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مقدمه
 در ایدن مردم درصد 50 از شیب 0100 سال در شود یم ینیب شیپ و است یشهر های مکان به شدن لیتبد حال در جهان

 ،یوسفی) کرد توجه آن رشد یبرا یاراض از استفاده یچگونگبه  دیبا نیبنابرا (؛10: 0110 ،ونگ و ی)ل کنند یزندگ شهرها

 یزیر برنامه با خود مشترک مناسباتبه  و است یشهر فرایند از یبخش یشهر یاراض یکاربر یزیر امهبرن(. 9: 9911

 های کاربری ینب خود ةروزمر یازهاین رفع یبرا مردم (.9110 ن،ی)چاپ دهد یم تیاهم یشهر التیتسه و ونقل حمل

 است نیزم یکاربر تابع سفر نیبنابرا دانست؛ گرید یکاربر به یکاربر کی از رفتن توان یم را سفر .کنند یم سفر مختلف

 شیافزا دانست. گریدیک با مرتبط بخش دو توان یم را ونقل حمل و نیزم یاربرک درواقع (.4: 9915 سرشت، به و )رضازاده

 در رییتغ سبب یکاربر در راتییتغ (.0191 ،یهند و )بارنت است یگریددر  اصالح مستلزم بخش یک در یارآمدک

 (.Soltani, 2014: 5) کند یم لیتحم ونقل حمل یها رساختیز بر را یکیتراف انیجر و شود یم سفر یاتقاض یالگو

؛ یعنی است شده مشتق ییتقاضا نیز ونقل حمل تقاضای است. متفاوت مختلف های کاربری در سفر جذب زانیم

 خود یازهاین رفع یبرا مردم و گیرد می شکل شهرها سطح در یمختلف های کاربری ن،یشهرنش جوامع یازهاین براساس

 درواقع (.04: 9910 دار،یپا سازگان بوم ةتوسع مشاور نا)مهندس دارند سفر کنند مرتبط یکاربر ی کهمقاصد  به ندمجبور

 تیظرف با متناسب ها یکاربر عیتوز که دارد تیاهمبه این دلیل  ونقل حمل ةشبک و یشهر یاراض یکاربر ارتباط یبررس

 خدمات نوع و دارند یمتفاوت یدسترس های ویژگی ها یکاربر انواع داشت. خواهد یپ در را مطلوب یلبدکا یازدهب شبکه،

 امروزه(. 915: 9919 ا،یپو راهبرد طرح مشاور مهندسان مؤلفان )گروه نیست کسانی ها یکاربر ةهم یده سیسرو زانیم و

 در تیجمع جاذب های کاربری یریقرارگ ت،یجمع ازین اب یامروز یها ابانیخ نداشتن تطابق ،ینیشهرنش عیسر رشد لیدل به

 این است. وجود آمده به شهرها در کیتراف ةدیپد یکدیگر، کنار ناسازگار های کاربری یریقرارگ و شهر یها ابانیخ ةیحاش

 یاجتماع معضالت از یکی و است کوچک و متوسط یحت و بزرگ یشهرها بیشتر در عمده مشکالت از یکی دهیپد

 َشود. محسوب می شهرها و یامروز جوامع

 است مدنظر قرار نگرفته ها آن متقابل ةرابط ،یکاربر و شبکه ساختاردربارة  گسترده مطالعات با وجودباید توجه داشت 

 که مختلف یها تیفعال چیدمان بنابراین ؛شوند یم ظاهر مردم یها تیفعال کردن متصل به نیاز ةجینتدر یونقل حمل نیازهای

 یونقل حمل تسهیالت درواقع(.Brownstone el at., 2013) کند یم تعیین را سفر الگوهای ،شود یم نامیده راضیا کاربری

 را چرخشی مستمر فرایند ،ونقل حمل و زمین کاربریمیان  تعامل این دهد. تغییر یا کند یده جهت را زمین کاربری تواند یم

 به یونقل حمل تسهیالت آورد و وجود می به را ونقل حمل درخواست مینز کاربری ابتدا در که شکل این به .کند یم ایجاد

 بنابراین شود؛ می بیشتری یونقل حمل تقاضایسبب  و دهد یم افزایش را دسترسی سیستم این سپس َشود. می اضافه سیستم

 شود می فراهم اراضی کاربری برنامه تنظیم با توسعه این و است توسعه نیازمند و آید شمار می به ناکافی ونقل حمل تسهیالت

(Zaina, 2017.)را به خود جذب  یادیز تیجمع یکیدر ساعات اوج بار تراف ویژه بهدر طول روز  کاشان شهر یمرکز بافت

 کهاست  شهر یخیتار بافت گرفتنبردر سو کی از . دلیل این امر،شود یبافت م نیدر ا دیشد کیترافایجاد  سببکه  کند یم

 ةرندیدربرگ یها ابانیخ ی دیگرسو  از را دارد و مدارس و یخیتار یبناها و کاشان میقد بازار مانند تیجمع جاذب عناصر

 ییفضا عیبازتوز و مشکل نیا به توجه لزوم نیبنابرا ؛است یبهداشت و یآموزش و یتجار یکاربر مانند تیجمع جاذب یکاربر



 133...کاهشحجمترافی منظوربهیشهریهایکاربرارزیابیسناریوهایمختلفپراکنشفضایی

 کاربری نقش سنجش به حاضر پژوهش دارد. ضرورت ترافیک مشکل حلبرای  بافت نیا در تیجمع جاذب های کاربری

 های کاربری توزیع ةرابط شناسایی و ها یکاربر فضایی عیبازتوز ،کاشان مرکزی بخش در شهری ترافیک ایجاد در اراضی

 اخیر یها سال در ،مطالعة حاضر موضوع ضرورت و اهمیت به توجه با .پردازد یم شهری ترافیک و درمانی و آموزشی

 .شود یم اشاره ها آن از نمونه چند به ادامه در که گرفته صورت زیادی یها پژوهش

 یکاربر یالگو رگذاریتأث یها ریمتغ و عوامل پرداخت و ونقل حمل بر یاراض یکاربر راتیتأث بررسیبه  (0191) تمنیل

 یالگو و یاراض یبرکار بررسی در (0199) همکاران و یوواد .را مشخص کرد شهر یهوا تیفیک و سفر رفتار بر یاراض

 ونقل حمل یالگو با متناسب نیزم یساز کپارچهی یالگو ازمندین شهر نیا گرفتند جهینت الگوس شهر در یطول کیتراف

 نشان را بالعکس و کیتراف بر یاراض یکاربر یالگو ریتأث پژوهش نیا یها افتهی است. یا توسعه یها برنامهبراساس 

و نتیجه  پرداخت توسعه درحال یکشورها در یاراض یکاربر و یشهر ونقل حمل وندیپ بررسی به (0199) ورورک .دهد یم

 یکیتراف مشکالت کاهش راه نیتر مهم مردم ارزان یدسترس برای یمحور ادهیپ و ارزان و داریپا ونقل حمل گرفت

 تیوضع و نیزم یکاربر تیریمد متقابل ةرابط یبررس با (9911) همکاران و یاسد .است ومس جهان یکشورها

 با شرق الماس مجتمع گرفتند جهینت( مشهد شرق الماس یتجار مجتمع :یمورد ةنمون) یشهر کیتراف و ونقل حمل

 رد شده مطرح اهدافدستیابی به  ن،یزم یکاربر تیریمد یها استیس و راهبرد حیصح یاجرا و شهر ةیحاش در احداث

 کیتراف در یحیتفر-یورزش های کاربری پراکنش آثار ررسی( با ب9911) همکاران و یغالم .پژوهش را ممکن کرده است

 یاضاف ةروزان یسفرها سبب ،محله سطح در یحیتفر-یورزش یکاربر مناسبنا استقرار گرفتند جهینت زنجان یشهر درون

 با یشهر یاراض یکاربر نینو یزیر برنامه در (9919) همکاران و ینیالد فیس .شود یم یشهر ونقل حمل ستمیس بر

 ریثتأ میان یآمار میمستق و یخط ةرابط گرفتند جهینت سمنان یشهر کیتراف یسامانده در 9یت .یس .یآ از یریگ هبهر

 کیتراف کاهش بر یشهر یاراض یکاربر ییفضا یسامانده و یشهر یاراض یکاربر ییفضا یسامانده ،یت .یس .یآ

 کرمانشاه یشهر کیتراف بر آن ریتأث و یپزشک یها کاربری پراکنش یبررس در (9919) همکاران و ییتقوا دارد. وجود

 و یشهرساز ضوابط و اصولبراساس  کرمانشاه شهر سطح در یدرمان-یبهداشت های کاربری یابی مکان گرفتند جهینت

 .ندارد یمناسب پراکندگی و نیست یزیر امهبرن

نظریمبانی
زمینکاربریریزیبرنامه

 و یطیمح و یاجتماع مطلوب جینتا کسب یبرا تالش در نیزم از استفاده میظتن روند ن،یزم از استفاده یزیر برنامه

 گسترش در تیمحدود ،ستیز طیمح از حفاظت شامل نیزم از استفاده یزیر برنامه اهداف است. منابع از شتریب یور بهره

همچنین  .استه یدگآلو کاهش و نیزم از استفاده یها یریدرگ از یریجلوگ ،ونقل حمل یها نهیهز کاهش ،یشهر یفضا

 کند یم نییتع ،دهد یم رخ خاص ای منطقه در که را یمتنوع یاقتصاد و یاجتماع یها تیفعال و نیزم از استفاده

 از شتریب یمند بهره یبرا ازین مورد یشهرها عتیطب است. یشهر یزیر برنامه مهم از اجزای نیزم از استفاده یزیر برنامه

                                                           
1. IST 
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 چارچوب که است زمین از استفاده یزیر برنامه کارگیری به نیازمند ،یراحت یارتقا و یاقتصاد عوامل کردنحداکثر نظر

 شرفتیپ به یابیدست یبرا یچارچوب از دیبا که دارند ییاندازها چشم مرفه یشهر مناطق شود. محسوب می رشد مهم

 مبحث به توجه اب (.,Chigbu 2017) کند یم فراهم را چارچوب نیا از استفاده ،یزیر برنامه رو نیا از ؛کنند یرویپ منظم

 ،یاجتماع عوامل با شده مطرح یادار و یفن و یاسیس یریگ میتصم ةپروس نیزم از استفاده یزیر برنامه دار،یپا ةتوسع

 دنبال به گر،ید یسو از است. توسعه درحال یها نیزم از داریپا ةاستفاد و منظم اشغال یبرا ،یفن و یاسیس ،یاقتصاد

 است ییفضا یکیزیف ةتوسع و یاجتماع و یاقتصاد یها تیفعال ،یانسان یها شهرک داریپا ةوسعت و محل ةتوسع و میتنظ

(2016 ,Aalbers and Savini.)

 ارتباطییهاشبکهوونقلحملکاربری
 بر وهعال زیرا هستند؛ شهر یک عمومی فضاهای ترین حساس و ترین مهم ارتباطی های شبکه و ها راه یا معابر های کاربری

 محل و شهر ةدهند شکل عنصر ترین مهم ها راه است، یافته اختصاص فضاها این به شهرها اراضی از زیادی درصد اینکه

 و شهری فرهنگ ةتوسع نماد ها شبکه این .روند می شمار به یکدیگر به شهری های کاربری و فضاها ارتباط و اتصال

 ةنحو زیرا د؛ندار ها کاربری نوع با تنگاتنگی ارتباط شهر یک رتباطیا های شبکه .هستند شهری طراحی ابزار ترین مهم

 از ها کاربری دورشدن و شهرها روزافزون ةتوسع با .کند می مطرحرا  ها آن میان دسترسی ةمسئل ها کاربری فضایی توزیع

 ریزان برنامه و شهرسازان برابر در را ای پیچیده و متعدد مسائل نظردم نقاط به ارزان و مطمئن سریع، دسترسی ،یکدیگر

 اصلی ارتباطی های شبکه در وآمد رفت تراکم و ونقل حمل وسایل از ناشیکه  هوا آلودگی روند تشدید با است. داده قرار

 در شهرسازان اهداف ترین عمده از یکی ها کاربری تغییر و شهرها در دسترسی تأمین های راه در تجدیدنظر است،

 های کاربری از استفاده با امروزه ارتباطی های شبکه مشکالت کاهشمنظور  به ،دیگر یسو از است. شهری های طرح

 از توان می نقطه یک در تفریح و مایحتاج تأمین و زندگی و کار محل کردن نزدیک و ها کاربری ةبهین یابی مکان و تلفیقی

 کرد. باید توجه داشت مرتفع زیادی حد تا را ارتباطی های شبکه مشکالت و کاست شهری سفرهای تعداد و ها مسافت

 هرچه که صورت این به ؛دارد ها کاربری یابی مکان با مستقیمی ارتباط شهر در ارتباطی های شبکه و ها راه یابی مکان

 زیرا ؛دیاب کاهش میشدت  به نیز دسترسی مشکالت ،باشد آینده و فعلی شرایط بر تفکر با و صحیح ها کاربری یابی مکان

 و رو پیاده و رو سواره عرض و طول نظر از ارتباطی ةشبک چگونگی بر ها آن نوع حتی و ها کاربری به سیدستر لزوم

 خطوط سپس و ها کاربری یابی مکان ابتدا شهرها جدید طراحی در بنابراین ؛دارد ی مستقیمتأثیر اتصالی های سیستم

 (.911 :9919 ضویان،ر) شود می مشخص کاربری هر برای تردد میزان به توجه با ارتباطی

 Chen, Chen, and) است دیرینه سنتی شهری، های پژوهش در مسافرتی رفتار و زمین کاربریمیان  وابستگی ارزیابی

Barry, 2009: 179; Goodchild and Janelle, 1984: 810; Goodchild, Klinkenberg and Janelle, 1993: 

280; Khisty and Lall, 2003: 89; Maat, Van Wee, and Stead, 2005: 36; Zandviliet and Dijst, 2006: 

 هستند؛ متمرکز شهری زمین کاربری از استفاده با سفر طول توضیح یا ترافیک ارزیابی چگونگی برها  پژوهش بیشتر (.1161

 زمین کاربری های داده با مقصد-أمبد ترافیک حجم سازی مدل بر ترافیک تقاضایبارة در ها بینی پیش از بسیاری مثال برای

 کاربری ساختارهای از استفاده با آمدو رفت الگوهای درموردمطالعات بسیاری  همچنین (.Black, 2003: 127) دارند  تکیه
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 نیز اخیرهای  پژوهش بیشتر .(Hamilton, 1982: 1039; Small and Song, 1992: 891) دارد وجود شهری زمین

 Antipova, Wang, and) کنند بیان می است وآمد رفت شامل که را شهر قتصادیا اجتماعی های ویژگی و فضایی ساختار

Wilmot, 2011: 289; Shen, 2000: 70; Wang, 2001:172)،تعامل و رابطه دربارة مطالعات بسیاری . با وجود این 

 بسیار ترافیکی گوهایال از زمین کاربریدربارة  اطالعات خروج چگونگی یعنی ؛است شدهن انجام ترافیک و زمین کاربری

به آن  ریزان برنامه و پژوهشگران آن که روز هب های داده و است گیر وقت و گران زمین کاربری های داده زیرا ؛است ارزشمند

 .(Jensen, 1983: 115; Lu and Weng, 2005: 1276; Xiao et al., 2006: 72) است نادر بسیار نیاز دارند،

ترافی هشکادرشهریاراضیکاربرینقش

 شهر ارتباطی ةشبک به توجه بدون و مختلف های کاربری میان ترافیک جریان نظرگرفتنرد بدون زمین کاربری طرح

 َشود؛ موضوعی می شهری های ونقل حمل ةفاصل شدن طوالنی و اضافی ونقل حمل سبب توجهی بی این زیرا ؛نیست عقالنی

 حل برای بنابراین است؛ برنامه بی شهرهای دسترسی مشکالت اصلی ةریش و دارد وجود برنامه بی شهرهای تمام در که

 بناها طرح، این در و شود طراحی واحد یک عنوان به اش ارتباطی ةشبک با شهر جسم است ضروری شهرها دسترسی مشکل

ویژه  ، بهاشهره ةآیند درامروزه  شوند داده قرار یکدیگر کنار منطقی و عقالنی ترتیبی با شهری ارتباطی های راه و

 مسکونی های همحل با آن ةرابط و کار تقسیم چگونگیگوید  می که 9هال گفته به اساسی ةمسئلشاید  بزرگ، های متروپلیتن

 تر ملموس یدیگر زمان هر از (،90: 9919 همکاران، و )رضایی (و... خانه آپارتمان، مسکن،) ساختمان چگونگی نه بود خواهد

 بزرگ شهرهای در ویژه به ،دسترسی ةنحو شود می سبب گسترده فیزیکی سطح و باال تراکم ی،شهر جمعیت انبوه زیرا باشد؛

 و ریزی برنامه شرایط در بنابراین شود؛ تبدیل اجتماعی و عمومی یمعضل به گسترده اقدامات و تدابیر با وجود میلیونی و

 به پاسخگویی و ترافیک کنترل برای یضرورت دننتوا می اشتغال مناطق کنار در مسکونی نواحی ،خوداتکا و یکپارچه طراحی

 و شهر در اشتغال و سکونت محل تغییر با را اشتغال وآمد رفتتوان  می همچنین .باشند شهری مشکالت و مسائل

 کاری، سفرهای شدن غیراقتصادی با نویسد: می باره این در لینچ .کرد کنترل شهرسازی و مسکن های سیاست گرفتن درپیش

(.40: 9915 ناجا، پلیس تخصص 09 راهور ةماهنام) شود می محسوب آل ایده یامر ،وآمد رفت تمساف کاهش

جهاندرونقلحملبامرتبطکاربرییزیربرنامهاجرایربةتج

 مطالعه یشهر ونقل حمل و یاراض یاربرک متقابل ارتباط تا شدند استفاده یادیز های مدل و ها تئوری بعد به 9151 ةده از

 ,Xin and shaw) ایستاست و تکراری ها آن های شیوه یحت هستند؛ «ستایا و یجزئ» ها مدل شتریب دارد اعتقاد 0نویولگ .دشو

 قسمت دو به یشهر های محدوده میتقس با ونقل حمل و یاراض یاربرک ةپارچیک ریزی برنامه ژاپن شورک در(. 103 :2003

-Guller, 2005: 1) است  پرداخته یاربرک دو میان ةرابط یسامانده به ،ینیشهرنش نترلک ینواح و ینیشهرنش رشد ینواح

 زیادی منافع ونقل حمل و اراضی کاربری ةیکپارچ سیاست اجرایبا  اخیر، های سال در شمالی ایرلند در. همچنین (21

 برای نیاز مورد سفرهای طول کاهش ویژه به سفر، به نیاز کاهش منظور به محیط بهبود ازجمله ؛استآمده   دست به

 در توسعه بر تمرکز کمک به موجود شهری ساختار به مجدد دهی جهت برای پایدار دسترسی ،نیویورک در روزانه های فعالیت
                                                           
1. Hall 
2. Golino 
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 ,Curtisگیرد ) صورت می مناسب کارایی با خصوصی-عمومی ونقل حمل سیستم از حمایتبرای  باال دسترسی با هایی مکان

 که شهرها این شد.آغاز  بعد به 9101 ةده از ماشینی شهرهای در حرکت از شینا مشکالتدر این میان،  .(104 :2008

وجود آوردند  را به محیطی زیست مخرب آثار ،بودند ها کاربری گزینی جدایی و تفکیک و شهری جامع های طرح ةیته بر مبتنی

 قیمت افزایش و انرژی بحران دنبال هب 9111 ةده از بعد (.01: 9911 فرقانی، و رهنما) بود شهر افقی گسترش آن حاصل که

 از گذارة دیا و یافت اهمیت شهری ونقل حمل سیستم و اراضی کاربری تعامل و شهری فرم زیبازسا به مربوط بحث سوخت،

 کاربری ةاید قالب در دوچرخه و پیاده ریل، بر تکیه و عمومی ونقل حمل گسترش بر تمرکز با آینده شهر به ماشینی شهر

(.Rahname and Lyth, 2004: 355) یافت اهمیت حرکت مقابل در دسترسی با فشرده شهر و ترکیبی

مطالعهموردقةمنط
 دارد. قرار گرینویچ النهار نصف از دقیقه 01 و درجه 99 شمالی عرض و دقیقه 01 و درجه 09 شرقی طول در کاشان شهر

 شهرستان سطح از درصد 0/91 که است تارهک 1011 حدود شهرداری( عمل )مالک مطالعاتی ةمحدود در شهر مساحت

 کانون این است. نفر 914.410 حدود کاشان شهری جمعیت نیز 9910 سال سرشماریبراساس . شود می شامل را کاشان

 دارد.راه  کویر و دشت بهسوی دیگر  از و غرب( جنوب و )غرب کوهستان به سو یک از ایران مرکز در فعالیت و زیست

 تا دانستند می عجم عراق یا جبال ایالت وجز را کاشان شهر دانان جغرافی است. متر 100 دریا سطح زا شهر متوسط ارتفاع

 استان به تاکنون 9900 سال از ومحسوب شد  مرکزی استان شهرهای از یکی کشوری های تقسیمبراساس  اینکه

 شده  واقع اصفهان شهر شمال یکیلومتر 001 و تهران جنوب کیلومتری 090 در کاشان شهر است. شده ملحق اصفهان

 و قمصر و نطنز شهر به جنوب از ایران، مرکزی کویر در بیدگل و آران شهرستان به شرق و شمال از شهر این است.

است. محدود ها آن به  مشرف ارتفاعات و اردهال مشهد و نیاسر شهر به غرب از و آن به  مشرف ارتفاعات

 

کاشانجغرافیاییمولعیت.8شکل
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پژوهشیشناسوشر
 یابی مکان در عمومی معیارهایدر آن،  استفاده مورد یها شاخص که است کاربردی و تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش

 اطالعات ایمنی. و سالمتی ،ییکارا مطلوبیت، آسایش، سازگاری، اند از: این معیارها عبارت هستند. شهری اراضی کاربری

 ها داده سپس .شد آوری جمع مربوط های هادار به مراجعه و کارشناسان با مصاحبه دی،اسنا ای، کتابخانه روش به نیاز مورد

 k-means الگوریتم و اس . آی . جی افزار نرم از نیز ها داده تحلیل برای .شدند  آماده اس.  آی  .جی افزار نرم به ورودبرای 

 یها یکاربر فضایی بازتوزیع یها بازه ،Arc Map زازاف نرم محیط در الگوریتماین  از استفاده با ادامه درشد. استفاده

 ترافیک جذب میزان برآورد ی برایدرمانمحاسبة شعاع عملکرد کاربری آموزشی و  سپس .شد تعریف درمانی و آموزشی

 .صورت گرفت Arc Map افزار نرم در حداکثر و حداقل در ها کاربری مازاد

براساس  زمانی زکمر از خوشه هر یاعضا هک دهد یم قرار خوشه k در یحون به را نقطه k-meansتمیالگور

 ةناحی در را  در هم به نزدیک نقاط الگوریتماین  د.نباش داشته را زمانی ةفاصل نیمترک خوشه آن معابر یتوپولوژ

k در و کرده تقسیم k براساس  زمانیة فاصل باهتش معیار با  در موجود نقاط درواقع .دهد یم قرار خوشه

 قصد که است یا نهیبه نقاط تعداد برابر k مقدار .رندیگ یم قرار نواحی در وشوند  می تقسیم خوشه k به معابر یتوپولوژ

 نقطه k ابتدا رد داریم. را ها آن احداث قصد که است ییها مکان تعداد برابر k دیگر عبارت به. داریم را ها آن آوردن دست به

ة فاصل با که 9ة رابط با نقاط از هریک سپس .شد انتخاب ها خوشه مراکز عنوان به تصادفی صورت به داده ةمجموع از

 :شد  داده تخصیص مراکز نیتر کینزد به کند یم عمل معابر یتوپولوژبراساس  زمانی

(9) j i h
1 h k

r arg min {ImPos   C }
 

  

 با ریز صورت به مراکز صیتخص از پس .دهد یم نشان را ام jة خوش یا ناحیه jr ام hة خوش زکمر hC نجایا در

 :شد یروزرسان به قبل از آمده دست به یها داده

i j

j i

x rj

1
C ImPos

M
  

 دوباره باال، صورت به مراکز یروزرسان به از پس .است jة خوش زکمر jCو ام jة خوش یها داده تعداد jM نجایا در

 هر در سپس کنیم. پیدا دست بهینه یبند خوشه به تایافت  ادامه عمل این وشدند  داده تخصیص جدید مراکز به ها داده

 .شد  انتخاب است یافته دست هزینه حداقل یا وضعیت نیتر نهیبه به هک یا نقطه خوشه

(0)   
j

j
ImPos r

point arg min Cost ImPos  j 1, k


   

 متغیرهای در بهینه یها تیموقع یا نقاط تیدرنها .دهد یم نشان را ها خوشه از بهینه نقاط انتخاب عمل 0رابطة 

pointj (.949: 9919 )حسینی، گرفت دنخواه قرار 

هاافتهی وبح
آموزشییهایکاربرفضاییعیبازتوز

، ای خوشه توزیع یا ها کاربری این تمرکز و تراکم د.ندار را خود به مختص سفر جذب میزان شهری های کاربریهریک از 
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 کامل و مفید یعملکرد خاصی شعاع تاتوانند  می ها کاربری این دیگرسوی  از شود. می منطقه آن در ترافیک جذبسبب 

 مازاد ترافیک وجودآمدن به و کاشان شهر مرکز در موردنظر های کاربری تراکم ،قبل مراحل به توجه با باشند. داشته

 با خدمات حذف از پس ،مرحله این در است. شده تأیید محدوده این در ها کاربری این عملکردی شعاع پوشانی هم دلیل به

 تراکم بیشترین مختلفة یناح چند در که یا چندنقطه آوردن دست به نظورم به خدمات، سایر با درصد 11 از بیش پوشانی هم

 کاهش میزان بررسیشد. همچنین  استفاده k-means یبند خوشه الگوریتم از ،اند داشته کاشان شهر سطح دررا  جمعیت

.صورت گرفت کاشان شهر سطح در ها کاربری این خدماتی پوشش سطح افزایش و ترافیک

 

مختلفزمانییهابازهدرآموزشیکاربریتدماتیةمحدود.2شکل

(دلیقه1)حداللعملکردیشعا دردبستان

 هکتار 41/40119مساحت  شهر، کل در دقیقه 4 عملکردی شعاع حداقل در دبستان کاربری فضایی بازتوزیع بازه، این در

 بنابراین کند؛ رسانی خدمات را هکتار 51/51591 دتوان می مدارس اینمساحت  دهد. می خدماتی پوشش را شهر سطح از

 دارند. شهر سطح در عملکردی شعاع حداقل در را خدماتی ةمحدود پوشانی هم درصد 901 شهر سطح در ها دبستان

(دلیقه7)حداکررعملکردیشعا دردبستان

 مقدار که درحالی ؛است خدماتی پوشش هکتار 94/00090 شهر سطح در دقیقه( 0) حداکثر دسترسی شعاع در دبستان

 درصد 911 بنابراین است؛ هکتار 00/919019 حدود مساحتی مدارس تعداد این برای دقیقه 0 استاندارد دهی خدمات

 دارد. وجود شهر سطح در دقیقه 0 عملکردی شعاع در دبستان خدماتی ةمحدود پوشانی هم

(دلیقه1)عملکردیشعا حداللدرراهنماییةمدرس

 11/19411 مساحت دقیقه، 5 عملکردی شعاع در کاشان شهر سطح در راهنمایی کاربری فضایی توزیعباز بازه، این در

 تعداد این برای دقیقه 5 استاندارد عملکردی شعاع درنظرگرفتن با که  صورتی در .دهد می پوشش را شهر سطح از هکتار

 شعاع در راهنمایی مدارس درصد 940 بنابراین است؛ پوشش قابل هکتار 91/011591 مساحت شهر سطح در مدرسه

 دارند. پوشانی هم شهر سطح در حداقل عملکردی
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(دلیقه7)حداکررعملکردیشعا درراهنماییةمدرس

 دهد. می پوشش را شهر از هکتار 19/11915 مساحت کاشان، شهر سطح در دقیقه( 1) حداکثر شعاع در راهنمایی ةمدرس

 مساحت کاشان شهر سطح در شده توزیع مدارس و دقیقه 1 استاندارد دیعملکر شعاع به توجه با که  صورتی در

 بنابراین است؛ دقیقه هفت حداکثر شعاع در راهنمایی ةمدرس رسانی خدمات پوشش قابل شهر سطح از هکتار 10/910900

 است. پوشانی هم دارای دقیقه( 1) حداکثر عملکردی شعاع در راهنمایی ةمدرس رسانی خدمات ةمحدود درصد 401

(دلیقه1)حداللعملکردیشعا دردبیرستان

 دقیقه 1 حداقل عملکردی شعاع در ،است  یافته  گسترش شهر سطح در که دبیرستان کاربری فضایی بازتوزیع بازه، این در

 سطح در دبیرستان تعداد این برای که  صورتی در کند. می رسانی خدمات شهر سطح از هکتار 10/900011 مساحت به

 01 بنابراین ؛است دبیرستان برای دهی خدمات قابل هکتار 10/540010 مساحت ،دقیقه 1 استاندارد شعاع مطابق شهر

 .دارند پوشانی هم دقیقه 1 استاندارد عملکردی شعاع در دبیرستان دهی خدمات ةمحدود درصد

(دلیقه80)دبیرستانحداکررعملکردیشعا 

 پوشش تحت را شهر سطح از هکتار 51/914499 مساحت دقیقه(، 91) حداکثر سدستر شعاع در شهر سطح در دبیرستان

 دسترسی شعاع حداکثر مطابق شهر سطح در دبیرستان تعداد این برای که  صورتی در دهد. می قرار خود رسانی خدمات و

 خدماتی ةدودمح از درصد 014 بنابراین است؛ شهر سطح در دهی خدمات قابل هکتار 91/005519 مساحت ،دبیرستان

 دارند. پوشانی هم دقیقه( 91) دسترسی شعاع حداکثر در شهر سطح در ها دبیرستان

 درمانییهایکاربرفضاییعیبازتوز

 

مختلفزمانییهابازهدردرمانیکاربریتدماتیةمحدود.3شکل

(دلیقه7)حداللعملکردیشعا دردرمانیکاربری

 از هکتار 45/10009 مساحت شهر، سطح در دقیقه( 1) حداقل دسترسی شعاع در نیدرما کاربری ،فضایی بازتوزیع در

 حداقل دسترسی شعاع برای شهر سطح در درمانی کاربری تعداد اینکه   در صورتی کند. می دهی خدمات را شهر سطح
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 رسانی خدمات ةدمحدو از درصد 999 بنابراین کند؛ رسانی خدمات را شهر سطح از هکتار 15/11101 مساحتتواند  می

 .ددار پوشانی هم شهر سطح در درمانی

(دلیقه1)حداکررعملکردیشعا دردرمانیکاربری

 شهر سطح از هکتار 91/015015 مساحت شهر، سطح در دقیقه( 1) حداکثر دسترسی شعاع در، کاربری این رد

 مساحت حداقلتواند  می دسترسی شعاع رایب شهر سطح در درمانی کاربری تعداد اینکه   در صورتی .َشود می دهی خدمات

 در درمانی کاربری رسانی خدمات ةمحدود از درصد 040 بنابراین کند؛ رسانی خدمات را شهر سطح از هکتار 94/10195

 .دارد پوشانی هم شهر سطح

فضاییوزیعتبازدرکاشانشهریاراضیکاربریهرپوشانیهممیزان.8جدول

درصد

 پوشانیهم

نسبت

پوشانیهم

تدماتیةدامنمساحت

کردنکمبااستاندارد

 /هکتارپوشانیهم

تدماتیةدامنمساحت

کردنکمبدوناستاندارد

 هکتار/یپوشانهم

 کاربری استانداردةفاصل

 دقیقه 4 51/51591 41/40119 01/9 901
 دبستان

 دقیقه 0 00/919019 94/00090 11/9 911
 دقیقه 5 91/011591 11/19411 40/9 940

 راهنمایی
 دقیقه 1 10/910900 19/11915 01/4 401

 دقیقه 1 10/540001 10/900011 11/9 911
 دبیرستان

 دقیقه 91 91/005519 51/914499 14/0 014
 دقیقه 1 15/11101 45/10009 15/9 915

 درمانی
 دقیقه 1 91/015015 94/10195 40/0 040

 

 با و ها پوشانی هم کردن کم بدون استاندارد عملکرد مساحت ،موردنظر ةباز در ماتیخدة محدود تعیین آزمون به توجه با

 حداقل درمیان،  این در شد. مشخص ها کاربری ازهریک  در پوشانی هم نسبت، همچنین ها پوشانی هم میزان کردن کم

 .دارد ها کاربریمیان  دررا  زانمی بیشترین پوشانی هم درصد 40/9 با راهنمایی ةمدرس کاربری ها، کاربری دسترسی شعاع

 قرار بعدی های رتبه در پوشانی هم درصد 19/9 با درمانی و درصد 01/9 با دبستان ،درصد 11/9 با دبیرستان های کاربری

 ةمحدود پوشانی هم میزان بیشترین درصد 40/0 با درمانی کاربری ها، کاربری عملکردی شعاع حداکثر در اما دارند،

 های رتبه در درصد 01/9 با دبستان و 01/4 با راهنمایی ،درصد 14/0 با دبیرستان های کاربری . همچنینرا دارد خدماتی

 .هستند ها کاربری عملکردی پوشانی هم بعدی

ها، ضریب جذب سفر که در مراحل قبل  پوشانی خدمات کاربری دلیل هم مازاد به 9منظور برآورد میزان جذب ترافیک به

پوشانی هر کاربری در حداقل و حداکثر شعاع عملکردی محاسبه  آمده بود، در نسبت هم دست  ان بهبراساس نظر کارشناس

                                                           
FI.SI  :میکن یضریب جذب سفر از روش زیر استفاده م. برای 9

N

 

FI یکیتراف ة= ضریب جذب سفر کاربری در ناحی I 

SIترافیکی  ةی= درصد مساحت هر کاربری در ناحI کل مساحت آن کاربری به 

N(4: 9911)ضرغامی و احسانی،  شود: صورت زیر تعریف می باال، واحد اعداد به ةکه با توجه به رابط = مساحت کل کاربری 
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 جذب میزان بیشترین دارای درصد 00/01 با راهنمایی کاربری موردنظر، های کاربری عملکردی شعاع حداقل شد. در

درصد،  19/01های دبیرستان با  کاربری .ستا ها را دارا بوده کاربری فضایی توزیع باز زمانی و بازة در مازاد ترافیک

پوشانی  دلیل هم های بعدی جذب ترافیک مازاد به درصد در رتبه 11/91درصد و کاربری درمانی با  10/90دبستان با 

درصد بیشترین میزان  01/09ها، کاربری درمانی با  اما در حداکثر شعاع عملکردی کاربری اند، ها بوده خدماتی کاربری

 51/90درصد، راهنمایی با  10/01های دبیرستان با  ها دارد. کاربری پوشانی خدماتی کاربری دلیل هم مازاد را به جذب سفر

 های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه 11/90درصد و کاربری دبستان با 

فضاییبازتوزیعدرکاشانشهریاراضیکاربریهرپوشانیهممازادترافی جذبمیزان.2جدول

 یترافزانیم یپوشانهمنسبت  یترافبیضر یکاربر
10/90 01/9 

 دبستان 11/1
11/90 11/9 
00/01 40/9 

 ییراهنما 94/1
51/90 01/4 
19/01 11/9 

 رستانیدب 11/91
10/01 10/0 
11/91 15/9 

 یدرمان 40/1
01/09 40/0 

کنونیترافی جذبمازادبافضاییبازتوزیعزمانیةبازدرهایکاربرپوشانیهممازادترافی جذبمیزانةمقایس.3جدول

 یترافجذبزانیمتفاضل

جذببهکاشانشهردرمازاد

ویسنارمازاد یتراف

شهرمازاد یترافزانیم

مختلفیهابازهدرکاشان

شهرمازاد یترافزانیم

موجودوضعدرکاشان
یکاربر

94/95 10/90 11/01 
 دبستان

11/91 11/90 11/99 
94/1 00/01 15/90 

 ییراهنما
51/5 51/90 95/40 
00/91 19/01 00/91 

 رستانیدب
99/9 10/01 95/00 
09/99 11/91 01/49 

 یدرمان
1 01/09 01/09 

 

 کنونی ترافیک جذب مازاد با فضایی بازتوزیع در ها کاربری پوشانی هم دلیل به مازاد ترافیک جذب میزان ةمقایس با

از ترافیک شهری  با مقادیر زیر دبستان دسترسی شعاع حداقل در مطالعه مورد های کاربری بازتوزیع با ،9 جدولبراساس 

 00/91 دبیرستان دسترسی شعاع حداقل در ،درصد 11/91 آن دسترسی شعاع حداکثر در و درصد 94/95 کاسته شد:

 شعاع حداکثر در و 90/1 راهنمایی ةمدرس دسترسی شعاع حداقل در ،درصد 99/9 آن دسترسی شعاع حداکثر در و درصد

 با یعنی ؛درصدصفر  دسترسی شعاع حداکثر در و 09/99 دسترسی شعاع حداقل در درمانی در د،درص 51/5 دسترسی

 ترافیکاز  یتوجه قابل میزان به شهر ةحاشی به شهر مرکز از کاربری هر از موردپنج  ییجا جابه با کاربری تعداد همان

 .گرفته استصورت  تر عیسر و تر راحت ها یدسترس وشده  کاسته ها یکاربر خدماتی یپوشان هم از حاصل زادما
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 ،پژوهش این در .دنشو یم محسوب شهر یک مهم و اصلی یها یکاربر جمله از درمانی و آموزشی یها یکاربر

 و آموزشی یها یکاربر توزیع ةنحو تا شد بررسی کاشان شهر مرکزی بخش در درمانی و آموزشی یها یکاربر بازتوزیع

 و آموزشی یها یکاربر دهد نشان می ها یبررس شود. مشخص ها یکاربر این فضایی بازتوزیع در فضایی عدالت و درمانی

 .کند ینم پیروی کاشان شهر مرکزی ةمحدود در یکسان توزیع الگوی از واست  یافته تمرکز خاصی یمناطق در درمانی

 و ،نزدیک شهروندان از یا عده برای را دسترسی توزیع الگوی کاشان، شهر مرکزی ةمحدود در سانیک توزیع عدم این

 .است آموزشی یها یکاربرة محدود در ترافیک و سفر افزایش ةدهند نشان درواقع و کند یم دور دیگرة عد برای

 دو راستا این در است. سفر اضایتق کاهشبرای  ییها روش یافتن شهرها، ترافیکی معضالت با مقابله راه نیتر مهم

 کاربری گفت باید اوصاف این با .است توجه قابل شهری عناصر صحیح جانمایی و افراد حضوری ةمراجع حذف روش

 گاه و متفاوت الگوهای یریگ شکل ،ها آن به یوجهت بی کههستند  شهری یزیر برنامه اصلی یها مؤلفهاز  ترافیک و زمین

 اجتماعی راتیتأث و اقتصادی هنگفت یها نهیهز تحمیل ،یطیمح ستیز معضالت ،ها یکاربر ریناسازگا ترافیک، متناقض

 نمسئوال اصلی یها دغدغه از یکی به ترافیک کاهشبرای  ییها حل راه یافتن بنابراین ؛داشت خواهد همراه به را روانی و

 است. شده تبدیل

یریگجهینت
 در یکلید مبحث و شهری ساختار عمومی سیستم جدانشدنی جزء دو ،یشهر انتقاالت و ونقل حمل و زمین یکاربر

 بخشی ارتباط با که دهند می تشکیل را یشهر زندگی اساسی های نقش از یکی زیرا ؛هستند ای ناحیه و یشهر مطالعات

 ،ینیشهرنش عیسر درش لیدل به امروزه د.نآی دست می به اطالعات و یانرژ کاال، افراد، یابی جریان و یکدیگر به انسانی امور

 و شهر یها ابانیخ ةیحاش در تیجمع جاذب های کاربری یریقرارگ ت،یجمع ازین با یامروز یها ابانیخ نداشتن تطابق

 ةعمد مشکالت از یکی که است شده شهرها در کیتراف ةدیپد جادیا سبب هم کنار در ناسازگار های کاربری یریقرارگ

 ،یکاربر و شبکه ساختار دربارة گسترده مطالعاتوجود  با .آید شمار می به چککو و متوسط یحت و بزرگ یشهرها بیشتر

بافت  .تاس مواجه مشکل نیا با یامروز یشهرها ریسا مانند نیز کاشان شهر است. شدهن یتوجه  ها آن متقابل ةرابطبه 

ایجاد  سببکه  کند یجذب م را به خود یادیز تیجمع یکیدر ساعات اوج بار تراف ویژه بهشهر در طول روز این  یمرکز

 تیکه عناصر جاذب جمعاست شهر  یخیدربرگرفتن بافت تار سو کیاز  . دلیل این امر،شود یبافت م نیدر ا دیشد کیتراف

 تیجاذب جمع یکاربر ةرندیدربرگ یها ابانیخ ی دیگرسو از  را دارد و و مدارس یخیتار یکاشان و بناها میمانند بازار قد

 جاذب های کاربری ییفضا عیبازتوز و مشکل نیا به توجه لزوم نیبنابرا ؛است یو بهداشت یو آموزش یرتجا یمانند کاربر

 روش بهآن  اطالعات که است کاربردی و تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش دارد. ضرورت بافت نیا در تیجمع

. جی افزار نرم به ورودبرای  ها داده سپس شد. آوری جمع مربوط های هادار و کارشناسان با مصاحبه اسنادی، ای، کتابخانه

 بازتوزیعبرای  حاضر، پژوهش در شد. استفاده اس . آی  .جی افزار نرم از ها آن تحلیل برای وشدند   آماده اس . آی 

شدت کاهش  به مازاد ترافیک ،شد انجام k-means الگوریتم از استفاده با که زمانی ةباز در مطالعه مورد های کاربری

 یابی مکان هنگام استاندارد عملکردی شعاع نکردن رعایت پی در ها کاربری خدماتی پوشانی هم از ناشی ترافیک ینا .یافت



 703...کاهشحجمترافی منظوربهیشهریهایکاربرارزیابیسناریوهایمختلفپراکنشفضایی

 حداقل در مطالعه مورد های کاربری بازتوزیع با بازه این در است. شهر مرکز در ویژه به ها آن بندی خوشه توزیع و ها آن

 دبیرستان دسترسی شعاع حداقل در ،درصد 11/91 آن دسترسی عاعش حداکثر در و درصد 94/95 دبستان دسترسی شعاع

 حداکثر در و 90/1 راهنمایی ةمدرس دسترسی شعاع حداقل در ،درصد 99/9 آن دسترسی شعاع حداکثر در و درصد 00/91

 .ه استشد کاسته شهری ترافیک از درصد 09/99 دسترسی شعاع حداقل در درمانی در و درصد 51/5 دسترسی شعاع

 (9919) همکاران و ییتقواو  (9919) پناهی و سلطانی ،(0199) همکاران و یوواد پژوهش نتایج با پژوهش این ایجنت

 مطابقت موردنظر های کاربری از ترافیک نرفتگ تئنشدلیل  به (9919) یحجاز و انینور پژوهش با اما ،دارد مطابقت

.است شهر لک ترافیک از تابعی یک بخش ترافیک ،پژوهش ایندر  .ندارد

 از: ندا عبارت کهشود  می ارائه ییها شنهادیپ پژوهش، نتایج از بهتر یمند بهرهبرای  ادامه در

 های کاربری ویژه به ،ها میدان طرف و ها چهارراه کنار و اصلی های خیابان اطراف در ها کاربری تغییر از جلوگیری .9

 ؛سفر جاذب

 ؛کاشان شهر مرکز در ویژه به ها آن یابی مکان در یبهداشت مراکز و مدارس عملکردی شعاع به توجه .0

 های کاربری برخی یابی مکان به توجه و شهری ةتوسع های طرح در آموزشی و بهداشتی های کاربری بازتوزیع .9

 ؛کاشان شهر مرکز بیرونی های بافت در درمانی بهداشتی جاذب

 مرکزی بخش در ها خیابان تجهیزات سازی بمناس برای شهری یاحیا های پروژه در روها پیاده تعریض به توجه .4

 و معلم رجایی، خیابان، مانند کاشان شهر مرکزی های خیابان در عرض کم روهای پیاده دلیل به کاشان شهر

 ؛بهشتی

 درویژه  ، بهشخصی خودرو با سفر سهم کاهش هدف با عمومی ونقل حمل به دسترسی و ظرفیت افزایش .0

 .کاشان شهر مرکزی بخش ترافیکپر های خیابان به منتهی مسیرهای
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منابع
 و ونقل حمل وضعیت و زمین کاربری مدیریت متقابل ةرابط بررسی» ،9911 لگزیان،محمد  و محمدرحیم رهنما، ،مهدیه اسدی،

 .944-999 صص ،91 ةشمار شهری، مدیریت ،«دمشه شرق الماس تجاری مجتمع موردی: ةمطالع ؛شهری ترافیک

 ترافیک روی بر آن تأثیر و پزشکی های کاربری پراکنش بررسی» ،9919، اورامان بهمنمظفر  و حمیدرضا وارثی، ،مسعود تقوایی،

 .90-1 صص ،91 ةشمار نهم، سال الهور، مطالعات ،«کرمانشاه شهری

 سه ةمنطق :یمورد ةنمون) رعاملیغ پدافند کردیرو با ها یکاربر عیتوز در یارتباط یها شبکه نقش، 1931، احمد سید حسینی،

 تهران. دانشگاه مدیری، مهدی و روشتی احدنژاد محسناستاد  به راهنمایی ارشد، کارشناسی ةنام انیپا ،(تهران

 تهران. اول، چاپ منشی، انتشارات ،شهری اراضی کاربری یزیر برنامه ،9919ی، محمدقل رضویان،

 دانشگاه ،(مشهد شهر :مطالعه مورد ةمحدود) رانیا در اتوبوس یدسترس یزیر برنامه ،9911 فرقانی،حجت  و محمدرحیم رهنما،

 مشهد. فردوسی

 مجاور؛ یها تیفعال با وندیپ و ساختاری های ویژگی مبنای بر یشهر درون معابر سنجی ظرفیت» ،9919 پناهی،نیلوفر  و علی سلطانی،

 .91-09 صص ،91ة ارشم پنجم، سال شهری، یزیر برنامه و پژوهش ةمجل ،«شیراز شهرداری 5 ةمنطق موردیمطالعة 

 ICT از گیری بهره با شهری اراضی کاربری نوین ریزی برنامه»، 9919 فرد، احسانیاصغر  علی و علی حسینی،، فرانک الدینی، سیف
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