری که به ترتیب

ربانی کیا و همکاران
()1394

کاربرد  GISدر آمایش فضایی کاربری ورزشی با

به مقیاس کوچک ،متوسط و بزرگ نسبت داده شده است ،حدود  91/23درصد

استفاده از روش  AHPفازی و دلفی (مطالعه

جمعیت شهری در شعاع عملکردی بزرگ 83/5 ،در صد جمعیت شهری در شعاع

موردی :شهر سبزوار)

عملکردی متوسط و  23/47درصد جمعیت شهری در شعاع عملکردی کوچک تحت
پوشش قرار گرفتهاند.
نتایج نشان می دهد که اغلب اماکن ورزشی موجود در شهر سقز ،از لحاظ مکانی

حسینی ،کاشف و عامری
()1392

مکانیابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم

دارای وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندک ،دارای وضعیت مناسب

اطالعات جغرافیایی مطالعه موردی شهر سقز

و بسیار مناسب هستند .آنها دلیل این وضعیت را گواهی بر عدم استفاده مدیران از
روشهای نوین و رایانهای در مکانیابی و ساخت اماکن ورزشی میدانند.

تاراسکیوز و نیکار
()2017
اوه و همکاران
()2016

نقش تأسیسات ورزشی در روند احیای حوزهها ی
قهوهای
انتخاب سایت مطلوب برای ایجاد مجتمعه ای
ورزشی با استفاده از عوامل مهم مطابق با
ویژگیهای منطقهای

ایجاد امکان ورزشی در کار رودخانهها کانالها و دیگر مسیرهای آبی باعث جذب
هرچه بیشتر گروههای مردمی به سمت ورزش میشود.
نتایج نشان می دهد برای انتخاب اماکن ورزشی باید به مشارکت دولت محلی،
برنامههای جامع محلی ،نیازهای ساکنان و نظرات کارشناسان مرتبط توجه کرد.
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مکانیابی فعالیتی است که قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با
سایر کاربریهای و تسهیالت شهری مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد ( .)Sahraian et al, 2013: 157برای رسیدن به
هدف تحقیق ،در ابتدای کار ،معیارهای مؤثر با استفاده از مطالعات پیشین ،نظرات کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان
استان آذربایجانشرقی و شناختی که از قلمرو مکانی مطالعه فراهم خواهد شد ،شناسایی می گردد .پس از شناسایی
معیارها و تهیه داده های مکانی مرتبط با هر کدام از داده ها ،میزان اهمیت آن ها بر اساس مقایسه زوجی به وسیله
کارشناسان و متخصصان در این زمینه و با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی بهدست میآید .در گام پایانی
تمامی معیارها با توجه به میزان اهمیت آنها با روش همپوشانی شاخص در نرمافزار  ArcGISبا یکدیگر تلفیق شدند
و با تقسیم نتایج به چهار کالس بسیار مناسب ،مناسب ،نامناسب و بسیار نامناسب ،غربالگری مکانی شهرستان تبریز
انجام خواهد شد .در ادامه پس از معرفی منطقه مورد مطالعه ،روش فرآیند تحلیل شبکه فازی توضیح داده خواهد شد.
منطقه مورد مطالعه
از آنجایی که احداث فضاها و اماکن ورزشی مستلزم صرف هزینه های زیادی است و در بیشتر موارد بهرهبرداری از
آن ها با هدف منطقهای انجام میشود ،منطق ه مورد مطالعه در این تحقیق بر اساس مرزهای سیاسی شهرستان تبریز
تعیین شده است .شهرستان تبریز یکی از شهرستانهای استان آذربایجانشرقی است که در مرکز این استان واقع شده
است (شکل  .)1مرکز این شهرستان ،شهر تبریز است که مرکز اداری و سیاسی استان است .شهرستان تبریز طبق آخرین
تقسیمات کشوری از  2بخش 4 ،شهر 6 ،دهستان و  67روستا تشکیل شده است .جمیعت شهرستان تبریز در سال
 1395خورشیدی بالغ بر  1773033نفر بوده که از این تعداد  1623096نفر ساکن  4شهر تبریز ،سردرود ،خسروشاه
و باسمنج و  149936نفر نیز ساکن روستاهای شهرستان بودهاند .وسعت شهرستان تبریز بهطور تقریبی  1781کیلومتر
مربع است .شهرستان تبریز از شمال به شهرستان اهر ،از جنوب به شهرستان اسکو ،از شرق به شهرستان هریس و بستان
آباد و از غرب و شمال غرب به شهرستان شبستر و شهرستان سرسبز مرند محدود می گردد .این شهرستان در  46و 25
طول شرقی و  38و  2عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا 1300
تا  2100متر متغیر میباشد .شهرستان تبریز از دو ناحیه کوهستانی و دشت تشکیل شده است .ارتفاع از سطح دریا در
دشت  1310و در مناطق کوهستانی تا  2100متر بالغ می گردد .این شهرستان از شمال و جنوب ،بهوسیله
کوههای عینالی و سهند احاطه شده است.
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Figure 1: Location of Tabriz city in Iran and East Azarbaijan province

 فرآیند تحلیل شبکهای فازی ( )Fuzzy ANPزمانی که چندین معیار برای ارزیابی در نظر گرفته میشود  ،کار ارزیابی و مقایسه از حالت تحلیلی ساده که ذهن قادر
به انجام آن است خارج شده و ابزار تحلیل عملی مورد نیاز خواهد بود ( .)Taghvai et all, 2013: 173در سالها ی
اخیر شاهد ازدیاد تحقیقاتی هستیم که از تکنیکهای چند شاخصه در تلفیق با  GISبهره میبرند .فرآیند تحلیل شبکهای
برای تصمیم گیریهای دقیق میباشد که توسط توماس ال ساعتی در سال ( )1996میالدی مطرح گردیده است (Deng,

 .)1999: 220مهمترین وجه تمایز میان این روش با روش سلسله مراتبی در نحوه تاثیرپذیری و تاثیرگذاری معیارها
بر روی یکدیگر میباشد( .شکل  )2درک بهتری از تفاوتها میان ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکهای را ارائه
مینماید (.)Linkov and et al, 2007: 550

شکل  :2تفاوت میان ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکهاي
Figure 2: The difference between hierarchical structure and network struc ture

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 9:40 IRDT on Thursday April 25th 2019

شکل  : 1موقعیت شهرستان تبریز در ایران و استان آذربایجان شرقی

293

غربالگری مکانی شهرستان تبریز برای شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی در GIS

فازی در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد فازی استفاده گردید .براساس سوپرماتر یس ،مراحل محاسبه وزن
مؤلفه ها عبارتند از:
مرحله اول :جهت تجمیع نظرات خبرگان ،از مقایسات زوجی پاسخ دهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.
مرحله دوم :محاسبه بردار ویژه :برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده ،طبق رابطه
( )9از روش لگاریتمی حداقل مجذورات ،استفاده میشود.
1

رابطه ()9

}s∈ {l, m, u

s n
(∏n
)j−1 akj
1

∑n
(∏n m) n
i−1 j−1 aij

= WKS

بهطوریکه:
̃k = (WKl, WKm, WKu) k = 1, 2, 3, … , n
W

مرحله سوم :تشکیل ماتریسهای بردار ویژه ( :)wijاین ماتریسها شامل بردارهای ویژه ای هستند که از مقایسات
زوجیِ مرحله دوم بهدست آمدهاند.
مرحله چهارم :محاسبه اوزان نهایی سطوح :برای محاسبه وزن نهایی مؤلفه های هر سطح (∗ )wiمیبایست حاصلضرب
ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم.
رابطه ()10

∗

= Wii × Wi(i−1) × wi−1

∗wi

در صورتی که برای یک سطح ماتریس ( )wijوجود نداشت ،الزم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد؛
به عبارت دیگر میبایست از فرمول ز یر استفاده نمایید.
رابطه () 11

∗

= I × Wi(i−1) × wi−1

∗wi

پس از شناسایی معیارها و تهیه داده های مکانی مرتبط با هر کدام از داده ها ،میزان اهمیت آن ها بر اساس مقا یسه زوجی
بهوسیله کارشناسان و متخصصان در این زمینه و با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی بهدست حاصل گردید.
این پژوهش دارای سه جامعه آماری بود که عبارتند از :الف -مردم شهر که بهطور تصادفی انتخاب شدند .ب-
کارشناسان و مسئوالن سازمان ها و ادارات مربوطه ج -ورزشکاران باشگاههای در دسترس محدوده مورد مطالعه یا
نزدیک به آن سکونت داشتند .مشخصات جوابگویان پرسشنامه در (جدول  )2آمده است.
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جدو ل  -2مشخصات پاسخگویان پرسشنامههاي اي ان پی فازي

جامعه آماري

تعداد

مردم شهر

 76نفر

مسئوالن

 45نفر

ورزشکاران

 28نفر

جنسیت

مرد 47 :نفر

تحصیالت

سن

زیر دیپلم9 :

 20 -30سال3 :

دیپلم17 :

 30 -40سال3 :

فوق دیپلم و
کارشناسی13 :

زن 29 :نفر

باالتر از کارشناسی8 :

بیش از  50سال24 :

زیر دیپلم19 :

 20 -30سال4 :

دیپلم6 :

 30 -40سال9 :

فوق دیپلم و
کارشناسی3 :

مرد 32 :نفر

باالتر از کارشناسی1 :
زیر دیپلم17 :

 20 -30سال6 :

دیپلم8 :

 30 -40سال13 :

فوق دیپلم و
باالتر از کارشناسی0 :
زیر دیپلم11 :

 20 -30سال0 :

دیپلم1 :

 30 -40سال4 :

فوق دیپلم و

 40 -50سال1 :

باالتر از کارشناسی0 :

بیش از  50سال8 :

زیر دیپلم0 :

 20 -30سال2 :

دیپلم0 :

 30 -40سال11 :

فوق دیپلم و
کارشناسی14 :

زن 11 :نفر

 40 -50سال4 :
بیش از  50سال9 :

کارشناسی1 :

مرد 17 :نفر

 40 -50سال14 :
بیش از  50سال2 :

کارشناسی7 :

زن 13 :نفر

 40 -50سال17 :

 40 -50سال2 :

باالتر از کارشناسی3 :

بیش از  50سال2 :

زیر دیپلم0 :

 20 -30سال0 :

دیپلم0 :

 30 -40سال8 :

فوق دیپلم و
کارشناسی11 :
باالتر از کارشناسی0 :

 40 -50سال3 :
بیش از  50سال0 :
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شاخص کاپا صورت می گیرد .حاصل مقایسه پیکسل به پیکسل نقشه واقعیت زمینی با پیکسلهای متناظر طبقه بسیار
مناسب در نتایج میباشد .در ماتریس خطا که بهصورت جدول ارائه میشود ،داده های واقعیت زمینی بهصورت ستونها
و دادههای مربوط به نتایج طبقه بسیار مناسب بهصورت سطرها ظاهر میشوند .در جداول مربوطه اعداد واقع بر روی
قطر اصلی نشان دهنده پیکسل های هستند که در طبقه بسیار مناسب قرار داده شدهاند و سایر اعداد واقع بر قطر غیر
اصلی نشان دهنده پیکسلهایی هستند که در سایر طبقات قرار گرفتهاند .با توجه به ماتریس خطای پارام ترهای متعددی
برای بیان دقت و خطا استخراج میشوند از جمله دقت کلی و ضریب کاپا.
دقت کلی میانگینی از پیکسلهای بسیار مناسب را به جمع کل پیکسلهای معلوم را نشان میدهد .این یک برآورد کلی
از دقت نتایج است و پارامتر سادهای است .دقت کلی یک برآورد خوش بینانه و باالتر از مقدار واقعی محاسبه میکند.
ضریب کاپا ( ) Kدقت طبقه بسیار مناسب را نسبت به یک طبقه بندی کامال تصادفی محاسبه میکند .مقدار صفر برای
ضریب کاپا یعنی طبقهبندی کامال بهصورت تصادفی انجام شده است .این پارامتر از کلیه اطالعات (قطری و غیر
قطری) ماتریس خطا استفاده می کند و نسبت به پارامتر دقت کلی به نتایج دقت بهتری میرسد .کاپا ( )kمطابق فرمول
زیر محاسبه میشود:

𝑖𝑅 𝑖𝐶 ∑

1

= 𝜃2

𝑛2

𝑗𝑖𝑛 ∑
𝑗𝑖𝑁

∑= 𝜃1

𝜃1 −𝜃2
1−𝜃2

=K

که در آن  ∑ n ijتعداد پیکسلهای صحیح و دارای تطابق ∑ Nij ،تعداد کل پیکسل های طبقه بسیار مناسب زمینیC ،

ستونها و  Rردیفها هستند.
یافتهها و بحث
 معیارهای مؤثر در مکان یابی اماکن ورزشیگام اول در شناسایی مناطق احداث اماکن ورزشی جدید مشخص نمودن معیارهای موثر در امر مکانیابی و سپس
تعیین وزن این معیارها میباشد .در این مطالعه با توجه به سه دیدگاه زیستمحیطی  ،اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی،
نتایج و یافتههای مطالع ات پژوهشگران پیشین ،نظر کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجانشرقی و
شناختی که از قلمرو مکانی مطالعه فراهم شده است ،بر اساس مطالعات جغرافیایی بهدست آمده معیارهای :شیب،
ارتفاع ،فاصله از گسل ،فاصله از مناطق سیلخیز  ،ژئومورفولوژی ،فاصله از مرکز شهر تبریز ،زمینشناسی ،کاربری
اراضی ،فاصله از مراکز درمانی و فاصله از جاده به عنوان معیارهای نهایی شناسایی شدند .بعد از شناسایی معیارهای
موثر ،الیه جغرافیایی هر کدام از معیارها تهیه شد (شکل .)3
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ارزیابی دقت نتایج منجر به تعیین درجهای از اطمینان برای نتایج بهدست آمده میشود و با استفاده از ماتریس خطا و
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 الیه جغرافیایی معیارهاي مؤثر در مکانیابی اماکن ورزشی شهرستان تبریز:3 شکل
Figure 3: Geographic layer e ffective criteria for locating sporting places in Tabriz
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پس از ایجاد پایگاه داده مکانی ،پرسشنامه مقایسه زوجی معیارها تهیه شد و در اختیار  12خبره مرتبط با دیدگاههای
اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی-فرهنگی قرار داده شد و بعد از دادن توضیحات الزم از آنها خواسته شد به
کالس های هر معیار با توجه به ارجحیت نسبت به هم از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در (جدول  )3استفاده
کنند .بعد از انجام مقایسه زوجی (جدول  ،)4روش اصالح شده ) Somi et al (2009برای تعیین وزن معیارها استفاده
شد (جدول .)5
جدول  -3طیف فازي و عبارت کالمی متناظر
Table 3- Fuzzy spectrum and corresponding verbal phrase

کد

عبارات کالمی

عدد فاری

1

ترجیح کامال برابر

)(1,1,1

2

ترجیح تقریبا برابر

)(0/5,1,1/5

3

ترجیح کم

)(1,1/5,2

4

ترجیح زیاد

)(1/5,2,2/5

5

ترجیح خیلی زیاد

)(2,2/5,3

6

ترجیح کامال زیاد

)(2/5,3,3/5

جدول  -4میانگین مقایسات زوجی
Table 4- Average paired comparison

بردار ویژه

درمانی

فاصله از مراکز

ژئومورفولوژی

سیلخیز

فا صله از مناطق

کاربری اراضی

زمینشناسی

فاصله از مرکز شهر

فاصله از گسل

فاصله از جاده

ارتفاع

شیب

هدف

)(0/07,0/092,0/123

)(0/795, 1/064, 1/445

)(0/858, 1/137, 1/49

)(0/848, 1/201, 1/711

)(0/76,1/079,1/528

)(0/69, 0/926, 1/194

)(0/662, 0/87, 1/178

)(0/61, 0/833, 1/322

)(0/478, 0/654, 0/981

)(0/49, 0/61, 0/812

شیب

)(1, 1, 1
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 -تعیین وزن مع یارهای مؤثر در مکان یابی اماکن ورزشی

)(0/075,0/1,0/135

)(0/627, 0/795, 1/019

)(0/567, 0/825, 1/161

)(0/551, 0/837, 1/194

)(0/753, 1/009, 1/407

)(0/704, 1, 1/563

)(0/669, 0/913, 1/295

)(0/861, 1/122, 1/538

)(0/753, 1/079, 1/561

)(1, 1, 1

)(1/231, 1/639, 2/043

ارتفاع

)(0/069,0/098,0/133

)(0/731, 1/134, 1/52

)(0/678, 1/07, 1/435

)(0/671, 0/976, 1/348

)(0/637, 0/891, 1/26

)(0/535, 0/805, 1/201

)(0/548, 0/798, 1/161

)(0/61, 0/838, 1/241

)(1, 1, 1

)(0/64, 0/926, 1/328

)(1/02, 1/528, 2/092

فاصله از جاده
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ادامه جدول  -4میانگین مقایسات زوجی

)(0/08, 0/108, 0/141

)(0/698, 0/861, 1/126

)(0/783, 1/003, 1/303

)(0/749, 1/161, 1/68

)1/594

(0/913, 1/223,

)(0/813, 1/155, 1/528

)(0/9, 1/23, 1/639

)(1, 1, 1

)(0/806, 1/193, 1/64

)(0/65, 0/891, 1/161

)(0/757, 1/201, 1/64

فاصله از گسل

)(0/07, 0/094, 0/127

)(0/61, 0/861, 1/241

)(0/569, 0/802, 1/107

)(0/736, 0/882, 1/15

)(0/606, 0/866, 1/328

)(0/571, 0/805, 1/154

)(1, 1, 1

)(0/61, 0/813, 1/111

)(0/861, 1/253, 1/823

)(0/772, 1/096, 1/495

)(0/849, 1/15, 1/51

فاصله از مرکز شهر

)(0/073, 0/099, 0/134

)(0/587, 0/825, 1/122

)(0/631, 0/891, 1/241

)(0/728, 0/958, 1/284

)(0/647, 0/891, 1/271

)(1, 1, 1

)(0/867, 1/242, 1/751

)(0/654, 0/866, 1/23

)(0/833, 1/242, 1/868

)(0/64, 1, 1/421

)(0/837, 1/08, 1/449

زمین شناسی

)(0/07, 0/095, 0/127

)(0/698, 0/853, 1/132

)(0/547, 0/794, 1/15

)(0/576, 0/806, 1/085

)(1, 1, 1

)(0/787, 1/122, 1/547

)(0/753, 1/155, 1/649

)(0/627, 0/817, 1/096

)(0/794, 1/122, 1/57

)(0/711, 0/991, 1/328

)(0/654, 0/926, 1/316

کاربری اراضی

)(0/075, 0/1, 0/136

)(0/664, 0/874, 1/189

)(0/612, 0/866, 1/381

)(1, 1, 1

)(0/922, 1/241, 1/736

)(0/779, 1/043, 1/373

)(0/87, 1/134, 1/358

)(0/595, 0/861, 1/335

)(0/742, 1/024, 1/49

)(0/837, 1/194, 1/815

)(0/584, 0/833, 1/179

خیز

فاصله از مناطق سیل

)(0/078, 0/105, 0/143

)(0/584, 0/854, 1/151

)(1, 1, 1

)(0/724, 1/155, 1/635

)(0/87, 1/26, 1/83

)(0/806, 1/122, 1/584

)(0/904, 1/246, 1/757

)(0/767, 0/997, 1/277

)(0/697, 0/935, 1/476

)(0/861, 1/212, 1/763

)(0/671, 0/879, 1/165

)(0/084, 0/11, 0/145

)(1, 1, 1

)(0/869, 1/171, 1/711

)(0/841, 1/144, 1/505

)(0/883, 1/172, 1/433

)(0/891, 1/212, 1/704

)(0/806, 1/161, 1/639

)(0/888, 1/161, 1/433

)(0/658, 0/882, 1/367

)(0/982, 1/257, 1/594

ژئومورفولوژی

فاصله از مراکز درمانی

)(0/692, 0/94, 1/257
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Continue Table 4- Average paired comparison

سازگار

CRm = 0/009
CRg = 0/024
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جدول  -5اوزان نهایی معیارها
مولفه

وزن فازی نهایی

وزن قطعی نهایی مولفهها

شیب

( 156و 0 /102و )0 /069

0 /105

ارتفاع

( 0 /161و 0 /107و )0 /072

0 /11

فاصله از جاده

( 0 /16و 0 /107و )0 /07

0 /109

فاصله از گسل

( 0 /141و 0 /108و )0 /08

0 /109

فاصله از مرکز شهر

( 0 /165و 0 /11و )0 /075

0 /113

زمین شناسی

( 0 /134و 0 /099و )0 /073

0 /1

کاربری اراضی

( 0 /124و 0 /084و )0 /057

0 /086

فاصله از مناطق سیل خیز

( 0 /125و 0 /084و )0 /059

0 /087

ژئومورفولوژی

( 0 /168و 0 /111و )0 /075

0 /115

فاصله از مراکز درمانی

( 0 /127و 0 /088و )0 /062

0 /09

 تلفیق مع یارهای مؤثر در مکان یابی اماکن ورزشیپس از تعیین وزن معیارهای موثر ،از روش همپوشانی شاخص برای تلفیق الیه ها استفاده شد و پهنهبندی شهرستان
تبریز برای شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی حاصل گردید (شکل .)4

شکل  :4نقشه پهنهبندي شهرستان تبریز براي شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی
Figure 4: Mapping the city of Tabriz to identify the optimal location for the construction of sports facilities and facilitie s
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از ضعیف تا خیلی خوب تقسیمبندی شد .این روش برای تعیین بهترین آرایش ارزشها به طبقات مختلف طراحی
شده است؛ به عبارت دیگر این روش طبقهبندی داده به دنبال کاهش واریانس در کالسها و به حداکثر رساندن
واریانس بین طبقات است .در نهایت نقشه مناطق مستعد جهت احداث اماکن ورزشی جدید طبق (شکل  )5بهدست
آمد.

شکل  :5نقشه طبقهبندي شده پهنهبندي شهرستان تبریز براي شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی با استفاده از روش تحلیل
شبکهاي فازي
Figure 5: Scheduled mapping of tabriz city to identify optimal location of sport plots and facilities using fuzzy network analysis
method

همچنین با استفاده از روش گاما فازی الیه تولید شده جهت ارزیابی بیشتر ترکیب شدند که نتایج طبق (اشکال  6و
 )7بهدست آمد.

شکل  :6رويهم گذاري الیهها با روش گاما فازي
Figure 6: O verlappin g layers with fuzzy gamma metho
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برای تحلیل نتایج بهدست آمده ،نقشه پهنهبندی با استفاده از روش شکست طبیعی در نرمافزار  ArcGISبه چهار کالس
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Figure 7: Fuzzy gamma layer classification

 نتیجه ارزیابیجهت بررسی صحت و دقت هر روش پیادهسازی شده ،الزم است تا مکانهای پیشنهادی ارزیابی شود؛ بنابراین نتیجه
بهدست آمده با دو روش بررسی گردید ابتدا الیه نهایی بر اساس سه فاکتور اصلی یعنی فاصله از مرکز شهر ،ارتفاع و
ژئوموفولوژی که حدود  50درصد وزنها معیارها را شامل میشوند ،مقایسه گردید .بدین صورت که مقدار و درصد
انطباق نتایج طبقه بسیار مناسب بهدست آمده با طبقه بسیار مناسب این سه الیه محاسبه شد و نتیجه این انطباق در
(جدول  )4نشان داده شده است .همانطور که در جدول مشخص روش همپوشانی ای ان پی فازی تطابق باالتری با
طبقات بهینه الیههای مستقل از خود نشان میدهد.
جدول  -6انطباق طبقه بسیار مناسب با معیارهاي اصلی
Table 6- Adaptation of the floor to a very good standard

میانگین

ارتفاع

فاصله از مرکز شهر

ژئوموفولوژي (دشت)

< 2000

<  5کیلومتر

98/86

99/81

99/42

97/35

89/37

84/43

91/21

92/48

مجموع به درصد

روش تصمیمگیري
تطابق با طبقه بهینه

ANP Fuzy

تطابق با طبقه بهینه گاما فازی
() 0/9

ارزیابی زمینی دقت الیه نهاییدر اینجا منظور از دقت ،سطح توافق  5تعیین شده در نقشه نهایی با داده های واقعیت زمینی  6است .به دلیل محدودیتها ی
مالی و زمانی در بازدید زمینی اطراف تبریز با استفاده از جی پی اس به فاصله صد متر (پیکسل سایز مورد استفاده در
5- Level of agreement
6- Ground truth
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 65نقطه که سه معیار اصلی در بازدید زمینی جهت احداث مکانیابی را داشتند  65شناسایی و در طبقه مناسب قرار
داده شد و سایر پیکسلها نامناسب قرار داده شد .این الیه با طبقه بسیار مناسب روش تحلیل شبکه فازی و گاما فازی
تطبیق گردیدند و نتایج زیر حاصل گردید.

شکل  : 8پراکندگی نقاط برداشت شده جهت شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی
Figure 8: Distribution of points taken to identify the optimum location of sports facilities and facilities

شکل  :9شبکهبندي محدوده مورد مطالعه
Figure 9: Networking of the study area
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این تحقیق)  285نقطه برداشت شد (شکل  )8و به صورت پیکسلی الیهای ایجاد گردید (شکل  )9بدین صورت که
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جدول  -7ماتریس خطاي طبقه بسیار مناسب دو روش گاما فازي و اي ان پی فازي با توجه به نقاط کنترل زمینی
بسیار مناسب گاما فازي

طبقه

بسیار مناسب اي ان پی فازي

مناسب

217

178

نامناسب

68

107

جمع پی کسلهاي محدوده برداشت

285

285

صحت کلی روش ای ان پی فازی93 /54 :
صحت کلی روش گاما فازی87 /64 :

نتیجهگیري
یکی از فضاهایی که مکان گزینی صحیح آن کمتر توجه شده است اماکن ورزشی میباشد .مکان گزینی صحیح این
اماکن می تواند کارایی آنها را بیش تر نماید و در هزینهها صرف جویی مقرونبهصرفهای را بهوجود آورد .در این
پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای فازی در رویکردی تلفیقی با سیستم اطالعات جغرافیایی مناطق مناسب
جهت احداث اماکن ورزشی شناسایی شد .برای این منظور با توجه به مطالعات پیشین و شرایط محلی منطقه از
تأثیرگذارترین و با اهمیت ترین عوامل برای تعیین عرصههای مناسب احداث اماکن ورزشی استفاده شد .معیارهای
فاصله از شهر ،فاصله از جاده و ژئومورفولوژی بیشترین وزن را بهخود اختصاص دادند .بر اساس مطالعات سازمان
برنامهوبودجه بیشترین وزن در مکان گزینی فاصله از جاده تشخیص داده شده است که تقریبا هماهنگ با نتایج این
تحقیق میباشد همچنین مناطق پیشنهاد شده در ارضی بایر و نزدیک به مرکز شهر قرار گرفته که دسترسی آسان و
سریع نیز می تواند به عنوان مزیتی برای منطقه در نظر گرفته شود .با بازدید میدانی منطقه مورد مطالعه نتایج حاکی از
کارایی قابل قبول روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی میباشد .در تحقیقات گذشته به منظور تعیین وزن معیارها از
روش  AHPاستفاده شده است که در این روش روابط معیارها و ضریب تاثیرشان لحاظ نمیشود و این دقت و کیفیت
کار را کاهش میدهد از آنجا که روش  ANPبهطور سیستماتیک با وابستگیها برخورد میکند یعنی تمام وابستگیهای
بیرونی و درونی میان عناصر و خوشهها را برای تحلیل در نظر می گیرد ،اما سایر روشها این روابط را در نظر می گیرند .
بنابراین با توجه به وابستگیهای مسائل محیطی (از جمله موضوع این پژوهش) استفاده از روش  ANPپشتیبانیها ی
الزم را برای تصمیم گیرندگان و برنامهریزان در حل مسائل مدیریت مکانیابی به عمل میآورد تا بتوانند درک عمیقتری
از مسائل محیطی بهدست آورند .در این تحقیق مدلسازی مکانی این تحقیق با دو روش ای ان پی فازی و گاما فازی
شناسایی مکان بهینه احداث اماکن و تاسیسات ورزشی انجام شد .صحت مدلسازیها با استفاده از معیار طبقات بسیار
مناسب الیه با ارجحیت بیشتر و همچنین نقاط بازدید زمینی مورد برسی قرار گرفت .نتایج نشان داد روش ای ان پی
فازی دارای تطابق  98درصدی با طبقات بسیار مناسب الیههای اصلی و همچنین صحت کلی  93/54با نقاط برداشت
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Table 7- A ve ry suitable class error matrix of two gamma-fuzzy and fuzzy ANP methods with respect to ground control points
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دارد .در این زمینه پیشنهاد میشود که اقدامات راهبردی ذیل مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد:
 -1ایجاد تسهیالتی برای مشارکت همه گروههای ذینفع و شرکت دادن بخش خصوصی در ایجاد اماکن ورزشی
 -2با استفاده از نقشههای تلفیقی و روش ارائه شده در این پژوهش و شناخت مکان مناسب جهت ایجاد مجتمعهای
ورزشی اقدام شود
 -3می توان بر اساس مطالعه انجام گرفته الیههای اطالعاتی را به الیههای هزینه تبدیل نمود و مکانهای مستعد را بر
مبنای میزان هزینه مطالعه نمود.
 -4برای مطالعات دقیقتر می توان از الیههای اطالعاتی با مقیاس بزرگتر استفاده شود.
 -5توجه به سایر ویژگیهای شهرستان مانند ویژگیهای انسانی و طبیعی منطقه ،بهمنظور ایجاد سایر جنبههای ورزشی
مانند ایجاد امکانات گردشگری فرهنگی و برگزاری فستیوالها و همایشهای ورزشی
 -6نظارت بر ساختوساز مجتمعهای تجاری ،به منظور رعایت اختصاص زمین به فضاهای باز و پارکینگ و سایر
تجهیزات و تأسیسات الزم در کنار این مجتمعها.
 -7جلوگیری از سرمایه گذاریها در ساختوساز بیرویه مجتمعهای تجاری و سوق دادن به سمت سرمایه گذاری
زیربنایی بخصوص در بخش زیرساختهای ورزشی
همچنین در پایان پیشنهاد می گردد تعیین عرصههای مناسب با دیگر روشهای پهنهبندی فضای جغرافیایی جهت
غربالگری فضایی و از جمله روش های مبتنی بر دادهها (روش های عینی) و روشهای تلفیقی ( تلفیق روش های مبتنی
بر نظرات متخصصان (روش های ذهنی) و روش های مبتنی بر دادهها (روش های عینی)) صورت پذیرد و نتایج آن را
با این تحقیق مقایسه نماییم.
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