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 چکیده
و  یمکان يها یژگیوبا  ها يماریبو ارتباط  یپزشک يایجغراف تیبا محور يا گستردهمطالعات  امروزه

که منبعث از  ریرواگیغ يماریب عنوان به وزن اضافه وعیش ،انیم نیا در .ردیگ یمانجام  ها آنبروز  ییفضا

و سبب  افتهی شیسراسر جهان افزا در يریگذشته به طرز چشمگ ۀدهسه  یط ،است یسبک زندگ

 یجهان يا مسئله عنوان به یتحرک کمسالمت شهروندان شده است.  يارتقا منظور بهبدان  ژهیتوجه و

و  وزن اضافهبروز  نیارتباط ب ییشناسا هدف با پژوهش نیشهر سالم است که در ا معضالتاز  یکی

 يها مؤلفه و يمحتو به توجه با قیتحق روش نظر است. از شده یبررس زنجان شهر سفر در يالگوها

 يا توسعه ياربردک قیتحق ۀمطالع هدف نظر از و یلیتحل یفیتوص قاتیتحق ةزمر در یموردبررس

 شده يآور جمع یدانیم و ياسناد دو شکل به پژوهش یۀاول يها داده و اطالعات. شود یم محسوب

 هیچندال پرسپترون یعصب ۀشبکشهر از  یکیتراف ینواح يها داده کردن بهنگامو  ینیب شیپ يرااست. ب

از  یکیتراف ینواح کیتفک بهسفر  يدر رابطه با بردارها یکیتراف شاخص نه یاطالعات مکان .داستفاده ش

 ،ها مؤلفهاز  کیهر تیعضو ۀدرج نییو تع یاطالعات يها هیال يساز يفازو پس از  هیته افزار نرم قیطر

 یقیتلف و یینها ۀنقش ،يفاز يبه کمک عملگرها شده يساز يفاز يها نقشه قیتلف با استفاده از تینهادر

سفر نشان  يدر شهر زنجان را از منظر الگوها وزن اضافهمناطق مستعد  یینها ۀنقش. آمد دستبه

 ينامستعد برا يها پهنهدرصد از مساحت شهر  3از  کمترنوشتار نشانگر آن است که  نیا جی. نتادهد یم

 يها بخشو  يسرجنگلدار ،آباد اسالم مانند ییها همناطق منطبق بر محل نیاست. ا وزن اضافهبروز 

از  هیدیو وح قبرستان يوخاری ه،یاعتماد ه،یانصار يها همحل نیفرهنگ است. پس از ا ياز کو يمحدود

دارند. در  وزن اضافهو کاهش بروز  یبدن يها تیفعالانجام  يبرا يمساعدتر طیسفر شرا يمنظر بردارها

در  وزن اضافه يماریبروز ب يمساعد برا اریبس يها پهنهدرصد از مساحت شهر  90/69از  شیب ،مقابل

 سطح شهر زنجان است.
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 مقدمه

، یکیژنت مانند یمختلف عوامل .است افتهی شیافزا یریگذشته به طرز چشمگ ۀدهسه  یط یچاق وعیدر سراسر جهان، ش

در  یماریب نیا و (Haththotuwa et al., 2020: 3) شده منجر یو چاق وزن اضافه شیبه افزا یطیو مح ی، رفتاریکیمتابول

جهت  نیا از(. Wang et al., 2019: 506است )شده  لیتبد یسالمت ۀعمد ینگران کیبه  یسن یها گروه یتمام

 یچاق رینظ یریرواگیغ یها یماریباز بروز  یریجلوگ یبرا ( کهLee et al., 2012: 30است ) یجهان یا مسئله یتحرک کم

 نیا در .(Xu et al., 2019: 89) است تیاهم حائز شهروندانسالمت  یدر ارتقا یبدن یها تیفعالقش ن بر خاص یتوجه

 بر یدیی( و مهر تأWang et al., 2019: 505داده )را نشان  ینینششهر رشدو  یچاق نیمطالعه ارتباط آشکار ب نیچند انیم

 یچاق نیب ۀرابطبا  وضوح بهامر  نیا. دهند یمشکل  راو شهرها ما  میده یمرا شکل  شهرهاما که  است یا شهیکل قتیحق

 یقدرتمند برا ییالگو عنوان به عتیاشکال طب نیتر یاساساز  یکی عنوان به. بدن انسان شود یمآشکار  شهر ۀپراکند رشدو 

 گریکدیفضا، مکان و جامعه با  قیبدن و شهر از طر درواقع .(Molina-García et al., 2017: 89کند ) یمتصور شهر عمل 

دارد وجود  واسطه یبو  میمستق ۀرابط کیاستقرار بدن در فضا و اشغال فضا،  نیب ،تعامل دارند. طبق نظر لوفور

(Lefebvre, 1991: 109)ردپاها  نی. ااستکه شناخته  دارد یبرمرا  ییها مکان یاست بدن انسان ردپا معتقد ی. هارو

شوند  یمخاص آن  یها یژگیو یریگ شکل سببو  کنند یمآنجا رسوب  در .شوند یم ختهیمداوم در بدن ر طور به

(Harvey, 2000: 53.) یانزوا بسترمحور شهر  لیاتومبو  یخصوص یفضاها جهیدرنت نینش حومه شهروندان رو نیا از 

مربوط  یمحل زندگ ییبه ساختار فضا ی، چاقیطورکل به. دهند یمارجح  یبدن یها تیفعالبر  را یتحرک یبو  یشخص

است  میمستق ۀرابطتردد در  یرهایمس یسفر و طراح یها حالتالگوها و  ،ونقل حمل یزیر برنامه با امر نیا ؛شود یم

(Liao et al., 2020: 541.) 

انجام مطالعات  منظور به، ها مکانن یات ایخصوص یبررس. دارند یانکم بعد هموارهمربوط به سالمت  مسائل

رشد  روند یابیارز منظور به یدیمف ابزار ییایجغراف اطالعات ستمیسرابطه،  نیا در. استت یاهم حائز کیولوژیدمیاپ

ع یتوز ۀنحوک در ،ها یماریب یبند پهنه (.Tosepu et al., 2020: 109) یماریب یالگوها دهایگسترش تهد ای ریی، تغیماریب

با  تواند یم یکاربرد افزار نرم نیا(. Cromley et al., 2018: 1412است ) عوامل ریسابا  ها آنو ارتباط  ها یماریبو انتشار 

 صورت بهرا  یماریهر ب ییع فضایو توز است هپرداخت ها آنجاد یعلل ا ی، به بررسها یماریب ییع فضایتوز یالگو ۀارائ

 و سازد یم انیمختلف را نما یها مکانخطر در  شیافزاعوامل  ،یماریب یالگوها شینما و با دهد یم نشان یفیکو  یمک

 (.Suleman et al., 2020: 91) کند یمن یرا به مسؤول یان توجهیشا کمکو درمان  یابی علتدر 

 حال نیباااست.  یشهر دانان یجغرافتوجه  ۀستیشاقطعاً  سفر یها حالتو  یشهر فرمو  یچاق نیب یاحتمال یوندهایپ

 ریاخ یها بحثاز  یاریبس متأسفانه. اند کردهمورد سکوت  نیدر ا یشهر زانیر برنامه و، متخصصان رانیتاکنون در ا

 که است یحال در نیا. شوند یمگم  یاجتماع احتس یدر فضابوده و  یکامالً انتزاع یاجتماع یها هینظربدن و  درمورد

 یارتباط تنگاتنگ گریکدیمختلف با  یها جنبهاز  یسالمت عموم دگاهیبدن انسان و شهر از د ۀمطالع ،مکان و سالمت

 یساحت اجتماع یمبحث را فقط در چارچوب مطالب انتزاع نیا توان ینمو  (Gesler and Kearns, 2000: 211دارند )

 درصدد جامعه و مکانتوجه به ارتباط بدن، فضا،  باپژوهش  نینظر ا نی. از ادید رهیغو  یدار هیسرما ،ییگرا مصرف مانند
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در  را یچاق ریرواگیغ یماریب و یشهر فرم از منبعث فرس یمدها نیب ۀرابط رانیبار در ا نینخست یبرا که است نیا

و  ییفضا یالگو لیبه تحل تاکنونواحد که  یعدم پژوهش قرار دهد. یو بررس موردمطالعهشهر زنجان  یها هسطح محل

 نیپرداخته باشد ما را بر آن داشت تا ا رانیسفر در کشور ا یبا مدها ها آندر سطح شهر و ارتباط  وزن اضافه یافتراق مکان

 وزن اضافه یماریب و سفر یمدها ۀرابط لیوتحل هیتجز ،یماریب نیکنترل ا ،یریشگیپ یبرا یزیر برنامهمطالعه را با هدف 

 .میدر زنجان به انجام برسان

 

 ينظر یمبان

 یاصل ۀمشخص عنوان بهچاق را  یکه اصطالح شهرها است یکس نیاول ،یشهر دانیجغرافجان سامر  1975سال  در

 ،عیسر یو سبک زندگ یشهر ۀپراکند رشد(. Daniel, 2003: 97) برد کاربهمتحده  االتیا ۀپراکند یشهرها کالن

سفر  یالگوها ،ها ابانیخبر معابر و  ها لیاتومبتسلط  ،روها ادهیپ کاهش ،یا حومهمتناوب  ۀتوسع ل،یاتومب به یوابستگ

است شده  یشهر ناسفر ساکن یدر الگوها رفعالیغو  یرا خطرناک و ناامن کرده و سبب تسلط سفر موتور یرموتوریغ

(Liao et al., 2020: 542) ییایعوامل جغراف ،یشهر طیحم رو نیا. از Lin et al., 2018: 209)) محل  ییو ساختار فضا

تردد  ی. ساخت محله و الگودارد آن از حاصل یایمزا و یجسم یها تیفعالبر  یادیز ریتأث( Chen et al., 2010) یزندگ

(. Molina-García et al., 2017: 90باشد )سالمت شهروندان  شیمهم در جهت افزا یا مداخله تواند یممنبعث از آن 

 شیرا افزا یرموتوریغ یسفرها یریگ شکل تیقابلدو نقطه،  نیب مدت کوتاه یسفرها لیبا تسه یسنت معابر ۀشبک

 محوشدن و کم با که چرا ؛کند یمامر عمل  نیاکامالً مخالف  یا حومهمتناوب  ۀتوسعاست که  یدر حال نیا ؛دهند یم

. کنند یمرا کامالً خطرناک  رخهدوچ و ادهیپ حرکتو  اند شده یطراح هینقل لیعبور وسا یبرا ها ابانیخ ،روها ادهیپ سطح

. (Liao et al., 2020: 541) شود یممنتج از آن  مکان تعلقو حس  یرو ادهیپ ژهیو به، یبدن تیامر سبب کاهش فعال نیا

در اوقات  را یبدن تی( هستند؛ فعالیورزش یها ی)کاربر یحیتفر یها یکاربر ریسبز و سا یفضا مجاورت درکه  یمناطق

سفر، انتخاب مقصد  دیمربوط به تول تواند یمامر  نیا( Queralt and Molina-García, 2019: 218کند ) یم لیفراغت تسه

 (.Liao et al., 2020: 544باشد ) سفرانتخاب حالت  ای

 یسفرها یبرا یشتریب تیقابل کهکرد  لیتبد ییها مکانرا به  ها ابانیخ توان یم یطیمح یمساعدت از طراح با

. دهد یم شیرا افزا یرموتوریغ ی، سفرهایمنیو ا یراحت احساس، ها محله یها ییبایزو  ها رساختیز. دارند یرموتوریغ

( و Horacek et al., 2019: 5دوچرخه ) نگیپارک شیافزابر  یمبتن تواند یمفعاالنه  سفربه  ساکنان قیتشو یاستراتژ

در کنار بهبود  نگیپارک یها نهیهز شیافزا ایدانشگاه  ومدارس  یکیدر نزد خودرو نگیبه پارک یدسترسکاهش 

 (.Hynes and Seoighthe, 2018: 60باشد ) یرموتوریغ یسفرها تیحما یبرا یفرصت عنوان به یعموم ونقل حمل

سکونت  مدار ادهیپ یها محلهکه در  یدانشگاه انیدانشجو که آن است انگریب( 2019) ایگارس-نایپژوهش مول یها افتهی

 یرموتوریغ در هفته دو سفر انیدانشجو نیا .کنند یمتردد به دانشگاه استفاده  یبرا یرموتوریسفر غ یالگوها از ،دارند

 (.Molina-García, 2019: 207اند ) کردهساکن هستند؛ گزارش  مدار ادهیپکمتر  یها همحل درکه  ینسبت به افراد یشتریب

مانع  ای از آن باشند یناش یسالمت یایو مزا یبدن تیفعال لگریتسه توانند یمکه  ییها مکان عنوان به ها همحل جهیدرنت
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 طیمح عنوان به یها همحل(. چرا که Sallis et al., 2017: 89هستند ) تیحائز اهم اریبس ،یبدن یها تیفعال یریگ شکل

 نگیپارک کم ۀسرانو  وستهیپ هم به معابر ۀشبکو  یکاربر اختالط، باال یتراکم مسکون یژگیدر چارچوب سه و یکالبد

( که Dobesova and Krivka, 2012: 14) شود یم یرموتوریغ یدر شکل سفرها یبدن یها تیفعال یارتقا سبب خودرو

 .(Litman, 2019: 11است ) صرفه به مقرون یو اجتماع یهم از نظر اقتصاد درآمد کم قشارا یبرا

 رینظ تحرک کم یحیتفر یها تیفعال سمتدارند شهروندان را به یکم یمدار ادهیپ تیکه قابل ییها همحل مقابل در

، کننده کسل یطوالن یرهایمس لیدل به تواند یممسئله  نیا (.Sallis et al., 2017: 87) دهند یمسوق  ونیزیتلو یتماشا

 یریگ شکلبر رفتار سفر و  ها آن بودنده پاسخو  طیباشد؛ چرا که ادراک مح یبدن تیفعال یبرا رجذابیو غ یمنزو

 یرموتوریسفر غ یها حالتبر  یکه توجه کمتر یافراد .(Zuñiga-Teran, 2017: 63گذارد ) یم ریتأث یرموتوریغ یسفرها

دارند  یشتریب ینسبت چاق ،است یشخص لیاتومب با ها آنسفر مسلط  یدارند و الگو یرو ادهیپو  یسوار دوچرخه مانند

(Day et al., 2013: 32)تردد زانیمهرچه  و دارد یچاق درصد با یمیمستق ۀرابط یرموتوریسفر غ یچرا که طول بردارها ؛ 

 لیدل بهو مسن  انسالیافراد م یبه چاق ابتال خطر انیم نیا در .است شتریب وزن اضافهاحتمال  ،باشد شتریب لیبا اتومب

 سفر یها حالتتسلط  لیدل بهگروه  نیاست. ا شتریب یبدن یها تیفعال یو کمبود زمان برا یشخص یخودرو تیمالک

 (.Van Cauwenberg, 2018: 460هستند ) یدر معرض خطر چاق شتریب ،تحرک کم یو سبک زندگ یموتور

انجام نشده  ،باشد پرداخته یشهر تردد یالگوها و یچاق بروز ۀرابطمشخص بر  طور بهکه  یپژوهش داخل فقط نه

مشهود  یتا حدود خأل نیا زین ها یماریببا بروز  یطیمحو ارتباط عوامل  یشکپز یایجغراف مطالعات ۀنیزمبلکه در  ،است

 یماریاز ب یناش یریپذ بیآس ،(1397 ،اثی)غ ها سرطان با آن ارتباط و نیسنگ فلزات به آلوده خاک و آب ییشناسا. است

 و یدیرش) یکشاورز یاستفاده از سموم و کودها و هیسرطان ر نیب ( ارتباط1391 همکاران، و یچرنداب کفاش) ایماالر

 یبند پهنه ،(1395 ،پور ییصفادر استان خوزستان ) ریوم مرگ ییایجغراف عیعوامل مؤثر بر توز یبند پهنه(، 1393 همکاران،

استان فارس  یآموز دانش تیدر جمع یخون کم یماریب ییفضا عیتوز ،(1392 ،یتب مالت در استان اصفهان )محمد

دست مطالعات  نیاز ا توان یمرا  (1391 ،انیهیشبتهران ) شهر در زنان یها یماریب ییفضا لی( و تحل1392 ،ی)دهقان

است.  حاضر ۀده یها یماریب ییفضا لیو توجه به تحل عیوس ییایجغراف ۀپهن ،ابدی یممطالعات نمود  نیدر ا آنچهشمرد. 

بروز  در رامکان  ریتأث ساخت انسان یطیبه عوامل مح توجهو با  یشهر اسیکه در مق ینوشتار یدر مطالعات داخل

انجام  ،دشو یو بررس لیتحلعوامل خطر  شیرا در افزا یو مکان یطیعوامل مح ریمورد مطالعه قرار دهد و تأث ها یماریب

آن امراض  تبع بهو  تیجمع شدن یشهردر رابطه با  یاندک اریبس یها پژوهش یدر مطالعات داخل نی. همچننگرفته است

 توجه درخور نیشهرنش تیجمع شیافزا یو سرعت باال رانیا یکنون طیکه با شرا یانجام گرفته است؛ امر یشهر

 است. یو متخصصان شهر زانیر برنامه

 

 تحقیقروش 

 در یمقاالت مجالت دانشگاه تمام ،یسفر شهر یو الگوها وزن اضافه یماریبروز ب نیب ۀرابط یبررس یبرادر ابتدا 
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نوشتار،  یچارچوب نظر یآور جمع. پس از شد یبررس 1اسکوپوس نس،یوب آف سا ،زمرد رکت،یدا نسیسا یها گاهیپا

 ونقل حمل)مطالعات جامع  1390 سال در هیبزرگ ناح 19 کیتفک بهزنجان  کیو تراف ونقل حملجامع  مطالعاتاطالعات 

مراکز سنجش  کیتفک به یچاقو  وزن اضافهمبتال به  سال 59-30 یگروه سن یها داده و( 1391زنجان،  کیو تراف

شد.  یساز آمادهو  یآور جمعزنجان  یو معاونت بهداشت علوم پزشک یاز شهردار 1398-1397 یها مهرومومسالمت در 

است.  یشیمایپ-یلیتحل-یفیپژوهش، توص نیا حاکم بر کردیرو ،در دسترس یتاهایو د یموردبررس یها مؤلفهبا توجه به 

سفر  یاز منظر بردارها شهر زنجان یمناطق مستعد چاق یبند پهنه یبرا اریمع نهاست.  شهر زنجان موردمطالعه ۀمحدود

 لیدل به یتاکس و سفر با اتوبوس یبردارها انیم نیا در انتخاب شده است. تاهایبه د یبا نظر نخبگان و دسترس یشهر

در  وزن اضافهسنجش بروز  یمطالعه برا نیا در ،هستند یرموتوریفعال و غ یها حالت یدر مبدأ و مقصد سفر دارا نکهیا

با  هیچندال پرسپترون یعصب ۀشبکاز  1400 سال یبرا کیحجم تراف ینیب شیپ منظور به .است شده یابیارزشهر زنجان 

 افزار نرمدر  انتشار خطا شیپآموزش  تمیو با استفاده از الگور یو خروج یهشت گره ورود ،یپنهان یۀالشبکه، سه  یمعمار

 در یشهردار یکیحجم تراف یها دادهو  یورود یهانرون عنوان به 1390 لسا یکیتراف یها دادهاستفاده شده است.  متلب

پس انتشار  تمیاز آموزش شبکه با استفاده از الگور پساست.  شده فیتعر شبکه به هدف یهانرون عنوان به 1395 سال

ذکر است که  انیشاآمد.  به دست موردمطالعه یاطالعات یۀال هشت نیا یبرا 1400سال  یبرا یکیتراف یها دادهخطا 

 .است شده گرفته نظردر آموزش یها داده عنوان به ها دادهدرصد  90و  تست یاداده عنوان به یورود یا دادهدرصد  10

 یویدر سه سنار کیو تراف ونقل حملچرا که در مطالعات جامع  است؛ مستثناروند  نیاز ا دروخو تیمالک یاطالعات یۀال

 یویاز سنار ،نوشتار نیا درشده است.  ینیب شیپ 1405تا سال  ودروخ تیمالک تیوضع نیانگیو م انهیگرا واقع نانه،یبدب

 ها داده یساز آمادهبه  تاهاید کردن بهنگامو  یزمان هماستفاده شده است. پس از  1400سال  یبرا نیانگیم یویسنار جینتا

در  یموردبررس یارهایمع 1 جدول .است شده اقدام اس یآ یج افزار نرم طیدر مح یموردبررس یها مؤلفه یتایعمل فیو تعر

 .دهد یمرا نشان  ها آن یساز آمادهمطالعه و روش  نیا

 

 ها الیه سازي آماده هاي روش و سفر بردارها اطالعاتی هاي الیه. 1 جدول

 ها داده سازي آماده مجموع اطالعاتی هاي الیه ها داده سازي آماده مجموع اطالعاتی هاي الیه

 Small- IDW 2967 اتوبوس با سفر Large- IDW 93،671 موتوری سفر

 Large- IDW 56،583 شخصی خودرو مالکیت Small- IDW 34،261 غیرموتوری سفر

 Small-Dis 471 اتوبوس های ایستگاه Small- IDW 32،119 دوچرخه با سفر

 Large- IDW 3553 تاکسی با سفر Large- IDW 67،403 شخصی اتومبیل با سفر

 

 زوجی مقایسات. است شده استفاده چویس اکسپرت افزار نرم و گروهی AHP روش از ها شاخص به دهی وزن برای

 تکمیل ساده تصادفی صورت به حوزه این استادان و شهری سالمت و ترافیک مسئولین کارکنان، و کارشناسان توسط

 :Melillo & Pecchia, 2016) روش این در پژوهش پیشینۀ استناد به و AHP روش محور خبرگان ماهیت دلیل به و شده

                                                           
1. Science Direct, Emerald, Web of Science, Scopus 
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 پرسشنامه 18 نمونۀ حجم ،اساس این بر و استفاده دلفی گیری نمونه از آماری جامعۀ گستردۀ و پراکنده توزیع دلیل به و (1

 میزان و ها شاخص از هریک برای AHP مدل خروجی های وزن 1 نمودار در (.2 جدول) است شده گرفته درنظر

 .دهد می نشان را تحقیق مفهومی مدل و پژوهش روند نیز 2 نمودار .است شده مشخص ناسازگاری

 

 ها خوشه تفکیک به محور نخبه موردي نمونۀ تخصص و حجم. 2 جدول

 تخصص تعداد نمونه ها خوشه یدر نظرسنج کننده شرکتکارشناسان 

کارشناسان  جغرافیا، استادان زنجان، پزشکیکارکنان علوم 
 تغذیهکارشناسان  ترافیک،کارشناسان  ،بدنی یتترب

 4 شهرداری 1 منطقۀ

، یهتغذ ی،شهر یزیر برنامه یک،تراف یزیر برنامه
 بدنی یتترب، یزیر برنامهو  یاجغراف بهداشت،

 5 یشهردار 2 ۀمنطق

 5 یشهردار 3 ۀمنطق

 4 شهرداری 4 منطقۀ

 

 ناسازگاري میزان و ها شاخص از هریک براي AHP خروجی هاي وزن .1 نمودار

 پژوهش هاي یافته: منبع

 

 ایان  از هریاک  ساهم  و ندارناد  وزن اضاافه  باروز  در یکساانی  اعتبار و ارزش موردمطالعه های شاخص اینکه جهت به

 هاای  الیه از هریک ،فازی مجموعۀ خطی تابع براساس و دار وزن ها الیه AHP مدل از استفاده با ،است متفاوت ها شاخص

 دار وزن ۀشاد  فاازی  های الیه صورت به نهایتدر و ضرب مراتبی سلسله تحلیل مدل از آمده دست به های وزن در اطالعاتی

 پوشاانی  هام  عادم  ،اسات  اعتبار دارای اطالعاتی های الیه های پیکسل عددی ارزش فازی روش در که آنجا از .شد آماده

 عملگرهاای  میاان  از جهات  بدین است؛ نکرده ایجاد پژوهش روند در خللی سالمت های پایگاه و ترافیکی نواحی مرزهای

 نقشاۀ  و شاد  انجاام  اطالعااتی  های الیه پوشانی هم و اعمال فازی های الیه روی و استفاده فازی اجتماع عملگر از فازی

 .آمد دست به طبقه پنج در وزن اضافه مستعد مناطق بندی پهنه نهایی
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 تحقیق مفهومی مدل و پژوهش روند. 2 مودارن

 

 موردمطالعه ةمحدود

 محسوب کشور شهر نبیستمی ،جمعیتی لحاظ از و بوده نفر 521,302 زنجان شهر جمعیت 1395 سال سرشماری براساس

 تقسایم  ناحیه بزرگ 19 و کوچک ترافیکی ناحیه 150 به را شهر این زنجان ترافیک و ونقل حمل جامع مطالعات. شود می

 طریاق  از زنجاان  شاهر  در ساواره  سفر بردارهای درصد 40 از بیش درمجموع ،مطالعه این های یافته براساس .است کرده

 انجاام  دوچرخاه  وسایله  باه  سواره سفرهای درصد 3 از کمتر .گیرید می انجام همراه یا و راننده عنوان به شخصی خودروی

 فقاط  درمجماوع . دهد می نشان را 1390 سال در نقلیه وسیلۀ تفکیکبه زنجان ناساکن سوارۀ سفر نرخ 1 نمودار. گیرد می

 بار  مبتنای  تاردد  ویاژه  به و موتوری سفر الگوی تسلط و است بوده فعال و غیرموتوری شهری درون سفرهای از درصد 35

 (.1391 زنجان، ترافیک و ونقل حمل جامع مطالعات) دارد بیشتری نمود زنجان شهر در شخصی خودرو

 

 چویس عضویت فازیدرجۀ اعمال 

عصبی شبکۀ با  1400بینی دیتاها برای سال پیش
 چندالیه پرسپترون

 سالمت های سنجشپایگاه
 98-97وزن در سال های اضافه داده

 استفاده از عملگر اجتماع فازی و

 نهایی نقشۀآوردن دستبه 

ها در اکسپرت چویس و  آوردن وزن الیهدستبه
 های فازیدهی الیهوزن

 یابی وهای مکاناستفاده از الگوریتم
 های رستریالیهتهیۀ  

 گانهنوزده ۀناحیبزرگ
 سفر با دوچرخه
 سفر با اتوبوس
 سفر با تاکسی

 سفر با اتومبیل شخصی
 سفرهای موتوری

 سفرهای غیرموتوری
 مالکیت خودرو

  1390در سال 

 های غیرواگیر و مدهای سفرتحلیل فضایی بیماری

 گردآوری مبانی نظری های غیرواگیر های بیماریداده  ترافیکیهای مکانی  گردآوری داده

مرور ادبیات در منابع 
 علمی داخلی و خارجی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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  1390 سال در نقلیه وسیلۀ تفکیکبه زنجان ساکنان ةسوار سفر نرخ. 1 شکل

 

 و دارواگیار  هاای  بیماری بخش دو در سالمت سنجش پایگاه و مرکز 18 طریق از زنجان پزشکی علوم بهداشت واحد

. دهاد  مای  نشاان  را زنجان شهر سالمت های پایگاه 2 شکل. کند می رصد را شهروندان شهری سالمت وضعیت غیرواگیر

 1397 سال در که طوری به ؛است بوده افزایش به رو زنجان شهر در وزن اضافه بیماری بروز ،سازمان این های داده براساس

 است که درحالی این. است شده گزارش درصد 24 با وزن اضافه بروز نرخ کمترین و درصد 52 با وزن اضافه درصد بیشترین

 پزشاکی  علاوم  بهداشات  معاونات ) اسات  شاده  گزارش درصد 32 و درصد 4/63 ترتیب به 1398 سال برای ارقام این که

 .(1399 ،زنجان

 

 
 زنجان شهر جامع سالمت هاي پایگاه و مراکز. 2 شکل

 

 وتحلیل یهتجزپژوهش و  هاي یافته

 اتوبوس از استفاده با شهري ترددهاي وضعیت

. است زنجان شهر در نیهمگا ونقل حمل نمایندۀ که دهد می نشان را اتوبوس با سفر بردارهای بندی پهنه 1 ۀشنق
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 کمتر فقط. است مردم استقبال و آن کارایی عدم و اتوبوس با سفر بردارهای نامطلوب وضعیت نشانگر نقشه این های یافته

 های محله بر منطبق عمدتاً پهنه این. اند گرفته قرار اتوبوس از استفاده مطلوب وضعیت در شهر مساحت از درصد 6 از

 مساحت از درصد 94 از بیش یعنی شهر مساحت مابقی. است اعتمادیه و بنیاد های زمین از هایی بخش و سیم بی مجتمع،

 ۀدرج 2 نقشۀ. دهد می نشان را شهری های جایی هجاب و ترددها در اتوبوس از استفاده فراوانی در نامطلوبی شرایط شهر

 .دهد می نشان را مؤلفه این فازی عضویت و مشارکت
 

  
 اتوبوس با سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .2 نقشۀ اتوبوس با سفر بردارهاي بندي پهنه. 1 نقشۀ

 نگارندگان :نبعم
 

 اتوبوس هاي ایستگاه به دسترسی وضعیت

 .دهد می نشان را شهر سطح در مؤلفه این فازی عضویت درجۀ و اتوبوس های ایستگاه پراکندی میزان ،4 و 3 های هنقش

 از هایی بخش و فرهنگ کوی ،آباد اسالم های همحل بر منطبق که شهر غرب شمال محدودۀ در دسترسی بیشترین درواقع

 منطقۀ گلشهر، تأسیس تازه های شهرک بر منطبق عمدتاً که شهر شرق جنوب و شرق محدودۀ در. است الهیه شهرک

 درمجموع. است ضعیف بسیار تا ضعیف دسترسی میزان ،است کارگاهی سایت و مهدیه شهرک سایان، غیررسمی اسکان

 .دارند اتوبوس های ایستگاه به ضعیف دسترسی شهر کل مساحت از درصد 5/7 از بیش
 

  
 اتوبوس هاي ایستگاه از فاصله فازي عضویت درجۀ .4 نقشۀ اتوبوس هاي ایستگاه از فاصله بندي پهنه. 3 نقشۀ

 نگارندگان: نبعم

 شخصی اتومبیل از استفاده با شهري ترددهاي وضعیت

 از درصد 19 از بیش نقشه این های یافته براساس. دهد می نشان را شخصی اتومبیل با سفر بردارهای بندی پهنه 5 نقشۀ
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 از بیش مقابل در. است گرفته قرار شخصی اتومبیل با سفر بردارهای زیاد نسبتاً و زیاد های پهنه در زنجان شهر مساحت

. است یافته استقرار شخصی اتومبیل با سفر بردارهای فراوانی کم نسبتاً و کم های پهنه در شهر مساحت از درصد 24

 در عضویت درجۀ باالترین با مناطق بیشترین که است نآ نشانگر است مؤلفه این فازی عضویت درجۀ بیانگر که 6 نقشۀ

 عضویت کمترین شهر شرقی شمال و غربی شمال بخش مقابل در .است گرفته قرار شهر غرب و شرقی جنوب بخش

 .است داده اختصاص خود به را مؤلفه این در فازی

 

  
 شخصی اتومبیل با سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .6 نقشۀ شخصی اتومبیل با سفر بردارهاي بندي پهنه .5 نقشۀ

 نگارندگان: منبع

 

 تاکسی از استفاده با شهري ترددهاي وضعیت

 سفر نوع این فراوانی کمترین. دهد می نشان را تاکسی با سفر بردارهای براساس شهری ترددهای بندی پهنه 7 نقشۀ

 میزان کمترین شهر مساحت از درصد 18 از بیش. است شده ثبت مقدم و اعتمادیه جنوبی های بخش ۀمحدود در ،شهری

 الهیه، شهرک از هایی بخش فجر، و نصر کوی بر منطبق عمدتاً که تیره های پهنه در. است شده گزارش تاکسی با تردد

 با غالب تردد شهر مساحت از درصد 92 در. است شده ثبت تاکسی با شهری ترددهای فراوانی بیشترین غیره و شهرآرا

 این فازی عضویت میزان که 8 نقشۀ بندی پهنه های یافته براساس. است بریفرمسا های آژانس و تاکسی از استفاده

 .است شده تهیه ،دهد می نشان را ها مؤلفه
 

  
 تاکسی با سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .8 نقشۀ تاکسی با سفر بردارهاي بندي پهنه .7 نقشۀ

 نگارندگان: منبع



 673   ...در وزن اضافه یو افتراق مکان ییفضا يالگو یلتحلو همکاران:  مقدم

 موتوري سفر بردارهاي منظر از شهري ترددهاي وضعیت

 این فازی عضویت درجۀ 10 نقشۀ. دهد می نمایش را غیرفعال و موتوری سفر بردارهای منظر از شهر های پهنه وضعیت 9 نقشۀ

 فراوانی نظر از شهر مساحت درصد 20 از بیش بندی پهنه نقشۀ های یافته براساس. دهد می نشان شهر سطح در را مؤلفه

 های لهمح از هایی بخش عمدتاً ها پهنه این بر منطبق های همحل. اند شده بندی طبقه زیاد و زیاد بسیار سطح در موتوری ترددهای

 24 از بیش مقابل در. است کارگاهی سایت و مشکی کوچه محلۀ از هایی بخش قدس، شهرک شهرآرا، شهدا، شهرک نانوایان،

 بر عمدتاً ها پهنه این. اند گرفته قرار غیرفعال و موتوری سفر بردارهای نظر از تردد کم های پهنه در شهری مساحت از درصد

 .هستند منطبق سیم بی و اعتمادیه کارمندان، شهرک الهیه، ،آباد اسالم فرهنگ، کوی از هایی بخش
 

  
 موتوري سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .10 نقشۀ موتوري سفر بردارهاي بندي پهنه .9 نقشۀ

 نگارندگان: نبعم
 

 موتوريغیر سفر بردارهاي منظر از شهري ترددهاي وضعیت

 نشاان  را زنجاان  شاهر  ساطح  در مؤلفاه  ایان  فاازی  عضویت ۀدرج و غیرموتوری سفر بردارهای بندی پهنه 12 و 11 های هنقش

 بار  منطباق  شامالی  های بخش در فعال و غیرموتوری سفر بردارهای بیشترین دهد می نشان بندی پهنه نقشۀ های یافته. دهد می

 شاهر  غربای  های بخش. است گرفته شکل مقدم از هایی بخش بر منطبق جنوبی های بخش در و کارمندان شهر از هایی محدوده

 .اند کرده ثبت را فعال سفر بردارهای کمترین مهدیه شهرک و کارگاهی سایت و نانوایان مهرآرا، شهرآرا، های همحل بر منطبق
 

  
 غیرموتوري سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .12 نقشۀ غیرموتوري سفر بردارهاي بندي پهنه. 11 نقشۀ

 نگارندگان: نبعم
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 دوچرخه از استفاده با شهري ترددهاي وضعیت

 داده رخ زیاد بسیار و زیاد دوچرخه سفر بردارهای شهر مساحت درصد 9 از کمتر در فقط 13 نقشۀ های یافته براساس

 با سفر رخداد داغ نقطۀ چهار .دارد پوشانی هم فعال و غیرموتوری سفرهای بندی پهنه با زیادی حدود تا ها پهنه این. است

 مرکزی بخش کارمندان، شهرک شرقی بخش سرجنگلداری، های همحل از بخشی بر منطبق زنجان شهر در دوچرخه

 سفر بردارهای فراوانی کم بسیار و کم پهنۀ در شهر مساحت از درصد 8/15. است رجایی شهرک و فرهنگ کوی

 عضویت درجۀ ترین پایین تیرۀ های پهنه و عضویت درجۀ باالتری روشن های پهنه 14 نقشۀ در. است گرفته قرار دوچرخه

 .دهد می نشان را شهر سطح در مؤلفه این فازی

 

  
 دوچرخه سفر بردارهاي فازي عضویت درجۀ .14 نقشۀ دوچرخه با سفر بردارهاي بندي پهنه .13 نقشۀ

 نگارندگان: نبعم

 

 شهر سطح در خودرو مالکیت وضعیت

 و نیزم یاربرک یینها لکش ،یاقتصاد-یاجتماع یهاتیفعال بر یقیعم اثر آن از استفاده و یشخص یخودرو تکیمال

 ،راستا این در .دارد ها جاده برای دولت یگذار هیسرما نیهمچن و روزمره یزندگ یالگوها شهرها، ساختار ،یشهر یطراح

 نوشتار این در. است هشد بررسی شخصی خودروی مالکیت زمینۀ در مختلف سناریوی سه زنجان شهر جامع مطالعات در

 مالکیت سرانۀ 1400 سال در برآورد، این نتایج طبق .است شده استفاده ترافیکی نواحی تفکیک  به میانگین سناریوی از

 تمامی در میانگین سناریوی خودروی مالکیت سرانۀ نیز 1405 افق در. رسید خواهد 549/0 به زنجان شهر در خودرو

 مالکیت فازی عضویت درجۀ و خودرو مالکیت بندی پهنه 16 و 15 های هنقش. رسید خواهد اشباع سطح به ترافیکی نواحی

 شهر مساحت از درصد 9/27 از بیش بندی پهنه نقشۀ های یافته براساس. دهد می نشان زنجان شهر سطح در را خودرو

 .است اشباع نزدیک سطح در شهر مساحت از درصد 9/8 فقط و اشباع فرا سطح در 1400 سال در زنجان
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 خودرو مالکیت فازي عضویت درجه .16 نقشۀ خودرو مالکیت بندي پهنه .15 نقشۀ

 نگارندگان: منبع

 

 زنجان شهر در وزن اضافه وضعیت

. دهد می نشان شهر سطح در را بیماری ینا فازی عضویت درجۀ و وزن اضافه بیماری بروز بندی پهنه 18 و 17 های هنقش

 محدودۀ و شرقی بخش در .است یافته نمود شهر غربی جنوب و مرکزی هستۀ در وزن اضافه بروز نرخ کمترین درواقع

 مربوط شهر سطح در شده گزارش وزن اضافه نرخ کمترین. است شده گزارش وزن اضافه بروز میزان باالترین آزادی بلوار

 مربوط درصد 4/63 با 1 پایگاه 7 مرکز به شده گزارش نرخ بیشترین و وزن اضافه درصد 67/30 با 1 پایگاه 1 مرکز به

 .است درصد 45 از بیش وزن اضافه دارای شهر مساحت از درصد 9/12 ،17 نقشۀ های یافته براساس. است

 

  
 وزن اضافه فازي عضویت درجۀ .18 نقشۀ وزن اضافه بندي پهنه. 17 نقشۀ

 نگارندگان: نبعم

 

 شهرينودر سفر بردارهاي منظر از وزن اضافه مستعد مناطق بندي پهنه

 آرک محیط در 1فازی عملگرهای رهایدستو با اطالعاتی های الیه سازی فازی و اهمیت سطوح تعیین از پس

 مستعد های پهنه فازی نهایی نقشۀ و دهش ادغام اجتماع فازی عملگر از استفاده با که اطالعاتی الیۀ نه ،2اس آی جی

                                                           
1. Fuzzy overly 

2. ArcGIS 
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 ؛است مشخص 19 نقشۀ و 3 جدول از که گونه همان. است آمده دست به شهرینودر سفر بردارهای منظر از وزن اضافه

 مانند هایی همحل بر منطبق مناطق این. است وزن اضافه بروز برای نامستعد سطوح شهر مساحت از درصد 3 از کمتر

 یوخاری اعتمادیه، انصاریه، های همحل ،این از پس. است فرهنگ کوی از محدودی های بخش و سرجنگلداری ،آباد اسالم

. دارند وزن اضافه بروز کاهش و بدنی های فعالیت انجام برای مساعدتری شرایط سفر بردارهای منظر از وحیدیه و قبرستان

 زنجان شهر سطح در وزن اضافه بیماری بروز برای مساعد بسیار های پهنه شهر مساحت از درصد 90/69 از بیش مقابل در

پیاده که است حالی در این. است وزن اضافه مستعد بسیار های پهنه با شهر مرکزی هستۀ انطباق ،توجه جالب نکتۀ. است

 این در فعال صورت به شهروندان فراغت اوقات در فضا مصرف منظور به که کریدورهایی ترین مهم و خرید مراکز شهر، راه

 امر این. دارد قرار وزن اضافه مستعد پهنۀ در شهر مساحت از درصد 11 از بیش مناطق ،این از پس. دارند استقرار هسته

 در وزن اضافه بیماری بروز مشوق بدان وابسته های سیاست و ریزها برنامه و شهری تردد های ویژگی که است آن نشانگر

 داشت اذعان توان می. نگیرد شکل زمینه این در مثمرثمری گذاری سیاست و توجه چنانچه. است شهر درصد 80 از بیش

 .بود خواهد افزایش به رو زنجان شهر سطح در اریمبی این بروز نرخ موجود روند در

 

 
 شهرينودر سفر بردارهاي منظر از وزن اضافه مستعد هاي پهنه. 19 نقشۀ

 نگارندگان: منبع

 

 فازي عملگرهاي روش با شهريدرون سفر بردارهاي منظر از وزن اضافه معرض در هاي پهنه هاي مساحت. 3 جدول

 (درصد) مساحت (هکتار) مساحت وزن اضافه معرض در بندي پهنه

  95/2 10/143 (نامستعد بسیار) 1 سطح

  82/6 57/330 (نامستعد) 2 سطح

  38/8 07/406 (متوسط) 3 سطح

  94/11 20/578 (مستعد) 4 سطح

  90/69 70/3385 (مستعد بسیار) 5 سطح
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 گیري یجهنت

 به توجه امر این گیری شکل عناصر ترین مهم از یکی و انسانی اجتماعات جانبۀ همه و پایدار توسعۀ زیربنای سالم شهر

 در وزن اضافه شیوع رشد به رو روند به توجه با. است شهرها ساختار و شهرنشینی رشد با ها بیماری فضایی و مکانی ارتباط

 این نتایج .است ضروری و الزم امر بدین ویژه توجه شهر، این در چاقی سند و برنامه تدوین راستای در و زنجان شهر

1هاتثووا و همکاران مطالعات در که است رشد به رو جهانی روند مانند زنجان شهر در وزن اضافه داد نشان نوشتار
 (2020 )

 ونقل حمل بهبود کنار در که آن است بیانگر( 2018)2هاینس و سئویته پژوهش های یافته. است شده اشاره امر بدین

 امری. شود می بیشتر ها همحل سطح در بدنی فعالیت ،آن ۀدرنتیج و است یافته افزایش غیرموتوری سفر بردارهای ،عمومی

 سیستم از ناساکن استقبال دلیل به فرهنگ کوی در که چرا است؛ شده تأیید نیز حاضر پژوهش های یافته در که

 وزن اضافه بروز در نامستعد پهنۀ در محله این نیز نهایی نقشۀ در و  ثبت بیشتری فعال سفر بردارهای ،رانی اتوبوس

 معابر شبکۀ با زنجان شهر مرکزی هستۀ( 2020) و همکاران 3لیائو پژوهش های یافته برخالف .است شده  بندی طبقه

 مطالعات های یافته برخالف. شود مقصد دو بین کوتاه و غیرموتوری سفر هایربردا گیری شکل سبب است نتوانسته سنتی

4لیتمن
 ؛ندارد خانوارها اقتصادی پایگاه با چندانی ارتباط زنجان شهر سطح در ریوغیرموت سفرهای گیری شکل( 2019) 

 شهرک نظیر زنجان مرفه های همحل در ،غیرموتوری سفر بردارهای بیشترین دهد می نشان پژوهش های یافته که چرا

 مستعد مناطق بندی پهنه نهایی نقشۀ در کارمندان هرکش ،حال بااین .است شده ثبت وحیدیه و اعتمادیه کارمندان،

  .است شده بندی طبقه مستعد پهنۀ در اعتمادیه هرکش و مستعد بسیار پهنۀ در وزن اضافه

 شخصی خودروی با سفر بردارهای ،شخصی خودروی باالی مالکیت وجود با فرهنگ کوی شهرک نتایج، براساس

 پیاده دقیقه 5 عملکردی شعاع پوشش و اتوبوس های ایستگاه بهینۀ یابی مکان کنار در امر این. است کرده ثبت را کمتری

 ،کمتر خودرو مالکیت وجود با گلشهر ،مقابل در. است شده اتوبوس با سفر افزایش سبب ،ها آن به دسترسی برای

 و اتوبوس های ایستگاه نامناسب یابی مکان و پوشش. است کرده ثبت را بیشتری شخصی خودرو سفر بردارهای

 ارجحیت با موتوری ونقل حمل از استفاده به مجبور را ناساکن شهرک، این در رانی اتوبوس ناوگان نامناسب دهی سرویس

 مستعد مناطق بندی پهنه نهایی نقشۀ در ونقلی حمل های سیاست این تأثیر. است کرده شخصی خودروی با سفر

 بسیار پهنۀ در فرهنگ کوی و مستعد بسیار پهنۀ در گلشهر شهرک که طوری به ؛شود می دیده وضوح به ،وزن اضافه

 بندی پهنه است؛ غربی بخش از بیش شهر شرقی بخش در غیرموتوری سفرهای. است شده  بندی طبقه نامستعد

 و موتوری سفر بردارهای افزایش .است غربی بخش از بیش شرقی بخش در وزن اضافه بروز دهد می نشان نیز وزن اضافه

 بروز افزایش در ،امر این فضایی نمود .شود می دیده بیشتر زنجان شهر شرقی بخش در شخصی خودرو و تاکسی با سفر

 وحیدیه و اعتمادیه کارمندان، مانند شهر مرفه های همحل ساکنان .شود می دیده وضوح به شهر شرقی بخش در وزن اضافه

 این در غیرموتوری و موتوری سفر بردارهای که طوری به ؛کنند می استفاده جایی هجاب و تردد برای زیادی های گزینه از

                                                           
1  . Haththotuwa 

2  Hynes and Seoighthe 

3  . Liao 

4  . Litman 
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 ،ها همحل این در غیرموتوری شهری ترددهای فراوانی رغم علی. است شده بندی طبقه زیاد بسیار و زیاد پهنۀ در ها همحل

 این ناساکن وزن اضافه که است آن نشانگر امر این .است گرفته قرار مستعد بسیار و مستعد پهنۀ در وزن اضافه وضعیت

 مانند هایی همحل مقابل در. باشد گرفته نشئت نیز ای تغذیه عادات و زندگی سبک نظیر دیگری عوامل از تواند می ها همحل

 سفر بردارهای. کنند می تأیید را وزن اضافه بروز و سفر الگوهای بین ارتباط درمانگاه فرودگاه، صدرا، کوی و فرهنگ کوی

 نقشۀ بندی پهنه .است بیشتری فراوانی دارای دلیلی هر به ها، همحل این در تاکسی و اتوبوس از استفاده و غیرموتوری

 و نامستعد بسیار های پهنه در نهایی نقشۀ در نامبرده های همحل .است کم نسبتاً و بسیار پهنۀ در ها همحل این در وزن اضافه

  .اند گرفته قرار شهری نامستعد

 آن مکانی افتراق و وزن اضافه با بدان مرتبط های ویژگی و سفر الگوهای تأثیر حاضر نوشتار گفت توان می درمجموع

 در غیرموتوری سفرهای گیری شکل عدم چرایی مطالعۀ پژوهشگران دیگر به ،نوشتار این ادامۀ در. است کرده تأیید را

 دارند، رابطه تحرکی کم با مستقیم طور به که هایی بیماری با بخش این ساختار و فرم بین ارتباط و شهر مرکزی هستۀ

 ترافیکی اطالعات و آمار نبود مانند زیادی های محدودیت دارای ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این .شود می پیشنهاد

 مقصد و مبدأ های داده به دسترسی عدم پالک، تفکیک به چاقی به مبتال افراد های داده به دسترسی عدم بهنگام، و روز به

 و ریزان برنامه برای دسترس در های داده حیطۀ در نوشتار این نتایج این، وجود با. است سفر نوع تفکیک به سفر

 مثمرثمر شهری سالمت حوزۀ اندیشمندان و شهری ریزان برنامه شهری، ترافیک نامحقق شهری، ترافیک گذاران سیاست

 .است
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 منابع 

 یایارشد جغراف یکارشناس ۀنام انیپا .استان فارس یآموز دانش تیدر جمع یخون کم یماریب ییفضا عیتوز (.1392) یعل ،یدهقان

و  ییایعلوم جغراف ۀدانشکد. دانشگاه اصفهان. رامشت نیمحمدحس :راهنما استاد. یپزشک یایجغراف شیگرا یعیطب

 .یعیطب یایگروه جغراف .یزیر برنامه

 شی: پایمورد ۀمطالع)و سالمت انسان  ییایجغراف سالمت (.1393) رضا ،یروزبهان و نیمحمدحس ،رامشت ،معصومه ،یدیرش

 ۀجلم(. ازدور سنجش ییفضا یورنادر استان اصفهان با استفاده از ف هیو ارتباط آن با سرطان ر کیخاک به آرسن یآلودگ

 .790-784(، 287)32 ،اصفهان یپزشک ۀدانشکد

 ۀنام انیپا. یشهر سالمت یزیر برنامهبر  دیکأت با تهران شهر در زنان یها یماریب ییفضا لیتحل (1391) مهیفه ان،یریشب

 علوم نور، بخش امیپ دانشگاه ،یطالش یمصطف :راهنمااستاد  .یشهر یزیر برنامهو  ایجغراف ۀرشت در ارشد یارشناسک

 غرب. تهران زک، مرییایجغراف علوم ، گروهیاجتماع

 یبیترکدر استان خوزستان با استفاده از مدل  ریوم مرگ ییایجغراف عیعوامل مؤثر بر توز یبند پهنه(. 1395) سعود، مپورییصفا

GIS-FAHP. 28-15(، 22)6، یامنطقه یزیربرنامه.  

و ارتباط  نیآلوده به فلزات سنگ خاک و آب یی: شناسایمورد ۀمطالع) ییایو سالمت جغراف یپزشک یایجغراف(. 1397) دیمج ،اثیغ

 .146-131 (،3)29 ،یطیمح یزیر برنامهو  ایجغراف. (غرب اصفهان ییها در مناطق روستا آن با سرطان

ستم یس کمکا به یماالر یماریاز ب یناش یریپذ بیآس یساز مدل(. 1391) محمد ،یمیو کر اصغر یعل خ،یشآل ،ندا ،یکفاش چرنداب

 .71-49(، 28)13 ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق یۀنشر. یا رتبهفرا یها روشو  ییایاطالعات جغراف

 شیگرا یعیطب یایارشد جغراف یکارشناس ۀنام انیپا. تب مالت در استان اصفهان یماریب یبند پهنه (.1392) رهیمن ،یمحمد

و  ییایعلوم جغراف ۀدانشکد. دانشگاه اصفهان. انیتق رضایو عل یمژگان انتظار: راهنما استادان. یپزشک یایجغراف

 .یعیطب یایگروه جغراف .یزیر برنامه
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