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چکﯿده
امﺮوزه مطﺎلعﺎت گستﺮدهاي بﺎ محوریت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي پزشکی و ارتبﺎط بﯿﻤﺎريﻫﺎ بﺎ ویژگیﻫﺎي مکﺎنی و
ﻓضﺎیی بﺮوز آنﻫﺎ انجﺎم میگﯿﺮد .در این مﯿﺎن ،شﯿوع اضﺎﻓهوزن بهعنوان بﯿﻤﺎري غﯿﺮواگﯿﺮ که منبعث از
سبک زندگی است ،طی سه دﻫۀ گذشته به طﺮز چشﻤگﯿﺮي در سﺮاسﺮ ﺟهﺎن اﻓزایﺶ یﺎﻓته و سبب
توﺟه ویژه بدان بهمنظور ارتقﺎي سالمت شهﺮوندان شده است .کمتحﺮکی بهعنوان مسئلهاي ﺟهﺎنی
یکی از معضالت شهﺮ سﺎلم است که در این پژوﻫﺶ بﺎ ﻫدف شنﺎسﺎیی ارتبﺎط بﯿن بﺮوز اضﺎﻓهوزن و
الگوﻫﺎي سفﺮ در شهﺮ زنجﺎن بﺮرسی شده است .از نظﺮ روش تحقﯿق بﺎ توﺟه به محتوي و مؤلفهﻫﺎي
موردبﺮرسی در زمﺮة تحقﯿقﺎت توصﯿفی تحلﯿلی و از نظﺮ ﻫدف مطﺎلعۀ تحقﯿق کﺎربﺮدي توسعهاي
محسوب میشود .اطالعﺎت و دادهﻫﺎي اولﯿۀ پژوﻫﺶ به دو شکل اسنﺎدي و مﯿدانی ﺟﻤعآوري شده
است .بﺮاي پﯿﺶبﯿنی و بهنگﺎمکﺮدن دادهﻫﺎي نواحی تﺮاﻓﯿکی شهﺮ از شبکۀ عصبی پﺮسپتﺮون چندالیه
استفﺎده شد .اطالعﺎت مکﺎنی نه شﺎخص تﺮاﻓﯿکی در رابطه بﺎ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بهتفکﯿک نواحی تﺮاﻓﯿکی از
طﺮیق نﺮماﻓزار تهﯿه و پس از ﻓﺎزيسﺎزي الیهﻫﺎي اطالعﺎتی و تعﯿﯿن درﺟۀ عضویت ﻫﺮیک از مؤلفهﻫﺎ،
درنهﺎیت بﺎ استفﺎده از تلفﯿق نقشهﻫﺎي ﻓﺎزيسﺎزيشده به کﻤک عﻤلگﺮﻫﺎي ﻓﺎزي ،نقشۀ نهﺎیی و تلفﯿقی
بهدست آمد .نقشۀ نهﺎیی منﺎطق مستعد اضﺎﻓهوزن در شهﺮ زنجﺎن را از منظﺮ الگوﻫﺎي سفﺮ نشﺎن
میدﻫد .نتﺎیج این نوشتﺎر نشﺎنگﺮ آن است که کﻤتﺮ از  3درصد از مسﺎحت شهﺮ پهنهﻫﺎي نﺎمستعد بﺮاي
بﺮوز اضﺎﻓهوزن است .این منﺎطق منطبق بﺮ محلهﻫﺎیی مﺎنند اسالمآبﺎد ،سﺮﺟنگلداري و بخﺶﻫﺎي
محدودي از کوي ﻓﺮﻫنگ است .پس از این محلهﻫﺎي انصﺎریه ،اعتﻤﺎدیه ،یوخﺎري قبﺮستﺎن و وحﯿدیه از
منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ شﺮایط مسﺎعدتﺮي بﺮاي انجﺎم ﻓعﺎلﯿتﻫﺎي بدنی و کﺎﻫﺶ بﺮوز اضﺎﻓهوزن دارند .در
مقﺎبل ،بﯿﺶ از  69/90درصد از مسﺎحت شهﺮ پهنهﻫﺎي بسﯿﺎر مسﺎعد بﺮاي بﺮوز بﯿﻤﺎري اضﺎﻓهوزن در
سطح شهﺮ زنجﺎن است.
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مقدمه
در سراسر جهان ،شیوع چاقی طی سه دهۀ گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است .عوامل مختلفی مانند ژنتیکی،
متابولیکی ،رفتاری و محیطی به افزایش اضافهوزن و چاقی منجر شده ( )Haththotuwa et al., 2020: 3و این بیماری در
تمامی گروههای سنی به یک نگرانی عمدۀ سالمتی تبدیل شده است ( .)Wang et al., 2019: 506از این جهت
کمتحرکی مسئلهای جهانی است ( )Lee et al., 2012: 30که برای جلوگیری از بروز بیماریهای غیرواگیری نظیر چاقی
توجهی خاص بر نقش فعالیتهای بدنی در ارتقای سالمت شهروندان حائز اهمیت است ( .)Xu et al., 2019: 89در این
میان چندین مطالعه ارتباط آشکار بین چاقی و رشد شهرنشینی را نشان داده ( )Wang et al., 2019: 505و مهر تأییدی بر
حقیقت کلیشهای است که ما شهرها را شکل میدهیم و شهرها ما را شکل میدهند .این امر بهوضوح با رابطۀ بین چاقی
و رشد پراکندۀ شهر آشکار میشود .بدن انسان بهعنوان یکی از اساسیترین اشکال طبیعت بهعنوان الگویی قدرتمند برای
تصور شهر عمل میکند ( .)Molina-García et al., 2017: 89درواقع بدن و شهر از طریق فضا ،مکان و جامعه با یکدیگر
تعامل دارند .طبق نظر لوفور ،بین استقرار بدن در فضا و اشغال فضا ،یک رابطۀ مستقیم و بیواسطه وجود دارد
( .)Lefebvre, 1991: 109هاروی معتقد است بدن انسان ردپای مکانهایی را برمیدارد که شناخته است .این ردپاها
بهطور مداوم در بدن ریخته میشوند .در آنجا رسوب میکنند و سبب شکلگیری ویژگیهای خاص آن میشوند
( .)Harvey, 2000: 53از اینرو شهروندان حومهنشین درنتیجه فضاهای خصوصی و اتومبیل محور شهر بستر انزوای
شخصی و بیتحرکی را بر فعالیتهای بدنی ارجح میدهند .بهطورکلی ،چاقی به ساختار فضایی محل زندگی مربوط
میشود؛ این امر با برنامهریزی حملونقل ،الگوها و حالتهای سفر و طراحی مسیرهای تردد در رابطۀ مستقیم است
(.)Liao et al., 2020: 541
مسائل مربوط به سالمت همواره بعد مکانی دارند .بررسی خصوصیات این مکانها ،بهمنظور انجام مطالعات
اپیدمیولوژیک حائز اهمیت است .در این رابطه ،سیستم اطالعات جغرافیایی ابزار مفیدی بهمنظور ارزیابی روند رشد
بیماری ،تغییر یا گسترش تهدیدها الگوهای بیماری ( .)Tosepu et al., 2020: 109پهنهبندی بیماریها ،درک نحوۀ توزیع
و انتشار بیماریها و ارتباط آنها با سایر عوامل است ( .)Cromley et al., 2018: 1412این نرمافزار کاربردی میتواند با
ارائۀ الگوی توزیع فضایی بیماریها ،به بررسی علل ایجاد آنها پرداخته است و توزیع فضایی هر بیماری را بهصورت
کمی و کیفی نشان میدهد و با نمایش الگوهای بیماری ،عوامل افزایش خطر در مکانهای مختلف را نمایان میسازد و
در علتیابی و درمان کمک شایان توجهی را به مسؤولین میکند (.)Suleman et al., 2020: 91
پیوندهای احتمالی بین چاقی و فرم شهری و حالتهای سفر قطعاً شایستۀ توجه جغرافیدانان شهری است .بااینحال
تاکنون در ایران ،متخصصان و برنامهریزان شهری در این مورد سکوت کردهاند .متأسفانه بسیاری از بحثهای اخیر
درمورد بدن و نظریههای اجتماعی کامالً انتزاعی بوده و در فضای ساحت اجتماعی گم میشوند .این در حالی است که
مکان و سالمت ،مطالعۀ بدن انسان و شهر از دیدگاه سالمت عمومی از جنبههای مختلف با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی
دارند ( )Gesler and Kearns, 2000: 211و نمیتوان این مبحث را فقط در چارچوب مطالب انتزاعی ساحت اجتماعی
مانند مصرفگرایی ،سرمایهداری و غیره دید .از این نظر این پژوهش با توجه به ارتباط بدن ،فضا ،مکان و جامعه درصدد
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این است که برای نخستین بار در ایران رابطۀ بین مدهای سفر منبعث از فرم شهری و بیماری غیرواگیر چاقی را در
سطح محلههای شهر زنجان موردمطالعه و بررسی قرار دهد .عدم پژوهشی واحد که تاکنون به تحلیل الگوی فضایی و
افتراق مکانی اضافهوزن در سطح شهر و ارتباط آنها با مدهای سفر در کشور ایران پرداخته باشد ما را بر آن داشت تا این
مطالعه را با هدف برنامهریزی برای پیشگیری ،کنترل این بیماری ،تجزیهوتحلیل رابطۀ مدهای سفر و بیماری اضافهوزن
در زنجان به انجام برسانیم.

مبﺎنی نظﺮي
در سال  1975جان سامر جغرافیدان شهری ،اولین کسی است که اصطالح شهرهای چاق را بهعنوان مشخصۀ اصلی
کالنشهرهای پراکندۀ ایاالت متحده بهکار برد ( .)Daniel, 2003: 97رشد پراکندۀ شهری و سبک زندگی سریع،
وابستگی به اتومبیل ،توسعۀ متناوب حومهای ،کاهش پیادهروها ،تسلط اتومبیلها بر معابر و خیابانها ،الگوهای سفر
غیرموتوری را خطرناک و ناامن کرده و سبب تسلط سفر موتوری و غیرفعال در الگوهای سفر ساکنان شهری شده است
( .)Liao et al., 2020: 542از اینرو محیط شهری ،عوامل جغرافیایی ) )Lin et al., 2018: 209و ساختار فضایی محل
زندگی ( )Chen et al., 2010تأثیر زیادی بر فعالیتهای جسمی و مزایای حاصل از آن دارد .ساخت محله و الگوی تردد
منبعث از آن میتواند مداخلهای مهم در جهت افزایش سالمت شهروندان باشد (.)Molina-García et al., 2017: 90
شبکۀ معابر سنتی با تسهیل سفرهای کوتاهمدت بین دو نقطه ،قابلیت شکلگیری سفرهای غیرموتوری را افزایش
میدهند؛ این در حالی است که توسعۀ متناوب حومهای کامالً مخالف این امر عمل میکند؛ چرا که با کم و محوشدن
سطح پیادهروها ،خیابانها برای عبور وسایل نقلیه طراحی شدهاند و حرکت پیاده و دوچرخه را کامالً خطرناک میکنند.
این امر سبب کاهش فعالیت بدنی ،بهویژه پیادهروی و حس تعلق مکان منتج از آن میشود (.)Liao et al., 2020: 541
مناطقی که در مجاورت فضای سبز و سایر کاربریهای تفریحی (کاربریهای ورزشی) هستند؛ فعالیت بدنی را در اوقات
فراغت تسهیل میکند ( )Queralt and Molina-García, 2019: 218این امر میتواند مربوط به تولید سفر ،انتخاب مقصد
یا انتخاب حالت سفر باشد (.)Liao et al., 2020: 544
با مساعدت از طراحی محیطی میتوان خیابانها را به مکانهایی تبدیل کرد که قابلیت بیشتری برای سفرهای
غیرموتوری دارند .زیرساختها و زیباییهای محلهها ،احساس راحتی و ایمنی ،سفرهای غیرموتوری را افزایش میدهد.
استراتژی تشویق ساکنان به سفر فعاالنه میتواند مبتنی بر افزایش پارکینگ دوچرخه ( )Horacek et al., 2019: 5و
کاهش دسترسی به پارکینگ خودرو در نزدیکی مدارس و دانشگاه یا افزایش هزینههای پارکینگ در کنار بهبود
حملونقل عمومی بهعنوان فرصتی برای حمایت سفرهای غیرموتوری باشد (.)Hynes and Seoighthe, 2018: 60
یافتههای پژوهش مولینا-گارسیا ( )2019بیانگر آن است که دانشجویان دانشگاهی که در محلههای پیادهمدار سکونت
دارند ،از الگوهای سفر غیرموتوری برای تردد به دانشگاه استفاده میکنند .این دانشجویان در هفته دو سفر غیرموتوری
بیشتری نسبت به افرادی که در محلههای کمتر پیادهمدار ساکن هستند؛ گزارش کردهاند (.)Molina-García, 2019: 207
درنتیجه محلهها بهعنوان مکانهایی که میتوانند تسهیلگر فعالیت بدنی و مزایای سالمتی ناشی از آن باشند یا مانع
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شکلگیری فعالیتهای بدنی ،بسیار حائز اهمیت هستند ( .)Sallis et al., 2017: 89چرا که محلههای بهعنوان محیط
کالبدی در چارچوب سه ویژگی تراکم مسکونی باال ،اختالط کاربری و شبکۀ معابر بههمپیوسته و سرانۀ کم پارکینگ
خودرو سبب ارتقای فعالیتهای بدنی در شکل سفرهای غیرموتوری میشود ( )Dobesova and Krivka, 2012: 14که
برای اقشار کمدرآمد هم از نظر اقتصادی و اجتماعی مقرونبهصرفه است (.)Litman, 2019: 11
در مقابل محلههایی که قابلیت پیادهمداری کمی دارند شهروندان را بهسمت فعالیتهای تفریحی کمتحرک نظیر
تماشای تلویزیون سوق میدهند ( .)Sallis et al., 2017: 87این مسئله میتواند بهدلیل مسیرهای طوالنی کسلکننده،
منزوی و غیرجذاب برای فعالیت بدنی باشد؛ چرا که ادراک محیط و پاسخدهبودن آنها بر رفتار سفر و شکلگیری
سفرهای غیرموتوری تأثیر میگذارد ( .)Zuñiga-Teran, 2017: 63افرادی که توجه کمتری بر حالتهای سفر غیرموتوری
مانند دوچرخهسواری و پیادهروی دارند و الگوی سفر مسلط آنها با اتومبیل شخصی است ،نسبت چاقی بیشتری دارند
()Day et al., 2013: 32؛ چرا که طول بردارهای سفر غیرموتوری رابطۀ مستقیمی با درصد چاقی دارد و هرچه میزان تردد
با اتومبیل بیشتر باشد ،احتمال اضافهوزن بیشتر است .در این میان خطر ابتال به چاقی افراد میانسال و مسن بهدلیل
مالکیت خودروی شخصی و کمبود زمان برای فعالیتهای بدنی بیشتر است .این گروه بهدلیل تسلط حالتهای سفر
موتوری و سبک زندگی کمتحرک ،بیشتر در معرض خطر چاقی هستند (.)Van Cauwenberg, 2018: 460
نهفقط پژوهش داخلی که بهطور مشخص بر رابطۀ بروز چاقی و الگوهای تردد شهری پرداخته باشد ،انجام نشده
است ،بلکه در زمینۀ مطالعات جغرافیای پزشکی و ارتباط عوامل محیطی با بروز بیماریها نیز این خأل تا حدودی مشهود
است .شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطانها (غیاث ،)1397 ،آسیبپذیری ناشی از بیماری
ماالریا (کفاش چرندابی و همکاران )1391 ،ارتباط بین سرطان ریه و استفاده از سموم و کودهای کشاورزی (رشیدی و
همکاران ،)1393 ،پهنهبندی عوامل مؤثر بر توزیع جغرافیایی مرگومیر در استان خوزستان (صفاییپور ،)1395 ،پهنهبندی
تب مالت در استان اصفهان (محمدی ،)1392 ،توزیع فضایی بیماری کمخونی در جمعیت دانشآموزی استان فارس
(دهقانی )1392 ،و تحلیل فضایی بیماریهای زنان در شهر تهران (شبیهیان )1391 ،را میتوان از این دست مطالعات
شمرد .آنچه در این مطالعات نمود مییابد ،پهنۀ جغرافیایی وسیع و توجه به تحلیل فضایی بیماریهای دهۀ حاضر است.
در مطالعات داخلی نوشتاری که در مقیاس شهری و با توجه به عوامل محیطی انسانساخت تأثیر مکان را در بروز
بیماریها مورد مطالعه قرار دهد و تأثیر عوامل محیطی و مکانی را در افزایش عوامل خطر تحلیل و بررسی شود ،انجام
نگرفته است .همچنین در مطالعات داخلی پژوهشهای بسیار اندکی در رابطه با شهریشدن جمعیت و بهتبع آن امراض
شهری انجام گرفته است؛ امری که با شرایط کنونی ایران و سرعت باالی افزایش جمعیت شهرنشین درخور توجه
برنامهریزان و متخصصان شهری است.

روش تحقﯿق
در ابتدا برای بررسی رابطۀ بین بروز بیماری اضافهوزن و الگوهای سفر شهری ،تمام مقاالت مجالت دانشگاهی در
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پایگاههای ساینس دایرکت ،زمرد ،وب آف ساینس ،اسکوپوس 1بررسی شد .پس از جمعآوری چارچوب نظری نوشتار،
اطالعات مطالعات جامع حملونقل و ترافیک زنجان بهتفکیک  19بزرگ ناحیه در سال ( 1390مطالعات جامع حملونقل
و ترافیک زنجان )1391 ،و دادههای گروه سنی  59-30سال مبتال به اضافهوزن و چاقی بهتفکیک مراکز سنجش
سالمت در مهرومومهای  1398-1397از شهرداری و معاونت بهداشت علوم پزشکی زنجان جمعآوری و آمادهسازی شد.
با توجه به مؤلفههای موردبررسی و دیتاهای در دسترس ،رویکرد حاکم بر این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی-پیمایشی است.
محدودۀ موردمطالعه شهر زنجان است .نه معیار برای پهنهبندی مناطق مستعد چاقی شهر زنجان از منظر بردارهای سفر
شهری با نظر نخبگان و دسترسی به دیتاها انتخاب شده است .در این میان بردارهای سفر با اتوبوس و تاکسی بهدلیل
اینکه در مبدأ و مقصد سفر دارای حالتهای فعال و غیرموتوری هستند ،در این مطالعه برای سنجش بروز اضافهوزن در
شهر زنجان ارزیابی شده است .بهمنظور پیشبینی حجم ترافیک برای سال  1400از شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه با
معماری شبکه ،سه الیۀ پنهانی ،هشت گره ورودی و خروجی و با استفاده از الگوریتم آموزش پیش انتشار خطا در نرمافزار
متلب استفاده شده است .دادههای ترافیکی سال  1390بهعنوان نرونهای ورودی و دادههای حجم ترافیکی شهرداری در
سال  1395بهعنوان نرونهای هدف به شبکه تعریف شده است .پس از آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم پس انتشار
خطا دادههای ترافیکی برای سال  1400برای این هشت الیۀ اطالعاتی موردمطالعه به دست آمد .شایان ذکر است که
 10درصد دادهای ورودی بهعنوان دادهای تست و  90درصد دادهها بهعنوان دادههای آموزش درنظر گرفته شده است.
الیۀ اطالعاتی مالکیت خودرو از این روند مستثنا است؛ چرا که در مطالعات جامع حملونقل و ترافیک در سه سناریوی
بدبینانه ،واقعگرایانه و میانگین وضعیت مالکیت خودرو تا سال  1405پیشبینی شده است .در این نوشتار ،از سناریوی
نتایج سناریوی میانگین برای سال  1400استفاده شده است .پس از همزمانی و بهنگامکردن دیتاها به آمادهسازی دادهها
و تعریف عملیاتی مؤلفههای موردبررسی در محیط نرمافزار جیآیاس اقدام شده است .جدول  1معیارهای موردبررسی در
این مطالعه و روش آمادهسازی آنها را نشان میدهد.
ﺟدول  .1الیهﻫﺎي اطالعﺎتی بﺮدارﻫﺎ سفﺮ و روشﻫﺎي آمﺎدهسﺎزي الیهﻫﺎ
الیهﻫﺎي اطالعﺎتی

مجﻤوع

آمﺎدهسﺎزي دادهﻫﺎ

الیهﻫﺎي اطالعﺎتی

مجﻤوع

آمﺎدهسﺎزي دادهﻫﺎ

سفر موتوری

93،671

IDW-Large

سفر با اتوبوس

2967

IDW-Small

سفر غیرموتوری

34،261

IDW-Small

مالکیت خودرو شخصی

56،583

IDW-Large

سفر با دوچرخه

32،119

IDW-Small

ایستگاههای اتوبوس

471

Dis-Small

سفر با اتومبیل شخصی

67،403

IDW-Large

سفر با تاکسی

3553

IDW-Large

برای وزندهی به شاخصها از روش

AHP

گروهی و نرمافزار اکسپرت چویس استفاده شده است .مقایسات زوجی

توسط کارشناسان و کارکنان ،مسئولین ترافیک و سالمت شهری و استادان این حوزه بهصورت تصادفی ساده تکمیل
شده و بهدلیل ماهیت خبرگان محور روش  AHPو به استناد پیشینۀ پژوهش در این روش

(Melillo & Pecchia, 2016:

1. Science Direct, Emerald, Web of Science, Scopus
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 )1و بهدلیل توزیع پراکنده و گستردۀ جامعۀ آماری از نمونهگیری دلفی استفاده و بر این اساس ،حجم نمونۀ  18پرسشنامه
درنظر گرفته شده است (جدول  .)2در نمودار  1وزنهای خروجی مدل

AHP

برای هریک از شاخصها و میزان

ناسازگاری مشخص شده است .نمودار  2نیز روند پژوهش و مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد.
ﺟدول  .2حجم و تخصص نﻤونۀ موردي نخبهمحور بهتفکﯿک خوشهﻫﺎ
کﺎرشنﺎسﺎن شﺮکتکننده در نظﺮسنجی
کارکنان علوم پزشکی زنجان ،استادان جغرافیا ،کارشناسان
تربیتبدنی ،کارشناسان ترافیک ،کارشناسان تغذیه

خوشهﻫﺎ
منطقۀ  1شهرداری
منطقۀ  2شهرداری
منطقۀ  3شهرداری
منطقۀ  4شهرداری

تعداد نﻤونه
4
5
5
4

تخصص
برنامهریزی ترافیک ،برنامهریزی شهری ،تغذیه،
بهداشت ،جغرافیا و برنامهریزی ،تربیتبدنی

نﻤودار  .1وزنﻫﺎي خﺮوﺟی  AHPبﺮاي ﻫﺮیک از شﺎخصﻫﺎ و مﯿزان نﺎسﺎزگﺎري
منبع :یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ

به جهت اینکه شاخصهای موردمطالعه ارزش و اعتبار یکساانی در باروز اضاافهوزن ندارناد و ساهم هریاک از ایان
شاخصها متفاوت است ،با استفاده از مدل  AHPالیهها وزندار و براساس تابع خطی مجموعۀ فازی ،هریک از الیههاای
اطالعاتی در وزنهای به دست آمده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ضرب و درنهایت به صورت الیههای فاازیشادۀ وزندار
آماده شد .از آنجا که در روش فازی ارزش عددی پیکسل های الیه های اطالعاتی دارای اعتبار اسات ،عادم هامپوشاانی
مرزهای نواحی ترافیکی و پایگاه های سالمت خللی در روند پژوهش ایجاد نکرده است؛ بدین جهات از میاان عملگرهاای
فازی از عملگر اجتماع فازی استفاده و روی الیه های فازی اعمال و هم پوشانی الیه های اطالعااتی انجاام شاد و نقشاۀ
نهایی پهنهبندی مناطق مستعد اضافهوزن در پنج طبقه بهدست آمد.
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تحلیل فضایی بیماریهای غیرواگیر و مدهای سفر

گردآوری دادههای مکانی ترافیکی

بزرگناحیۀ نوزدهگانه
سفر با دوچرخه
سفر با اتوبوس
سفر با تاکسی
سفر با اتومبیل شخصی
سفرهای موتوری
سفرهای غیرموتوری
مالکیت خودرو
در سال 1390

گردآوری مبانی نظری

مرور ادبیات در منابع
علمی داخلی و خارجی

دادههای بیماریهای غیرواگیر

پایگاههای سنجش سالمت
دادههای اضافهوزن در سال 98-97

پیشبینی دیتاها برای سال  1400با شبکۀ عصبی
پرسپترون چندالیه
استفاده از الگوریتمهای مکانیابی و
تهیۀ الیههای رستری

اعمال درجۀ عضویت فازی چویس

بهدستآوردن وزن الیهها در اکسپرت چویس و
وزندهی الیههای فازی

استفاده از عملگر اجتماع فازی و
بهدستآوردن نقشۀ نهایی
نﻤودار  .2روند پژوﻫﺶ و مدل مفهومی تحقﯿق

محدودة موردمطﺎلعه
براساس سرشماری سال  1395جمعیت شهر زنجان  302,521نفر بوده و از لحاظ جمعیتی ،بیستمین شهر کشور محسوب
می شود .مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک زنجان این شهر را به  150ناحیه ترافیکی کوچک و  19بزرگ ناحیه تقسایم
کرده است .براساس یافته های این مطالعه ،درمجموع بیش از  40درصد بردارهای سفر ساواره در شاهر زنجاان از طریاق
خودروی شخصی به عنوان راننده و یا همراه انجام می گیرید .کمتر از  3درصد سفرهای سواره باه وسایله دوچرخاه انجاام
می گیرد .نمودار  1نرخ سفر سوارۀ ساکنان زنجان بهتفکیک وسیلۀ نقلیه در سال  1390را نشان می دهد .درمجماوع فقاط
 35درصد از سفرهای درونشهری غیرموتوری و فعال بوده است و تسلط الگوی سفر موتوری و بهویاژه تاردد مبتنای بار
خودرو شخصی در شهر زنجان نمود بیشتری دارد (مطالعات جامع حملونقل و ترافیک زنجان.)1391 ،
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شکل  .1نﺮخ سفﺮ سوارة سﺎکنﺎن زنجﺎن بهتفکﯿک وسﯿلۀ نقلﯿه در سﺎل 1390

واحد بهداشت علوم پزشکی زنجان از طریق  18مرکز و پایگاه سنجش سالمت در دو بخش بیماری هاای واگیاردار و
غیرواگیر وضعیت سالمت شهری شهروندان را رصد می کند .شکل  2پایگاه های سالمت شهر زنجان را نشاان مای دهاد.
براساس دادههای این سازمان ،بروز بیماری اضافهوزن در شهر زنجان رو به افزایش بوده است؛ بهطوریکه در سال 1397
بیشترین درصد اضافهوزن با  52درصد و کمترین نرخ بروز اضافهوزن با  24درصد گزارش شده است .این درحالیکه است
که این ارقام برای سال  1398بهترتیب  63/4درصد و  32درصد گزارش شاده اسات (معاونات بهداشات علاوم پزشاکی
زنجان.)1399 ،

شکل  .2مﺮاکز و پﺎیگﺎهﻫﺎي سالمت ﺟﺎمع شهﺮ زنجﺎن

یﺎﻓتهﻫﺎي پژوﻫﺶ و تجزیهوتحلﯿل
وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي بﺎ استفﺎده از اتوبوس
نقشۀ  1پهنهبندی بردارهای سفر با اتوبوس را نشان میدهد که نمایندۀ حملونقل همگانی در شهر زنجان است.
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یافتههای این نقشه نشانگر وضعیت نامطلوب بردارهای سفر با اتوبوس و عدم کارایی آن و استقبال مردم است .فقط کمتر
از  6درصد از مساحت شهر در وضعیت مطلوب استفاده از اتوبوس قرار گرفتهاند .این پهنه عمدتاً منطبق بر محلههای
مجتمع ،بیسیم و بخشهایی از زمینهای بنیاد و اعتمادیه است .مابقی مساحت شهر یعنی بیش از  94درصد از مساحت
شهر شرایط نامطلوبی در فراوانی استفاده از اتوبوس در ترددها و جابهجاییهای شهری را نشان میدهد .نقشۀ  2درجۀ
مشارکت و عضویت فازی این مؤلفه را نشان میدهد.

نقشۀ  .1پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ اتوبوس

نقشۀ  .2درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ اتوبوس

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت دستﺮسی به ایستگﺎهﻫﺎي اتوبوس
نقشههای  3و  ،4میزان پراکندی ایستگاههای اتوبوس و درجۀ عضویت فازی این مؤلفه در سطح شهر را نشان میدهد.
درواقع بیشترین دسترسی در محدودۀ شمال غرب شهر که منطبق بر محلههای اسالمآباد ،کوی فرهنگ و بخشهایی از
شهرک الهیه است .در محدودۀ شرق و جنوب شرق شهر که عمدتاً منطبق بر شهرکهای تازهتأسیس گلشهر ،منطقۀ
اسکان غیررسمی سایان ،شهرک مهدیه و سایت کارگاهی است ،میزان دسترسی ضعیف تا بسیار ضعیف است .درمجموع
بیش از  7/5درصد از مساحت کل شهر دسترسی ضعیف به ایستگاههای اتوبوس دارند.

نقشۀ  .3پهنهبندي ﻓﺎصله از ایستگﺎهﻫﺎي اتوبوس

نقشۀ  .4درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي ﻓﺎصله از ایستگﺎهﻫﺎي اتوبوس

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي بﺎ استفﺎده از اتومبﯿل شخصی
نقشۀ  5پهنهبندی بردارهای سفر با اتومبیل شخصی را نشان میدهد .براساس یافتههای این نقشه بیش از  19درصد از
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مساحت شهر زنجان در پهنههای زیاد و نسبتاً زیاد بردارهای سفر با اتومبیل شخصی قرار گرفته است .در مقابل بیش از
 24درصد از مساحت شهر در پهنههای کم و نسبتاً کم فراوانی بردارهای سفر با اتومبیل شخصی استقرار یافته است.
نقشۀ  6که بیانگر درجۀ عضویت فازی این مؤلفه است نشانگر آن است که بیشترین مناطق با باالترین درجۀ عضویت در
بخش جنوب شرقی و غرب شهر قرار گرفته است .در مقابل بخش شمال غربی و شمال شرقی شهر کمترین عضویت
فازی در این مؤلفه را به خود اختصاص داده است.

نقشۀ  .5پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ اتومبﯿل شخصی

نقشۀ  .6درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ اتومبﯿل شخصی

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي بﺎ استفﺎده از تﺎکسی
نقشۀ  7پهنهبندی ترددهای شهری براساس بردارهای سفر با تاکسی را نشان میدهد .کمترین فراوانی این نوع سفر
شهری ،در محدودۀ بخشهای جنوبی اعتمادیه و مقدم ثبت شده است .بیش از  18درصد از مساحت شهر کمترین میزان
تردد با تاکسی گزارش شده است .در پهنههای تیره که عمدتاً منطبق بر کوی نصر و فجر ،بخشهایی از شهرک الهیه،
شهرآرا و غیره بیشترین فراوانی ترددهای شهری با تاکسی ثبت شده است .در  92درصد از مساحت شهر تردد غالب با
استفاده از تاکسی و آژانسهای مسافربری است .براساس یافتههای پهنهبندی نقشۀ  8که میزان عضویت فازی این
مؤلفهها را نشان میدهد ،تهیه شده است.

نقشۀ  .7پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ تﺎکسی
منبع :نگﺎرندگﺎن

نقشۀ  .8درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ تﺎکسی
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وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي از منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ موتوري
نقشۀ  9وضعیت پهنههای شهر از منظر بردارهای سفر موتوری و غیرفعال را نمایش میدهد .نقشۀ  10درجۀ عضویت فازی این
مؤلفه را در سطح شهر نشان میدهد .براساس یافتههای نقشۀ پهنهبندی بیش از  20درصد مساحت شهر از نظر فراوانی
ترددهای موتوری در سطح بسیار زیاد و زیاد طبقهبندیشدهاند .محلههای منطبق بر این پهنهها عمدتاً بخشهایی از محلههای
نانوایان ،شهرک شهدا ،شهرآرا ،شهرک قدس ،بخشهایی از محلۀ کوچه مشکی و سایت کارگاهی است .در مقابل بیش از 24
درصد از مساحت شهری در پهنههای کمتردد از نظر بردارهای سفر موتوری و غیرفعال قرار گرفتهاند .این پهنهها عمدتاً بر
بخشهایی از کوی فرهنگ ،اسالمآباد ،الهیه ،شهرک کارمندان ،اعتمادیه و بیسیم منطبق هستند.

نقشۀ  .9پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ موتوري

نقشۀ  .10درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ موتوري

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي از منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ غﯿﺮموتوري
نقشه های  11و  12پهنه بندی بردارهای سفر غیرموتوری و درجۀ عضویت فاازی ایان مؤلفاه در ساطح شاهر زنجاان را نشاان
می دهد .یافته های نقشۀ پهنه بندی نشان می دهد بیشترین بردارهای سفر غیرموتوری و فعال در بخش های شامالی منطباق بار
محدودههایی از شهر کارمندان و در بخشهای جنوبی منطبق بر بخشهایی از مقدم شکل گرفته است .بخشهای غربای شاهر
منطبق بر محلههای شهرآرا ،مهرآرا ،نانوایان و سایت کارگاهی و شهرک مهدیه کمترین بردارهای سفر فعال را ثبت کردهاند.

نقشۀ  .11پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ غﯿﺮموتوري
منبع :نگﺎرندگﺎن

نقشۀ  .12درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ غﯿﺮموتوري
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وضعﯿت تﺮددﻫﺎي شهﺮي بﺎ استفﺎده از دوچﺮخه
براساس یافتههای نقشۀ  13فقط در کمتر از  9درصد مساحت شهر بردارهای سفر دوچرخه زیاد و بسیار زیاد رخ داده
است .این پهنهها تا حدود زیادی با پهنهبندی سفرهای غیرموتوری و فعال همپوشانی دارد .چهار نقطۀ داغ رخداد سفر با
دوچرخه در شهر زنجان منطبق بر بخشی از محلههای سرجنگلداری ،بخش شرقی شهرک کارمندان ،بخش مرکزی
کوی فرهنگ و شهرک رجایی است 15/8 .درصد از مساحت شهر در پهنۀ کم و بسیار کم فراوانی بردارهای سفر
دوچرخه قرار گرفته است .در نقشۀ  14پهنههای روشن باالتری درجۀ عضویت و پهنههای تیرۀ پایینترین درجۀ عضویت
فازی این مؤلفه در سطح شهر را نشان میدهد.

نقشۀ  .13پهنهبندي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ بﺎ دوچﺮخه

نقشۀ  .14درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي بﺮدارﻫﺎي سفﺮ دوچﺮخه

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت مﺎلکﯿت خودرو در سطح شهﺮ
مالکیت خودروی شخصی و استفاده از آن اثر عمیقی بر فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی ،شکل نهایی کاربری زمین و
طراحی شهری ،ساختار شهرها ،الگوهای زندگی روزمره و همچنین سرمایهگذاری دولت برای جادهها دارد .در این راستا،
در مطالعات جامع شهر زنجان سه سناریوی مختلف در زمینۀ مالکیت خودروی شخصی بررسی شده است .در این نوشتار
از سناریوی میانگین بهتفکیک نواحی ترافیکی استفاده شده است .طبق نتایج این برآورد ،در سال  1400سرانۀ مالکیت
خودرو در شهر زنجان به  0/549خواهد رسید .در افق  1405نیز سرانۀ مالکیت خودروی سناریوی میانگین در تمامی
نواحی ترافیکی به سطح اشباع خواهد رسید .نقشههای  15و  16پهنهبندی مالکیت خودرو و درجۀ عضویت فازی مالکیت
خودرو را در سطح شهر زنجان نشان میدهد .براساس یافتههای نقشۀ پهنهبندی بیش از  27/9درصد از مساحت شهر
زنجان در سال  1400در سطح فرا اشباع و فقط  8/9درصد از مساحت شهر در سطح نزدیک اشباع است.
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نقشۀ  .15پهنهبندي مﺎلکﯿت خودرو
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نقشۀ  .16درﺟه عضویت ﻓﺎزي مﺎلکﯿت خودرو

منبع :نگﺎرندگﺎن

وضعﯿت اضﺎﻓهوزن در شهﺮ زنجﺎن
نقشههای  17و  18پهنهبندی بروز بیماری اضافهوزن و درجۀ عضویت فازی این بیماری را در سطح شهر نشان میدهد.
درواقع کمترین نرخ بروز اضافهوزن در هستۀ مرکزی و جنوب غربی شهر نمود یافته است .در بخش شرقی و محدودۀ
بلوار آزادی باالترین میزان بروز اضافهوزن گزارش شده است .کمترین نرخ اضافهوزن گزارششده در سطح شهر مربوط
به مرکز  1پایگاه  1با  30/67درصد اضافهوزن و بیشترین نرخ گزارششده به مرکز  7پایگاه  1با  63/4درصد مربوط
است .براساس یافتههای نقشۀ  12/9 ،17درصد از مساحت شهر دارای اضافهوزن بیش از  45درصد است.

نقشۀ  .17پهنهبندي اضﺎﻓهوزن

نقشۀ  .18درﺟۀ عضویت ﻓﺎزي اضﺎﻓهوزن

منبع :نگﺎرندگﺎن

پهنهبندي منﺎطق مستعد اضﺎﻓهوزن از منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ درونشهﺮي
پس از تعیین سطوح اهمیت و فازیسازی الیههای اطالعاتی با دستورهای عملگرهای فازی 1در محیط آرک
جیآیاس ،2نه الیۀ اطالعاتی که با استفاده از عملگر فازی اجتماع ادغام شده و نقشۀ نهایی فازی پهنههای مستعد
1. Fuzzy overly
2. ArcGIS
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اضافهوزن از منظر بردارهای سفر درونشهری بهدست آمده است .همانگونه که از جدول  3و نقشۀ  19مشخص است؛
کمتر از  3درصد از مساحت شهر سطوح نامستعد برای بروز اضافهوزن است .این مناطق منطبق بر محلههایی مانند
اسالمآباد ،سرجنگلداری و بخشهای محدودی از کوی فرهنگ است .پس از این ،محلههای انصاریه ،اعتمادیه ،یوخاری
قبرستان و وحیدیه از منظر بردارهای سفر شرایط مساعدتری برای انجام فعالیتهای بدنی و کاهش بروز اضافهوزن دارند.
در مقابل بیش از  69/90درصد از مساحت شهر پهنههای بسیار مساعد برای بروز بیماری اضافهوزن در سطح شهر زنجان
است .نکتۀ جالبتوجه ،انطباق هستۀ مرکزی شهر با پهنههای بسیار مستعد اضافهوزن است .این در حالی است که پیاده
راه شهر ،مراکز خرید و مهمترین کریدورهایی که بهمنظور مصرف فضا در اوقات فراغت شهروندان بهصورت فعال در این
هسته استقرار دارند .پس از این ،مناطق بیش از  11درصد از مساحت شهر در پهنۀ مستعد اضافهوزن قرار دارد .این امر
نشانگر آن است که ویژگیهای تردد شهری و برنامهریزها و سیاستهای وابسته بدان مشوق بروز بیماری اضافهوزن در
بیش از  80درصد شهر است .چنانچه توجه و سیاستگذاری مثمرثمری در این زمینه شکل نگیرد .میتوان اذعان داشت
در روند موجود نرخ بروز این بیماری در سطح شهر زنجان رو به افزایش خواهد بود.

نقشۀ  .19پهنهﻫﺎي مستعد اضﺎﻓهوزن از منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ درونشهﺮي
منبع :نگﺎرندگﺎن

ﺟدول  .3مسﺎحتﻫﺎي پهنهﻫﺎي در معﺮض اضﺎﻓهوزن از منظﺮ بﺮدارﻫﺎي سفﺮ درونشهﺮي بﺎ روش عﻤلگﺮﻫﺎي ﻓﺎزي
مسﺎحت (ﻫکتﺎر)

مسﺎحت (درصد)

پهنهبندي در معﺮض اضﺎﻓهوزن
سطح ( 1بسیار نامستعد)

143/10

2/95

سطح ( 2نامستعد)

330/57

6/82

سطح ( 3متوسط)

406/07

8/38

سطح ( 4مستعد)

578/20

11/94

سطح ( 5بسیار مستعد)

3385/70

69/90
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نتﯿجهگﯿﺮي
شهر سالم زیربنای توسعۀ پایدار و همهجانبۀ اجتماعات انسانی و یکی از مهمترین عناصر شکلگیری این امر توجه به
ارتباط مکانی و فضایی بیماریها با رشد شهرنشینی و ساختار شهرها است .با توجه به روند رو به رشد شیوع اضافهوزن در
شهر زنجان و در راستای تدوین برنامه و سند چاقی در این شهر ،توجه ویژه بدین امر الزم و ضروری است .نتایج این
نوشتار نشان داد اضافهوزن در شهر زنجان مانند روند جهانی رو به رشد است که در مطالعات هاتثووا و همکاران)2020( 1
بدین امر اشاره شده است .یافتههای پژوهش هاینس و سئویته )2018(2بیانگر آن است که در کنار بهبود حملونقل
عمومی ،بردارهای سفر غیرموتوری افزایش یافته است و درنتیجۀ آن ،فعالیت بدنی در سطح محلهها بیشتر میشود .امری
که در یافتههای پژوهش حاضر نیز تأیید شده است؛ چرا که در کوی فرهنگ بهدلیل استقبال ساکنان از سیستم
اتوبوسرانی ،بردارهای سفر فعال بیشتری ثبت و در نقشۀ نهایی نیز این محله در پهنۀ نامستعد در بروز اضافهوزن
طبقهبندی شده است .برخالف یافتههای پژوهش لیائو 3و همکاران ( )2020هستۀ مرکزی شهر زنجان با شبکۀ معابر
سنتی نتوانسته است سبب شکلگیری بردارهای سفر غیرموتوری و کوتاه بین دو مقصد شود .برخالف یافتههای مطالعات
لیتمن )2019( 4شکلگیری سفرهای غیرموتوری در سطح شهر زنجان ارتباط چندانی با پایگاه اقتصادی خانوارها ندارد؛
چرا که یافتههای پژوهش نشان میدهد بیشترین بردارهای سفر غیرموتوری ،در محلههای مرفه زنجان نظیر شهرک
کارمندان ،اعتمادیه و وحیدیه ثبت شده است .بااینحال ،شهرک کارمندان در نقشۀ نهایی پهنهبندی مناطق مستعد
اضافهوزن در پهنۀ بسیار مستعد و شهرک اعتمادیه در پهنۀ مستعد طبقهبندی شده است.
براساس نتایج ،شهرک کوی فرهنگ با وجود مالکیت باالی خودروی شخصی ،بردارهای سفر با خودروی شخصی
کمتری را ثبت کرده است .این امر در کنار مکانیابی بهینۀ ایستگاههای اتوبوس و پوشش شعاع عملکردی  5دقیقه پیاده
برای دسترسی به آنها ،سبب افزایش سفر با اتوبوس شده است .در مقابل ،گلشهر با وجود مالکیت خودرو کمتر،
بردارهای سفر خودرو شخصی بیشتری را ثبت کرده است .پوشش و مکانیابی نامناسب ایستگاههای اتوبوس و
سرویسدهی نامناسب ناوگان اتوبوسرانی در این شهرک ،ساکنان را مجبور به استفاده از حملونقل موتوری با ارجحیت
سفر با خودروی شخصی کرده است .تأثیر این سیاستهای حملونقلی در نقشۀ نهایی پهنهبندی مناطق مستعد
اضافهوزن ،بهوضوح دیده میشود؛ بهطوریکه شهرک گلشهر در پهنۀ بسیار مستعد و کوی فرهنگ در پهنۀ بسیار
نامستعد طبقهبندی شده است .سفرهای غیرموتوری در بخش شرقی شهر بیش از بخش غربی است؛ پهنهبندی
اضافهوزن نیز نشان میدهد بروز اضافهوزن در بخش شرقی بیش از بخش غربی است .افزایش بردارهای سفر موتوری و
سفر با تاکسی و خودرو شخصی در بخش شرقی شهر زنجان بیشتر دیده میشود .نمود فضایی این امر ،در افزایش بروز
اضافهوزن در بخش شرقی شهر بهوضوح دیده میشود .ساکنان محلههای مرفه شهر مانند کارمندان ،اعتمادیه و وحیدیه
از گزینههای زیادی برای تردد و جابهجایی استفاده میکنند؛ بهطوریکه بردارهای سفر موتوری و غیرموتوری در این
1. Haththotuwa
2 Hynes and Seoighthe
3. Liao
4. Litman
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محلهها در پهنۀ زیاد و بسیار زیاد طبقهبندی شده است .علیرغم فراوانی ترددهای شهری غیرموتوری در این محلهها،
وضعیت اضافهوزن در پهنۀ مستعد و بسیار مستعد قرار گرفته است .این امر نشانگر آن است که اضافهوزن ساکنان این
محلهها میتواند از عوامل دیگری نظیر سبک زندگی و عادات تغذیهای نیز نشئت گرفته باشد .در مقابل محلههایی مانند
کوی فرهنگ و کوی صدرا ،فرودگاه ،درمانگاه ارتباط بین الگوهای سفر و بروز اضافهوزن را تأیید میکنند .بردارهای سفر
غیرموتوری و استفاده از اتوبوس و تاکسی در این محلهها ،به هر دلیلی دارای فراوانی بیشتری است .پهنهبندی نقشۀ
اضافهوزن در این محلهها در پهنۀ بسیار و نسبتاً کم است .محلههای نامبرده در نقشۀ نهایی در پهنههای بسیار نامستعد و
نامستعد شهری قرار گرفتهاند.
درمجموع میتوان گفت نوشتار حاضر تأثیر الگوهای سفر و ویژگیهای مرتبط بدان با اضافهوزن و افتراق مکانی آن
را تأیید کرده است .در ادامۀ این نوشتار ،به دیگر پژوهشگران مطالعۀ چرایی عدم شکلگیری سفرهای غیرموتوری در
هستۀ مرکزی شهر و ارتباط بین فرم و ساختار این بخش با بیماریهایی که بهطور مستقیم با کمتحرکی رابطه دارند،
پیشنهاد میشود .این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهای زیادی مانند نبود آمار و اطالعات ترافیکی
بهروز و بهنگام ،عدم دسترسی به دادههای افراد مبتال به چاقی بهتفکیک پالک ،عدم دسترسی به دادههای مبدأ و مقصد
سفر بهتفکیک نوع سفر است .با وجود این ،نتایج این نوشتار در حیطۀ دادههای در دسترس برای برنامهریزان و
سیاستگذاران ترافیک شهری ،محققان ترافیک شهری ،برنامهریزان شهری و اندیشمندان حوزۀ سالمت شهری مثمرثمر
است.
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