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 تفريحي در ترافيك درون شهري -هاي ورزشي ثرات پراكنش كاربريا
 )مطالعه موردي: شهر زنجان(

Effects of distribution of sport- entertainment land use on intra 

urban traffic (case study: Zanjan city) 
 

 3، معصومه مقدم2، موسي رستگار1محمد غالمي

 31/2/81پذیرش:                                        11/11/18دریافت: 

 

 : چکيده

به منظور انجام سفرهای پایدار شهری، ابزارهای اساسی یکپارچه     

هایی همچون ادغام برنامه حمل ونقل مورد نیاز است. اجرای سیاست

با کاربری زمین، مدیریت بر سفر وسایل نقلیه شخصی، استفاده بهینه 

روی و دوچرخه سواری در  ی، ارتقای پیادهاز حمل و نقل عموم

ها است. آنچه در این پژوهش  سطح نواحی شهری از جمله این برنامه

نقل با وریزی حملمورد تأکید قرار گرفته سیاست ادغام برنامه

های جاذب سفر کاربری زمین، تحلیل نحوه توزیع و پراکنش کاربری

ا در سیستم حمل و هدر سطح شهر و تأثیرات پراکنش این کاربری

باشد. به منظور نشان دادن ارتباط متقابل کاربری شهری مینقل درون

عنوان نمونه موردی انتخاب و ونقل، شهر زنجان بهاراضی و حمل

های ورزشی و تفریحی با استفاده از دیدگاه نحوه پراکنش کاربری

سیستمی و روش تحلیلی و میدانی در مدل تحلیل شبکه مورد 

قرار گرفته است. نتایج نشانگر آن است که عدم استقرار  ارزیابی

 111001های ورزشی وتفریحی در سطح شهر، روزانه مناسب کاربری

سفر اضافی در رده ناحیه و  111103سفر اضافی در سطح محله، 

سفر اضافی در رده منطقه بر سیستم حمل و نقل شهری  11101

این مقاله با دیدگاه   گردد. الزم به ذکر است کهزنجان تحمیل می

 سیستمی و با استفاده از روش تحلیلی و میدانی انجام گرفته است.

 

 تفریحی، -شهری، کاربری ورزشیدرون نقل و حمل :واژگانكليد

 .، زنجان(GIS)سیستم اطالعات جغرافیاییپراکنش، 
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Abstract: 

Nowadays, transportion in cities is one of the major 

challenges of the government in social and political 

arena. In order to perform sustainable urban journey, 

basic tools for integrating are needed. Implementation 

of policies such as integrating transport plan with land 

use, management of personal vehicle travel, efficient 

use of public transport, promoting walking and cycling 

in urban areas are examples of these programs. This 

paper emphasizes the integration of transportation 

planning with land use, analysis of the way of 

distribution of land use which absorb travel in the city 

and the impacts of the distribution of theses land uses 

on the urban transport system. In order to show the 

interaction of land use with transportation, the city of 

Zanjan has been selected in which the way of the 

distribution of sports and recreational land uses using a 

system perspective and field analytical methods in 

network analysis model ,has been evaluated. Results 

indicate that the lack of proper settlements of sports 

and recreational land uses creates 1006.4 additional 

journeys in the neighborhood, 1017.3 in the region and 

747.8 in the zone in a day. It should be noted that this 

paper has a system perspective by using analytical 

methods and field studies. 

 

Keywords:Intra urban transportation, sport-

entertainment land use, distribution, Geographic 

Information System (GIS), Zanjan. 
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 مقدمه
شاید مهمترین راه مقابله با معضالت ترافیکی شهرها، یافتن 

هایی جهت کاهش تقاضای سفر باشد. بخشی از روش

ریزی توان با استفاده از برنامهسفرهای روزانه یك شهر را می

مناسب و رفع مایحتاج مردم در محل زندگی حذف کرده و یا 

ر این راستا طول سفر را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. د

دو روش حذف مراجعه حضوری افراد و جانمایی صحیح 

طور خالصه کاهش  عناصر شهری قابل توجه است. به

ها، حذف یا بروکراسی اداری، ایجاد هماهنگی بین ارگان

کاهش مراجعه حضوری افراد از جمله این روشها است. اما 

آنچه که در این بخش مورد نظر است روش دوم کاهش 

یابی اماکن عمومی و سفر، یعنی جانمایی و مکانتقاضای 

خدماتی )جاذب سفر( متناسب با فعالیتشان در طرحهای 

های تغییر جامع، تفصیلی و هادی شهری و همچنین کمسیون

کاربری است که باید مورد توجه قرارگیرد. با توجه به موارد 

عنوان شده، دفتر مطالعات حمل و نقل به بررسی مسائل 

ها های شهرسازی و همچنین موارد تغییر کاربریطرحترافیکی 

ها )بصورت کمی و قابل اقدام نموده و آثار ترافیکی طرح

های حذف یا تعدیل آثار منفی ترافیکی را لمس( و روش

ریزی نماید. بدیهی است برنامهجهت استفاده مسؤلین ارائه می

زمین در یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری و نحوه کاربری

زمین در تواند با توزیع هوشمندانه و بهینه کاربریشهر می

های اقتصادی، اشتغال، سطح شهر و محل استقرار فعالیت

تحصیل، خرید و دسترسی به خدمات مختلف اداری در شهر 

ترین مسیر و صرف کمترین زمان به ترتیبی که با طی کوتاه

ای هوانرژی و حتی االمکان در مقیاس پای پیاده در محله

تواند کمك یافتنی باشند، در بلند مدت میمسکونی دست

شایانی به کاهش سفرهای درون شهری و حذف بسیاری از 

 (.11: 1311ها در شهرها کند)فتوحی،آن

پیش از پرداختن به مباحث مطروحه ذکر این نکته ضروری  

است که در مقاله حاضر روابط فیزیکی یعنی حمل انسان و 

یابی و  شد و مفهوم حمل و نقل روابط انرژیباکاال مد نظر می

گیرد. از طرفی دیگر به دلیل اینکه یا اطالعاتی را در بر نمی

درصد از سفرهای ساکنین هر خانوار به منظور  2تنها 

 جابجایی بار خانوار)یعنی باری که با دست قابل حمل نیست(

: 1312گیرد.) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، صورت می

لذا در این مقاله منظور از حمل و نقل درون شهری فقط  (21

 باشد. یی مسافر در محدوده شهر زنجان میجابجا

 روش تحقيق

باشدد کده از   تحلیلی می -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی

اسناد و مدارك  روش توصیفی مبتنی بر اطالعات ارائه شده در

سدپس بدر    های مختلف انتخاب شده است،ای سازمانکتابخانه

 -های میددانی و بازدیدد از فضداهای ورزشدی    اساس برداشت

تفریحی مبادرت به تعیدین مقددار سدطوح و سدرانه فضداهای      

تفریحددی در سلسددله مراتددب شددهری زنجان)محلدده، -ورزشددی

تفریحدی   -های ورزشیناحیه، منطقه،(گردید. همچنین کاربری

مدورد تجزیده و    ARC/GISو یافته های تحقیدق در محدیط   

 ل قرار گرفته است.تحلی

ريزي حمل و  تعاريف و مفاهيم برنامه ،مباني نظري

 نقل شهري
ای است که بده  یافتهشهری مجراهای انطباق حمل و نقل درون

همراه فضاهای انطباق یافته چارچوب کالبدی سیسدتم شدهری   

را تشکیل داده و بین این فضاها، از طریدق مجراهدای مدذکور    

وابط متقابل درون مجرایی یدا درون  نقل(، رو)شبکه های حمل

 (.  33:1310اندازد )پرنیان،ای را ایجاد و به جریان میشبکه

 شهريرابطه متقابل كاربري اراضي و حمل و نقل درون
زمین و توسعه شدهری  بدا حمدل و نقدل     رابطه بین کاربری   

ای است که آغاز و پایدانی نددارد. هدر یکدی     مانند یك چرخه

ری است و دو عامدل بددون وجدود یکددیگر     تولید کننده دیگ

عنوان سیستمی که وجود خارجی ندارد. حمل و نقل شهری به

طدور تنگداتنگی در    دارای محیط اقتصادی و اجتماعی است، به

گیدرد و  ارتباط با کاربری اراضی شهری مورد بررسی قرار مدی 

محدیط، کداربری اراضدی و    "ای بین سده عامدل   روابط پیچیده

ود دارد. بخصددوم مالحظددات زیسددت وجدد "حمددل و نقددل

هددا و نیازهددای ناشددی از آن متددأثر از  محیطددی و محدددودیت

ریزی حمدل و نقدل شدهری و    های هر دو بخش برنامهفعالیت
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باشد. تغییر در هریك از عوامدل  ریزی کاربری اراضی میبرنامه

 1310)مهددیزاده،  اختالل در کل سیستم را به دنبال دارد ،فوق

:13.) 

ریزی حمل و زمین بر برنامهیع جمعیت و کاربریتأثیر توز

ای است که از طریق اعمال ضوابطی خام در نقل به گونه

ها، تقاضای سفر در فواصل توزیع جمعیت و استقرار کاربری

طوالنی کاهش یافته و زمان جابجایی و حجم ترافیك کمتر 

های شود یا برعکس ممکن است به دلیل تراکم کاربریمی

-ای خام و استقرار جمعیت در فاصلهدر منطقه جاذب سفر

ای دور از آن، عالوه بر طوالنی شدن مسافت و زمان سفر، 

ها به حدی برسد که حتی حجم ترافیك و میزان جابجای

های با ظرفیت باال از قبیل مترو و مانند آن نیز مورد سیستم

 نیاز باشد. لذا بر اساس نگرش سیستمی بین دو نوع برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی رابطه  یریزی کاربرریزی حمل و نقل شهری و برنامه

یافته به متقابل و تنگاتنگ برقراراست، زیرا فضاهای انطباق

روند و میزان عنوان مبادی و مقاصد سفرها به شمار می

ها )به جابجایی و مسیر آنها بستگی به نحوه توزیع کاربری

مؤثر در تولید و جذب سفرها( در سطح های ویژه کاربری

ها با توجه به شبکه شهر دارد و بدین ترتیب استقرار کاربری

ارتباطی و تنظیم سیستم حمل و نقل و شبکه ارتباطی نیز با در 

نظر گرفتن الگوی توزیع جمعیت و کاربری اراضی، امکان 

(. 11:1312 پویان و همکاران،)مهندسین مشاور ره پذیر است

کنند و یی اراضی و سفرها تقاضای یکدیگر را تعیین میاز سو

لذا حمل و نقل وکاربری زمین بایستی با یکدیگر هماهنگ 

( بطور شماتیك رابطه متقابل حمل و نقل و 1شکل ) باشند.

 دهد. کاربری اراضی را نشان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (southworth،13:1995) :ذمأخ مدل ادغامی حمل و نقل و کاربری اراضی شهری. .1شکل 
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 هانحوه دسترسي به كاربري
ا با نقش حرکت آزاد ترافیك در سیستم هدسترسی به کاربری

شبکه معابر شهری در تضاد است. بنابراین الزم است توجه 

ها ها وظیفه اصلی و اولیه آزاد راهشود که دسترسی به کاربری

های عمده بایستی ها نبوده و لذا غیر از کاربریو شریانی

های محلی تأمین گردد و عمل های اولیه توسط راهدسترسی

-های جمعها توسط راهوری و پخش ترافیك به شریانیآجمع

های شهری در ه تمرکز فعالیتجایی ککننده انجام پذیرد. از آن

گیرد، الزم است که عملکرد فضاهای محیطی)محله( شکل می

 پورها باشد و نه برعکس )ابوطالبشبکه راه در خدمت محله

 (11-12: 1311و همکاران،

 

 هامواد و روش

 (GIS)اعات غررافياييسيستم اطال

گیری به  های اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزار تصمیمسامانه

-گیری، توسط محققان و برنامههای تصمیمواسطه توسعه مدل

های اخیر، با  در واقع در سال گردد،ریزان شهری استفاده می

ها، گیری در قالب مدلهای پشتیبان تصمیمگسترش سیستم

به عنوان اسباب  (GIS)طالعات جغرافیاییاستفاده از سیستم ا

در  (.11: 1311گیری را سبب گردیده است )مخدوم،تصمیم

امکان دسترسی به تمام  (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی

گردد و با تبدیل اطالعات اطالعات جغرافیایی فراهم می

جغرافیایی به صورت دیجیتالی و ذخیره آن در کامپیوتر امکان 

 گردد. آن میسر می های ات، اصالحات و مقیاسهر نوع تغییر

های متعددی های اطالعات جغرافیایی کاربرد امروزه سیستم

های شهری  در نظام شهری دارد. یکی از مهمترین سیستم

های حمل و نقل از جمله باشد. سیستمسیستم حمل و نقل می

هایی هستند که نگهداری آنها بسیار پرهزینه است. سیستم

در مدیریت  (GIS)های اطالعات جغرافیایی  سیستمتوانایی 

اطالعات توان در به کار بردن همزمان می حمل و نقل را

حمل ونقل  (Attribute) و توصیفی(Geograghical) مکانی

ها و متصور ساختن مناظر، حل مسائل  جهت ایجاد طرح

ای مفید و افزایش راه حل های مؤثر بیان پیچیده و ارائه ایده

های اطالعاتی غیر وابسته ه امکان آن در سایر سیستمنمود ک

متنوع های به مکان عوارض وجود ندارد. از جمله کاربرد

یابی تأسیسات توان به مکانپایگاه اطالعاتی حمل و نقل، می

-می GISه اشاره نمود، به طوری که با استفاده از امکانات را

اث یابی جهت احدتوان با دقت و سرعت باالی مکان

 پذیرگردد.تأسیسات جانبی راه ها به صورت خودکار امکان

های سیستم اطالعات جغرافیایی مسیر یابی  از دیگر قابلیت

ترین مسیر یا مسیری که از نظر بهینه است. پیدا کردن کوتاه

اقتصادی مقرون به صرفه باشد، سیستم اطالعات جغرافیایی 

ژه در شرایط این عمل را به دقت و سرعتی فوق العاده بوی

برای مؤسسات حمل و نقل درونشهری که نیازمند  اضطراری

انتقال کاال و ارائه خدمات از مکانی به مکان دیگر  باشند، 

هاست. انجام دهد. قابلیت دیگر طراحی مسیر جاده

تواند ابزاری می (GIS)های اطالعات جغرافیایی  سیستم

د در های اقتصادی و مدل سازی باش کارآمد جهت بررسی

ها و تعیین میزان در تهیه پروفایل طولی جادهGIS ضمن 

های پیشنهادی به طراحان برداری در مسیر ریزی و خاكخاك

های کند. یکی دیگر از مهمترین کاربردمسیر کمك شایان می

های ترافیك و سازی داده سیستم اطالعات جغرافیایی، در مدل

ا و تحلیل هحمل و نقل درون شهری و مدیریت بزرگراه

  و  GPSباشد. به طور کلی دو سیستم می ایتصادفات جاده

GIS رسانی مدیریت  قعیت اطالعنقش اساسی در تعیین مو

شهری و کنترل ترافیك داشته و توانسته درون حمل و نقل

در امر حمل و نقل حل  است مشکالت بیشماری

 (.  1: 1310نماید)تمرتاش، 

 

 ها و اعمليات شبکهتحليل

های معابر و خیابان(  Network) های مبتنی برشبکهتحلیل در

های شهری ایفا شهری که نقش حیاتی و بنیادین در جابجایی

به ( Line Feature)نمایند به صورت عوارض خطیمی

شوند به همین دلیل نتایج حاصل از این نوع تحلیل میکاربرده 

 های از درجه اطمینان بسیار باالیی نسبت به تحلیل

که فقط به صورت فضایی به ( Spatial Analysis)فضایی

پردازند برخوردار بزرگترین مسیر بین دو نقطه می تعیین

 (.13: 1311)رستگار، باشند می
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برای سه نوع تحلیل   GISتجزیه و تحلیل شبکه در محیط

 شود: عمده به کار برده می

 (Find Best Road)عملیات تعیین بهترین مسیر 

 (Find Closestترین تسهیالتکردن نزدیك عملیات پیدا

facility) 

 (Find servese Areaملیات پیدا کردن محدوده خدماتی )ع

 

 محدوده مورد مطالعه

 22درجه و  11زنجان از نظر موقعیت جغرافیایی در  شهر

دقیقه عرض  11درجه و  30دقیقه طول جغرافیایی و 

ه است. جمعیت جغرافیایی بر سر راه تهران تبریز واقع گردید

نفر  311100از سوی مرکز آمار ایران  1311این شهر در سال 

 2108مساحت شهر (. 1311اعالم شده است)مرکز آمار ایران، 

درصد مساحت شهرستان را تشکیل 11است که هکتار

 .(11: 1313.)آرمانشهر،دهد می

 

 

 

 سلسله مراتب ساختار فضايي شهر زنجان-4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه  8یمات طرح تفصیلی محدوده شهری زنجان به در تقس

محله تقسیم  12ناحیه و  32منطقه موجود و  1پیشنهادی و 

ناحیه، منطقه دو  1بندی منطقه یك با شده است. در این تقسیم

ناحیه و دو زیر ناحیه و منطقه  1 یه، منطقه سه باحنا 11با 

با توجه  ایناحیه تقسیم شده است. تقسیمات محله 0چهار به 

های بندی های عرفی است نه محلهبندیبه مرزها و محله

های ای که در مرکز آن خدمات و کاربریریزی شدهبرنامه

 اساسی موجود باشد.

 

 مطالعات كاربري زمين شهر زنجان

یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه 

های فیزیکی، مطالعه های شهری در بررسیپراکندگی فعالیت

(. نتایج 121: 1311نحوه استفاده از اراضی شهری است )شعیه،

( نشان 1مطالعات کاربری اراضی شهری زنجان در جدول )

های استقرار یافته در که فعالیتجاییداده شده است. از آن

سازی بوده، در این های متفاوت سفرها دارای ویژگیکاربری

تفریحی به عنوان یکی از پنچ نوشتار کاربری ورزشی و 

های جاذب سفر اختصاصاً مورد مطالعه قرار گرفته کاربری

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1001دهد که در شهر زنجانمطالعات انجام شده نشان می

تفریحی وجود دارد که بیشترین میزان  -هکتار کاربری ورزشی

ی آنها در منطقه سه شهر قرار گرفته است. بیش از نیم

 )هکتار( 1313وضع موجود کاربری اراضی زنجان در سال  .1غدول 
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تفریحی شهر در منطقه سه با مساحتی بالغ  -ازکاربری ورزشی

مساحت کل منطقه درصد از  300باشد که هکتار می 2108بر 

 102را به خود اختصام داده است. این مقدار در منطقه دو 

احتی درصد مساحت کل منطقه  را در بر گرفته است که مس

احت کل درصد مس 101تنها  و باشدهکتار می 101برابر با 

 208تفریحی با مساحتی بالغ با  -منطقه یك را کاربری ورزشی

هکتار به خود اختصام داده است. در منطقه چهار نیز این 

درصد مساحت 101هکتار برابر   101کاربری مساحتی برابر با 

های ( توزیع کاربری1کل منطقه را در بر گرفته است. نقشه  )

دهد)مقدم، یش میجاذب سفر را در سطح شهر زنجان نما

1311 :121.) 

 

برخورداری محالت و نواحی  (2نتایج بررسی تفصیلی)جدول 

 مناطق چهارگانه شهر زنجان نشانگر تمرکز این

 در ناحیه دو منطقه سه شهر زنجان )ورزشی وتفریحی(کاربری

 است، این درحالی است که ناحیه پنچ منطقه چهار شهر بوده

 زشی را دارا بوده است. نکتهکمترین میزان فضاهای ور زنجان

دهد که کاربری ورزشی در مطالعات انجام شده نشان می حائز

مرکز شهر زنجان وجود نداشته و اکثر این مراکز در حاشیه 

شهر و خارج از محدوده مرکزی شهر مستقر گردیده است. 

همچنین تعدادی از مراکز تفریحی در مرکز و تعدادی در 

ذکر است که  ود دارد. الزم بهخارج از محدوده مرکزی وج

تفریحی( در کل شهر چشمگیر -کمبود این مراکز)ورزشی

 (. 0-1: 1311است )مهندسین مشاور آمود راه،

های ورزشی و تفریحی شهر زنجان میزان  از مجموع کاربری

درصد(  23درصد( و زینبیه) 11درصد در دو محله مجتمع)03

ارمندان و ترانس به متمرکز شده است و پس از آن، محالت ک

های بعدی را به خود اختصام درصد رتبه 0و  8ترتیب با 

ضروری است که تمامی محالت  است. ذکر این نکته داده

-نامبرده به استثنای محله زینبیه جزء محالت، منطقه سه می

 باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطبق )ناحیه پنچ منطقه چهار( شده که ناحیه ذکر اهمیت این

 روستاهایی االحداث و های جدید ایت کارگاهی، زمینبر س

که در اثر پدیده خورندگی و خزش شهری بر بافت اصلی 

 اند، شکل گرفته است. شهر ملحق شده

دهد که تمام مناطق چهارگانه شهر زنجان نشان می هابررسی

 باشند، ولی عدم توجه بهتفریحی می -دارای کاربری ورزشی

ها اطق و استقرار ناصحیح این کاربریهای جمعیتی منویژگی

 های غیرضروری جهت دسترسی به کاربریشاهد تردد

بدین باشیم. می تفریحی در سطح مناطق و شهر ورزشی و

 در سطوح محله، منظور در این پژوهش مدل تحلیل شبکه،

 
 های جاذب سفر در مناطق چهارگانه به تفکیك نوع کاربریتوزیع کاربری .1نقشه 
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منطقه آورده شده است تا میزان سفرسازی این ناحیه و 

 (.10، 1311ازد)مقدم،کاربری را در سطح شهر نمایان س

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تحليل سفرهاي درون شهري زنجان
تفريحي  -تحليل سفرهاي درون شهري كاربري ورزشي

  محله

هایی که در فضاهای ورزشی در سطح ناحیه افزون بر ورزش

شوند،  فضای آزاد مرکز ورزشی واحد همسایگی عملی می

د های چنهای مخصوم ژیمناستیك، شطرنج و سالنسالن

گونه (. همان112: 1311)رضویان، شوند منظوره نیز طراحی می

درصد از مساحت شهر  31دهد بیش از می ( نشان2که نقشه  )

 درصد از طول شبکه شهری را  1001هکتار( حدود  132100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت پوشش شعاع عملکردی خود قرار داده است. این در 

درصد( از  102ر)نف 1221حالی است که  از کل جمعیت شهر 

 -کل جمعیت تحت پوشش شعاع عملکردی فضاهای ورزشی

برگیرنده  باشند، این درصد درتفریحی در سطح محله نمی

چنانچه به ازای هر خانوار در روز  باشد. خانوار می 111001

سفر اضافی بر  111001یك سفر شهری را در نظر بگیریم 

م در طی شود. این رقمی سیستم حمل و نقل شهری تحمیل

سفر( به ترتیب برابر  111سفر( و سال) 12سفر(، ماه) 3هفته)

باشد. در مجموع  سفر می 11182100و  1211001، 3111با 

های جاذب سفر در سطح محله عدم استقرار مناسب کاربری

سفر اضافی در سطح محله شده است. این  1111سبب تولید 

، 0318801، 11111رقم در طول هفته، ماه و سال به ترتیب با

 باشد. سفر   می 11108808

تفريحي  _تحليل سفرهاي درون شهري كاربري ورزشي

 ناحيه

در این رده نیز بیشترین تأکید ما بر روی کاربری ورزشی    

ای است که امکان است که شامل فضاهای رو باز و سرپوشیده

(. 113: 1311برگزاری مسابقه در آنها موجود است.)رضویان،

هکتار  111101( حدود 3)های تفصیلی در  نقشهافتهبر اساس ی

کیلومتر از طول شبکه است بیش از  111از مساحت که شامل 

درصد از مساحت شهر را تحت پوشش قرار داده است.  12

 بر را در نفر 1213شهر که درصد از جمعیت  101با این حال 

 

 

 

 

 

 

درصد عدم برخورداری مناطق شهری زنجان ازکاربری  .2غدول 

 تفریحی -ورزشی

 

 
 محلهتفریحی در سطح  -شعاع عملکردی کاربری ورزشی .2نقشه 
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 ها در ردهگیرد تحت پوشش شعاع عملکردی این کاربری می

باشند. با احتساب یك سفر روزانه برای هر خانوار ناحیه نمی

شود که این رقم در طی سفر تولید می 111103در روز 

سفر( به ترتیب  111سفر( و سال) 12هفته)سه سفر(، ماه)

سفر بر شبکه حمل و نقل  11018102و 111103، 311108

های جاذب سفر در رده ناحیه شود. مجموع کاربریتحمیل می

کنند. این رقم با احتساب سفر تولید می 212101وزانه ر

( و 11011(، ماه)1811301سفرهای تولید شده در هفته )

 باشد. ( بسیار چشمگیر می112811201سال)

 

تفريحي  -درون شهري كاربري ورزشي تحليل سفرهاي

 منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزشی مورد نیاز مرکز شهری منطقه بایستی تمامی فضاهای و

(. مطالعات 110-101: 1311شهروندان را دارا باشد)رضویان،

درصد از  11( بیانگر آن است که 1تفصیلی حاصل از نقشه  )

کیلومتر از  10101هکتار( با استفاده از  281203مساحت شهر )

درصد از معابر موجود شبکه  11طول شبکه موجود که شامل 

کردی خود قرار داده پوشش شعاع عمل شهری است، تحت

نفر( از  3111درصد) 102است. در این میان بیش از 

پوشش عملکردی کاربری ورزشی و  شهروندان شهر تحت

باشند. با احتساب حداقل یك منطقه نمی تفریحی در سطح

سیستم  بر سفر اضافی 11101سفر برای هر خانوار، روزانه 

فته )سه ه طی شود. این رقم درحمل و نقل شهری تحمیل می

 .سفر( 111، سال )181300سفر(  12، ماه ) سفر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تفریحی در سطح ناحیه -شعاع عملکردی کاربری ورزشی .3نقشه 

 
 تفریحی در سطح منطقه -شعاع عملکردی کاربری ورزشی :4نقشه 

 

 



   

  

 

 1331بهار و تابستان وم، س  ، شمارهدوم دو فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري سال 89

 نتيجه گيريبحث و 
درصد  1803نتایج بدست آمده نشانگر آن است که بیش از 

تفریحی در منطقه سه شهر زنجان که  -های ورزشی کاربری

-شامل محالت کوچه مشکی و قائم و ... است، استقرار یافته

نطقه در زمینه استقرار کاربری ورزشی در اند. با اینکه این م

سطح شهر رتبه اول را داراست ولی این استقرار خود را 

های بصورت متمرکز نشان داده است، زیرا عمده کاربری

ورزشی و تفریحی موجود در این منطقه اختصاصاً در ناحیه 

درصد استقرار یافته است. با توجه به این که منطقه  1101دو با 

های جاذب درصد کل کاربری 11نجان بیش از سه شهر ز

های سفر را در خود جای داده که این امر سبب بروز گره

ترافیکی در این منطقه شده است در مقابل منطقه چهار شهر 

عنوان تفریحی بهبه دلیل عدم استقرار کاربری ورزشی و 

شود. این امر بایستی مورد توجه مطرح میای سفرساز منطقه

 تا از طریق استقرار و مهندسین ترافیك واقع شود یزانربرنامه

 شود.را شامل می 11101302

های مورد نیاز در رده محالت، نواحی و مناطق از کاربری

تحمیل سفرهای غیرضروری به سیستم حمل و نقل و شبکه 

شهری جلوگیری شود. با استفاده از مدل تحلیل شبکه استقرار 

ه جمعیت تحت پوشش و رده های ورزشی را نسبت بکاربری

سلسله مراتب ساختار فضایی مورد مطالعه قرار داده شده 

است. نتایج حاصله نشانگر آن است که عدم استقرار مناسب 

تفریحی در سطح محله سبب تولید  -های ورزشیکاربری

و در  212101سفر اضافی در سطح محله، در رده ناحیه  1111

افی بر سیستم حمل و نقل سفر روزانه اض 103208رده منطقه 

 .شودشهری تحمیل می

 

 

 

References 

1. Abotaleb poor, Ali(2005), The economic cost 

of transportation location using the land 

issue,  Master’s thesis , Faculty of 

Engineering University of Elmosanat, 

Tehran. 

2. Parnian, Bahman(1997), Analysis of 

experience in urban planning, publication of 

Studies and  urban Planning center of 

Ministry of Labour, Tehran. 

3. Tamtarash, Reza (2007), Gis in the fields of 

urban planning and management, first 

conference on urban GIS , University of 

Amol. 

4. Rezavian, Mohammadtaghi, (2002), Urban 

Land Use Planning, Publication of Monshi, 

Tehran. 

5. Rastegar, Mosa(2008),optimal physical 

location space model using geographic 

information system (Case Study: Zanjan), 

University of Zanjan, Zanjan. 

6. Shiee, Esmaeil(2005), Introduction to urban 

planning, publication of University of 

Elmosanat, Tehran. 

 

 

7. Photohohi,Hamid(2002),Sustainability 

Transportation, Municipalities Magazine, No 

36, Tehran. 

8. Center for Urban Studies and Planning, 

(1993),Consumption patterns of urban 

transport,the Ministry of Interior, No 27, 

Tehran.  

9. Mogadam,Masome, (2009), Evaluation of 

urban land use change in urban transport 

planning using artificial neural networks (for 

sampling), Master’s thesis,  University of 

Zanjan, Zanjan. 

10. Makhdom,Majid(2001) Environmental 

assessment and planning, organizing 

geographic information, publication of 

University of Tehran, Tehran. 

11. Statistical Center of Iran(2006), Detailed 

results of the general census of population 

and housing. 

12. Mahdizade, javad(1997), Introduction to the 

theories and practices of urban planning, 

engineering Farnahad, Tehran. 

13. Consulting Engineers Armanshahr(2004), 

Detailed sampling plans Zanjan, traffic studies, 



 
 (تفریحی در ترافیك درون شهری )نمونه موردی: شهر زنجان-های ورزشی اثرات پراکنش کاربری 89

No.8, Department of Housing and Urban 

Development. Tehran.  

14. Consulting Engineers Amodrah(1997), 

Transport and traffic studies, detailed design, 

processing enterprises and urban planning, 

Tehran. 

15. Consulting EngineersAmodrah(2005), The 

central portion of the traffic 

organization Zanjan plan, Zanjan. 

16. Consulting Engineers Rahpoyan va 

gozarrah(1993), Urban Transport in the Urban 

Studies, Tehran. 

17. Southworth(1995), A Technical Review of 

Urban Land Use‐Transportation Models As 

Tools For Evaluating Vehicle travel Reduction 

Strategies. ORNL‐6881. 

 


