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چكیده

در دنیاي كنـوني ما به ویژه در مناطق شهری، انباشت بیش از پیش جمعیت، محدودیت امكانات تفریحي، فشارهاي حاصل 
از كار روزانه و مشكالت تأمین هزینه هاي زندگي، آثار نامطلوبي در حیات سالم و فعالیت های اجتماعي- فرهنگي و رفاهي 
شهرنشینان برجاي می گذارد. بنابراین در دسترس بودن مراكز ورزشی برای تمامی ساكنان شهر می تواند به عنوان عاملی مهم در 
سالمت و سرزندگی شهروندان ایفای نقش كند. بر این اساس هدف از این تحقیق ارزیابی محدوده خدماتی مراكز ورزشی و 
ارائه الگوی بهینه به منظور مكانیابی مراكز ورزشی شهر كاشان می باشد. روش انجام تحقیق تحلیلی-كاربردي است. به منظور 
تحلیل و ارزیابی توزیع فضایی و دسترسی به خدمات ورزشی از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه، مدل خود همبستگی 
موران و تحلیل شبكه در سیستم اطالعات جغرافیایی و به منظور ارزیابی اهمیت شاخص ها از مدل ANP استفاده شده است. 
نتایج به دست آمده از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه نشان می دهد كه نحوه پراكنش مراكز ورزشی به صورت كاماًل 
خوشه ای می باشد این درحالی است كه این مراكز بر اساس مساحت دارای توزیع تصادفی می باشند. حدود 2202 هكتار معادل 
16/82 درصد كل مساحت شهر در محدوده خدماتی 1 كیلومتری خدمات ورزشی می باشد. بنابراین می توان گفت حدود 40 
درصد كل جمعیت شهر دسترسی مناسبی به مراكز ورزشی ندارند. در نهایت به منظور ارائه الگوی بهینه 11 شاخص مورد نظر 
با استفاده از تابع تركیب وزنی با هم تركیب شد. نتایج نشان داد حدود 4 درصد مساحت شهركاشان به منظور مكانیابی مراكز 
ورزشی كاماًل مستعد می باشد و در حدود 60 درصد از مساحت شهر كاشان مناسب ایجاد مراكز ورزشی نیست. این مسئله 
مؤید ضعف برنامه ریزي و مدیریت مربوط به خدمات ورزشی است كـه در صورت توجه و اهتمام به برنامه ریزي مناسب، 

مراكز ورزشی شهري می توانند نقش مهمی را در سالمت و سرزندگی شهروندان ایفا نمایند.

واژه های كلیدی: خدمات ورزشی، تحلیل فضایی، الگوی بهینه خدمات، محدوده خدماتی، شهر كاشان
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مقدمه
فضایی  توزیع  الگوی  به عنوان  شهر  فضایی  ساختار 
از طریق شبکه های  فعالیت تعریف می شود که  جمعیت و 
 (Guiliano et al, 2008:5 می شوند  متصل  همدیگر  به  ارتباطی 
اصلي  چالش های  از  یکي  میان  این  در   .& Sohn, 2005:306)

در  فضایي  عدالت  در  توازن  ایجاد  شهري  برنامه ریزي  در 
تسهیالت یا تدارکات خدماتي با اثرات اقتصادي آن مي باشد 
(Yan, 2003: 203). تعادل بین مراکز خدمات رسـان و افـراد بـا 

حوزه های بهره مند از خـدمات، از ویژگـي و عناصـر مهـم 
توزیع  در  متأسفانه   .)26  :1391 )حسینی،  می شود  محسـوب 
خدمات شهری )به ویژه مراکز تفریحی و ورزشی( که بیشتر 
انجام  سرانه  معیار  و  اراضـی  کاربری  طرح های  قالب  در 
می شود، به معیار قابلیت دسترسی ساکنان به خدمات شهری 
از  یکی   .)137  :1387 )رهنما،  است  داده  شده  اهمیت  کمتر 
کاربری ها و خدمات مهم در سطح شهرها، کاربری ورزشی 
براي  که  ورزشی  مکان  هر  این که  به  توجه  با  می باشد، 
فعالیت جسمانی، تفریح یا ورزش ساخته شده است، مکانی 
اجتماعی و حیاتی است که به سالمتی و رفاه عمومی افراد 
جامعه کمک می کند )زهره وندیان و ابراهیمی، 1392: 112(؛ بنابراین 
دسترسی  نحوه  و  گسترش  الگوی  به  ویژه  ای  توجه  باید 
شهروندان به این کاربری ها صورت گیرد و مسائلی از جمله 
ساماندهی مکانی- فضایی و توجه به دسترسی مناسب به 
این کاربری متناسب با الگوی شبکه های ارتباطی مدنظر قرار 
گیرد. براین اساس نحوه پراکنش فضاهای ورزشی در سطح 
شهر و مناطق مختلف آن می تواند در الگوی مطلوب کارآیی 
عملکردی شهر تأثیر مستقیم داشته باشد )نوروزی سید حسینی 

و همكاران، 1392(. 

فضاهای ورزشی که سطح درخور توجهی از فضاهای 
عدم  صورت  در  داده اند،  اختصاص  خود  به  را  شهری 
برنامه ریزی درست و در نتیجه عدم مکانیابی صحیح باعث 
بروز مشکالتی از قبیل ترافیک انبوه، توسعه نامتقارن شهری، 
عدم استفاده از پتانسیل مکان های مناسب برای کاربری های 
مختلف می باشند(Langford et al, 2018). بنابراین مکانیابی بهینه 

تصمیم گیرندگان  و  برنامه ریزان  مهم  وظایف  از  آن ها  برای 
شهری است )سلیمی و همكاران، 1391: 158(. این در حالی است 
در  مهم  از چالش های  یکی  فضاهای ورزشی  مکانیابی  که 
توسعه جامعه شهری محسوب می شود. برای انتخاب مکان 
سازگاری  دسترسی،  جمله  از  متعددی  معیارهای  مناسب 
وجود  عادالنه  توزیع  و  ایمنی  یکپارچگی(،  و  )انسجام 

 .(Langford et al, 2018)دارد
اماکن  به  مناسب  دسترسی  و  بهینه  مکانیابی  بنابراین 
که  به طوری  است،  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  ورزشی 
 1)CDC( مطالعات مؤسسه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری
ایجاد و گسترش مراکز ورزشی می تواند  نشان می دهد که 
باعث افزایش 25 درصدی مشارکت مردم در انجام فعالیت 
همكاران،  و  )سهرابی  شود  هفته  در  بار   3 حداقل  ورزش  و 
1390(. همچنین مطالعات متعدد )نمازی و همکاران، 1397؛ 

1391؛  همکاران،  و  سلیمی  1392؛  همکاران،  و  حسینی 
سهرابی و همکاران، 1390( بر این امر تأکید دارند که هرچه 
دسترسی مناسب و راحت به مکان های مخصوص ورزش 
نظیر زمین های ورزشی، ورزشگاه ها و پارک ها وجود داشته 
باشند مردم تمایل بیشتری برای انجام فعالیت بدنی از خود 

نشان می دهند. 
همچنین مطالعات پامال و همکاران )2013(، هالمان و 
همکاران )2011(، هامفریس و روسسکی )2010( و کللند 
و  امکانات ورزشی  افزایش  داد  نشان   )2009( و همکاران 
دسترسی آسان به این مراکز و همجواری بهتر این مکان ها 
با سایر کاربری های شهری می تواند باعث مشارکت بیشتری 
افراد  بین  در  زندگی  رضایت  افزایش  و  بدنی  فعالیت  در 

جامعه شود )ابراهیمی و همكاران، 1394: 32-33(. 
همچنین در این زمینه می توان به مطالعات گودرزي و 
همکاران )2015(، مک گریس و همکاران )2015(، زهره 
همکاران  و  حسیني  سید   ،)1392( ابراهیمي  و  وندیان 
بهینه  مکانیابی  مناسب و  توزیع  به  که  اشاره کرد   ،)1392(
بنابراین می توان گفت  تأکید کرده اند.  کاربری های ورزشی 

1- Centers for Disease Control and Prevention
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دسترسی آسان شهروندان به این اماکن در دستیابی به شهر 
و جامعه سالم بسیار مؤثر است، حال اگر سرانه کاربری های 
یا  باشد  داشته  زیادی  فاصله  استاندارد  سرانه  با  ورزشی 
متناسب  و  متعادل  منطقه  سطح  در  ورزشی  اماکن  توزیع 
انجام ورزش  به  میل شهروندان  کاهش  در  می تواند  نباشد 
کند  تهدید  را  فرد و جامعه  ایمنی و سالمت  و  بوده  مؤثر 
)نمازی و همكاران، 1397: 81(. میانگین عرف بین المللی حدود 

25 مترمربع فضای ورزشی و سبز به ازای هر نفر است که 
از این رقم 18 مترمربع به فضای سبز و مابقی به فضاهای 
ورزشی اختصاص دارد )كاشف، 1389: 11(. استاندارد سرانه 
تعیین شده اماکن ورزشی در ایران حداقل 2 و حداکثر چهار 
مترمربع است )جواهری و نظری، 1392، 91(. وزارت مسکن و 
شهرسازی نیز سرانه ورزشی بین 2 تا 2/5 مترمربع را برای 
 ،1395 سلیمی،  2؛   :1393 )قادری،  می دهد  پیشنهاد  ایرانی  هر 
878(. این در حالی است که با توجه سرانه موجود فضای 

این  است.  مترمربع   0/67 با  برابر  کاشان  شهر  در  ورزشی 
میزان پایین تر از سرانه استاندارد فضای ورزشی )حداقل 2 
مترمربع( می باشد و حدود 1/33 مترمربع تفاضل بین وضع 
اساس  این  بر  می باشد.  استاندارد  وضع  حداقل  و  موجود 
پژوهش حاضر در مرحله اول به ارزیابی سرانه های ورزشی 
توزیع  الگوی  سپس  است.  پرداخته  کاشان  شهر  سطح  در 
فضایی مراکز ورزشی مورد ارزیابی قرارگرفته و بعد، مدت 
با توجه  مراکز  این  با  برای دسترسی شهروندان  زمان الزم 
به الگوی شبکه های ارتباطی و محدوده خدماتی هر کدام 
الگوی  نهایت  در  است.  شده  سنجیده  ورزشی  مراکز  از 
خواهد  ارائه  کاشان  شهر  سطح  در  ورزشی  کاربری  بهینه 
تحقیق  این  کلی  هدف  گفت  می توان  اساس  این  بر  شد. 
ارائه الگوی بهینه به منظور ایجاد مراکز ورزشی با استفاده از 
سیستم اطالعات جغرافیایی در سطح شهر کاشان می باشد. 
به این منظور اهداف جزئی  تری شامل بررسی توزیع و سرانه 
اماکن ورزشی موجود در محدوده مورد مطالعه برای تعیین 
مراکز  به  دسترسی شهروندان  ارزیابی  و  نیازها  و  کمبودها 
ورزشی به منظور شناسایی مناطق فاقد دسترسی مناسب در 

سطح شهر کاشان وجود دارد. با توجه به مطالب گفته شده، 
این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:

- آیا سرانه های ورزشی در شهر کاشان متناسب با سرانه های 
استاندارد رعایت شده است؟

- آیا توزیع مراکز ورزشی در سطح شهر کاشان دسترسی 
یکسانی را برای شهروندان فراهم می کند؟

مبانی نظری
بدنی  فعالیت  که  است  شده  پذیرفته  گسترده  به طور 
متوسط می تواند در دستیابی به مزایای سالمتی به فرد کمک 
کند؛ در حالی که فعالیت شدید فواید سالمتی بیشتری را به 
همراه دارد (Janssen & LeBlanc, 2010). با این حال، روندهای 
جهانی نشان می دهند که یک سوم بزرگساالن و چهار پنجم 
کودکان حداقل سطح فعالیت بدنی توصیه شده توسط اصول 
پدیده  این  نمی دهند.  انجام  را  عمومی  بهداشت  عمومی 
چاقی  جهانی  افزایش  به  مداوم  به طور  عمومی  بهداشت 
مشکل،  این  کاهش  برای   .(Hallal et al., 2012) می کند  کمک 
افزایش  دنبال  به  استرالیا  و  بریتانیا  از جمله  چندین کشور 
مشارکت انبوه در ورزش برای دستیابی به اهداف مختلف 
سالمت جمعیت بوده اند و سیاست هایی برای ارتقای توسعه 
ایجاد  این هدف  به  دستیابی  برای  ورزشی  زیرساخت های 
اثرات   .(PlaySport Australia, 2018; Sport England, 2018) شده اند 
خود  به  را  شهرها  ساکنان  توجه  ورزشی،  مشارکت  مثبت 
به  روزافزون  نیازهای  وجود  با  اخیراً  است.  کرده  جلب 
کالن شهرها،  در  فضا  کمبود  مشکل  ورزشی،  فعالیت های 
 (Ghavami, Taleai, & Arentze, تأمین این نیازها را دشوار می کند
(2017. در شهرها نیز فضا برای گسترش امکانات محدودتر 

است. این شرایط منجر به سطح نسبتًا پایین ارائه تسهیالت 
 (Eime, Charity, Harvey, استاندارد شده از نظر جمعیت می شود

 .Payne, 2015)

زمین،  کاربری  در  مکانی  معیار  گفت  می توان  بنابراین 
استانداردی است که با آن مکان بهینه یک کاربری در شهر 
موردسنجش قرار می گیرد. معیارهای مکانی هر نوع استفاده 
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کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی،  وضعیت  انعکاس  زمین،  از 
شهرها و همچنین مردمی است که در آینده از آن بهره مند 
خواهند شد )محمدی، 1396، 17(. برنامه ریزی کاربري اراضي 
کاربردها و مصارف  براي  مکان  زمین و  تقسیم  شهر، علم 
مؤثر  و  بهینه  استفاده  به منظور  که  است  زندگي  مختلف 
می گیرد  صورت  کارا  و  مناسب  فضائي  انتظام  و  زمین  از 

)سعیدنیا، 1387:13(. 

می شود  تالش  شهري  اراضي  کاربري  برنامه ریزی  در 
و  شده  مشخص  علمي  به صورت  شهري  اراضي  الگوهاي 
مکان یابی فعالیت های مختلف در شهر در انطباق و هماهنگي 
با یکدیگر و سیستم های شهري قرار گیرند )زیاری، 1378:35(. 
برنامه ریزی کاربري اراضي شهري مجموعه ای از فعالیت های 
هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد 
استفاده  در  را  شهري  جوامع  نیازهاي  و  خواسته ها  مقدور 
از اراضي فراهم می آورد )پورمحمدی، 1382:3(. با علم به این 
موضوع می توان دریافت که توزیع بهینه کاربری ها و مراکز 
متخصصان  اوقات  اغلب  که  است  مهمی  مسئله  خدماتی 
دخالت  لزوم  و  دارند  آن سروکار  با  برنامه ریزان شهری  و 
و  اجتماعی  عدالت  در جهت گسترش  برنامه ریزان شهری 
برای همه ضروری  را  متعادل خدمات  دسترسی یکسان و 

 .(Brown et al. 2016) می سازد
از مهم ترین  به عنوان یکی  را می توان  فضاهای ورزشی 
قابل  فضای  که  آورد  حساب  به  شهرها  در  کاربری  مراکز 
)تابش  داده اند  اختصاص  خود  به  را  شهر  از سطح  توجهی 
نشان  که  فراوان  مطالعات  به  توجه  با   .)3  :1399 همكاران،  و 

می دهد دسترسی به خدمات ورزشی باعث افزایش مشارکت 
در فعالیت بدنی و در نتیجه افزایش رضایت زندگی در بین 
افراد جامعه می گردد )تابش و همكاران، 1399؛ نمازی و همكاران، 
همكاران،  و  حسینی  سید  نوروزی   ،1394 همكاران،  و  ابراهیمی  1397؛ 

 Roux et al, 2007. Wendel‐ Vos 1388؛  همكاران،  و  رضوی  1392؛ 

 et, 2007. Persson and While, 2012. McGrath et al, 2015. Jing et al.

2018(، در دسترس بودن زیرساخت ها و امکانات ورزشی 

 (Hallmann, Wicker,  برای مشارکت افراد در ورزش مهم است

فراغت  اوقات  که  افرادی  زیرا   Breuer, & Schönherr, 2012)

نزدیکی  در  واقع  ورزشی  زیرساخت های  دارند،  کمتری 
خانه هایشان را ترجیح می دهند، زیرا تمایلی به صرف زمان 
زیاد برای رفت و آمد به مرکز ورزشی ندارند. تالش های 
زیرساخت های  فیزیکی  عوامل  تأثیر  تحلیل  برای  کمی 
ورزشی  مشارکت  میزان  بر  ساختار  و  مکان  مانند  ورزشی 
انجام شده است (Humphreys & Ruseski, 2007). به عنوان مثال، 
میزان  بین  رابطه   )2011( شوتوف  و  برویر  ویکر،  هالمن، 
عرضه زیرساخت های ورزشی در ناحیه شهری یک فرد و 
و  عرضه  این  کردند.  بررسی  را  ساکنان  ورزشی  مشارکت 
دسترسی به امکانات ورزشی عمومًا از طریق سیستم های 
 (Trilk et می شود  اندازه گیری   )GIS( جغرافیایی  اطالعات 
(al., 2011، که در آن هدف یک مدل تخصیص مکان، یافتن 

مکان های بهینه برای مکان یابی تسهیالت است. این روش 
اختصاص  و  تأسیسات  مکان های  همزمان  انتخاب  شامل 
مجموعه های فضایی توزیع شده از تقاضاها برای تسهیالت، 
اندازه گیری  قابل  معیارهای  از  برخی  بهینه سازی  به منظور 
 .(Meskarian, Penn, Williams, & Monks, 2017) می شود  مشخص 
تصمیم گیری  در  عوامل  مهم ترین  از  یکی  تأسیسات  مکان 
استراتژیک توسط بخش دولتی و خصوصی در نظر گرفته 

 .(Frade & Ribeiro, 2015) می شود
بر این اساس می توان دریافت که پراکنش صحیح اماکن 
و فضاهاي ورزشی از جمله مهم ترین عوامل در دسترسی 
مناسب به این اماکن می باشد. براي رسیدن به این هدف باید 
به اصل پراکنش اماکن و فضاهاي ورزشی با توجه به تراکم 
جمعیتی توجه ویژه نمود (Oh, K & Jeong, 2011: 140). استاندارد 
سرانه فضاي ورزشي طراحي شده در ایران طبق معیارهاي 
مي باشد.  مترمربع   2 حداقل  شهرسازي  و  مسکن  وزارت 
بنابراین با توجه به سرانه استاندارد فضاهاي ورزشي مي توان 
چنین نتیجه  گیري کرد که سرانه فضاهاي ورزشي شهر کاشان 
پایین تر از استانداردهاي تعریف شده از سوي وزارت مسکن 
و شهرسازي )حداقل 2 مترمربع( می باشد. همچنین عالوه 
بر رعایت سرانه فضاهای ورزشی، الگوی توزیعی فضاهای 
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این  به  شهروندان  همه  مناسب  دسترسی  به منظور  ورزشی 
مراکز نیز مورد توجه است. در اکثر شهرهاي جهان، الگوي 
توزیع پراکنده )منظم( عناصر خدماتی نشان دهندۀ بافت های 
الگوي  برنامه ریزی شده و مبتنی بر عدالت اجتماعی است. 
تصادفی که بیش تر در شهرهاي جهان سوم مشاهده می شود 
حاصل از رشد ارگانیک و فاقد برنامه ریزی است و الگوي 
خوشه ای نتیجۀ تمرکز خدمات و امکانات در یک قسمت 
از شهر یا نتیجۀ وجود یک عنصر تأثیرگذار در تک قطبی 
شدن شهر است )احدنژاد روشتی و همكاران، 1392: 115(. بنابراین 
و  ورزشی  مراکز  فضایی  توزیع  چگونگی  درک  به منظور 
قرار  نظر  مد  باید  مراکز  این  به  شهروندان  دسترسی  نحوه 

گرفته شود.

روش پژوهش
توصیفی-  روش،  و  ماهیت  براساس  حاضر  پژوهش 
تحلیلی، و براساس هدف، از نوع کاربردی است که به منظور 
تجزیه و تحلیل داده های آن )داده های توصیفی و مکانی( 
برده شده  بهره   Super Decisions ArcGISو،  نرم افزارهاي  از 
است. بر این اساس به منظور ارزیابی الگوی مکانی پراکندگی 
شاخص  از  کاربری ها  مساحت  به  توجه  بدون  فضایی 
میانگین نزدیک ترین همسایه، به منظور پراکندگی کاربری ها 
با توجه به مساحت کاربری های ورزشی از شاخص موران 
محدوده  ارزیابی  به منظور  همچنین  است.  شده  برده  بهره 
خدماتی کاربری های ورزشی در سطح شهر کاشان با توجه 
به شبکه های ارتباطی از مدل تحلیل شبکه استفاده شد. در 

نهایت با توجه به الگوی فضایی موجود کاربری های ورزشی 
بهینه و نظر کارشناسان، 11 شاخص  الگوی  ارائه  به منظور 
کاربری ها،  کیفیت  کاربری ها،  خدماتی  محدوده  شامل 
و  بهداشتی  مراکز  جمعیت،  تراکم  شهری،  اراضی  کاربری 
درمانی، مراکز آموزشی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه های 
پارک و فضای  از صنایع و  شهری، مراکز سوخت، فاصله 
سبز مشخص شد. همچنین با توجه به نظر کارشناسان و با 
استفاده از مدل ANP اهمیت هر کدام از شاخص ها مشخص 
شد و در نهایت به منظور ترکیب شاخص های مذکور از تابع 
ترکیب وزنی در سیستم اطالعات جغرافیایی بهره برده شد. 

در ادامه مختصری از مدل های مورد استفاده ارائه می شود.
شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه: این شاخص مبتني 
نزدیک ترین  تا  کاربری ها  تک تک  فاصله  اندازه گیري  بر 
انواع  واگرایي  و  همگرایي  تعیین  در  و  بوده  همسایه شان 
کاربری های مختلف کاربرد دارد. هدف این نوع آنالیز این 
است که تعیین کند که آیا توزیع نقاط، تصادفی است یا خیر 
.(Camarero et al, 2000: 5) و نیز نوع الگوی پراکنش چگونه است 
در این روش شاخص نزدیک ترین همسایه براساس میانگین 
فاصله از هر کاربری تا نزدیک ترین همسایه  هایش محاسبه 
می شود. مورد انتظار در این روش در نتیجه تجزیه و تحلیل 
تا   1/96 بین  مقدار  این  اگر  که  می آید.  به دست   Z کمیت 
شده  مشاهده  توزیع  بین  معناداری  اختالف  باشد   -1/96
و توزیع تصادفی وجود ندارد. در غیر این صورت توزیع 

تجمعی یا یکنواخت خواهد بود.
مختلفی  شاخص های  کلی  به طور   :)Moran’s I( شاخص 

نگاره1: نمایش شما تیک نزدیک ترین همسایگی     
مأخذ: عسكری، 1390:40
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در  دارد.  وجود  مکانی  همبستگی  خود  اندازه گیری  برای 
بررسی  برای   )Moran’s I( موران  شاخص  از  مطالعه  این 
چگونگی توزیع مکانی ارزش های کیفیت مکان استفاده شده 
است. آماره موران یکی از بهترین شاخص ها برای تشخیص 
خوشه بندی است. این آماره تشخیص می دهد که آیا نواحی 
یا غیرمشابه  و  ارزش های مشابه  دارای  به طور کلی  مجاور 
ارزش  است.  متغیر   -1 و   1 بین  موران  ارزش  می باشند. 
نزدیک به 1 نشان می دهد عوارض دارای الگویی خوشه ای 
به طور  که  می دهد  نشان   -1 به  نزدیک  ارزش  و  هستند 
یکدیگر  کنار  در  غیرمشابه  ارزش های  دارای  نواحی  کلی 
قرار دارند و ارزش صفر نیز نشان دهنده ی الگویی تصادفی 
است. شاخص موران مطابق رابطه )1( تعریف می شود که 
   ،  ناحیه متغیر در  مقدار    نمونه ها،  تعداد    در آن
 میانگین متغیر در کلیه نواحی   ،  مقدار متغیر در ناحیه
 است  و   وزن به کار رفته برای مقایسه دو ناحیه 

  و 
)حسینی، 1391: 56(.           
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جی آی اس،  تحلیل های  مهم ترین  از  یکی  شبكه1:  تحلیل 
تحلیل شبکه است که در راستای توسعه و بهبود خدمات 
کاربرد  شهر،  بهینه  مدیریت  و  زمینه حمل ونقل  در  شهری 
نوع  از  شبکه  تحلیل  مدل های  پیاده سازی  در  دارد.  فراوان 
خطوط  مجموعه ای  که  می شود  استفاده  برداری  داده های 
به  خاص  مکانی  توصیف های  و  شده  شامل  را  گره ها  و 
و  )آقاجانی  می شود  اضافه  تحلیل ها  اجرای  برای  آن ها، 
ایلر و  به  هاشمی،1389:16(. اگرچه مطالعه شبکه های فضایی 

کاربرد  از  موجی  اما  برمی گردد،  میالدی   18 قرن  در  پازل 
روش های تحلیل شبکه در مطالعات شهری و ناحیه ای تنها 
 (Turner, 2001:8; Crucitti است  افتاده  اتفاق  دهه ی گذشته  در 
 et al. 2006; Scheurer et al. 2007, Jiang and Liu, 2011:1072; Ozbil

(and Peponis, 2011:130 دامنه ای اساسی و مهم برای روش های 

1- Network Analysis

چند  در  اندازه گیری،  شاخص های  و  فضایی  شبکه  تحلیل 
هزینه بر  به دلیل  روش  این  اما  یافت  گسترش  اخیر  دهه 
بودن روش های کامپیوتر حتی درمقیاس های کوچک اخیراً 
 (Kansky, 1963:121; Hagget and Chorley, است  شده  کاربردی 
(Tabor, 1976:366; Hillier and Hanson, 1984:236 ;1969:263. تحلیل 

شبکه می تواند به دامنه ای از پرسش های مرتبط با شبکه های 
آهن،  راه های  مانند، جاده ها،  دهد: شبکه هایی  پاسخ  خطی 

رودخانه ها، امکانات و خدمات رفاهی.
مدل ANP: روش تحلیل شبکه به وسیله آقاي ال ساعتي در 
سال 1975 معرفي شد، که در ادامه ی نظریه تحلیل سلسله 
ساختار  در  موجود  مؤلفه هاي  واقع  در  مي باشد.  مراتبی 
سلسله مراتبي از قوانین متفاوتي تشکیل شده اند که معموالً 
اثر  باال  سطح  مؤلفه هاي  روي  بر  پایین   سطح  مؤلفه هاي 
مي گذارد. در این شرایط سیستم داراي ساختاري شبکه  اي 
شبکه اي  ساختار  این  از  شبکه ای  تحلیل  مدل  که  مي شود 

.(Xingyu et al, 2013) نشأت گرفته است

منطقه مورد مطالعه
و  دقیقه   27 و  درجه   51 شرقی  طول  در  کاشان  شهر 
عرض شمالی 33 درجه و 59 دقیقه از نصف النهار گرینویچ 
جمعیت  نیز   1395 سال  سرشماری  براساس  دارد.  قرار 
شهری کاشان حدود 30۴ هزارنفر است )سرشماری نفوس 
مسکن، 1395(. این کانون زیست و فعالیت در مرکز ایران 
از یک سو به کوهستان )غرب و جنوب غرب( و از طرفی 
از سطح  متوسط شهر  ارتفاع  دارد.  کویر  و  به دشت  روی 
دریا 955 متر است. جغرافیدانان شهر کاشان را جزء ایالت 
جبال یا عراق عجم به حساب می آوردند؛ تا این که براساس 
از  و  مرکزی  استان  شهرهای  از  یکی  کشوری  تقسیمات 
سال 1355 تاکنون به استان اصفهان ملحق شده است. شهر 
کیلومتری   250 و  تهران  کیلومتری جنوب   235 در  کاشان 
شمال شهر اصفهان واقع شده است. این شهر از طرف شمال 
و شرق به شهرستان آران و بیدگل در کویر مرکزی ایران، از 
جنوب به شهر نطنز و قمصر و ارتفاعات مشرف به آن و از 
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غرب به شهر نیاسر و مشهد اردهال و ارتفاعات مشرف به 
آن ها محدود است )طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده كاشان، 

1389:6 و 7(. 

تجزیه و تحلیل
مراکز  خدماتی  محدوده  ارزیابی  مطالعه  این  از  هدف 
ورزشی و ارائه الگوی بهینه به منظور مکانیابی مراکز ورزشی 
شناسایی  برای  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با 
وضعیت شهر کاشان از لحاظ الگوی پراکنش و چگونگی 
الگوی بهینه  ارائه  دسترسی به مراکز و خدمات ورزشی و 
ارزش های  مکانی  تغییرات  بررسی  به منظور  لذا  می باشد. 
ورزشی  مراکز  موجود  الگوهای  شناسایی  و  مکان  کیفیت 
در سطح شهر کاشان از شاخص های خود همبستگی مکانی 
بر  شد.  استفاده  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  نرم افزار  از 

به  توجه  بدون  فضایی  توزیع  ارزیابی  به منظور  اساس  این 
مساحت هر کدام از مراکز از شاخص میانگین نزدیک ترین 
الگوی توزیع  نتایج نشان می دهد که  استفاده شد،  همسایه 
مراکز ورزشی )P=0.000 و Z=-3.368( در سطح 99 درصد 
به صورت کاماًل خوشه ای می باشد. از طرف دیگر با توجه 
کاربری های  اساس مساحت،  بر  مراکز ورزشی  پراکنش  به 
ورزشی دارای اهمیت می باشد که با توجه به جمعیت شهر 
کاشان که در سال 1395 حدود 30۴ هزار نفر جمعیت داشته 
حدود 202 هزار متر مربع کاربری ورزشی وجود داشته که 
سرانه 0/67 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است. 
لذا به منظور بررسی نحوه توزیع مراکز ورزشی با توجه به 
موران  از مدل خود همبستگی فضایی  مراکز  این  مساحت 
که  می دهد  نشان  مدل  این  از  حاصل  نتایج  شد.  استفاده 
الگوی توزیع مراکز  ورزشی )P=0.44 و Z=0.77( به صورت 

نگاره2: موقعیت فضایی شهر كاشان در گستره فضایی ایران
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رندم در سطح شهر کاشان توزیع شده است. نتایج دو مدل 
نشان دهنده این امر می باشد که توزیع مراکز با مساحت کم 
و  است  مناسب  خدمات  این  به  دسترسی  که  مناطقی  در 
مراکزی با مساحت زیاد در مناطقی که از لحاظ دسترسی با 

مشکل رو به رو می باشند، صورت گرفته است. 
فضاهای  کشور  ورزش  توسعه  تفصیلی  مطالعات  در 
ورزشی را در سه دسته تقسیم بندی نموده اند. بر این اساس 
و  متر   500 را  کوچک  ورزشی  فضاهای  دسترسی  شعاع 
شعاع دسترسی فضاهای ورزشی متوسط را 1000 و شعاع 
عنوان  متر   2000 را  بزرگ  ورزشی  فضاهای  به  دسترسی 
کرده است )مركز ملی توسعه ورزش كشور، 1384؛ معاونت امور فنی 
سازمان برنامه و بودجه، 1374(. از این رو در این بخش از پژوهش 

نیز از این استانداردها برای ارزیابی محدوده خدماتی مراکز 
نحوه  ارزیابی  به منظور  لذا  است.  شده  برده  بهره  ورزشی 
دسترسي به این مراکز که از طریق شبکه هاي ارتباطي انجام 
منظور  به این  شد.  برده  بهره  شبکه  تحلیل  مدل  از  مي شود 
محدوده  تعیین  برای  ارتباطی  شبکه های  الیه  ایجاد  از  بعد 
خدمات رسانی با نظر کارشناسان و مطالعات تفصیلی توسعه 
ورزش کشور محدوده خدماتی 500 متر، 1000 متر، 3000 

متر، 5000 متر و باالتر از 5000 متر در نظر گرفته شد. در 
نهایت برای هر یک از کاربری های نمونه در تحلیل شبکه از 

تابع New Service Area استفاده شده است. 
جمعیت  و  مساحت  تفکیک  به  ورزشی  کاربری  برای 
مذکور  خدماتی  محدوده های  از  کدام  هر  پوشش  تحت 
خدماتی  محدوده  به  توجه  با  اساس  این  بر  شد.  محاسبه 
مراکز ورزشی مشاهده می شود که با توجه به جمعیت 30۴ 
هزار نفری شهر کاشان در سال 1395 و محدوده شهر که 
حدود 13 هزار هکتار می باشد حدود 1012 هکتار معادل 
در محدوده خدماتی 500  7/79 درصد کل مساحت شهر 
از  نفر  هزار   86 حدود  که  است  ورزشی  خدمات  متری 
در  جمعیت  کل  درصد   27/25 حدود  یعنی  شهر  جمعیت 
محدوده  دارند.  قرار  مراکز  این  کیلومتری   500 محدوده 
کیلومتری   1 محدوده  گرفت  قرار  بررسی  مورد  که  بعدی 
 16/82 معادل  هکتار   2202 حدود  که  است  خدمات  این 
درصد کل مساحت شهر در محدوده خدماتی 1 کیلومتری 
خدمات ورزشی می باشد و حدود 18۴ هزار نفر از جمعیت 
شهر یعنی حدود 60/۴8 درصد کل جمعیت در محدوده 1 

کیلومتری این مراکز قرار دارند. 

نگاره4: الگوی توزیع مراكز ورزشی با توجه به مساحتنگاره3: الگوی توزیع مراكز ورزشی
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محدوده بعدی که مورد بررسی قرار گرفت محدوده 3 
کیلومتری این خدمات است که حدود 5676  هکتار معادل 
 3 خدماتی  محدوده  در  شهر  مساحت  کل  درصد   ۴3/35
هزار   285 حدود  که  می باشد  ورزشی  خدمات  کیلومتری 
نفر از جمعیت شهر یعنی حدود 93/5 درصد کل جمعیت 
محدوده  دارند.  قرار  مراکز  این  کیلومتری   3 محدوده  در 
کیلومتری   5 محدوده  گرفت  قرار  بررسی  مورد  که  بعدی 
این خدمات می باشد که حدود 6238  هکتار معادل ۴7/65 
درصد کل مساحت شهر در محدوده خدماتی 5 کیلومتری 
خدمات ورزشی می باشد و حدود 292 هزار نفر از جمعیت 
شهر یعنی حدود 95/77 درصد کل جمعیت در محدوده 5 
کیلومتری این مراکز قرار دارند. در نهایت حدود 1۴ هزار 
از 5 کیلومتری خدمات ورزشی در  باالتر  نفر در محدوده 

سطح شهر کاشان قرار دارند.

نگاره5: الگوی توزیع مراكز ورزشی با استفاده از شاخص موران

کاربری های  توزیعی  الگوی  به  توجه  یا  اساس  این  بر 
ورزشی در سطح شهر کاشان در این پژوهش به منظور ارائه 

نظر  طبق  و  ورزشی  مراکز  استقرار  به منظور  بهینه  الگوی 
کارشناسان 11 معیار در نظر گرفته شد.

1- تراكم جمعیتی: با توجه به اینکه هر چه تراکم جمعیت 
در شهر کمتر باشد و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر 
توزیع شده باشد )عبدالهی، 1383: 90( امکان خدمات رسانی و 
توزیع متناسب کاربری ها بیشتر خواهد بود؛ بنابراین مناطق 
با تراکم باال، در امر مکانیابی مراکز ورزشی دارای اولویت 

برنامه ریزی می باشد.
2- نزدیكی به مراكز بهداشتی درمانی: مراکز درماني بدون 
بحراني  مواقع  در  شهر  یک  نیازهاي  اساسي ترین  از  شک 
یک  رعایت  با  اساس  این  بر   .)53-51  :1388 )زیاری،  است 
حریم که مناسب ایجاد مراکز ورزشی نمی باشد هر چه از 
این مراکز دور شویم دارای اولویت کمتری برای مکانیابی 

این مراکز می باشد.
3- پارک پوشش گیاهی و فضای باز: یکي از موارد مهم 
در امر مکانیابي، شناسایي اراضي مستعد و مناسب مي باشد. 
پوشش  دارای  مناطق  به  مراکز  این  هرچه  اساس  این  بر 

گیاهی نزدیک باشند اولویت مکانیابی باال می رود.
4- فاصله از مراكز سوخت: به منظور امر خدمات رسانی به 
افرادی که به مراکز ورزشی مراجعه می کنند فاصله از مراکز 
خدمات رسان )مراکز سوخت( به عنوان یکی از شاخص های 
یک  رعایت  با  اساس  این  بر  شد.  گرفته  نظر  در  مکانیابی 
حریم که مناسب ایجاد مراکز ورزشی نیست هر چه از این 
مراکز دور شویم اولویت کمتری برای مکانیابی این مراکز 

وجود دارد.
5- حریم رودخانه و مسیل ها: با توجه به نقش رودخانه ها 

جدول1: وضعیت محدوده خدماتی كاربری ورزشی در شهر كاشان
درصدجمعیت )نفر(درصدمساحت )هكتار(محدوده خدماتی )مترمربع(

5001019/757/798601528/25
10002202/3916/8218۴13860/۴8
30005675/8۴3/3528۴68293/5
50006238/۴8۴7/6۴29158695/77

1309۴10030۴۴78100باالتر از 5000
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در انتقال آب ناشی از بارندگی و سیالب، این امر می تواند 
خطراتی را برای اراضی هم جوارش ایجاد نماید. به همین 
دلیل رعایت حریمی که صدمات وارده را به حداقل برساند 
ضروری است )علی حسینی و همكاران، 1393: 6(. بر این اساس 
هر چه از این نواحی دور شویم اولویت مکانیابی باال می رود.
6- گسل: گسل ها جزء عوارض خطی به شمار می روند که 
میزان  فعالیت  بروز  اثر  در  و  دارند،  را  باالیی  خطرپذیری 
خسارت وارده به اماکن نزدیک به کانون لرزش بیشتر خواهد 
بود. لذا رعایت حریمی که بتواند ایمنی این ساختمان ها را 
تأمین نماید ضروری به نظر می رسد )بهرام پور و بمانیان، 1391: 
51(. بر این اساس هر چه از این نواحی دور شویم اولویت 

مکانیابی باال می رود.
7و8- كاربری اراضی و كیفیت ابنیه: شاخص های بعدی 
در  ورزشی  مراکز  مکانیابی  بهینه  الگوی  ارائه  به منظور  که 
نظر گرفته شده، دو شاخص کاربری اراضی و کیفیت ابنیه 
اصل سازگاری  رعایت  به منظور  این شاخص ها  که  هستند 
این  در  مکانیابی  هزینه  کاهش  و  کاربری ها  تغییر  امکان  و 

پژوهش مورد توجه قرار گرفت.
9- صنایع: با توجه به ایجاد آلودگی هوا و مشکالت مربوط 
این  از  مناسب  فاصله  رعایت  کاربری ها  این  به همجواری 
کاربری ها ضروری است. به این ترتیب هر چه از این نواحی 

دور شویم اولویت مکانیابی باال می رود.
شهرنشین،  جوامع  نیازهای  براساس  آموزشی:   -10
مردم  و  شکل گرفته  شهرها  سطح  در  مختلفی  کاربری های 
به سوی  تولید سفرهایی  به  نیازهای خود مجبور  برای رفع 
همكاران،  و  )خلیلی  می باشند  مرتبط  کاربری های  با  مقاصد 
1390:98(. بر این اساس یا توجه به ارتباط تنگاتنگ بین مراکز 

آموزشی و ورزشی هر چه از این نواحی دور شویم اولویت 
مکانیابی کم می شود.

11- مراكز ورزشی: به منظور ارائه الگوی بهینه مراکز ورزشی 
و با توجه به وجود مراکز ورزشی در مناطق مختلف شهر هر 

چه از این نواحی دور شویم اولویت مکانیابی باال می رود.
مورد  شاخص های  استانداردسازی  به منظور  بنابراین 
نظر  مورد  الیه های  کارشناسان  نظر  از  استفاده  با  ابتدا  نظر 
 3 شماره  جدول  در  شده  تعریف  استانداردهای  اساس  بر 
شده اند.  مدل  وارد  و  تبدیل  رستری  نقشه های  صورت  به 
ارتباطی  شبکه های  ابتدا  ورزشی  مراکز  الیه  برای  همچنین 
براساس  تحلیل شبکه شد و سپس  وارد مدل  کاشان  شهر 
 New Service Area مراکز ورزشی موجود با استفاده از تابع
برای هر کدام از مراکز موجود محدوده خدماتی ترسیم و 
وارد مدل شد. استانداردهای مورد استفاده برای هر الیه در 

جداول شماره 2 و 3 ارائه شده اند.

نگاره6: محدوده خدماتی مراكز ورزشی با توجه به مدل
 تحلیل شبكه

جدول 2: محدوده خدماتی مراكز ورزشی در سطح شهر كاشان با توجه به مدل تحلیل شبكه
درصدمساحت )هكتار(كیفیتوزنمحدوده شاخص )متر مربع(

مراکز 
ورزشی

۴191/۴732/01مناسب150-09
1819/۴113/90نسبتًا مناسب300-1507
۴76336/38متوسط750-3005
13009/93نسبتًا نامناسب1500-7503
1019/757/79نامناسب1باالی 1500
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جدول 3: معیارهای مكانیابی مراكز ورزشی در سطح شهر كاشان

ص
اخ

ش

كیفیتوزنمحدوده شاخص
مساحت 
)هكتار(

كیفیتوزنمحدوده شاخصشاخصدرصد
مساحت 
)هكتار(

درصد

شی
وز

آم

131710/1مناسب150-09

سل
گ

۴۴03/۴نامناسب1000-01
178113/6نسبتًا نامناسب10003-1۴5۴11/13000نسبتًا مناسب300-1507
392330متوسط30005-32062۴/56000متوسط750-3005
۴96137/9نسبتًا مناسب60007-361327/610000نسبتًا نامناسب1500-7503
198915/2مناسب9باالی 350۴28/810000نامناسب1باالی 1500

ر(
)نف

ت
معی

 ج
کم

12139/3مناسب19 تا 10ترا

هه
برا

آ

139210/6نامناسب75-01
12839/8نسبتًا نامناسب753-5123/9150نسبتًا مناسب257 تا 10
217۴16/6متوسط1505-1۴8111/3300متوسط25-155
216216/5نسبتًا مناسب3007-10017/6500نسبتًا نامناسب50-253

6082۴6/5مناسب9باالی888767/9500نامناسب501 به باال

نی
رما

و د
ی 

شت
هدا

9807/5مناسب1009-250ب

سبز
ی 

ضا
و ف

ک 
12039/2مناسب09-100پار

170813نسبتًا مناسب1007-139710/7250نسبتًا مناسب500-2507
2۴0718/۴متوسط2505-212116/2500متوسط1000-5005

330125/2نسبتًا نامناسب5003-39231000نسبتًا نامناسب100-03
۴۴763۴/2نامناسب1باالی 820362/71000نامناسب1باالی 1000

یع
صنا

3132/۴نامناسب500-01

نی
سا

ت ر
وخ

 س
کز

5۴0۴/1نامناسب01-500مرا
368228/1نسبتًا نامناسب5003-18601۴/21500نسبتًا نامناسب1500-5003
1821/۴متوسط5باالی339725/95000متوسط3000-15005
236018نسبتًا مناسب30007-۴62835/35000نسبتًا مناسب5000-30007
6331۴8/۴مناسب15009-289622/13000مناسب9باالی 5000

نیه
ت اب

یفی
ک

اراضي زراعي و باغی/ 
اراضي خالي و متروکه/ 

مخروبه
860۴7۴/1مناسب9

ضی
 ارا

ری
ارب

ک

۴32227/2مناسب9اراضي خالي/اراضي مخروبه

مرمتی با کیفیت پایین/ فضای 
سبز

291325/1نسبتًا مناسب7اراضي زراعي18۴1/6نسبتًا مناسب7

شبکه ارتباطي/ قابل قبول 
با کیفیت

1291/1متوسط5
صنعتي-کارگاهي/باغ-

مسکوني/تخریبي داراي سکنه
70۴6/1متوسط5

اراضی کارگاهی/ درحال 
ساخت

17۴815/1نسبتًا نامناسب 3
فضاي سبز و حریم سبز 

معابر/ باغات کارگاه ها
153313/2نسبتًا نامناسب 3

مرمتي با کیفیت باال/نوساز/
گورستان/بازار

9538/2نامناسب1
آثار تاریخي/ مسکوني/ 

بهداشتی درمانی/ آموزشی/  
تجاري/ تأسیسات شهری

21۴518/5نامناسب1

• الزم به توضیح است كه الیه كیفیت ابنیه و كاربری اراضی با توجه به كسر مساحت شبكه های ارتباطی مساحت 11613 
هكتار و برای سایر كاربری ها 1305 هكتار در نظر گرفته شده است.
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نگاره7: الگوی بهینه مراكز آموزشی

نگاره8: الگوی بهینه فاصله از گسل

نگاره9: الگوی بهینه تراكم جمعیت

نگاره10: الگوی بهینه فاصله از آبراهه ها

نگاره11: الگوی بهینه فاصله از مراكز آموزشی

نگاره12: الگوی بهینه فاصله از فضای سبز
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نگاره13: الگوی بهینه فاصله از صنایع

نگاره14: الگوی بهینه فاصله از مراكز سوخت

نگاره15: الگوی بهینه كیفیت ابنیه

نگاره16: الگوی بهینه كاربری اراضی

قابل  مقیاس  هاي  به  ارزیابي  معیارهاي  که  آن  از  پس 
نسبي هر  اهمیت  و  تبدیل شدند وزن  استاندارد  و  مقایسه 
یک از آن ها با استفاده از نظرات کارشناسانه و در رابطه با 
هدف مورد نظر تعیین شد که در این پژوهش از مدل تحلیل 
شبکه براي تعیین وزن نسبي هر معیار استفاده شده است. 
وزن دهی به معیارها مشابه مقایسه  های دودویی که در تحلیل 
به هر  انجام می شود، در مدل تحلیل شبکه  مراتبی  سلسله 
مؤلفه وزني مطابق با مؤلفه متناظر خود که در باالي آن قرار 
دارد داده می شود. این وزن دهی با توجه به نظر خبرگان در 
رابطه با اهمیت نسبي مؤلفه هاي مختلف انجام می شود. به 
دلیل آنکه بیش از یک خبره در این مورد نظر داده است، از 
میانگین نظر خبرگان مي توان در جهت محاسبه وزن گذاري 
استفاده کرد. به این منظور ابتدا چون معیارهای مورد بررسی 
دارای تأثیر متقابل می  باشند، در جدول ۴ وزن نهایی معیار 

مورد بررسی ارائه شده است.
در نهایت به منظور ارائه الگوی بهینه برای مکانیابی مراکز 
ورزشی، وزن  هاي نسبي هر یک از معیارها با وزن  هاي نسبي 
هر یک از گزینه  های به دست آمده در مدل ANP به کمک 
هم  با  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  در  وزنی  ترکیب  تابع 
ترکیب و از جمع آن  ها میانگین گرفته شد. عدد حاصله در 
واقع نشان دهنده این مطلب است که چه ناحیه ای بیشترین 
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اولویت را برای ایجاد مراکز ورزشی دارد. در واقع هر چه 
امتیاز به دست آمده بیشتر باشد، اولویت آن نیز بیشتر خواهد 
بود. همانگونه که مشاهده می شود، حدود ۴ درصد مساحت 
مستعد  کاماًل  ورزشی  مراکز  مکانیابی  به منظور  شهرکاشان 
است و در حدود 60 درصد از مساحت شهر مناسب ایجاد 

مراکز ورزشی نمی باشد. 
در  ورزشی  مراکز  مکانیابی  به منظور  بهینه  الگوی  نگاره17 

سطح شهر کاشان را نشان می دهد.

نگاره17: الگوی بهینه مكانیابی مراكز ورزشی در سطح شهر كاشان

جدول5: وضعیت شهر كاشان به منظور مكانیابی مراكز ورزشی
درصدمساحت )هكتار(كیفیتكاربری ها

مراکز 
ورزشی

353/513/0۴نامناسب
1966/0116/93نسبتًا نامناسب

۴699/23۴0/۴6متوسط
۴126/8235/5۴نسبتًا مناسب

۴67/81۴/03مناسب
11613/37100جمع کل

بحث و نتیجه گیری
ارزیابی الگوی پراکنش و تعیین محل مناسب، یکی از 
کلیدی ترین گام های ایجاد کاربری اراضی خدمات رسان در 
سطح شهر می باشد؛ زیرا اثرات  این تصمیم در دراز مدت 
ظاهر شده، اثرات بسزایی از بعد  اقتصادی، اجتماعی، محیطی 
درون سازمانی،  تأثیرهای  جنبه های  از  یکی  دارد.  غیره  و 
بعد  از  و  بود  اماکن خواهد  در سوددهی  آن  مستقیم  تأثیر 
برون سازمانی، ساخت اماکن بزرگ در یک منطقه می تواند 
و  محیطی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  شرایط 

غیره را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
کاربری ها  مهم ترین  از  یکی  نیز  ورزشی  کاربری های 
توجهی  قابل  سطح  که  می  شوند  محسوب  شهر  سطح  در 
ارائه  لذا  داده  اند.  اختصاص  به خود  را  فضاهای شهری  از 
یک الگوی بهینه به منظور مکانیابی کاربری های ورزشی در 
سطح شهر ضروری به نظر می  رسد. مکان یابی بهینه، کارایی 
فضاهای ورزشی را به حداکثر می  رساند و خدمات بهتری 
را برای استفاده کنندگان با هزینه های ممکن ارائه می  نماید. 
بر اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محدوده خدماتی 
مراکز ورزشی و ارائه الگوی بهینه به منظور مکانیابی مراکز 

ورزشی در سطح شهر کاشان انجام گرفت. 
نتایج نشان می دهد که با توجه به جمعیت شهر کاشان 
نفر می باشد و حدود  که در سال 1395 حدود 30۴ هزار 
است،  داشته  وجود  ورزشی  کاربری  مربع  متر  هزار   202
سرانه 0/67 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است. 
با توجه به شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه مشخص 
شد که توزیع مراکز ورزشی در سطح 99 درصد به صورت 
کاماًل خوشه ای است و با توجه به شاخص خودهمبستگی 

جدول 4: اوزان مربوط به معیارهای مكانیابی مراكز ورزشی در سطح شهر كاشان
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ارزیابی  مساحت  براساس  را  کاربری ها  توزیع  که  موران 
می کند نشان داد که الگوی توزیع مراکز  ورزشی به صورت 

رندم در سطح شهر کاشان بوده است. 
امر  این  نشان دهنده  مدل  دو  نتایج  در  موجود  تفاوت 
که  مناطقی  در  کم  مساحت  با  مراکز  توزیع  که  می باشد 
دسترسی به این خدمات مناسب است و مراکزی با مساحت 
روبه رو  مشکل  با  دسترسی  لحاظ  از  که  مناطقی  در  زیاد 
می باشند، صورت گرفته است. همچنین، برای ارزیابی نحوه 
دسترسي به این مراکز از مدل تحلیل شبکه بهره برده شد 
که نتایج نشان داد از کل جمعیت شهری شهر کاشان 2202 
هکتار معادل 16/82 درصد کل مساحت شهر در محدوده 
حدود  که  می باشد  ورزشی  خدمات  کیلومتری   1 خدماتی 
18۴ هزار نفر از جمعیت شهر یعنی حدود 60/۴8 درصد 
کل جمعیت در محدوده 1 کیلومتری این مراکز قرار دارند. 
شهر  جمعیت  کل  درصد   ۴0 حدود  داد  نشان  نتایج  این 

دسترسی مناسبی به مراکز ورزشی ندارند. 
در نهایت به منظور ارائه الگوی بهینه 11 شاخص مورد 
نظر با استفاده از تابع ترکیب وزنی با هم ترکیب شد. نتایج 
به منظور  شهرکاشان  مساحت  درصد   ۴0 حدود  داد  نشان 
مکانیابی مراکز ورزشی کاماًل مستعد و نسبتًا مستعد است 
و در حدود 60 درصد از مساحت شهر مناسب ایجاد مراکز 
آمار  نشان مي دهد که  مطالعه  این  نتایج  نمی باشد.  ورزشی 
توزیع فضایی  ارزیابی  برای  مناسبی  نتایج  فضایی می تواند 
سیستم  داد  نشان  نتایج  همچنین  دهد.  ارائه  کاربری ها 
اطالعات جغرافیایی می تواند به منظور ارائه الگوی بهینه در 
مکانیابی مراکز ورزشی با انتخاب شاخص  های کاربردی و 
روش تحلیل مناسب مسئله مکان یابی فضاهای ورزشی در 
سطوح شهری را به بهترین صورت و روش علمی تحلیل 
کرده و نتایج مشخص اخذ نمود. همچنین نتایج این مطالعه 
مي تواند  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  که  مي دهد  نشان 
قبیل  از  مختلف  داده  منابع  تلفیق  براي  کارآمدي  زیربناي 
داده های سرشماري و سایر داده های مکاني و ایجاد پایگاه 
فراهم  شهري  خدمات  کارایي  سنجش  براي  جامعي  داده 

اماکن  غالب  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  به طورکلی  کند. 
الگوی  و  سرانه  لحاظ  از  کاشان،  شهر  در  موجود  ورزشی 
این  مؤید  امر  این  ندارند.  قرار  مناسبی  در وضعیت  توزیع 
مسئله است که از طرفی در زمینه مکانیابی مراکز ورزشی 
توجهی به وضعیت سرانه ها و الگوی توزیع جمعیت نشده 
و از طرف دیگر می تواند گواهی بر عدم استفادۀ مدیران و 
برنامه ریزان شهری از روش های نوین در این زمینه باشد. بر 
این اساس پیشنهاد می شود به منظور ارتقای سالمت جامعه 
و سر زندگی شهروندان  معیارهایی همچون دسترسی آسان، 
نظر  مد  ورزشی  مراکز  مناسب  مکانیابی  و  عادالنه،  توزیع 

قرار گیرد.

پیشنهادات:
متر  استاندارد فضای ورزشی )حداقل 2  به سرانه  با توجه 
مربع( و سرانه موجود فضای ورزشی در شهر کاشان  که 
کیفیت  و  سطح  ارتقاء  به منظور  می باشد،  مربع  متر   0/67
سالمت روحی و جسمی مردم الزم است حداقل سرانه  های 

پیشنهادی رعایت گردد.
و  منطقي  باید  ورزشی  مراکز  مکان گزیني  و  پراکنش  نحوۀ 
ایجاد عدالت  منطقه در جهت  تراکم جمعیت هر  براساس 

فضایی باشد.
برای دستیابی به سرانه مطلوب )سرانه 2 متر مربع( در آینده 
الزم است اراضی ذخیره  ای در نظر گرفته شود به گونه  ای 
که با کاهش فواصل و یا با امکان توسعه هر واحد در آینده 

ظرفیت مطلوب تأمین شود.  
باید  و  است  نامتعادل  بسیار  ورزشی  فضاهای  پراکنش 
قرار  مسئوالن  و  برنامه  ریزان  توجه  مورد  بودجه  تخصیص 

گیرد.
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