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 به کیمت سفرهای جذب بر معابر شبکه در هاکاربری چیدمان فضایی بازتاب بررسی

 1(قم شهر هفت منطقه :مطالعه یمحدوده) خودرو
 

 يرانباد، اآ، نجفسالمیآباد، دانشگاه آزاد اهاي نوين در معماري و شهرسازي، واحد نجفمركز تحقیقات افق مهسا مستقیم:

 آباد، ايران، نجفمیسالآباد، دانشگاه آزاد اهاي نوين در معماري و شهرسازي، واحد نجفمركز تحقیقات افق :2شیرین طغیانی

 ايران آباد،جفن، سالمیآباد، دانشگاه آزاد اهاي نوين در معماري و شهرسازي، واحد نجفمركز تحقیقات افق منوچهر طبیبیان:

 يراناآباد، ف، نجسالمیآباد، دانشگاه آزاد اهاي نوين در معماري و شهرسازي، واحد نجفمركز تحقیقات افق امیر گندمکار:

 
 20/10/1396 :پذيرش                149 -162صص               7/4/1395 :دريافت

 چکیده

 هايچالش ترينلیاص از يکی عنوان هب را شهري درون سفرهاي انجام در شخصی خودرو به اتکا پژوهشگران از بسیاري امروزه       

 در و شود كاسته شهري هايمحیط كیفیت از روز به روز تا شده باعث شهرها در سفر از شیوه اين .شمارندمی بر كشور شهرسازي نظام

 مصرف میزان فزايشا تصادفات، میزان افزايش هوا، آلودگی زندگی، هايهزينه میزان افزايش قبیل از مشکالت انبوه با شهرها نهايت

 در نظر مورد البديك عوامل از يکی .شوند مواجه زندگی كیفیت اُفت آن تبع به و زندگی شرايط لتنز كالم يک در و فسیلی، هايسوخت

 اين مطالعات يسطهوا هب .است گرفته قرار بررسی مورد پژوهش اين در كه است معابر يشبکه در هاكاربري چیدمان ينحوه ،مقاله اين

 صورت در كه دش دخواه مشخص و نمود برآورد را شهروندان سفر يیلهوس انتخاب بر هاكاربري استقرار احتمالی آثار توانمی حوزه

 ،مومیع نقل و ازحمل استفاده و سواري دوچرخه روي، پیاده همچون سبز سفر هايشیوه ترويج و يمحور -خودرو كاهش ،لزوم

 –توصیفی پژوهش آيندفر .است گرفته قرار مطالعه مورد قم شهر كالن هفت يمنطقه ،منظور همین هب .شوند توزيع بايد چگونه هاكاربري

 در. است شده انجام ترافیکی هايبرداشت از گیريبهره با میدانی مطالعات و برداريفیش طريق از ايكتابخانه مطالعات و است تحلیلی

 همبستگی بیانگر تحقیق هاييافته .شد گرفته بهره فضا چیدمان يافزونه و جغرافیايی اطالعات سیستم افزارينرم محیط از هاداده تحلیل

 ضروري ،ساسا همین بر .است خودرو بر متکی سفرهاي وفراوانی هاكاربري تمركز يدرجه فضايی، چیدمان ايهشاخص میان دارمعنی

 توجه ،هريش توسعه مديريت اصلی اسناد عنوان به تفصیلی-جامع طرح و ترافیک و نقل و حمل جامع طرح مطالعات خالل در است

 .گیرد صورت فضا چیدمان ديدگاه از سفر يوسیله انتخاب بر زمین ربريكا با مرتبط عوامل مانأتو گذارياثر تبیین در ايويژه

 

 .قم شهر فضا، چیدمان زمین، كاربري ي،محور-خودرو ، سفر يوسیله :کلیدی واژگان

                                                           
د اسگالمی دانشگگاه آزا مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري نگارنده اول به راهنمايی نگارنده دوم و سوم و مشاوره نگارنده چهارم در.  *

 واحد نجف آباد است.

 toghyani.shirin@gmail.com، 09133110300: مسئول نويسنده - 2
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 :لهأمس بیان

 كه شده نجرم امر اين بهنواحی اين در یيجابجا به نیاز و شهري نقاط در جمعیتی تراكم میزان افزايش ،اخیر هايدهه طی      

 يپايه بر شهرها كالبدي تحوالت دلیل، همین به .دهندمی انجام شخصی خودرو بر اتکا با عموماً را خود سفرهاي شهروندان

 ظاهر به مدت كوتاه در هايیانگاره چنین تداوم اگرچه .است يافته بسیاري طرفداران ،محور-خودرو هايريزيطرح

 رايب سفر زمان كاهش ارتباطات، و انتقاالت و نقل در یيكارا افزايش ،ريشه اقتصاد رونق نظیر هايیسودمندي

 در اما دارد، نبالد هب را خانوارها يروزمره امور در گريتسهیل نوعی هب داشته، پی در را فردي هايهزينه شهروندان،كاهش

 فسیلی، هايسوخت مصرف میزان افزايش تصادفات، میزان افزايش هوا، آلودگی نظیر زيانباري اجتماعی پیامدهاي با بلندمدت

 زندگی زا خودرو حذف كه ازآنجا .شد خواهند مواجه زندگی كیفیت تنزل آن تبع به و شهريزيست شرايط كیفیت تنزيل

 از يکی. رداختپ مهم اين به ،زندگی در خودرو نقش نمودن كمرنگ طريق از است الزم ،است ناپذيراجتناب امري شهروندان

 است معابر شبکه در هاكاربري بارگذاري ينحوه ،استتأثیرگذار خودرو از استفاده بر مشخص طور به كه اصلی عوامل

(Barrett,1996:17)جاگیري به منجر مرا همین و شودمی فضا در اولیه حركت به منجر معابر فضايی ترتیب كه صورت بدين ؛ 

 شوندمی استفاده و انتخاب قبل از ترمتفاوت یشکل به یيجابجا از جديدي هايشیوه آن تبع به شده، هاكاربري

(Hillier,1996:23). آزمون به نسبت آن يدريچه از .دهد می تشکیل را پژوهش اين نظري چارچوب ،مناقشه اين به پرداختن 

 بارگذاري ثیرتأ دبرآور ضمن بتوان تا شود بررسی خودرو با سفرهاي جذب و هاكاربري تمركز فضايی، بنديپیکره میان روابط

 با و قم شهر كالن رب تمركز با امر اين لذا .شود پرداخته فضايی بنديپیکره میانجی ينقشه ،خودرو از استفاده بر هاكاربري

 سفرهاي زايشاف به منجر ،شهر از بخش اين در هاكاربري نامناسب توزيع ،واقع در. گیردمی انجام هفت يمنطقه انتخاب

 كه درصورتی.شودمی شهري سیستم وريبهره كاهش نتیجه در و ها هزينه افزايش زمان، رفتن هدر ل،اتومبی بر متکی شهري

 شهروندان یدسترس امکان ،شده شهري سیستم در تعادل ايجاد باعث امکانات، يدوباره تخصیص و هاكاربري مناسب توزيع

 نبود ،هاكاربري ینب تناسب نبود مانند مشکالتی استنك منظور به همچنین. كرد خواهد فراهم را بیشتر امکانات و خدمات به

 مشکالت از بسیاري گشايراه تواندمی هستند، آن درگیر ما شهرهاي بیشتر كه دو اين بین هماهنگی نبود و ترافیک ريزيبرنامه

 :شود می دنبال زير شرح به تحقیق محوري فرضیات و االتؤس ،بنابراين .باشد

 ت؟استأثیرگذار خودرو بر متکی سفرهاي جذب بر چگونه معابر يشبکه محور در هاكاربري فضايی چیدمان 

 داريمعنی ارتباط هاكاربري تمركز يدرجه و معابر يکپارچگی اتصال، پیوندي، هم هايشاخص میان رسدمی نظر هب 

 .دارد وجود

 دارد وجود داريمعنی ارتباط خودرو بر متکی سفرهاي يدرجه و هاكاربري تمركز يدرجه میان رسدمی نظر هب. 

 :پژوهشو مبانی نظری  پیشینه

 سواره حركت به حد از بیش كیدأت با كه است ريزيبرنامه هايشیوه و اصول معنی به محور -خودرو شهري ريزي برنامه      

 ،نمايد می تشويق و يجترو را خودرو به وابستگی تنها نه كه شودمی شهري هايیمحیط خلق به منجر آن، مختلف مسائل حل و

 تسهیالت و خدمات به دسترسی عمل در كه طوري به كند؛می خلق جامعه در نیز را محوري -خودرو فرهنگ نوعی بلکه

-خودرو كاهش پیرامون (.Newman&kenworthy,1990:68) گرددمی مشکل بسیار يا نبوده پذيرامکان خودرو بدون عمومی

 در (2004) 1زگراس. است شده انجام زير شرح به تحقیقاتی زمینه اين در زمین كاربري نقش و شهري ريزيبرنامه در يمحور

                                                           
1- Zegras 
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 دست نتیجه اين به «(شیلی كشور مركز)1ساندياگو شهر موردي نمونه با و سفر الگوي بر زمین كاربري تأثیر» عنوان با پژوهشی

 زيادي نقش ونقلحمل يشبکه كارآمدي در یآموزش و اداري مسکونی، شامل عمده هايكاربري فضايی توزيع كه يابدمی

 هايحلراه است، مربوط ترافیک كنترل هايسیستم و ونقلحمل هايزيرساخت به بیشتر ونقلحمل يعرضه كهدرحالی .دارد

 با ايمقاله در (2017)2لیتمن (.,1:2004Zegras) هستند پهنه يا سطح يک در هاكاربري پخشايش به مربوط بیشتر زمین، كاربري

 بر زمین كاربري الگوهاي چگونه كه پردازدمی موضوع اين بررسی به «شهري ونقل حمل بر زمین كابري اثرات ارزيابی» عنوان

 .(litman,2017:1-53) نمايدمی بررسی را آن زيستی-محیطی بازتاب و اجتماعی و اقتصادي نتايج و پردازد می ونقلحمل

 كاربري متقابل ارتباط به ،«تبريز شهر مركزي محدوده ترافیک در اراضی هايكاربري قشن» عنوان با پژوهشی در (1382)اسدي

 و تبريز شهر ترافیک وضعیت شدن بهینه منظور به كه است آن پژوهش اين ينتیجه. است نموده اشاره نقلوحمل و زمین

 افزايش زا، اصطکاک عوامل كاهش و سفر جاذب هايكاربري جابجايی و ممنوعه يمحدوده طرح اجراي با مركزي بخش

 ، باال ظرفیت با و كارا عمومی ونقلحمل سیستم بهبود و ايجاد مستمر، نظارت و ترافیک صحیح كنترل و طبقاتی هايپاركینگ

 و منسجم و واحد مديريت اعمال طريق از سواره و پیاده هايتقاطع هندسی اصالحات ترافیکی، و عمومی فرهنگ ايجاد

 ارتباط و شهري ونقلحمل ريزيبرنامه» عنوان با پژوهشی در (1395) عزيزيان. يافت دست مثبتی نتايج به توانمی جانبههمه

 شهري ونقلحمل و اراضی كاربري كه است رسیده نتیجه اين به« (تهران آرژانتین میدان ، يمورد ينمونه) اراضی كاربرد با آن

 مسکونی غیر و مسکونی نوع از زمین كاربري الگوهاي. شوندمی محسوب رشه ساختار عمومی سیستم از جداشدنی جزء دو

 اندازه هر و دهندمی تشکیل را شهري آمدهاي و رفت مبانی و اساس ،هاآن میان رفتاري كار و ساز از حاصل فضايی ساختار و

 و است ترساده و ترسهل روندانشه براي هاآن به دسترسی ،باشد شده مستقر ترصحیح محالت و شهر سطح در هاكاربري اين

 كاربري ينحوه و شهري ونقلحمل سیستم ييکپارچه ريزي برنامه است بديهی. شودنمی باعث نیز را ونقلحمل مشکالت

 اقتصادي، هايفعالیت استقرار محل و شهر سطح در ، زمین كاربري يبهینه و هوشمندانه توزيع با تواندمی شهر در زمین

 ترينكم صرف با و مسیر ترينكوتاه با كه باشد ترتیبی به ،شهر در مختلف خدمات به دسترسی و خريد و صیلتح ،اشتغال

 . (12:1395عزيزيان،) باشد يافتنی دست مسکونی هايمحله در ،پیاده پاي با قیاس در انرژي و زمان

 مورد پايدار ونقلحمل تقويت براي واندتمی كه است خصوصیاتی داراي شهري مركز: شهرها مرکز در ترافیک اصالح لزوم

 تروسیع دسترسی سبب است، جهان شهري مراكز اكثر خصوصیات از كه ترفشرده هايكاربري و بیشتر تراكم. گیرد قرار نظر

 يبالقوه امکانات ديگر، جهت از. كند كمک مختلف اهداف با سفرها تركیب و سفرها طول كاهش تواندمی امر اين. است

 شکل داراي شهر مركز موارد، اين از بسیاري لحاظ به. است تروسیع شهرها مراكز در عمومی ونقلحمل يشبکه و روهاپیاده

 را شخصی ينقلیه وسايل از استفاده كاهش و طوركلیبه موتوري سفرهاي كاهش آن هدف كه است نوشهرسازي از برتري

 (.1382:113هانشاهی،ج) (Hensher, et.al,2004:217) كندمی دنبال خاص طوربه

 تطابق اكثرحد ايجاد باهدف شهري جامع هايبرنامه تدوين گیرد،می صورت شهري هايسیستم طراحی در امروزه آنچه     

 يبکهش خصوصیات به توجه با بهینه شهري ونقلحمل هايسیستم و سو يک از زمین كاربري و شهرسازي هايسیاست بین

 مختلفی هايپارادايم در ونقلحمل و زمین كاربري بین ارتباط (.12: 1388 تفرشی، عسگري) باشدمی ديگر سوي از شهري

 :باشندمی مطرح  شبکه تعادل و رياضی ريزيبرنامه و رفتاري /اقتصادي رويکرد دو كه گیردمی قرار توجه مورد

                                                           
1 -Sandiago 

2-Todd Littman 
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 به متقی اساس بر زمین كه است اين بر اعتقاد و است استوار حداكثري سود و اقتصادي اصول بر اول رويکرد 

 . است جنبی موضوع يک دسترسی رويکرد اين در. يابدمی تخصیص مختلف يهاكاربري

 كردن مینهك رويکرد دو هر تشابه وجه ؛گردندمی بهینه هافعالیت تخصیص منظور به رياضی هايمدل دوم رويکرد در 

 (.Giuliano, 1988:4) است هاهزينه

 :نقل و حمل و ینزم کاربری یرابطه بررسی

 و است هشد معطوف تقاضا طرف هايسیاست به شهري ونقلحمل و ريزيبرنامه در نظريات و جديد هايديدگاه طرح      

 و جايگاه از «ونقلحمل -زمین كاربري» عنصر دو يكنندهتعیین يرابطه به توجه ،«سفر تقاضاي مديريت» راهبردهاي میان در

 گام ،شهري كالبد در هاكاربري صحیح جانمايی با توانمی علمی و هوشمندانه برخوردي با. است برخوردار ايويژه اهمیت

 توجه اخیر، يدهه دو در .(11:1386موسوي، شريف و موسوي سیادت) برداشت سفر هاي جريان مديريت يدرزمینه مهمی

 به فعالیت هايكانون ساختن نزديک با انندتومی كه شده جلب شهري توسعه الگوهاي از دسته آن به شهري ريزانبرنامه

 ين،بنابرا و فعالیت محل يكنندهمشخص زمین كاربري ،ديگر عبارتبه ؛دهند كاهش را سفر تقاضاي حجم يکديگر،

 سفر علت بر ،زمین كاربري ماهیت كه است واضح .(Rodier,2009:2) هستند سفر مقاصد و مبادي براي هافرصت كنندهتعیین

 كاربري بینیپیش رايب متعددي رويکردهاي راستا اين در و دارد تأثیر سفر توزيع و تولید فرايند بر آن پی در و آن تماهی و

 سفر يوسیله اراضی، كاربري و ونقلحمل هايزيرساخت اصلی خروجی .(Gazis, 2002:192) است شدهگرفته كار هب زمین

 هايزيرساخت اتصال محل يكنندهتعیین ،كنندمی سفر جاآن به چگونه نکهاي و مردم هايفعالیت انجام محل درنتیجه ؛است

 ينکها به توجه با .است ونقلحمل عملکرد تابع اراضی كاربري ديگر، طرف از. هاستآن مقصد و مبدأ در ونقلحمل

 هايگیريتصمیم ،دهدمی تغییر را غیرمتصل اراضی يا و آن به متصل  اراضی به دسترسی ونقل،حمل جديد هايزيرساخت

 و انتخاب را مکانی ها،شركت و ساكنان دهندگان،توسعه .گیردمی قرار تأثیر تحت كار و سکونت هايمحل انتخاب و توسعه

 به. دهدمی هاآن به را منطقه ديگر هايبخش به دسترسی توانايی آن ونقلحمل هايزيرساخت حدودي تا كه دهندمی توسعه

 عرصه هايگیريتصمیم محصول حدودي تا شهرها مصنوع محیط اراضی، كاربري و ونقلحمل بین ارتباط اين  دلیل

 با طمرتب كامالً بخش دو توانمی را ونقلحمل و زمین كاربري واقع در (Kumarkintala, 2005:10). است شده ونقلحمل

 مستلزم بخش يک رد كارآمدي افزايش. كندمی يجادا را هايیبازتاب نیز ديگري در ها،آن از دريکی تغییر كه دانست يکديگر

-ونقلحمل بازخورد يچرخه يوسیلهبه كه روابطی مجموعه در .(Boarnet& Handy,2014:3) است ديگري در اصالح

 :هستند أملت و یبررس قابل هم با ارتباط در هم و جداگانه صورت به هم عوامل اين از هريک گردد،می تعیین زمین كاربري

 كار، ندگی،ز محل همچون انسان هايفعالیت مکان يكنندهتعیین تجاري و صنعتی مسکونی، نظیر زمین هايكاربري وزيعت 

 در( سفرها انجام) مکانی هايواكنش نیازمند شهري، فضاهاي در انسان هايفعالیت توزيع -*  .تاس تفريح و آموزش خريد،

 ايجاد باعث ونقلحمل سیستم در زيربناها توزيع*.  .تهاسفعالیت مکان بین مسافت ساختن برطرف براي ونقلحمل سیستم

 شهري فضاهاي در هادسترسی توزيع*.  .ردگیمی شکل «دسترسی» عنوان تحت كه شودمی مکانی واكنش براي يابیفرصت

 .(74:1385،یامین و جهانشاهلو) است زمین كاربري سیستم در تغییر ايجاد نتیجتاً و كاربري يكنندهتعیین متقابالً

 :شهرها در حرکت و فضایی بندی پیکر

 ينحوه در تحقیق بر آن اساس و شد ريزيپايه لندن در میالدي 1984 سال در 1هانسون و هیلیر توسط ينظريه اين       

 چیدمانی و ترتیبی يرابطه فضا چیدمان روش (.50: 1389 بل، و ريسمانچیان) باشدمی فضايی و اجتماعی هايفرم بین ارتباط

                                                           
1 -Hillier&hanson 



 1397تابستان  /33شماره  /9 سال /وهش و برنامه ریزی شهریپژ فصلنامه

  

153 

 صورت به نیز و گرافیکی صورت به را شهر فضاهاي هايويژگی و كندمی تحلیل و تجزيه يکديگر با را فضاها كلیه

 بر مستقیم يتأثیر يکديگر كنار در فضاها قرارگیري ترتیب فضا چیدمان ينظريه در بنابراين. دهدمی ارائه رياضی پارامترهاي

 اين فضايی، هايجاذب هاينظريه برخالف كه است معتقد هیلیر(. 64 :1381 زادگان عباس) دارد افضاه از استفاده ينحوه

 هايجاذب بر تواندمی فضايی بنديپیکره اگرچه. دهدمی شکل را شهريدرون حركت كه است معابر شبکه فضايی بنديپیکره

 سعی فضا چیدمان تحقیقات .(1390،73 بل، و ريسمانچیان) ردبپذي تأثیر هاآن از تواندنمی اما بگذارد، تأثیر حركت و فضايی

 هاآن تحلیل با ،گرفته نظر در فضايی ييکپارچه سیستم يک عنوانبه را (شهر) مصنوع هايمحیط تازه، نگاهی با دارد

 اين به آن، ساختاري الگوهاي و هاپايه كردن روشن همچنین و هم، با هاآن ارتباط و فضايی ترتیب و بنديتركیب نظرازنقطه

 فضاي هر نقش شهري، فضاهاي عمیق درک در كه است اين بر نظريه اين كیدأت .(Hillier, 1998, 2) يابد دست راهکارها

 و شهر عناصر ديگر با تركیب در آن نقش مقابل در خرد مقیاس در فضا آن فردي خصوصیات و انفرادي صورت به شهري

  (.1389،50بل، و ريسمانچیان) ستا برخوردار كمتري اهمیت از شهري تمسیس كل و كالن مقیاس در خصوصیاتش

 شهر تعريف و حلیلت براي فضايی قوانین از و بینندمی قانونمند را «فضا» ثابت عامل فضا چیدمان گذارانبنیان عمالً     

 بین ارتباط ،دهبو اجتماعی وابطر محصول شهري فضاهاي كه است معتقد نظريه اين(. 1394:22،آبادي علی) كنندمی استفاده

 لگوهايا درک به تواندمی شهري فضاهاي بین ارتباط درک كهطوريبه ؛كندمی دنبال را اجتماعی اهداف شهري فضاهاي

 ينحوه و فضايی بنديپیکره كه است باور اين بر نظريه اين. كند كمک رفتاري -كیفی عوامل كمی هايتحلیل و رفتاري

 نیز و  هابريكار پخشايش الگوي مانند اقتصادي -اجتماعی هايفعالیت پخشايش الگوي اصلی عامل ،ريشه فضاهاي تركیب

 بین ارتباط ينحوه و فضايی بنديپیکره كه گويدمی نظريه اين ،مثال طوربه ؛است شهر سطح در حركت پخشايش الگوي

 تباطار اين درک با و شودمی شهر فضاي اريساخت رشد باعث و دهدمی شکل را شهر در حركت الگوي ،شهري فضاهاي

 كرد دهاستفا فضايی ساختار درک منظوربه آن از كرده، شناسايی كمی صورتبه شهر طحس در را حركت الگوي توانمی

 مختلف معابر در شهري يهاكاربري جانمايی كه نمود استنباط گونهاين توانمی اساس اين بر(. 50:1389بل، و ريسمانچیان،)

 كه شوند می يعتوز ارتباطی يشبکه در ارتباطی شبکه ساختار از تبعیت به سفر الگوهاي ترتیب همین هب و گیرندمی رارق

 .است تحلیل قابل ارتباطی يشبکه يواسطه هب سفر الگوهاي تبیین و هاكاربري پراكنش رايشآ و نحوه بررسی

 
 معابر یشبکه فضایی آرایش-1 شکل

  مواد و روش تحقیق:

 آوريجمع فضا چیدمان و زمین كاربري سفر، به مربوط هايداده مختلف، مراجع از استفاده با ابتدا مطالعه اين در         

 از استفاده. است شده مطرح االتسؤ به پاسخ در تحقیق فرضیات آزمون دنبال به داده، پايگاه تشکیل از پس و است گرديده

 تحلیل و مکانی هاينقشه يتهیه منظور به جغرافیايی اطالعات سیستم از استفاد داده، يگاهپا تشکیل منظور به اكسل افزارنرم
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 كار به مطالعه اين در كه پژوهش هاياستراتژي .سازدمی ممکن فضا چیدمان يافزونه طريق از را سفر و فضا چیدمان هايداده

 استخراج زمین كاربري به مربوط هايداده كه آن از پس .تاس ثانويه هايداده تحلیل و كمی هايروش يزمره در است، رفته

 سو يک از زمین كاربري به مربوط اصلی متغیر عنوان به معابر در هاكاربري نوع تمركز به مربوط مقادير بايد تحلیل براي ،شد

 فراوانی به مربوط هايداده طرفی، از .شوند پردازش ديگر سوي از مربوط كنترل و يکپارچگی اتصال، به مربوط متغیرهاي و

 عنوان به چهآن .هستند تحلیل مورد پژوهش اين هايمتغیر اصلی بخش سه عنوان به معبر هر در خودرو از استفاده با سفرها

 يمعادله لذا. شود می ديگري در تغییر به منجر هريک در تغییر اندازه چه تا كه است آن شودمی تلقی پژوهش اين مجهول

 كردن مشخص زمینه آن بواسطه و زمین كاربري چیدمان و شبکه آرايش) آن اصلی معلومات يواسطه هب پژوهش اين اصلی

 ذكر به الزم .باشدمی مباحث تمامی اصلی يشالوده( زمین كاربري چیدمان از سفر جذب پذيري تأثیر) معادله اين مجهوالت

 مربوط مقادير از برخی. بود خواهد آمده دست هب نتايج اعتبار اصلی شرط شک بدون محقق هايداده جامعیت و دقت كه است

 شهر تفصیلی و جامع طرح نیز و قم ترافیک و ونقل حمل جامع طرح چون اسنادي طريق از پژوهش اين به مربوط هايداده

 .است شده تهیه قم

 :پژوهش قلمرو

 به قم شهر صلیا كانون سال هزاران گذشت از پس همچنان ،باشدمی نیز  شهر اولیه خاستگاه كه قم شهر هفت منطقه       

 مسجد گرخان،عس حاج حمام جامع، مسجد بازار، شامل شهر از بخش اين موجود تاريخی اصلی عناصر جمله از. آيدمی شمار

 هکتار 472شهر از محدوده اين وسعت حاضر حال در. است معصومه حضرت گاهبار همه از ترمهم و اعظم مسجد حسن، امام

 سمت از دودهمح اين. است مسکونی و تجاري عمدتاً آن در موجود يهاكاربري و است نفر 48762  معادل جمعیتی داراي و

 خیابان به غرب از و ياسر عمار بلوار به جنوب سمت از خرداد، 15 بلوار به شرق از ،(سعیدي میدان) امام خیابان به شمال

 مراكز شهري، نمیادي مدارس، جامع، مسجد ،بازار جمله از شهري اريساخت عناصر .دشومی منتهی (جانبازان میدان) فاطمی

 نقش رمشاو مهندسین) انديافته استقرار منطقه اين محدوده در معصومین حرم و مذهبی شهرهاي در تجاري اداري،

 جذب و یدولت بر ثرؤم كاربري تعدد( س) معصومه حضرت حرم مركزيت به توجه با و عناصر اين كنار در كه (1390محیط،

 در بتواند بررسی اين از حاصل نتايج رودمی انتظار .است مطالعه اين در بررسی محور واقع در كه دارد وجود سفرها

 .نمايد كمک شهر از بخش اين به مربوط مشکالت و مسائل حل و هاگیريتصمیم

 
 .(1396نويسندگان، مطالعات :منبع) قم رشه مرکزی بافت یمحدوده و موقعیتنقشه  -1 شکل
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 آرايش از تأثیر به هاكاربري فضايی چیدمان كه است استوار اساسی فرض پیش اين بر پژوهش اين: تحقیق توصیفی یهایافته

 موجود وضع شرايط به اشاره ضمن بخش اين در اساس برهمین .استتأثیرگذار سفر جذب بر ارتباطی يشبکه فضايی

 با آن از تلقی ،ديگر بیان به .گرددمی فراهم منطقه كالبدي سیستم تحلیل براي ايزمینه ،مطالعه مورد يمنطقه نزمی كاربري

 يهاكاربري به متعلق ،منطقه در هاكاربري مساحت میزان بیشترين 1 شماره جدول اساس بر .است فضايی پیکربندي عنوان

 .باشدمی كارگاهی -صنعتی هايفعالیت به مربوط میزان كمترين و است شهري خدمات و تجاري
 قم شهر 7 منطقه در موجود عملکردهای مساحت و تعداد -1 جدول

 كاربري نوع تعداد (مربع متر)مساحت (درصد)نسبت

 سکونت 11124 176939 28.6

 فروشی خرده تجاري 1536 229963 0.5

 فروشی عمده تجاري 42 72002 0.2

 تجاري خدمات 578 130194 2.8

 شهري خدمات 401 2944446 6.4

 كارگاهی-صنعتی 50 7425 0.2

 باغ و سبز فضاي 13 156039 3.4

 اداري 121 102543 2.2

 مذهبی 285 224596 4.9

 باز فضاي و معابر 0 1360147 29.7

 ونقل حمل و سیساتتأ 118 85642 1.9

 مخروبه و باير 815 210789 4.6

 كل 15083 4578378 100.0

 .1390محیط، نقش مشاور ینمهندس:منبع

 هايخیابان كه است آن بیانگر ارتباطی چنین و شود می آغاز منطقه اين از قم شهر هايخیابان تريناصلی هايسرشاخه        

 كه سازدمی اربرقر شهر اصلی هايگروه و هابخش میان ارتباط كه باشدمی شهر اصلی هايخیابان يزمره در منطقه در واقع

 كاربري به مربوط اتاطالع تکمیل در و 2 شماره جدول اساس بر .انديافته استقرار آن در نیز هافعالیت و هاكاربري ترينمهم

 890280 معادل معابر يشبکه كل مساحت. است ارتباطی شبکه به متعلق منطقه زمین كاربري مساحت از مهمی بخش ،زمین

 منطقه ساحتم از درصد11 منطقه، شريانی هايراه سطوح سهم باشد،می مترمربع 8071783 كه منطقه كل مساحت و مترمربع

 .هددمی نشان را هافضا میان ارتباطات خصوص هب و منطقه اهمیت دهنده نشان معابر يشبکه از سهم اين و است
 سطح و طول عرض، برحسب موجود معابر یشبکه-2 جدول

 عرض /گذر نوع

 (مربع متر)

 طول

 (كیلومتر)

 نسبت

 (درصد)طول
 (مترمربع)تقريبی سطح

 متر 4 عرض تا پیاده محور 47 40.9 141000

 متر 10 تا دسترسی 43 37.5 344000

 متر 16 تا كنندهپخش و جمع 5 4.4 70000

 متر 30 تا اصلی خیابان 12 10.5 288000

 متر 35 تا دودرجه شريانی 3.1 2.7 99000

 باال به متر 35 يکدرجه شريانی 4.7 4.1 165000

 كل 114.8 100 1107000

 .1390محیط، نقش مشاور ینمهندس :منبع
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 :قم شهر هفت منطقه در ارتباطی یشبکه فضایی آرایش تحلیل و تجزیه

 خصوصیت ترينمشخص واقع در و شناسیممی را شهر آن اساس بر كه است خیابان شهرها، در عمومی فضاي بارزترين      

 نقشه« ريمحو خط» اين. شد تهیه آن محوري نقشه حدود ترتیب بدين(. 1389 :13 طاهرخانی،) آيدیم شمار به شهر هر

 غرافیايیج اطالعات سیسم به تحلیل براي و اتوكد محیط در قم شهر 7 منطقه پوشش كشیده براي خط 761 هزار متشکل

 كنترل، رزش،ا تحقیق، اين هدف به توجه با كه شد خواهد حاصل تحلیل اين از متعددي فضايی هايارزش. است شده منتقل

 چیدمان نبی كه است مطلب اين تحلیل و بررسی ،شاخص چهار اين انتخاب از هدف. است شده تعیین يکپارچگی و اتصال

 (. 3و  2. )اشکال است شده برقرار پیوندي و رابطه چه هاكاربري گیريقرار و فرس الگوي و فضايی

  

 مق شهر هفت منطقه در یکپارچگی شاخص نقشه -2شکل  قم شهر هفت منطقه در لاتصا شاخص نقشه -3شکل 

. دارد وجود ارتباطی يشبکه عناصر میان بیشتري انسجام كه است آن بیانگر باشد بیشتر گیچيکپار میزان هرچه :يکپارچگی

 .(5و  4اشکال )

=kD    = Integration                  =RA 

 

  

 قم شهر هفت منطقه در کنترل شاخص نقشه -4شکل  مق شهر هفت منطقه در زمین کاربری وضعیت نقشه -5شکل 
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 هب مبهم و شکلم چندان شهري سفرهاي يوسیله انتخاب بر آن تأثیر و زمین كاربري بین يرابطه درک نخست نگاه در      

 سفر يفاصله سطمتو باشند، دسترسی قابل كوچک محدوده يک در هافعالیت از انبوهی كه نیزما ،برخی زعم به .آيدنمی نظر

 تراكم كه زمانی يا ؛يابدمی افزايش دوچرخه يا پیاده پاي با مسافت طی احتمال و يابدمی كاهش سفر أمبد و هافعالیت اين بین

 اما ؛يابدیم افزايش پیرامونی نواحی از سواره سفرهاي جذب احتمال ،يابدمی افزايش محدوده يک در تجاري يهاكاربري

 پژوهش اين تحلیلی هايجنبه .بود خواهد قبلی هايگزاره تکمیل در جديدي واقعیات بیانگر مکانی شرايط در تفاوت بررسی

 اصلی يگانهسه يهاكاربري و معابر يشبکه در فضايی چیدمان هايشاخص ارتباط. گیردمی انجام آزمايینظريه محور بر

 در سفر تلفمخ الگوهاي پذيريتأثیر آن از پس و گیردمی قرار بررسی مورد اول بخش در فرهنگی-مذهبی اداري، تجاري،

 بین ،3 جدول به توجه با. گیردمی بر در را مقاله تحلیل دوم بخش اين كه گیردمی قرار آزمون مورد مختلف شرايط با نواحی

 هايشاخص اين به متعلق مقادير تناسب به هاكاربري انواع جاگیري و فضا چیدمان هايشاخص از هريک به مربوط متغیرهاي

 جدول به هتوج با. است موثر نیز برخودرو اتکا شدت گیريشکل بر نیز مشخصی شکل به ارتباط اين داريمعنی ،ارتباط

 افزايش حدودهم آن در تجاري يهاكاربري تمركز يدرجه ،محدوده يک يکپارچگی میزان افزايش با» مثال عنوان به و مذكور

 كنترل میزان ،صشاخ همین مقادير كاهش با كه حالی در. «يابد می افزايش محدوده آن در خودرو سفر جذب میزان و يابدمی

 تیجهن در ،ودهب ثرؤم محدوده يک در مذهبی -فرهنگی يهاكاربري تمركز میزان بر امر همین و يابد می افزايش مسیر يک

 به ستگیهمب آزمون طريق از بخش اين در ،بوده نظري مبانی از منبعث 2جدول در موجود روابط .يابدمی كاهشخودرو

 هب و زمین بريكار با آن سازيمعادل و هاشاخص و هالفهؤم میان تناظر .شود می پرداخته انتخابی محورهاي در آن بررسی

 و آنهاست میان سويهدو احتمالی روابط و ثرأت و تأثیر معناي به ،منطقه يک در خودرو بر متکی سفرهاي فراوانی ترتیب همین

 بر وسويهد مدلسازي .گیردمی انجام ،آن آزمون جهت بخش اين كه كندمی دنبال را خاصی نظري هايگزاره جهت اين از

 به مربوط تغیرم يک میزان در ییرتغ كه است باور اين بر فضا چیدمان ينظريه ديدگاه از پژوهش اين نظري ارچوبچ مبناي

 جذب میزان ن،آ از تبع به و شودمی مشخص مسیر در هاكاربري تمركز به مربوط متغیر يک در تغییر به منجر ،فضا چیدمان

 كاربري آن ركزم در كه سويه دو روابط آزمون .داشت خواهد دنبال هب را مشخصی كاهش يا افزايش خودرو بر کیتم سفرهاي

 سفرهاي جذب یزانم بر شبکه فضايی آرايش و بنديپیکر از تأثیر با زمین كاربري كه است معنی بدين ،است گرفته قرار زمین

 به نسبت ،لعهمطا مورد هايمتغیر طريق از توانمی روابط اثبات صورت در اساس همین بر .استتأثیرگذار خودرو بر متکی

 . ختپردا شهري مركزي درنواحی خصوص هب ترافیکی ساماندهی
 خودرو بر متکی سفرهای و زمین کاربری فضا، چیدمان متغیرهای میان روابط رثّأت و تأثیر -3 شماره جدول

 بر آن تأثیر

 روخود به وابستگی

 نوع با رابطه نوع

 مسیر در هاكاربري
 مولفه ها شاخص

 اتصال محدوده يک اصلی بندياستخوان در خیابان يک نقش میزان مستقیم يرابطه منفی

 معکوس يرابطه مثبت

 (هاجهت تغییر تعداد بیانگر 5تا 3محلی شعاع استاندارد) محلی شعاع میزان

 فضايی مراتب سلسله از محدوده برخورداري میزان

 (بست بن معابر تعداد)يکديگر به معابر اتصال میزان

 محدوده كلیت با محور يک پیوستگی میزان

 (ديگر نقطه به نقطه يک از نرسید براي نیاز مورد مسافت و فضا میزان)

 يکپارچگی

 مستقیم يرابطه منفی
 خیابان يک از انشعابی مسیرهاي تشخیص قدرت میزان

 (مسیرها انتخاب) انتخاب هايگزينه تعداد
 كنترل
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 :هفت درمنطقه هاکاربری برتوزیع شبکه فضایی آرایش تأثیر

 :است زير شرح به ،4 جدول به توجه با تحلیل اين از حاصل نتايج     

 جاگیري و مق شهر هفت منطقه در فضا چیدمان تحلیل از حاصل يکپارچگی ارزش میان مستقیمی و معنادار ارتباط       

 ،اساس اين بر .است ترقوي شريانی محورهاي در يکپارچگی و تجاري يهاكاربري میان ارتباط اين. دارد وجود هاكاربري

 متمركز مسیرهاي ينا در تجاري كاربري بیشترين نتیجه در و است باالتر هاآن دسترسی ،دارند باالتري يکپارچگی كه ابريمع

 دسترسی كه است ايگونه به معابر يشبکه بندي تركیب و فضايی رساختا كه باشد می مطلب اين يدؤم واقعیت اين. است

 متکی سفرهاي براينبنا يد.نما می سفر به راغب ترنزديک نواحی از را دوچرخه و پیاده دسترسی و دورتر نواحی از را سواره

 اين بیانگر 4 لجدو در آمده دست هب نتايج ،ترتیب همین به. كنندمی مسیر طی معابر اين به دورتري نواحی از خودرو به

 در تجاري يهاريكارب كیفی و كمی یتوضع بیشتر، عمق با معابري در كه نمود تفسیر چنین توانمی را رابطه اين اما ؛است

  .كندمی افت آن پیرامون
 درشبکه هاكاربري چیدمان و فضا چیدمان هايشاخص از حاصل مقادير ارزش بین همبستگی يرابطه-4 شماره جدول

 يکپارچگی اتصال كنترل رابطه نوع اصلی هايشاخص اصلی گروه

-فرهنگی

 مذهبی

 اجتماعی-فرهنگی
گی

ست
مب

ه
 

ون
رس

پی
1  

016.- .139. 032. 

 .003 .274 -.065 مذهبی

 .106 .099 .105 تجاري تجاري

 اداري

 .042 .266 -033 اداري

 .073 .739 .918 انتظامی

 .076 .032 .860 آموزشی

 .168 .003 .917 عالی آموزش
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 :خودرو بر متکی سفرهای توزیع بر هاکاربری فضایی چیدمان تأثیر

 ماهیت درک به تواننمی شهري معابر آرايش و شبکه اجزاء ارتباطات و هامحدوده فضايی ساختار دقیق شناخت بدون      

 ابزار هم ،حیث اين از لذا .رسید( آيدمی شمار هب فضايی ساختار معلول نوعی به كه) شهري درون سفرهاي چون هايیپديده

 الگوي بر هاكاربري تأثیر شده سعی بخش اين در منظور همین به .آتی هايروند بینیپیش به ادرق هم و است واقعیات درک

 كه است اين پژوهش اين دوم يفرضیه بود، شده اشاره نیز پیشتر كه طورهمان. شود پرداخته قم شهر هفت منطقه در سفر

 اين اثبات براي بنابراين ؛هستند موثر خودرو بر متکی ايسفره جذب بر مستقل متغیر عنوان به معابر شبکه در هاكاربري تمركز

( انتخابی مسیر 10) مسیر هر در كاربري تمركز به مربوط مقادير ادامه در لذا. است شده گرفته كمک رگرسیون مدل از فرضیه

 رگرسیونی، تحلیل روجیخ اولین .گیرد قرار تحلیل مورد ،رگرسیون تحلیل مدل از استفاده با تا است شده SPSS فزارنرم وارد

 مورد مقادير اين میان ارتباط خطی، يچندمتغیره همبستگی ضرايب ،(6و  5)  جدول اين در .باشد می مدل يخالصه جدول

 تحلیل انجام مراحل از يک هر براي برآورد معیار خطاي و يافته تعديل تعیین ضريب تعیین، ضريب چندگانه، و ارزيابی

 چه تا مستقل متغیرهاي كه است موضوع اين بررسی تعیین، ضريب نمودن مشخص از نظورم. شودمی مشخص رگرسیون

 مدل به رسیدن منظور به مربوطه هايمدل تعداد مدل، يخالصه جدول. كنند تبیین را وابسته متغیر تغییرات اندتوانسته اندازه

                                                           
1-Pearson Correlation 
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. دارد وجود وابسته و مستقل متغیرهاي میان خوبی وابستگی دهدمی نشان 5 جدول .هددمی نشان را روابط تبیین مطلوب

 يعنی مستقل متغیر تأثیر تحت( خودرو بر اتکا) وابسته متغیر تغییرات درصد 67 كه دهدمی نشانSqure .=0.67 شاخص

 كاربري تمركز كه گرديد مشخص خطی چندمتغیره رگرسیون تحلیل مدل اساس بر. تاس ارتباطی شبکه در هاكاربري چیدمان

 .است گذار تأثیر سواره سفر الگوي بر مستقیماً تجاري
 (سفر الگوی :وابسته متغیر) خطی چندمتغیره رگرسیون تحلیل مدل خالصه -5 جدول

 مدل R Squre R شده تعديل R Squre برآورد خطاي استاندارد

 نهايی 2.087 0.067 0.53 2.268
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 (سفر الگوی :هوابست رمتغی) نهایی ضرایب -6 جدول

Sig. t 

 ضرايب

 شده استاندارد
 مدل نشده استاندارد ضرايب

Beta Std.Erorr B 
 مسکونی .739 .168 .739 2.713 .000

 اداري .032 .139 .032 5.002 .826

 تجاري -.003 .274 -.003 .222 .987

 خدماتی .106 .099 .106 -.017 .472
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 ترافیکی انفعاالت و فعل بر زيادي تأثیر تجاري كاربري گفت توانمی 6در جدول  گرفته صورت هايیتحلیل به توجه با     

 از. است نموده ناپايدار و دشوار شرايطی را كنونی شرايط ،امر همین و دارد قم شهر در( شخصی ونقل حمل) سواره بر متکی

 تواندمی قم هفت منطقه سطح در شخصی سواره سفر الگوي بر كه ديگري عامل شد، عنوان چهآن به توجه با ديگر سوي

 احتمال هستند،  تمركز میزان بیشترين داراي كه معابري كه معنی بدين ؛است اداري يهاكاربري چیدمان باشد، گذارتأثیر

 نتايج فرهنگی يهاكاربري وصخص در مورد اين .دارند شخصی نقلیه وسیله با افراد توسط شدن انتخاب براي بیشتري

 تأثیر سفر وسیله انتخاب بر سفر اهداف دريافت توانمی لذا .است مسیر يک غالب نقش بیانگر و دهدمی نشان را متفاوتی

 انجام پیاده صورت به اغلب كوتاه مسافت در خريد هدف با سفرها .افتدمی اتفاق سفر مسافت از تبعیت به تأثیر اين .دارند

 ،دوچرخه و پیاده جاي هب و كند تغییر است ممکن سفر يوسیله ،طوالنی مسافت و باشد خريد هدف اگر كهآن حال ؛شودمی

 فرآيند در اما ؛گرفت نظر در معابر تمامی براي را واحدي نسخه تواننمی حیث اين از .باشد شخصی يا عمومی نقل و حمل

 هب جديد يهاكاربري استقرار براي محور يا مسیر يک كه داشت نظر در ار نکته اين بايد زمین كاربري ريزيبرنامه و مديريت

 منطقه سطح در سفر الگوهاي يبهینه توزيع ،هدف كهصورتی در .دارند ظرفیت اندازه چه تا تجاري يهاكاربري خصوص

 اثرات دقیق يمحاسبه و ارزيابی ،آنها ترينمهم از يکی كه كندمی طلب مقیاس لحاظ به را جامع اقدامات رشته يک ،باشد

 نیز ارتباطی يشبکه متغیر اما ؛شد پرداخته آن به مقاله اين در كه است آن به سفر جذب الگوي و كاربري يک استقرار احتمالی

 لذا .دارد مسیر آن مرور و عبور هايجريان شدت به بسته مختلف مسیرهاي در كاربري يک براي تقاضا .دارد بسیاري اهمیت

 سفر الگوهاي از يک هر براي مسیر يک ظرفیت به نسبت بايد( فضا به جويانهرانت صرف نگاه جايهب) تقاضا لتعدي براي

 كه شود گرفته نظر در زمین كاربري و ارتباطی يشبکه از سنجیظرفیت منظور به مختلفی هايپارامتر .گیرد صورت ايانديشه

 از سفر الگوهاي از هريک نسبت و گرفت نظر در مسیر هر براي ار الگو ترينمناسب ،شبکه فضايی آرايش به توجه ضمن
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 اين كه نمود اقدام شهري يهاكاربري به نسبت ،آن محوريت بر و داد قرار نظر مد را پیاده -سواره و عمومی شخصی، جمله

 و زمین كاربري مسائل به توجه اصلی ركن ،فضايی ساختار لذا .گیرد صورت معابر يشبکه فضايی آرايش با متوأ بايد لهأمس

 در تجاري يهاكاربري تمركز بیشترين كه دهدمی نشان هفت منطقه معابر يشبکه ررسیب. است مانأتو صورت به نقل و حمل

-می بر در را شهر كل مقیاس تا هاكاربري اين جذب يحوزه و ايمنطقه هايكاركرد و است صفائیه-ارم خیابان اصلی محور

 كه محور اين كنار در، است آورده وجود هب شهر براي را شخصی و عمومی نقل و حمل از یيالگو یتركیب مسیر اين .گیرد

 خیابان و خرداد 15 خیابان ياسر، عمار خیابان اراک، هايخیابان قبیل از معابري دوم رينگ. است گرفته قرار نیز كنترل تحت

 در .دارند زيادي تفاوت مركزي بخش هايخیابان به بتنس ترافیک سرعت و ترافیک حجم لحاظ به كه دارند قرار منتظري

 جريان شدن رانده عقب به منجر ،منطقه اصلی يهسته در ورود اجازه منع بر مبنی قم شهري مديريت هايسیاست واقع

 قشن كنار در سیاست اين .است آورده وجود هب شهر از بخش اين در را عبوري ترافیک از عظیمی جريان و است شده ترافیک

 يافته كاهش نسبت به اصلی يهسته اما ؛است شده دوم رينگ در سواره بر متکی سفرهاي تشديد به منجر فضايی ساختار

 .است

 :گیرینتیجه

 كاهش نتیجه در و هاهزينه افزايش زمان، رفتن هدر شهري، سفرهاي افزايش به منجر شهر در هاكاربري نامناسب توزيع     

 ،شده جتماعیا عدالت ايجاد باعث امکانات، يدوباره تخصیص و هاكاربري مناسب توزيع اما ؛شودیم شهري سیستم وريبهره

 بر هاكاربري كه يثیرتأ به توجه با راستا اين در. كرد خواهد فراهم را بیشتر امکانات و خدمات به شهروندان دسترسی امکان

 دقت ،محدوده در فرس الگوي در هاكاربري احتمالی اثرات يا و هاكاربري بازتوزيع در بايد ،دارند سفر از مختلفی الگوهاي

 به توانمی ،باشدیم نیز مرسوم هايروش از يکی كه فضا چیدمان تکنیک از استفاده با ،تحقیق اين درگرفت.  كار به بیشتري

 به معطوف و اصلی بخش دو در نتوا می را پژوهش اين نتايجبرداشت.  گام شهري ريزيبرنامه و مديريت پشتیبان ابزار عنوان

 نمود:  تقسیم تحقیق اهداف

 گیريجاي بر معابر فضايی آرايش نقش تعیین ،تحقیق نخست هدف: هاکاربری چیدمان بر شبکه فضایی آرایش تأثیر

 منظور، ينا براي. دارند تأثیر هاكاربري تراكم درصد يا گیريجاي بر میزان چه تا هاشاخص از هريک اينکه و ستهاكاربري

 از فضا چیدمان هايشاخص يمحاسبه و سو يک از قم شهر هفت يمنطقه در زمین كاربري اطالعات سازيآماده و گردآوري

 داد.  قرار آزمون مورد همبستگی تحلیل طريق از را ارتباط اين بتوان تا شد سبب ديگر، سوي

 درصد با هاآن از هريک مقادير تحلیل و( پیونديهم كنترل، اتصال،) فضا چیدمان هايشاخص از هريک بررسی نتايج         

 فرهنگی-مذهبی اداري، تجاري، يهاكاربري انواع كه است امر اين بیانگر ،برررسی مورد مسیرهاي در هاكاربري تمركز

 به گرايش تجاري يهاكاربري مثال براي ؛دارندرا  مختلف ساختاري هايويژگی با نواحی در استقرار براي متفاوتی گرايشات

 گرايش ؛باشد زياد عمق شاخص كه زمانی ترتیب همین به و باشد كم معابر پیونديهم كه دارند نواحی از دسته آن در استقرار

 كه زمانی .است ايمسئله چنین عکس يرابطه گربیان مذهبی -فرهنگی كاربري طرفی از .باشدمی كمتر تجاري كاربري

 هاكاربري جاگیري تناسب به ترتیب همین به ،باشدمی كمتر مذهبی -فرهنگی يهاكاربري گرايش ،ستا باال معابر پیونديهم

 جاگیري از تبعیت به سفر يوسیله انتخاب و شده توزيع غالب شکل هب مسیرها از هريک در نیز مختلفی سفر جذب فراوانی

 و باشد، معابر ديگر با بیشتري ارتباطات داراي يمعبر قدر هر كه است اين است مشخص آنچه. می شود توزيع هاكاربري

 و هاكاربري ،اساس اين بر لذا .شود انتخاب كه دارد وجود بیشتري احتمال باشد، برخوردار تريمناسب جايگاه از همچنین
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 آنها از تبع هب نیز سفر هايجريان و اند شده توزيع شبکه مراتب سلسله تناسب به و محورها سطح در هافعالیت تمركز يدرجه

 اند.داده اختصاص بخودرا  درصدي هريک منطقه در

 و معابر در هاكاربري تمركز درصد میان ارتباط تعیین هدف ،دوم بخش در :سفر الگوی بر هاکاربری تمرکز گذاریتأثیر

 .بود مختلف يمحورها در سفر غالب الگوي

 مسیرها تمام در اريتج كاربري ،مثال طور هب كه است اين ،دارد وجود محورها اين اراضی كاربري بررسی در كه تحلیلی      

 همبستگی میزان بیشترين لذا ؛است بیشتر نیز سواره ترافیک حجم ،باشد بیشتر تمركز شدت اين كه زمانی اما ،دارد وجود

 جمله آن از .است همراه تجاري يهاكاربري تمركز شدت با شخصی ونقل حمل يشیوه در خصوص هب سفر الگوي

 كاربري میزان بیشترين داراي كه یيمسیرها در ديگر سوي در .برد نام توانمی را تیر هفتم خیابان و دي 19 صفائیه، هايخیابان

 .(مسکونی هايمحله ارتباطی معابر) است بیشتر دوچرخه و پیاده عابر حركت شدت ،است مسکونی
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