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 مقدمه
آنها براي  نیترمهمشک از یکه ب دانانسانی يهااز فضاهاي اجتماعی در سکونتگاه يااماکن ورزشی گونه

ورزشی بین  يها. تحرك، گذران اوقات فراغت، انجام رقابتروندیشمار مسالمتی افراد و جامعه به نیتأم

(با  یرورزشیورزشی و غ يهاییو گردهما هاشی، برخورد چهره به چهره، برگزاري همایجمعیت يهاگروه

شمار آورد فضاها به گونهنیو کاربردهاي مهم ا هایژگیاز و توانیاهداف سیاسی و اجتماعی)، همگی را م

 نیتریه اساسد. این اماکن ورزشی ککرمشاهده  توانی) که نظیر آن را در هیچ کاربري شهري دیگري نم1(

شمار انسانی به يهاسازمان ساتیتربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تأس ةدر حوز يافزاربخش سخت

منفی نیز بر فضاي  تأثیراتگزینی غلط مکان ۀواسطبه توانندیتمامی مزایا و محاسن، م با وجود، روندیم

مشاهده  یکه گاه کنندمختلف شهري ایجاد  يهايشهري از جمله ایجاد ترافیک یا ناسازگاري با کاربر

که  فتگ توانی. بر این اساس م)2( شده است که به تعطیلی یا تغییر کاربري آنها نیز انجامیده است

رزشی ومدیریت اماکن  ةوظایف مدیران ورزشی در حوز نیترگزینی صحیح اماکن ورزشی از مهممکان

 .)3( است

ین حال مدیران و ی بر همگان به اثبات رسیده است، با اابیمکاناگرچه اهمیت مقولۀ  رسدیمنظر به

دلیل این ادعا را  توانیمکه  اندنداشتهمسئوالن ورزش کشور، الاقل در گذشته توجه چندانی به آن 

برجستۀ  نظرانصاحببیان کرد. دکتر گودرزي که خود از  1393 ماهنیفروردمصاحبۀ وزیر ورزش در 

و اماکن  هاورزشگاهمدیریت ورزشی است، در جمع خبرنگاران اذعان داشت که مناسب نبودن مکان برخی 

شور است؛ همچنین بیان کشکالت اصلی ورزش ی صحیح آنها از مابیمکانتوجهی به موضوع ورزشی و بی

 يهااندر مک ورزشی درست از ساخت اماکن ۀو مطالع يزیربا برنامه شودیدر آینده سعی مکرد که 

 .)3شود (نامناسب جلوگیري 

 ۀو ارائ يریگمیدر تصم رگذاریأثها و عوامل تبهینه سعی دارد تا با قانونمند کردن شاخص ینیگزمکان

یاري  هاتیم فعالمناسب براي انجا يهاریزان را در انتخاب مکانگیران و برنامهنطقی، تصمیمراهکارهاي م

صورت لعه بههاي مرتبط با کاربري مورد مطاشاخصگزینی بهینه تالش بر آن است تا ). در مکان4رساند (

گزینی بیشتر متوجه مکان يهاي). در ابتدا تئور5کدیگر در ارتباط قرار گیرند (یعلمی و منطقی با 

 يهاطیشدن مح تردهیچیاخیر با پ يهاولی در سال ،)6صنعتی و تجاري بودند ( يهايگزینی کاربرمکان

توجه  ) از جمله اماکن و فضاهاي ورزشی7خدمات عمومی ( ةشهري در حوز يهايشهري به سایر کاربر

 بیشتري شده است.
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قابل بحث  گزینی در دو حالت پیوسته و گسستهمکان يهاهیو نظر هايتئور تمامیدر یک نگاه کلی 

 ةو کل محدود وجود ندارد شدهنییاز پیش تع يانهی. حالت پیوسته حالتی است که در آن گز)8( ندهست

. این در حالی است که دشویمختلف تقسیم م هايیفمطالعه براساس عوامل موردنظر پایش و به ط مورد

 ).9( پردازدیم شدهنییاز پیش تع يهانهیگز يبندبه عوامل به رتبهحالت گسسته، محقق با توجه  در

 توانیماند. در حالت پیوسته ی نیز در دو حالت پیوسته و گسسته متفاوتابیمکانتوجه به معیارهاي 

بیت، محدودة مورد مطالعه را براساس معیارهایی همچون سازگاري (مثبت یا منفی)، دسترسی، مطلو

)، 10ل () در شهرستان آم1386راي نمونه ابراهیمی (بوزیعی)، و ظرفیت، پایش کرد. جمعیت (عدالت ت

 ) در بخش مرکزي1395) و مالنوري شمسی و همکاران (11) در شهرستان کاشان (1393حیدریان (

گزینی اماکن ورزشی بر مبناي معیارهاي مذکور بنا )، تحقیقات خود را با هدف مکان12شهرستان یزد (

عیارهایی مز طرفی در حالت گسسته با توجه به دسترسی نداشتن به اطالعات در سطح کالن، از کردند. ا

از جمله  .شودیمي برداربهرهشرایط ژئومورفیک، دشواري تملیک، قیمت زمین، و بافت فرسوده همچون 

منظور که به رد) اشاره ک1391به پژوهش سلیمی و همکاران ( توانیمدر این زمینه،  هگرفتانجامتحقیقات 

گزینی اماکن ورزشی در حالت گسسته به تحلیل معیارهاي مذکور با استفاده از دستیابی به هدف مکان

 ).9روش تاپسیس پرداختند (

نظر دارند که گزینی در حالت پیوسته اتفاقپذیرفته با موضع مکانصورت يهاغالب پژوهش باًیتقر

 يهانسبت به سایر روش يترمناسب ۀمحیط قطعی یا فازي نتیجمراتبی در روش تحلیل سلسله استفاده از

نظر وجود ندارد. اما در ، این در حالی است که در حالت گسسته این اتفاق)13-17( دهدیم موجود ارائه

محیط شهري  یرقطعیبا توجه به شرایط نامشخص و غ رودینوین که احتمال م يهایکی از روش این میان

 يبندروش تحلیل خوشه ،متعدد اماکن ورزشی، نتایج مناسبی را ارائه دهد همچنین معیارهاي و

 است. 1خاکستري

 )GST( 2سیستم خاکستري

 سیستم ياجزا از و اطالع بیان میزان شناخت براي هارنگ از اغلب کنترل تئوري و تئوري سیستم در

 از کامل اطالعات فقدان سیاهسیستم  از ). براي مثال منظور18( شودیم استفاده آن حاکم بر روابط و

 ؛آنهاست روابط و داخلی ياجزا از آگاهی کامل سیستم سفید مفهوم و سیستم است کیدرونی  ياجزا

                                                           
1. Gray Cluster Analyze 
2. Gray System 
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 اطالعات این و دقت از صحت اطمینان عدم ای اطالعات سريکی خاکستري فقدان از سیستم منظوررو ازاین

 شدهشناخته يهاستمیس بیشتر نتیجه گرفت که توانیتعریف م این مبناي بر است. سیستم از روابط درون

 با مشابه خاکستري اعداد رسدیم نظرهرچند به خاکستري هستند. يهاستمینوع س از واقعی جهان در

 خاکستري اعداد که در است آن در فازي با اعداد بین اعداد خاکستري تفاوت اساسی اما، هستند فازي اعداد

 تعبیر دیگر به ای است معلوم ،ردیگیبرم در را عدد آن مقدار که يابازه است، امانامشخص  دقیق عدد مقدار

چپ  بال دقیق مقدار فازي عدد کی در کهیدرحال معلوم است. معین و عدد و راست دقیق بال چپ مقدار

کی از یسیستم خاکستري  ۀنظری ).19( کندیم تبعیت تابع عضویت کیاز  و نیست معلوم عدد و راست

گسسته و اطالعات ناکافی بسیار  يهامسائلی با عدم اطمینان و داده ریاضی است که براي حل يهاهینظر

نامشخص، یک سیستم  ک نظریه بر مبناي ترکیبییاصلی سیستم خاکستري، شامل  مد است. محتواياکار

 که بخش اصلیالگوساز است  وابسته به فضاي تالقی خاکستري و در انتها، طراحی یک سیستم گرلیتحل

براي حل  روش ریاضی اثربخش خاکستري، همانند فازي، یک ۀ. نظریرودیشمار مسیستم خاکستري به

 يریگمیمسائل تصم حل ۀزمین بسیاري از جمله يهانهیمسائل نامشخص و مبهم است. این نظریه در زم

خاکستري جزئی  يال رابطهتحلی کار گرفته شده است.خاکستري به ياچندمعیاره، با عنوان تحلیل رابطه

بین  يادهیچیکه از روابط پ رودکار میبهمسائلی  حلدست آوردن راههخاکستري است که براي ب ۀاز نظری

 ).20برخوردارند ( عوامل و متغیرهایشان

 توصیف خاکستري يهاسیماتر و خاکستري معادالت خاکستري، اعداد ۀلیوسبه خاکستري سیستم هر

 عدد خاکستري ند.هست سیستم این يهاسلول و هااتم ۀمثاببه خاکستري اعداد میان این در که شودیم

 ،يریگمیتصم کی در معیارهاۀ رتب براي مثال تعریف شود. نامطمئن اطالعات با عددي عنوانبه تواندیم

 عددي يهابازه این .ردک بیان عددي يهابازه با را آنها توانیکه م شوندیم بیان زبانی متغیرهاي صورتبه

طور عام بر سه نوع اعداد خاکستري با حد خاکستري به ). اعداد21( نامطمئن خواهد بود اطالعات شامل

 .)22( ندهستاعداد خاکستري داراي حد پایین و باال ، و حد باال اعداد خاکستري با ،پایین

 

 )GCAي خاکستري (بندخوشهتحلیل 

 يهاارزش ةدکنندیتوابع سف ۀخاکستري است. این روش بر پای ۀخاکستري، از اجزاي نظری يبندخوشه

به که  استخاکستري یک روش آماري خاکستري  يبند). روش خوشه20( خاکستري قرار گرفته است

خاکستري  يهامورد بررسی از اهداف موردنظر در طبقه يهاشاخص ةشديریگاندازه يهابررسی ارزش
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. در آخر پردازدیمورد بررسی) م يهابراساس ترجیحات نخبگان از شاخص شدهنییاز پیش تع يها(طبقه

در واقع این روش  ).23( پردازدیدر مورد تعلق اهداف موردنظر به هر طبقه م يریگمیقضاوت و تصمبه نیز 

شاخص  Mبا استفاده از ، )jهستند ( شدهيبندموردنظر که موضوعات طبقه ۀنمون Nبه بررسی  خواهدیم

خاکستري که طبقات خاکستري  ۀطبق p)، در i( روندیشمار مبه يبندطبقه يهابررسی که شاخص مورد

 ) بپردازد.k( شوندیمحسوب م

) در GCAخاکستري ( يبندروش تحلیل خوشه يریکارگهدف از پژوهش حاضر به روازاین

 فضایی است. ۀدر حالت گسستشهر اصفهان  استخرهاي سرپوشیدةگزینی مکان

 

 ی تحقیقشناسروش

صورت هباطالعات آن  يآورجمع وست اروش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع کاربردي 

. ان استشهر اصفه 13، و 6، 5 ۀمنطق 3مطالعاتی پژوهش شامل  ةپیمایشی انجام پذیرفته است. محدود

 به شرح ذیل بیان کرد: توانیمدالیل انتخاب این محدوده را 

نک جامع اطالعات متر به ازاي هر نفر (با 46/0کل اماکن ورزشی در محدودة مطالعاتی برابر با  . سرانۀ1

مطلوب  که این سرانه با سرانۀ ست) ا1393؛ درگاه الکترونیکی شهرداري اصفهان، 1393ورزش کشور، 

ه این موضوع رد، کبرنامۀ پنجم توسعه) فاصلۀ زیادي دا اندازچشممتر مربع براي هر نفر (براساس  2/1

 .دهدیمتوسعۀ اماکن ورزشی در این محدوده را امري ضروري نشان 

ا مشکالت ي سنتی را بهاروشي بایر در محدوده که جانمایی اماکن ورزشی به هانیزم. کمبود 2

 رو ساخته است.ي روبهادهیعد

گزینی . بافت فشردة شهري و پیچیدگی چینش عناصر شهري در محدودة مطالعاتی، که مکان3

شردگی في مختلف از جمله اماکن ورزشی را با مشکل مواجه کرده است. شایان ذکر است که هايکاربر

و در این منطقه  است 6و  5کمتر از مناطق  مراتببهیی از آن) هابخشدر  ژهیوبه( 13مذکور در منطقۀ 

ي مهم محدودة مطالعاتی هایژگیواز  تواندیم، که این وجه تمایز خوردیمي بایر بیشتر به چشم هانیزم

 باشد.

در این تحقیق در میان انواع اماکن ورزشی موجود، مطالعه روي استخرهاي سرپوشیده انجام پذیرفته 

خاکستري  يبندشده در حالت گسسته از روش تحلیل خوشهمشخص يهانهیتحلیل گز منظوربهاست. 

، و هاداده(جهت رقومی کردن  Auto\Cadي افزارهاها از نرمتحلیل داده منظورشد. همچنین بهاستفاده 
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ي مورد نیاز، هاهیال(براي ایجاد  Arc\GIS )،GISي اولیه براي ورود به محیط هادادهي سازآماده

سازي روش تحلیل یادهپمنظور (به MATLABدر  یسینوو برنامه آنها و ایجاد خروجی نهایی) لیوتحلهیتجز

 شده است. استفادهي خاکستري) بندخوشه

 

 هاافتهی

ۀ روش تحلیل واسطبهي خاکستري، محدودة مطالعاتی پژوهش بندخوشهي روش تحلیل سازادهیپپیش از 

گزینه (قطعه اراضی مناسب)  9ي محدوده، بندطبقهز امراتبی در محیط فازي مطالعه شد که پس سلسله

 ).1گزینش شدند (شکل  GCAورودي  عنوانبهۀ مشاهدة میدانی واسطبه

 
ینش میدانی و گز ةمراتبی و مشاهدمطالعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسله ةپایش محدود. 1شکل 

 GCA يهايورود
 

 .استانون، ۀ مراحل روش آنتروپی شواسطبهبیانگر بردار اوزان معیارهاي مورد مطالعه  1جدول 
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 حاصل از روش آنتروپی شانون ۀبردار اوزان معیارهاي مورد مطالع. 1جدول 
 بافت فرسوده قیمت زمین دشواري تملیک شرایط ژئومورفیک 

Wj 0560/0 0683/0 0326/0 0402/0 1569/0 1949/0 6962/0 7545/0 

 
 .دشویمبراساس جدول ارائه  Rي، ماتریس ریگمیتصمدر مرحلۀ بعد پس از نرمالیزه شدن نگارة 

 
 )R( يریگمیتصم ةماتریس نرمالیز. 2جدول 

 شرایط ژئومورفیک دشواري تملیک قیمت بافت فرسوده

 معیار

 

 گزینه

10909/0 04545/0 1/0 05454/0 48762/0 42857/0 96330/0 82569/0 A 

10909/0 04545/0 35909/0 31818/0 80952/0 76190/0 87156/0 64587/0 B 

1 90909/0 37454/0 33636/0 48762/0 42857/0 98257/0 93119/0 C 

10909/0 04545/0 39273/0 35454/0 1 95238/0 73394 64220/0 D 

10909/0 04545/0 68181/0 63636/0 82857/0 76190/0 1 91743/0 E 

1 90909/0 97727/0 90909/0 80952/0 78095/0 39449/0 32110/0 F 

10909/0 04545/0 36273/0 31818/0 82857/0 77143/0 53486/0 46789/0 G 

10909/0 04545/0 1 91818/0 8/0 75238/0 36697/0 28990/0 H 

10909/0 04545/0 35909/0 30909/0 46857/0 42857/0 68807/0 64220/0 I 

 
به  3) در جدول Rwي، ماتریس نرمالیزة موزون نیز (ریگمیتصمپس از تشکیل ماتریس نرمالیزة 

 نمایش درآمده است.
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 )Rwموزون ( ةماتریس نرمالیز. 3جدول 

 شرایط ژئومورفیک دشواري تملیک قیمت بافت فرسوده
 معیار

 
 گزینه

08231/0 03166/0 01949/0 00856/0 01960/0 01398/0 06576/0 04628/0 A 

08231/0 03166/0 06999/0 04991/0 03253/0 02485/0 05950/0 03620/0 B 

75446/0 63329/0 07301/0 05276/0 01960/0 01398/0 06708/0 05219/0 C 

08231/0 03166/0 07655/0 05561/0 04019/0 03107/0 05011/0 03599/0 D 

08231/0 03166/0 1329/0 09982/0 0333/0 02485/0 06827/0 05142/0 E 

75446/0 63329/0 19049/0 1426/0 03253/0 02547/0 02693/0 01800/0 F 

08231/0 03166/0 07070/0 04991/0 0333/0 02516/0 03651/0 02622/0 G 

08231/0 03166/0 19492/0 14402/0 032152/0 02454/0 02505/0 01624/0 H 

08231/0 03166/0 06999/0 04848/0 01883/0 01398/0 04697/0 03599/0 I 

 
تري بیانگر درجۀ رابطۀ خاکس 4، جدول Rwپس از محاسبۀ ضریب رابطۀ خاکستري براساس ماتریس 

 .ستي مورد مطالعه و رتبۀ نهایی آنهاهانهیگزبراي هریک از 
 

  هانهیگزمربوط به هریک از  ۀخاکستري و رتب ۀرابط ۀدرج. 4جدول 
 A B C D E F G H I 

0iΓ 0379/0 0415/0 1961/0 0411/0 0436/0 2127/0 0401/0 0478/0 0393/0 
 8 3 7 1 4 6 2 5 9 رتبه

 
 H، و F ،Cي هانهیگز 4ي خاکستري و جدول بندخوشهبراساس نتایج نهایی حاصل از روش تحلیل 

 .ندایبراي ساخت استخرهاي ورزشی در محدودة مطالعات هامکانترتیب بهترین به

 

 يریگجهینتبحث و 

سیستمی  يریکارگگزینی اماکن ورزشی نیازمند بهو مدیریت مکان يزیربرنامهو  لیوتحلهیتجز، شناخت

، زیرو با توجه به نیاز برنامه کردهاست که بتواند تمامی خصوصیات مکانی را در بانک اطالعاتی ذخیره 

. بر این اساس سیستم اطالعات )24( دکننمایش خاصی از آن را در قالب نقشه و جدول اطالعاتی ارائه 

، از يزیربرنامه زمینۀو نمایش بصري اطالعات مورد نیاز در  لیوتحلهی، تجزيآورجغرافیایی در جمع

 ).25اخیر در دنیاست ( ۀدر چند ده يزیرمدترین ابزار برنامهاکار
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گزینی ) در مکانGCAخاکستري ( يبندروش تحلیل خوشه يریکارگهدف از پژوهش حاضر به

 Fه گزینۀ گزینۀ مورد مطالع 9اس در میان بر این اس. بودفضایی  ۀدر حالت گسست استخرهاي سرپوشیده

 نیتریغربمتر مربع،  3300بهترین مکان براي ساخت استخرهاي سرپوشیده است. این منطقه با وسعت

. بر این نقطۀ مورد مطالعه و در محدودة مطالعاتی در بخش مرکزي متمایل به جهت غرب واقع شده است

با در نظر  توانندیمورزش و جوانان در استان اصفهان) اساس مدیران ورزشی (مدیران عالی ادارة کل 

استخرهاي سرپوشیده  ي ورزشی در بخشهارساختیزمنظور توسعۀ گرفتن مختصات دقیق این منطقه به

(با وسعت  Hمتر مربع) و  2550(با وسعت  Cمناطق  توانندیماقدام به ساخت کنند. در مرحلۀ بعد نیز 

 متر مربع) را مورد توجه قرار دهند. 3050

 توانی، ماندشدهها در حالت گسسته استفاده منظور تحلیل دادهکه تا به امروز به ییهااز عمده روش

، 4روش تاکسونومی، 3احتماالت ، منطق2هاشاخص یمراتبی، همپوشان، تحلیل سلسله1به مدل منطق بولین

ها و از این روش يریگمحققان با بهره که کرداشاره  6تاپسیس و الکتر ،5عصبی مصنوعی يهاشبکه

اند. نتایج گزینی بهینه پرداختهبراي مکان ییهامدل ۀمعیارهاي متناسب با کاربري مورد مطالعه به ارائ

 در زمینۀشهري و عدم قطعیت  ةتوجه به محیط پیچید که با دهدیدر این پژوهش نشان م هالیتحل

خاکستري به میزان بسیار زیادي قادر است  يبندروش تحلیل خوشه گزینی اماکن ورزشی،معیارهاي مکان

 يهاطور همزمان نتایج معتبري را ارائه دهد، که این کنترل عوامل در غالب روشبه با کنترل تمامی عوامل

) 22( )1392ملکیان () و 20() 1392و همکاران ( سبکباری. فرجستین ریپذطور همزمان امکاندیگر به

، بیان کردند که نتایج حاصل مراتبیتحلیل سلسلهو  خاکستري يبندخوشهتحلیل روش نیز در مقایسۀ دو 

رو با توجه به نتایج ؛ ازایناستتر و قابل اطمینان ترقیدقي خاکستري بندخوشهاز روش تحلیل 

) نیز در پژوهش 2008( 7، یانگ و هونگکو. کرد دییتأي تحقیق را هاافتهی توانیمي مذکور هاپژوهش

 ۀبا رویکرد جانمایی، نشان دادند که نتایج تحلیل رابط چندمعیاره يریگمیخود با هدف حل مسائل تصم

نتایج این دو روش توسط یکدیگر  دییتاپسیس نزدیک است و تأ روش ۀخاکستري تا حد زیادي به نتیج

                                                           
1. Boolean Logic 
2. Index Overlay 
3. Probability Logic 
4. Taxonomy 
5. Artificial Neural Networks 
6. ELECTRE 
7. Kuo, Yang & Hung 
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قضاوت  GCA. اما از جهتی از آنجا که )26( شده دانستندارائه يبندرا معیاري از واقعی بودن رتبه

که در شرایط کلی گفت  توانیم ،کندیمعیارها تا حد بسیار زیادي کمرنگ م را در بررسی رندهیگمیتصم

 و پینگ و )27( )2004( 1ژنگ تر است. فانگ و تیمناسب FTOPSISاین روش نسبت به  استفاده از

 يهاروش از سیستم خاکستري بهتر رویکرد که دندکر نیز در نتایج پژوهش خود بیان) 28() 2004( 2یانگ

عملکرد  تواندیم آماري چندمتغیرهي هاروش سایر و عاملی تحلیل رگرسیون، تحلیل مانند آماري رایج

 از زیادي حجم موجود بودن یعنی هااین روش يهاتیمحدود فاقد زیرا کند، ارزیابی را موارد موردنظر

 يبندداشتند که روش خوشه نیز در نتایج پژوهش خود بیان )1392(و همکاران  ترك ییرزایم هاست.داده

که این نتایج نیز با  )19( دکنیدیگر عمل مي هااز روش ترقیمناطق، دق يبندخاکستري در مورد پهنه

 .ستحاضر همسو پژوهش ۀنتیج

گزینی اماکن منظور مکاناذعان داشت که به نتوایمدر این بخش  شدهمطرحبراساس مجموع مباحث 

ریزان بر ارائۀ نتایج معتبر، قادر است محققان و برنامه، روشی است که عالوهFAHP-GCAورزشی، روش 

ازد که این سهمراه  GISرا با اطمینان بیشتري نسبت به ارزیابی معیارها و تلفیق آنها با توابع مختلف 

 کنندیمیان آنها نیز ب چراکه) منطبق است، 20) (1392بکبار و همکاران (نتیجه بر نتایج پژوهش فرجی س

منظور حصول ي مختلف بههاروشبهترین حالت براي ترکیب  تواندیم GCAدر کنار  FAHPکه روش 

 و اطمینان باال باشد. بااعتباریی هاافتهی

هان ایر ارگانسبه مدیران ادارات ورزش و جوانان و  توانیمي پژوهش هاافتهدر نهایت با توجه به ی

ي علمی و دقیق هایبررسدخیل در توسعۀ اماکن و فضاهاي ورزشی در سایر نقاط کشور توصیه کرد، بدون 

فضاهاي  متولیان احداث اماکن و شودیممجوز ساخت فضاهاي ورزشی را صادر نکنند. همچنین پیشنهاد 

معیارها ممکن  ی به هر کدام ازتوجهیب چراکهکنند،  دیتأکی ابیمکاناي هورزشی بر رعایت تمامی شاخص

 نیترمشکلشک از ي هنگفتی را ضایع کند. از طرفی وجود پایگاه اطالعاتی قدرتمند، بیهاهیسرمااست 

در ادارات  دشویمرو توصیه ی علمی اماکن ورزشی است، ازاینابیمکانمراحل  نیتریاساسو در عین حال 

 ي شود.اژهیوبه انجام و اجراي این موضوع اهتمام  حتماًکل ورزش و جوانان 

                                                           
1. Fang & Tzeng 
2. Ping   & yang 
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Abstract 
The aim of this study was to use of Gray Cluster Analyze (GCA) Method in Site 
Selection of Sport Places in Cessation Spatial status. The study area of research was 
three regions 5, 6 and 13 of Isfahan city (Iran) that has 34% of total area and 21% of 
total population of Isfahan city. ّFor data analyzing was used of Excel, Arc/GIS, 

Arc/View and Auto Cad software and also coding in MATLAB, and for site selection 
in cessation spatial was presented a algorithm by Gray Cluster Analyze  Method. 
Results show that by according to complexity of urban texture and non stable for 
criteria of site selection of sport places, Gray Cluster Analyze can present valid 
outcome by controlling all criteria simultaneously, that this issue is impossible in other 
methods. 

 
Keywords 
Analytical Hierarchy Process, Gray System, Shanon Entropy, Site Selection Criteria, 
Urban Compact Texture. 
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