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مقدمه 
جهان در حال تبدیلشدن به مکانهای شهری است و پیشبینی میشود در سال  0100بیش از  50درصد مردم دنیا در
شهرها زندگی کنند (لی و ونگ)10 :0110 ،؛ بنابراین باید به چگونگی استفاده از اراضی برای رشد آن توجه کرد (یوسفی،
 .)9 :9911برنامهریزی کاربری اراضی شهری بخشی از فرایند شهری است و به مناسبات مشترک خود با برنامهریزی
حملونقل و تسهیالت شهری اهمیت میدهد (چاپین .)9110 ،مردم برای رفع نیازهای روزمرة خود بین کاربریهای
مختلف سفر میکنند .سفر را میتوان رفتن از یک کاربری به کاربری دیگر دانست؛ بنابراین سفر تابع کاربری زمین است
(رضازاده و بهسرشت .)4 :9915 ،درواقع کاربری زمین و حملونقل را میتوان دو بخش مرتبط با یکدیگر دانست .افزایش
کارآمدی در یک بخش مستلزم اصالح در دیگری است (بارنت و هندی .)0191 ،تغییرات در کاربری سبب تغییر در
الگوی تقاضای سفر میشود و جریان ترافیکی را بر زیرساختهای حملونقل تحمیل میکند (.)Soltani, 2014: 5
میزان جذب سفر در کاربریهای مختلف متفاوت است .تقاضای حملونقل نیز تقاضایی مشتق شده است؛ یعنی
براساس نیازهای جوامع شهرنشین ،کاربریهای مختلفی در سطح شهرها شکل میگیرد و مردم برای رفع نیازهای خود
مجبورند به مقاصدی که کاربری مرتبط دارند سفر کنند (مهندسان مشاور توسعة بومسازگان پایدار .)04 :9910 ،درواقع
بررسی ارتباط کاربری اراضی شهری و شبکة حملونقل به این دلیل اهمیت دارد که توزیع کاربریها متناسب با ظرفیت
شبکه ،بازدهی کالبدی مطلوب را در پی خواهد داشت .انواع کاربریها ویژگیهای دسترسی متفاوتی دارند و نوع خدمات
و میزان سرویسدهی همة کاربریها یکسان نیست (گروه مؤلفان مهندسان مشاور طرح راهبرد پویا .)915 :9919 ،امروزه
بهدلیل رشد سریع شهرنشینی ،تطابقنداشتن خیابانهای امروزی با نیاز جمعیت ،قرارگیری کاربریهای جاذب جمعیت در
حاشیة خیابانهای شهر و قرارگیری کاربریهای ناسازگار کنار یکدیگر ،پدیدة ترافیک در شهرها بهوجود آمده است .این
پدیده یکی از مشکالت عمده در بیشتر شهرهای بزرگ و حتی متوسط و کوچک است و یکی از معضالت اجتماعی
جوامع امروزی و شهرها محسوب میَشود.
باید توجه داشت با وجود مطالعات گسترده دربارة ساختار شبکه و کاربری ،رابطة متقابل آنها مدنظر قرار نگرفته است
نیازهای حملونقلی درنتیجة نیاز به متصلکردن فعالیتهای مردم ظاهر میشوند؛ بنابراین چیدمان فعالیتهای مختلف که
کاربری اراضی نامیده میشود ،الگوهای سفر را تعیین میکند (.)Brownstone el at., 2013درواقع تسهیالت حملونقلی
میتواند کاربری زمین را جهتدهی کند یا تغییر دهد .این تعامل میان کاربری زمین و حملونقل ،فرایند مستمر چرخشی را
ایجاد میکند .به این شکل که در ابتدا کاربری زمین درخواست حملونقل را بهوجود میآورد و تسهیالت حملونقلی به
سیستم اضافه میَشود .سپس این سیستم دسترسی را افزایش میدهد و سبب تقاضای حملونقلی بیشتری میشود؛ بنابراین
تسهیالت حملونقل ناکافی بهشمار میآید و نیازمند توسعه است و این توسعه با تنظیم برنامه کاربری اراضی فراهم میشود
(.)Zaina, 2017بافت مرکزی شهر کاشان در طول روز بهویژه در ساعات اوج بار ترافیکی جمعیت زیادی را به خود جذب
میکند که سبب ایجاد ترافیک شدید در این بافت میشود .دلیل این امر ،از یکسو دربرگرفتن بافت تاریخی شهر است که
عناصر جاذب جمعیت مانند بازار قدیم کاشان و بناهای تاریخی و مدارس را دارد و از سوی دیگر خیابانهای دربرگیرندة
کاربری جاذب جمعیت مانند کاربری تجاری و آموزشی و بهداشتی است؛ بنابراین لزوم توجه به این مشکل و بازتوزیع فضایی
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کاربریهای جاذب جمعیت در این بافت برای حل مشکل ترافیک ضرورت دارد .پژوهش حاضر به سنجش نقش کاربری
اراضی در ایجاد ترافیک شهری در بخش مرکزی کاشان ،بازتوزیع فضایی کاربریها و شناسایی رابطة توزیع کاربریهای
آموزشی و درمانی و ترافیک شهری میپردازد .با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع مطالعة حاضر ،در سالهای اخیر
پژوهشهای زیادی صورت گرفته که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره میشود.
لیتمن ( )0191به بررسی تأثیرات کاربری اراضی بر حملونقل پرداخت و عوامل و متغیرهای تأثیرگذار الگوی کاربری
اراضی بر رفتار سفر و کیفیت هوای شهر را مشخص کرد .ادووی و همکاران ( )0199در بررسی کاربری اراضی و الگوی
ترافیک طولی در شهر الگوس نتیجه گرفتند این شهر نیازمند الگوی یکپارچهسازی زمین متناسب با الگوی حملونقل
براساس برنامههای توسعهای است .یافتههای این پژوهش تأثیر الگوی کاربری اراضی بر ترافیک و بالعکس را نشان
میدهد .کرورو ( )0199به بررسی پیوند حملونقل شهری و کاربری اراضی در کشورهای درحالتوسعه پرداخت و نتیجه
گرفت حملونقل پایدار و ارزان و پیادهمحوری برای دسترسی ارزان مردم مهمترین راه کاهش مشکالت ترافیکی
کشورهای جهان سوم است .اسدی و همکاران ( )9911با بررسی رابطة متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت
حملونقل و ترافیک شهری (نمونة موردی :مجتمع تجاری الماس شرق مشهد) نتیجه گرفتند مجتمع الماس شرق با
احداث در حاشیة شهر و اجرای صحیح راهبرد و سیاستهای مدیریت کاربری زمین ،دستیابی به اهداف مطرحشده در
پژوهش را ممکن کرده است .غالمی و همکاران ( )9911با بررسی آثار پراکنش کاربریهای ورزشی-تفریحی در ترافیک
درونشهری زنجان نتیجه گرفتند استقرار نامناسب کاربری ورزشی-تفریحی در سطح محله ،سبب سفرهای روزانة اضافی
بر سیستم حملونقل شهری میشود .سیفالدینی و همکاران ( )9919در برنامهریزی نوین کاربری اراضی شهری با
بهرهگیری از آی .سی .تی 9در ساماندهی ترافیک شهری سمنان نتیجه گرفتند رابطة خطی و مستقیم آماری میان تأثیر
آی .سی .تی ،ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری و ساماندهی فضایی کاربری اراضی شهری بر کاهش ترافیک
وجود دارد .تقوایی و همکاران ( )9919در بررسی پراکنش کاربریهای پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری کرمانشاه
نتیجه گرفتند مکانیابی کاربریهای بهداشتی-درمانی در سطح شهر کرمانشاه براساس اصول و ضوابط شهرسازی و
برنامهریزی نیست و پراکندگی مناسبی ندارد.

مبانینظری 
برنامهریزیکاربریزمین 


برنامهریزی استفاده از زمین ،روند تنظیم استفاده از زمین در تالش برای کسب نتایج مطلوب اجتماعی و محیطی و
بهرهوری بیشتر از منابع است .اهداف برنامهریزی استفاده از زمین شامل حفاظت از محیطزیست ،محدودیت در گسترش
فضای شهری ،کاهش هزینههای حملونقل ،جلوگیری از درگیریهای استفاده از زمین و کاهش آلودگیهاست .همچنین
استفاده از زمین و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی متنوعی را که در منطقهای خاص رخ میدهد ،تعیین میکند
برنامهریزی استفاده از زمین از اجزای مهم برنامهریزی شهری است .طبیعت شهرهای مورد نیاز برای بهرهمندی بیشتر از
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نظر حداکثرکردن عوامل اقتصادی و ارتقای راحتی ،نیازمند بهکارگیری برنامهریزی استفاده از زمین است که چارچوب
مهم رشد محسوب میشود .مناطق شهری مرفه چشماندازهایی دارند که باید از چارچوبی برای دستیابی به پیشرفت
منظم پیروی کنند؛ از اینرو برنامهریزی ،استفاده از این چارچوب را فراهم میکند ( .)Chigbu, 2017با توجه به مبحث
توسعة پایدار ،برنامهریزی استفاده از زمین پروسة تصمیمگیری سیاسی و فنی و اداری مطرحشده با عوامل اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فنی ،برای اشغال منظم و استفادة پایدار از زمینهای درحالتوسعه است .از سوی دیگر ،بهدنبال
تنظیم و توسعة محل و توسعة پایدار شهرکهای انسانی ،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و توسعة فیزیکی فضایی است

( .)Savini and Aalbers, 2016
شبکههایارتباطی

حملونقلو
کاربری 
کاربریهای معابر یا راهها و شبکههای ارتباطی مهمترین و حساسترین فضاهای عمومی یک شهر هستند؛ زیرا عالوهبر

اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این فضاها اختصاصیافته است ،راهها مهمترین عنصر شکلدهندة شهر و محل
اتصال و ارتباط فضاها و کاربریهای شهری به یکدیگر بهشمار میروند .این شبکهها نماد توسعة فرهنگ شهری و
مهمترین ابزار طراحی شهری هستند .شبکههای ارتباطی یک شهر ارتباط تنگاتنگی با نوع کاربریها دارند؛ زیرا نحوة
توزیع فضایی کاربریها مسئلة دسترسی میان آنها را مطرح میکند .با توسعة روزافزون شهرها و دورشدن کاربریها از
یکدیگر ،دسترسی سریع ،مطمئن و ارزان به نقاط مدنظر مسائل متعدد و پیچیدهای را در برابر شهرسازان و برنامهریزان
قرار داده است .با تشدید روند آلودگی هوا که ناشی از وسایل حملونقل و تراکم رفتوآمد در شبکههای ارتباطی اصلی
است ،تجدیدنظر در راههای تأمین دسترسی در شهرها و تغییر کاربریها یکی از عمدهترین اهداف شهرسازان در
طرحهای شهری است .از سوی دیگر ،بهمنظور کاهش مشکالت شبکههای ارتباطی امروزه با استفاده از کاربریهای
تلفیقی و مکانیابی بهینة کاربریها و نزدیککردن محل کار و زندگی و تأمین مایحتاج و تفریح در یک نقطه میتوان از
مسافتها و تعداد سفرهای شهری کاست و مشکالت شبکههای ارتباطی را تا حد زیادی مرتفع کرد .باید توجه داشت
مکانیابی راهها و شبکههای ارتباطی در شهر ارتباط مستقیمی با مکانیابی کاربریها دارد؛ به این صورت که هرچه
مکانیابی کاربریها صحیح و با تفکر بر شرایط فعلی و آینده باشد ،مشکالت دسترسی نیز بهشدت کاهش مییابد؛ زیرا
لزوم دسترسی به کاربریها و حتی نوع آنها بر چگونگی شبکة ارتباطی از نظر طول و عرض سوارهرو و پیادهرو و
سیستمهای اتصالی تأثیری مستقیم دارد؛ بنابراین در طراحی جدید شهرها ابتدا مکانیابی کاربریها و سپس خطوط
ارتباطی با توجه به میزان تردد برای هر کاربری مشخص میشود (رضویان.)911 :9919 ،
ارزیابی وابستگی میان کاربری زمین و رفتار مسافرتی در پژوهشهای شهری ،سنتی دیرینه است ( Chen, Chen, and
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:

 .)1161بیشتر پژوهشها بر چگونگی ارزیابی ترافیک یا توضیح طول سفر با استفاده از کاربری زمین شهری متمرکز هستند؛
برای مثال بسیاری از پیشبینیها دربارة تقاضای ترافیک بر مدلسازی حجم ترافیک مبدأ-مقصد با دادههای کاربری زمین
تکیه دارند ( .)Black, 2003: 127همچنین مطالعات بسیاری درمورد الگوهای رفتوآمد با استفاده از ساختارهای کاربری
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زمین شهری وجود دارد ( .)Hamilton, 1982: 1039; Small and Song, 1992: 891بیشتر پژوهشهای اخیر نیز
ساختار فضایی و ویژگیهای اجتماعی اقتصادی شهر را که شامل رفتوآمد است بیان میکنند ( Antipova, Wang, and

 .)Wilmot, 2011: 289; Shen, 2000: 70; Wang, 2001:172با وجود این ،مطالعات بسیاری دربارة رابطه و تعامل
کاربری زمین و ترافیک انجام نشده است؛ یعنی چگونگی خروج اطالعات دربارة کاربری زمین از الگوهای ترافیکی بسیار
ارزشمند است؛ زیرا دادههای کاربری زمین گران و وقتگیر است و دادههای بهروز آن که پژوهشگران و برنامهریزان به آن
نیاز دارند ،بسیار نادر است (.)Jensen, 1983: 115; Lu and Weng, 2005: 1276; Xiao et al., 2006: 72
نقشکاربریاراضیشهریدرکاهشترافی



طرح کاربری زمین بدون درنظرگرفتن جریان ترافیک میان کاربریهای مختلف و بدون توجه به شبکة ارتباطی شهر
عقالنی نیست؛ زیرا این بیتوجهی سبب حملونقل اضافی و طوالنیشدن فاصلة حملونقلهای شهری میَشود؛ موضوعی
که در تمام شهرهای بیبرنامه وجود دارد و ریشة اصلی مشکالت دسترسی شهرهای بیبرنامه است؛ بنابراین برای حل
مشکل دسترسی شهرها ضروری است جسم شهر با شبکة ارتباطیاش بهعنوان یک واحد طراحی شود و در این طرح ،بناها
و راههای ارتباطی شهری با ترتیبی عقالنی و منطقی کنار یکدیگر قرار داده شوند امروزه در آیندة شهرها ،بهویژه
متروپلیتنهای بزرگ ،شاید مسئلة اساسی به گفته هال 9که میگوید چگونگی تقسیمکار و رابطة آن با محلههای مسکونی
خواهد بود نه چگونگی ساختمان (مسکن ،آپارتمان ،خانه و( )...رضایی و همکاران ،)90 :9919 ،از هر زمان دیگری ملموستر
باشد؛ زیرا انبوه جمعیت شهری ،تراکم باال و سطح فیزیکی گسترده سبب میشود نحوة دسترسی ،بهویژه در شهرهای بزرگ
و میلیونی با وجود تدابیر و اقدامات گسترده به معضلی عمومی و اجتماعی تبدیل شود؛ بنابراین در شرایط برنامهریزی و
طراحی یکپارچه و خوداتکا ،نواحی مسکونی در کنار مناطق اشتغال میتوانند ضرورتی برای کنترل ترافیک و پاسخگویی به
مسائل و مشکالت شهری باشند .همچنین میتوان رفتوآمد اشتغال را با تغییر محل سکونت و اشتغال در شهر و
درپیشگرفتن سیاستهای مسکن و شهرسازی کنترل کرد .لینچ در این باره مینویسد :با غیراقتصادی شدن سفرهای کاری،

کاهش مسافت رفتوآمد ،امری ایدهآل محسوب میشود (ماهنامة راهور  09تخصص پلیس ناجا .)40 :9915 ،
حملونقلدرجهان 
برنامهریزیکاربریمرتبطبا 

تجربةاجرای

از دهة  9151به بعد تئوریها و مدلهای زیادی استفاده شدند تا ارتباط متقابل کاربری اراضی و حملونقل شهری مطالعه
0

شود .گولینو اعتقاد دارد بیشتر مدلها «جزئی و ایستا» هستند؛ حتی شیوههای آنها تکراری و ایستاست ( Xin and shaw,

 .)2003: 103در کشور ژاپن برنامهریزی یکپارچة کاربری اراضی و حملونقل با تقسیم محدودههای شهری به دو قسمت
نواحی رشد شهرنشینی و نواحی کنترل شهرنشینی ،به ساماندهی رابطة میان دو کاربری پرداخته است (Guller, 2005: 1-

 .)21همچنین در ایرلند شمالی در سالهای اخیر ،با اجرای سیاست یکپارچة کاربری اراضی و حملونقل منافع زیادی
بهدست آمده است؛ ازجمله بهبود محیط بهمنظور کاهش نیاز به سفر ،بهویژه کاهش طول سفرهای مورد نیاز برای
فعالیتهای روزانه در نیویورک ،دسترسی پایدار برای جهتدهی مجدد به ساختار شهری موجود بهکمک تمرکز بر توسعه در
1. Hall
2. Golino
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مکانهایی با دسترسی باال برای حمایت از سیستم حملونقل عمومی-خصوصی با کارایی مناسب صورت میگیرد ( Curtis,

 .)2008: 104در این میان ،مشکالت ناشی از حرکت در شهرهای ماشینی از دهة  9101به بعد آغاز شد .این شهرها که
مبتنی بر تهیة طرحهای جامع شهری و تفکیک و جداییگزینی کاربریها بودند ،آثار مخرب زیستمحیطی را بهوجود آوردند
که حاصل آن گسترش افقی شهر بود (رهنما و فرقانی .)01 :9911 ،بعد از دهة  9111بهدنبال بحران انرژی و افزایش قیمت
سوخت ،بحث مربوط به بازسازی فرم شهری و تعامل کاربری اراضی و سیستم حملونقل شهری اهمیت یافت و ایدة گذار از
شهر ماشینی به شهر آینده با تمرکز بر گسترش حملونقل عمومی و تکیهبر ریل ،پیاده و دوچرخه در قالب ایدة کاربری
ترکیبی و شهر فشرده با دسترسی در مقابل حرکت اهمیت یافت ( .)Rahname and Lyth, 2004: 355

منطقةموردمطالعه 
شهر کاشان در طول شرقی  09درجه و  01دقیقه و عرض شمالی  99درجه و  01دقیقه از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد.
مساحت شهر در محدودة مطالعاتی (مالک عمل شهرداری) حدود  1011هکتار است که  91/0درصد از سطح شهرستان
کاشان را شامل میشود .براساس سرشماری سال  9910نیز جمعیت شهری کاشان حدود  914.410نفر است .این کانون
زیست و فعالیت در مرکز ایران از یکسو به کوهستان (غرب و جنوب غرب) و از سوی دیگر به دشت و کویر راه دارد.
ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا  100متر است .جغرافیدانان شهر کاشان را جزو ایالت جبال یا عراق عجم میدانستند تا
اینکه براساس تقسیمهای کشوری یکی از شهرهای استان مرکزی محسوب شد و از سال  9900تاکنون به استان
اصفهان ملحق شده است .شهر کاشان در  090کیلومتری جنوب تهران و  001کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع شده
است .این شهر از شمال و شرق به شهرستان آران و بیدگل در کویر مرکزی ایران ،از جنوب به شهر نطنز و قمصر و
ارتفاعات مشرف به آن و از غرب به شهر نیاسر و مشهد اردهال و ارتفاعات مشرف به آنها محدود است .

شکل.8مولعیتجغرافیاییکاشان 
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وششناسیپژوهش 
ر 
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که شاخصهای مورد استفاده در آن ،معیارهای عمومی در مکانیابی
کاربری اراضی شهری هستند .این معیارها عبارتاند از :سازگاری ،آسایش ،مطلوبیت ،کارایی ،سالمتی و ایمنی .اطالعات
مورد نیاز به روش کتابخانهای ،اسنادی ،مصاحبه با کارشناسان و مراجعه به ادارههای مربوط جمعآوری شد .سپس دادهها
برای ورود به نرمافزار جی .آی .اس آماده شدند .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار جی .آی .اس و الگوریتم k-means

استفاده شد .در ادامه با استفاده از این الگوریتم در محیط نرمافزاز  ،Arc Mapبازههای بازتوزیع فضایی کاربریهای
آموزشی و درمانی تعریف شد .سپس محاسبة شعاع عملکرد کاربری آموزشی و درمانی برای برآورد میزان جذب ترافیک
مازاد کاربریها در حداقل و حداکثر در نرمافزار  Arc Mapصورت گرفت.
الگوریتم  k-meansنقطه را به نحوی در  kخوشه قرار میدهد که اعضای هر خوشه از مرکز زمانی براساس
توپولوژی معابر آن خوشه کمترین فاصلة زمانی را داشته باشند .این الگوریتم نقاط نزدیک به هم در
 kتقسیم کرده و در  kخوشه قرار میدهد .درواقع نقاط موجود در

را در ناحیة

با معیار شباهت فاصلة زمانی براساس

توپولوژی معابر به  kخوشه تقسیم میشوند و در نواحی قرار میگیرند .مقدار  kبرابر تعداد نقاط بهینهای است که قصد
بهدستآوردن آنها را داریم .به عبارت دیگر  kبرابر تعداد مکانهایی است که قصد احداث آنها را داریم .در ابتدا  kنقطه
از مجموعة داده بهصورت تصادفی بهعنوان مراکز خوشهها انتخاب شد .سپس هریک از نقاط با رابطة  9که با فاصلة
زمانی براساس توپولوژی معابر عمل میکند به نزدیکترین مراکز تخصیص داده شد:
} rj  arg min {ImPosi  Ch

()9

1 h  k

در اینجا  Chمرکز خوشة  hام  rjناحیه یا خوشة  jام را نشان میدهد .پس از تخصیص مراکز بهصورت زیر با
دادههای بهدستآمده از قبل بهروزرسانی شد:
1
ImPosi
M j xi rj

Cj 

در اینجا  M jتعداد دادههای خوشة  jام و  C jمرکز خوشة  jاست .پس از بهروزرسانی مراکز بهصورت باال ،دوباره
دادهها به مراکز جدید تخصیص داده شدند و این عمل ادامه یافت تا به خوشهبندی بهینه دست پیدا کنیم .سپس در هر
خوشه نقطهای که به بهینهترین وضعیت یا حداقل هزینه دست یافته است انتخاب شد.
point j  arg min Cost  ImPos  j  1, k

()0

ImPosrj

رابطة  0عمل انتخاب نقاط بهینه از خوشهها را نشان میدهد .درنهایت نقاط یا موقعیتهای بهینه در متغیرهای
 pointjقرار خواهند گرفت (حسینی.)949 :9919 ،

افتهها 
بح وی 
یهایآموزشی 
بازتوزیعفضاییکاربر 

هریک از کاربریهای شهری میزان جذب سفر مختص به خود را دارند .تراکم و تمرکز این کاربریها یا توزیع خوشهای،
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سبب جذب ترافیک در آن منطقه میشود .از سوی دیگر این کاربریها میتوانند تا شعاع خاصی عملکردی مفید و کامل
داشته باشند .با توجه به مراحل قبل ،تراکم کاربریهای موردنظر در مرکز شهر کاشان و بهوجودآمدن ترافیک مازاد
بهدلیل همپوشانی شعاع عملکردی این کاربریها در این محدوده تأیید شده است .در این مرحله ،پس از حذف خدمات با
همپوشانی بیش از  11درصد با سایر خدمات ،بهمنظور بهدستآوردن چندنقطهای که در چند ناحیة مختلف بیشترین تراکم
جمعیت را در سطح شهر کاشان داشتهاند ،از الگوریتم خوشهبندی  k-meansاستفاده شد .همچنین بررسی میزان کاهش
ترافیک و افزایش سطح پوشش خدماتی این کاربریها در سطح شهر کاشان صورت گرفت .

بازههایزمانیمختلف 
شکل.2محدودةتدماتیکاربریآموزشیدر 

دبستاندرشعا عملکردیحدالل(1دلیقه) 

در این بازه ،بازتوزیع فضایی کاربری دبستان در حداقل شعاع عملکردی  4دقیقه در کل شهر ،مساحت  40119/41هکتار
از سطح شهر را پوشش خدماتی میدهد .مساحت این مدارس میتواند  51591/51هکتار را خدماترسانی کند؛ بنابراین
دبستانها در سطح شهر  901درصد همپوشانی محدودة خدماتی را در حداقل شعاع عملکردی در سطح شهر دارند.
دبستاندرشعا عملکردیحداکرر(7دلیقه) 

دبستان در شعاع دسترسی حداکثر ( 0دقیقه) در سطح شهر  00090/94هکتار پوشش خدماتی است؛ درحالیکه مقدار
خدماتدهی استاندارد  0دقیقه برای این تعداد مدارس مساحتی حدود  919019/00هکتار است؛ بنابراین  911درصد
همپوشانی محدودة خدماتی دبستان در شعاع عملکردی  0دقیقه در سطح شهر وجود دارد.
مدرسةراهنماییدرحداللشعا عملکردی(1دلیقه) 

در این بازه ،بازتوزیع فضایی کاربری راهنمایی در سطح شهر کاشان در شعاع عملکردی  5دقیقه ،مساحت 19411/11
هکتار از سطح شهر را پوشش میدهد .در صورتی که با درنظرگرفتن شعاع عملکردی استاندارد  5دقیقه برای این تعداد
مدرسه در سطح شهر مساحت  011591/91هکتار قابلپوشش است؛ بنابراین  940درصد مدارس راهنمایی در شعاع
عملکردی حداقل در سطح شهر همپوشانی دارند.
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مدرسةراهنماییدرشعا عملکردیحداکرر(7دلیقه) 

مدرسة راهنمایی در شعاع حداکثر ( 1دقیقه) در سطح شهر کاشان ،مساحت  11915/19هکتار از شهر را پوشش میدهد.
در صورتی که با توجه به شعاع عملکردی استاندارد  1دقیقه و مدارس توزیعشده در سطح شهر کاشان مساحت
 910900/10هکتار از سطح شهر قابلپوشش خدماترسانی مدرسة راهنمایی در شعاع حداکثر هفت دقیقه است؛ بنابراین
 401درصد محدودة خدماترسانی مدرسة راهنمایی در شعاع عملکردی حداکثر ( 1دقیقه) دارای همپوشانی است.
دبیرستاندرشعا عملکردیحدالل(1دلیقه) 

در این بازه ،بازتوزیع فضایی کاربری دبیرستان که در سطح شهر گسترش یافته است ،در شعاع عملکردی حداقل  1دقیقه
به مساحت  900011/10هکتار از سطح شهر خدماترسانی میکند .در صورتی که برای این تعداد دبیرستان در سطح
شهر مطابق شعاع استاندارد  1دقیقه ،مساحت  540010/10هکتار قابل خدماتدهی برای دبیرستان است؛ بنابراین 01
درصد محدودة خدماتدهی دبیرستان در شعاع عملکردی استاندارد  1دقیقه همپوشانی دارند.
شعا عملکردیحداکرردبیرستان(80دلیقه) 

دبیرستان در سطح شهر در شعاع دسترس حداکثر ( 91دقیقه) ،مساحت  914499/51هکتار از سطح شهر را تحت پوشش
و خدماترسانی خود قرار میدهد .در صورتی که برای این تعداد دبیرستان در سطح شهر مطابق حداکثر شعاع دسترسی
دبیرستان ،مساحت  005519/91هکتار قابل خدماتدهی در سطح شهر است؛ بنابراین  014درصد از محدودة خدماتی
دبیرستانها در سطح شهر در حداکثر شعاع دسترسی ( 91دقیقه) همپوشانی دارند.

یهایدرمانی
بازتوزیعفضاییکاربر 

بازههایزمانیمختلف 
شکل.3محدودةتدماتیکاربریدرمانیدر 

کاربریدرمانیدرشعا عملکردیحدالل(7دلیقه) 

در بازتوزیع فضایی ،کاربری درمانی در شعاع دسترسی حداقل ( 1دقیقه) در سطح شهر ،مساحت  10009/45هکتار از
سطح شهر را خدماتدهی میکند .در صورتی که این تعداد کاربری درمانی در سطح شهر برای شعاع دسترسی حداقل
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میتواند مساحت  11101/15هکتار از سطح شهر را خدماترسانی کند؛ بنابراین  999درصد از محدودة خدماترسانی
درمانی در سطح شهر همپوشانی دارد.
کاربریدرمانیدرشعا عملکردیحداکرر(1دلیقه) 

در این کاربری ،در شعاع دسترسی حداکثر ( 1دقیقه) در سطح شهر ،مساحت  015015/91هکتار از سطح شهر
خدماتدهی میَشود .در صورتی که این تعداد کاربری درمانی در سطح شهر برای شعاع دسترسی میتواند حداقل مساحت
 10195/94هکتار از سطح شهر را خدماترسانی کند؛ بنابراین  040درصد از محدودة خدماترسانی کاربری درمانی در
سطح شهر همپوشانی دارد.
همپوشانیهرکاربریاراضیشهریکاشاندربازتوزیعفضایی 
جدول.8میزان 
کاربری

دبستان
راهنمایی
دبیرستان
درمانی

مساحتدامنةتدماتی

مساحتدامنةتدماتی

فاصلةاستاندارد

کمکردن
استانداردبدون 

استانداردباکمکردن

 4دقیقه
 0دقیقه
 5دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه
 91دقیقه
 1دقیقه
 1دقیقه

همپوشانی/هکتار

51591/51
919019/00
011591/91
910900/10
540001/10
005519/91
11101/15
015015/91

همپوشانی/هکتار

40119/41
00090/94
19411/11
11915/19
900011/10
914499/51
10009/45
10195/94

نسبت

درصد

همپوشانی 


همپوشانی


9/01
9/11
9/40
4/01
9/11
0/14
9/15
0/40

901
911
940
401
911
014
915
040

با توجه به آزمون تعیین محدودة خدماتی در بازة موردنظر ،مساحت عملکرد استاندارد بدون کمکردن همپوشانیها و با
کمکردن میزان همپوشانیها ،همچنین نسبت همپوشانی در هریک از کاربریها مشخص شد .در این میان ،در حداقل
شعاع دسترسی کاربریها ،کاربری مدرسة راهنمایی با  9/40درصد همپوشانی بیشترین میزان را در میان کاربریها دارد.
کاربریهای دبیرستان با  9/11درصد ،دبستان با  9/01درصد و درمانی با  9/19درصد همپوشانی در رتبههای بعدی قرار
دارند ،اما در حداکثر شعاع عملکردی کاربریها ،کاربری درمانی با  0/40درصد بیشترین میزان همپوشانی محدودة
خدماتی را دارد .همچنین کاربریهای دبیرستان با  0/14درصد ،راهنمایی با  4/01و دبستان با  9/01درصد در رتبههای
بعدی همپوشانی عملکردی کاربریها هستند.
بهمنظور برآورد میزان جذب ترافیک 9مازاد بهدلیل همپوشانی خدمات کاربریها ،ضریب جذب سفر که در مراحل قبل
براساس نظر کارشناسان بهدست آمده بود ،در نسبت همپوشانی هر کاربری در حداقل و حداکثر شعاع عملکردی محاسبه
 .9برای ضریب جذب سفر از روش زیر استفاده میکنیم:

 FI.SI
N

 = FIضریب جذب سفر کاربری در ناحیة ترافیکی I

 =SIدرصد مساحت هر کاربری در ناحیة ترافیکی  Iبهکل مساحت آن کاربری
 =Nمساحت کل کاربری که با توجه به رابطة باال ،واحد اعداد بهصورت زیر تعریف میشود:

(ضرغامی و احسانی)4 :9911 ،
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شد .در حداقل شعاع عملکردی کاربریهای موردنظر ،کاربری راهنمایی با  01/00درصد دارای بیشترین میزان جذب
ترافیک مازاد در بازة زمانی و باز توزیع فضایی کاربریها را دارا بوده است .کاربریهای دبیرستان با  01/19درصد،
دبستان با  90/10درصد و کاربری درمانی با  91/11درصد در رتبههای بعدی جذب ترافیک مازاد بهدلیل همپوشانی
خدماتی کاربریها بودهاند ،اما در حداکثر شعاع عملکردی کاربریها ،کاربری درمانی با  09/01درصد بیشترین میزان
جذب سفر مازاد را بهدلیل همپوشانی خدماتی کاربریها دارد .کاربریهای دبیرستان با  01/10درصد ،راهنمایی با 90/51
درصد و کاربری دبستان با  90/11درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
همپوشانیهرکاربریاراضیشهریکاشاندربازتوزیعفضایی 
جدول.2میزانجذبترافی مازاد 

کاربری 

ضریبترافی

دبستان

1/11

راهنمایی

1/94

دبیرستان

91/11

درمانی

1/40



همپوشانی 
نسبت 
9/01
9/11
9/40
4/01
9/11
0/10
9/15
0/40

میزانترافی
90/10
90/11
01/00
90/51
01/19
01/10
91/11
09/01



یهادربازةزمانیبازتوزیعفضاییبامازادجذبترافی کنونی 
همپوشانیکاربر 
جدول.3مقایسةمیزانجذبترافی مازاد 
کاربری 

دبستان
راهنمایی
دبیرستان
درمانی

میزانترافی مازادشهر

میزانترافی مازادشهر

کاشاندروضعموجود 

بازههایمختلف 
کاشاندر 

01/11
99/11
90/15
40/95
91/00
00/95
49/01
09/01

90/10
90/11
01/00
90/51
01/19
01/10
91/11
09/01

تفاضلمیزانجذبترافی 
مازاددرشهرکاشانبهجذب
ترافی مازادسناریو 
95/94
91/11
1/94
5/51
91/00
9/99
99/09
1

با مقایسة میزان جذب ترافیک مازاد بهدلیل همپوشانی کاربریها در بازتوزیع فضایی با مازاد جذب ترافیک کنونی
براساس جدول  ،9با بازتوزیع کاربریهای مورد مطالعه در حداقل شعاع دسترسی دبستان با مقادیر زیر از ترافیک شهری
کاسته شد 95/94 :درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن  91/11درصد ،در حداقل شعاع دسترسی دبیرستان 91/00
درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن  9/99درصد ،در حداقل شعاع دسترسی مدرسة راهنمایی  1/90و در حداکثر شعاع
دسترسی  5/51درصد ،در درمانی در حداقل شعاع دسترسی  99/09و در حداکثر شعاع دسترسی صفر درصد؛ یعنی با
همان تعداد کاربری با جابهجایی پنج مورد از هر کاربری از مرکز شهر به حاشیة شهر به میزان قابلتوجهی از ترافیک
مازاد حاصل از همپوشانی خدماتی کاربریها کاسته شده و دسترسیها راحتتر و سریعتر صورت گرفته است.
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کاربریهای آموزشی و درمانی از جمله کاربریهای اصلی و مهم یک شهر محسوب میشوند .در این پژوهش،
بازتوزیع کاربریهای آموزشی و درمانی در بخش مرکزی شهر کاشان بررسی شد تا نحوة توزیع کاربریهای آموزشی و
درمانی و عدالت فضایی در بازتوزیع فضایی این کاربریها مشخص شود .بررسیها نشان میدهد کاربریهای آموزشی و
درمانی در مناطقی خاصی تمرکز یافته است و از الگوی توزیع یکسان در محدودة مرکزی شهر کاشان پیروی نمیکند.
این عدم توزیع یکسان در محدودة مرکزی شهر کاشان ،الگوی توزیع دسترسی را برای عدهای از شهروندان نزدیک ،و
برای عدة دیگر دور میکند و درواقع نشاندهندة افزایش سفر و ترافیک در محدودة کاربریهای آموزشی است.
مهمترین راه مقابله با معضالت ترافیکی شهرها ،یافتن روشهایی برای کاهش تقاضای سفر است .در این راستا دو
روش حذف مراجعة حضوری افراد و جانمایی صحیح عناصر شهری قابلتوجه است .با این اوصاف باید گفت کاربری
زمین و ترافیک از مؤلفههای اصلی برنامهریزی شهری هستند که بیتوجهی به آنها ،شکلگیری الگوهای متفاوت و گاه
متناقض ترافیک ،ناسازگاری کاربریها ،معضالت زیستمحیطی ،تحمیل هزینههای هنگفت اقتصادی و تأثیرات اجتماعی
و روانی را بههمراه خواهد داشت؛ بنابراین یافتن راهحلهایی برای کاهش ترافیک به یکی از دغدغههای اصلی مسئوالن
تبدیل شده است.

جهگیری 
نتی 
کاربری زمین و حملونقل و انتقاالت شهری ،دو جزء جدانشدنی سیستم عمومی ساختار شهری و مبحث کلیدی در
مطالعات شهری و ناحیهای هستند؛ زیرا یکی از نقشهای اساسی زندگی شهری را تشکیل میدهند که با ارتباطبخشی
امور انسانی به یکدیگر و جریانیابی افراد ،کاال ،انرژی و اطالعات بهدست میآیند .امروزه بهدلیل رشد سریع شهرنشینی،
تطابقنداشتن خیابانهای امروزی با نیاز جمعیت ،قرارگیری کاربریهای جاذب جمعیت در حاشیة خیابانهای شهر و
قرارگیری کاربریهای ناسازگار در کنار هم سبب ایجاد پدیدة ترافیک در شهرها شده است که یکی از مشکالت عمدة
بیشتر شهرهای بزرگ و حتی متوسط و کوچک بهشمار میآید .با وجود مطالعات گسترده دربارة ساختار شبکه و کاربری،
به رابطة متقابل آنها توجهی نشده است .شهر کاشان نیز مانند سایر شهرهای امروزی با این مشکل مواجه است .بافت
مرکزی این شهر در طول روز بهویژه در ساعات اوج بار ترافیکی جمعیت زیادی را به خود جذب میکند که سبب ایجاد
ترافیک شدید در این بافت میشود .دلیل این امر ،از یکسو دربرگرفتن بافت تاریخی شهر است که عناصر جاذب جمعیت
مانند بازار قدیم کاشان و بناهای تاریخی و مدارس را دارد و از سوی دیگر خیابانهای دربرگیرندة کاربری جاذب جمعیت
مانند کاربری تجاری و آموزشی و بهداشتی است؛ بنابراین لزوم توجه به این مشکل و بازتوزیع فضایی کاربریهای جاذب
جمعیت در این بافت ضرورت دارد .پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که اطالعات آن به روش
کتابخانهای ،اسنادی ،مصاحبه با کارشناسان و ادارههای مربوط جمعآوری شد .سپس دادهها برای ورود به نرمافزار جی.
آی .اس آماده شدند و برای تحلیل آنها از نرمافزار جی .آی .اس استفاده شد .در پژوهش حاضر ،برای بازتوزیع
کاربریهای مورد مطالعه در بازة زمانی که با استفاده از الگوریتم  k-meansانجام شد ،ترافیک مازاد بهشدت کاهش
یافت .این ترافیک ناشی از همپوشانی خدماتی کاربریها در پی رعایتنکردن شعاع عملکردی استاندارد هنگام مکانیابی
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آنها و توزیع خوشهبندی آنها بهویژه در مرکز شهر است .در این بازه با بازتوزیع کاربریهای مورد مطالعه در حداقل
شعاع دسترسی دبستان  95/94درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن  91/11درصد ،در حداقل شعاع دسترسی دبیرستان
 91/00درصد و در حداکثر شعاع دسترسی آن  9/99درصد ،در حداقل شعاع دسترسی مدرسة راهنمایی  1/90و در حداکثر
شعاع دسترسی  5/51درصد و در درمانی در حداقل شعاع دسترسی  99/09درصد از ترافیک شهری کاسته شده است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ادووی و همکاران ( ،)0199سلطانی و پناهی ( )9919و تقوایی و همکاران ()9919
مطابقت دارد ،اما با پژوهش نوریان و حجازی ( )9919بهدلیل نشئتگرفتن ترافیک از کاربریهای موردنظر مطابقت
ندارد .در این پژوهش ،ترافیک یک بخش تابعی از ترافیک کل شهر است .
در ادامه برای بهرهمندی بهتر از نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی ارائه میشود که عبارتاند از:
 .9جلوگیری از تغییر کاربریها در اطراف خیابانهای اصلی و کنار چهارراهها و طرف میدانها ،بهویژه کاربریهای
جاذب سفر؛
 .0توجه به شعاع عملکردی مدارس و مراکز بهداشتی در مکانیابی آنها بهویژه در مرکز شهر کاشان؛
 .9بازتوزیع کاربریهای بهداشتی و آموزشی در طرحهای توسعة شهری و توجه به مکانیابی برخی کاربریهای
جاذب بهداشتی درمانی در بافتهای بیرونی مرکز شهر کاشان؛
 .4توجه به تعریض پیادهروها در پروژههای احیای شهری برای مناسبسازی تجهیزات خیابانها در بخش مرکزی
شهر کاشان بهدلیل پیادهروهای کمعرض در خیابانهای مرکزی شهر کاشان ،مانند خیابان رجایی ،معلم و
بهشتی؛
 .0افزایش ظرفیت و دسترسی به حملونقل عمومی با هدف کاهش سهم سفر با خودرو شخصی ،بهویژه در
مسیرهای منتهی به خیابانهای پرترافیک بخش مرکزی شهر کاشان.
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منابع 
اسدی ،مهدیه ،رهنما ،محمدرحیم و محمد لگزیان« ،9911 ،بررسی رابطة متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حملونقل و
ترافیک شهری؛ مطالعة موردی :مجتمع تجاری الماس شرق مشهد» ،مدیریت شهری ،شمارة  ،91صص .944-999
تقوایی ،مسعود ،وارثی ،حمیدرضا و مظفر بهمن اورامان« ،9919 ،بررسی پراکنش کاربریهای پزشکی و تأثیر آن بر روی ترافیک
شهری کرمانشاه» ،مطالعات الهور ،سال نهم ،شمارة  ،91صص .90-1

حسینی ،سید احمد ،1931 ،نقش شبکههای ارتباطی در توزیع کاربریها با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونة موردی :منطقة سه
تهران) ،پایاننامة کارشناسی ارشد ،به راهنمایی استاد محسن احدنژاد روشتی و مهدی مدیری ،دانشگاه تهران.
رضویان ،محمدقلی ،9919 ،برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات منشی ،چاپ اول ،تهران.
رهنما ،محمدرحیم و حجت فرقانی ،9911 ،برنامهریزی دسترسی اتوبوس در ایران (محدودة مورد مطالعه :شهر مشهد) ،دانشگاه
فردوسی مشهد.
سلطانی ،علی و نیلوفر پناهی« ،9919 ،ظرفیت سنجی معابر درونشهری بر مبنای ویژگیهای ساختاری و پیوند با فعالیتهای مجاور؛
مطالعة موردی منطقة  5شهرداری شیراز» ،مجلة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال پنجم ،شمارة  ،91صص .91-09
سیفالدینی ،فرانک ،حسینی ،علی و علیاصغر احسانیفرد« ،9919 ،برنامهریزی نوین کاربری اراضی شهری با بهرهگیری از

ICT

در ساماندهی ترافیک شهری؛ نمونة موردی :شهر سمنان» ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال دوازدهم،
شمارة  ،04صص .10 -50
غالمی ،محمد ،رستگار ،موسی و معصومه مقدم« ،9911 ،اثرات پراکنش کاربریهای ورزشی -تفریحی در ترافیک درونشهری؛
مطالعة موردی :شهر زنجان» ،دوفصلنامة پژوهشهای بومشناسی شهری ،سال دوم ،شمارة  ،9صص .10 -14
گروه مؤلفان مهندسان مشاور طرح راهبرد پویا ،1931 ،مرجع شهرسازی ،انتشارات آذرخش ،تهران.
مهندسان مشاور توسعة بومسازگان پایدار ،9910 ،مطالعات جابهجایی و حملونقل و شبکههای ارتباطی طرح جامع تهران ،جلد اول،
وزارت مسکن و شهرسازی شهر تهران.
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