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تحلیل اثرات خزش شهری در ناپایداری سکونتگاه های روستایی
(مورد مطالعه :شهرستان رضوانشهر)
شهرام اميرانتخابي - استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور گیالن ،رشت ،ایران.
فرهاد جوان -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
حسن حسني مقدم -کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت69/10/10 :

تاریخ پذیرش69/19/01 :

چكيده
خزش شهري يكي از ويژگي هاي شناخته شده بيشتر شهرهاي کشورهاي در حال توسعه است که اين خزش و توسعه ناموزون
شهر به نواحي روستايي پيراموني منجر به توسعه بدقواره شهر ،تخريب اراضي طبيعي و تبديل اراضي کشاورزي به ساير کابريها
مي گردد .از اين رو تحقيق حاضر باهدف تحليل اثرات خزش شهري در ناپايداري سكونتگاههاي روستايي شهرستان رضوانشهر
تدوين شده است .اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام ،توصيفي ـ تحليلي است .در اين تحقيق جامعه آماري،
سكونتگاه هاي روستايي شهرستان رضوانشهر است .در اين مطالعه پراکندهرويي شهري در سكونتگاههاي روستايي با بهرهگيري
از داده هاي سنجش از دور مورد تحليل قرار گرفت .جهت تحليل دادهها از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان و  GISاستفاده شد.
نتايج تحقيق نشان داد که نخست ،کاربري اراضي کشاورزي در بازه زماني  71سال در شهرستان رضوانشهر روند کاهشي داشته
و برعكس کاربريهاي انسان ساخت در حال افزايش است .به طوري که ميزان کاربري اراضي کشاورزي در سال 7313
( 71111هكتار) و درسال  7331به ميزان( 3238هكتار) کاهش داده است .همچنين نتايج حاصل از تحليل تصاوير ماهوارهاي
نشان داد که تا سال  7313شهر رضوانشهر توسعه فضايي به سمت نواحي روستايي نداشته و از سال  7321توسعه فيزيكي
شهر آغاز و در سال  7331به طور کامل دو روستاي بزرگ اردجان و پونل از دو سمت در محدوده فضايي شهر واقع شده اند .اين
وضعيت اقتصاد نواحي روستايي را ضعيف و مهاجرت هاي روستا ـ شهري را توسعه مي دهد و در بلند مدت ناپايداري
سكونتگاه هاي روستايي را موجب مي گردد .بنابراين با توجه به وضعيت فعلي ،متخصصان و مديران بايد سياستگذاريهاي خود
را در راستاي تثبت اراضي کشاورزي منطقه ،معطوف کنند.
واژهگان کليدي :خزش شهری ،ماشین بردار پشتیبان ،سنجش از دور ،سکونتگاه های روستایی ،شهرستان رضوانشهر.
 نویسنده مسئول:

Email: shahram_aeh@yahoo.com

11

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 7331

مقدمه
در ﭼهار دهه گذشـته تغییراتکاربری اراضیدر ایران با سرعت فزاینده در بﻌﻀی جهات نامﻄﻠوب به وﻗـوع پیوسـته
اسـت و این باعﺚ تشدید روند تﺨریﺐ منابﻊمﺤیﻄی گردیده اسـت(Lu et al., 2004؛ به نقل از آرخی و همکاران،
 .)00 :0961این کاربری ها در طول زمان در حال تغییر بوده و این تغییرات منجربه افزایش تﺨریﺐ سرزمین و نابودی
اکوسیستم به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك می شود .بنابراین برای مهار و مبارزه با بﺤران تغییرات کاربری نیاز به
شناخت و درك صﺤیح از عوامل و فرآیندهای موجد و روند آتی آن می باشد(موسوی و رنجبر .)091 :0961 ،شهرنشینی
در حال حاضر یکی از اشکال مشترك در بین همه کشورهای در حال توسﻌه اسـت و شـهرهای مسـﻠﻂ و کالنشهرها در
این کشـورها در حال ﻇهور هسـتند.
در سالهای اخیر ساخت و ساز و توسﻌه شهری مهمترین فﻌاﻟیتی بوده است که پوشش سرزمین را به ویـژه در مناطق در
حال توسﻌه جهان تغییر داده است (حیدریان و همکاران .)0 :0960 ،یکی از تبﻌات توسﻌه فﻀایی شهر تغییر تدریجی
کاربری زمینهای اطراف شهر و یا زمین های روستاهای پیرامونی است که این مساﻟه باالخص در روستاهایی که در
حوزه نفوذ شهر ﻗرار گرفته اند ،بیشتر مشهود است .توسﻌه کاﻟبدی بی رویه شهر تبریز ضمن تﺨریﺐ زمین های زراعی،
نابودی فﻀای سبز و حتی گسترش حاشیه نشینی ،موجبات تغییرات و دگرگونی های بس ﻗابل توجهی در کاربری اراضی
حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ خود گردیده است(ﻇاهری.)000 :0909 ،
بر این مبنا در دهه های اخیر ،ادغام و اﻟﺤاق اراضی و سکونتگاه های روستایی در حوزه های کالنشهری ،به نوبه خود ،از
پیامدها و پدیده های مرتبﻂ با فرایند جهانی شدن بشمار آمده است .فرایند جهانی شدن و بهره گیری گسترده از ابزار
فنی و مکانیزاسیون که در جای خود به افزایش سﻄح توﻟید منجر میگردد ،آشکار است که پیامدهای این تﺤوالت در
سرزمینهای مﺨتﻠف یکسان نبوده و نیست :در حاﻟی که این دگرگونیها در کشورهای صنﻌتی با نوعی تﻌادل میان
مﺤیﻂهای شهری و روستایی همراه بوده ،در کشورهای غیرصنﻌتی پیامدهای متفاوت و مساﻟه سازی به بار آورده است؛
برخی از پیامدها عبارتند از:
 .0تزﻟزل بنیادهای فﻌاﻟیت و اﻗتصاد روستایی و مﺤدودیت توﻟیدزراعی؛
 .0رشد بی رویه و نامتﻌادل شهرها؛
 .9گسترش فﻌاﻟیت های غیرتوﻟیدی ،حاشیه ای ،و به اصﻄالح غیررسمی؛
 .4جدایی گزینی فﻀایی در درون عرصه های کالنشهری؛
 .1بروز پدیده روبه رشد حاشیه نشینی و
 .9گسترش خشونت و ناهنجاری های مﺨتﻠف اجتماعی ـ فرهنگی( سﻌیدی و حسینی حاصل.)09 :0909 ،
ایران نیز همچون سایر کشورهای در حال توسﻌه شاهد ﭼنین روندی بوده است .تﺤوالت نظام اجتماعی اﻗتصادی و
سیاسی ایران به خصوص از دهه  0941به بﻌد و گسترش شتابان شهرنشینی و به تَبﻊ آن افزایش جمﻌیت شهرها دراثر
روندهای مهاجرتی از روستا به شهر مهمترین عامل و منشا تغییرات کاربری اراضی در بسیاری از شهرها و روستاهای
کشور است(جالﻟیان و همکاران.)94 :0960 ،
در همین راستا شهرستان رضوانشهر نیز طی دهه های اخیر رشد شتابانی را تجربه نموده و سکونتگاه های روستایی
متﻌددی در حاشیه آن به طور مستقیم متاثر از این توسﻌه فیزیکی ﻗرار گرفته اند که از آن جمﻠه می توان به روستاهای
پونل ،اردجان اشاره داشت .ﻟذا در پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی تغییرات کاربری اراضی روستایی با
استفاده اﻟگوریتم ماشین بردار پشتیبان در سه بازه زمانی  0909 ،0996و  ،0969به واکاوی و تﺤﻠیل اثرات خزش شهری
یا به عبارتی پراکنده رویی شهر رضوانشهر در ناپایداری سکونتگاه های روستایی پیراشهری پرداخته شود.
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اﻟگوی خزش شهری 0از دهه  0691درگفتمان شهری به طور جدی مﻄرح و تا مدتهای مدیدی به عنوان پدیدهای
مﺨتص شهرهای آمریکایی در نظرگرفتهمی شد که به خاطر وفور زمینهای ارزان ،ساخت بی رویه جادهها و توﻟید بیش
از اندازه ماشین در این کشور رخ داد .اما ایـن امـر امـروزه بـه پدیدهای جهانی تبدیل شده است که بیشترکشورهای
توسﻌه یافته و درحال توسﻌه با آن روبرو هستند(مشکینی و همکاران .)0960،یکی از پیامدهای گسترش شتابان
مادرشهرها به ویژه طی نیم ﻗرن اخیر خزش شهری است که به مﻌنی گسترش شهرها در نواحی پیرامونی است که اغﻠﺐ
بار منفی به همراه دارد(Audrey,1985:454؛ به نقل از افراخته و حجی پور .)099 :0960 ،در واﻗﻊ خزش شهری از
ویژگی های شناخته شده بیشتر شهرهای کشورهای در حال توسﻌه است که از نظر اجتماعی و اﻗتصادی ﭼشم اندازی از
فقر ،اسکان غیر رسمی ،کاربری غیر ﻗانونی اراضی در حاشیه شهرها ،فقدان یا کمبود شدید امکانات زیرساختی و خدمات
عمومی رانشان می دهد(Lungo,2001:32-37؛ به نقل از افراخته و حجی پور .)094 :0960 ،از نتایج عمده توسﻌه
ناموزون فیزیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .0عدم بهره برداری از زمین های کشاورزی اطراف مادرشهرها و رها کردن این زمین ها به مدت ﭼندسال برای
کسﺐ سود بیشتر
 .0انتقال فرصت های اشتغال از شهر مرکزی به اطراف آن
 .9کاهش زمین و در نتیجه مشکل ایجاد تاسیسات عمومی در اطراف شهرها و مادرشهرها
 .4افزایش هزینه تامین خدمات عمومی در بﺨش های کم تراکم اطراف شهرها(شکویی066 :0996 ،ـ.)096
بﺨشی از تﺤقیقاتی که دربارهی اثرات خزش شهری بر سکونتگاه های روستایی انجامشده به طور خالصه در اینجا مرور
میگردد .تفاوت و برجستگی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشها این است که مﻄاﻟﻌات ﻗبﻠی در زمینه اثرات خزش
شهری در سکونتگاه های روستایی ،با رویکرد اﻗتصادی کمتر بوده و همچنین در خصوص شهرستان رضوانشهر پژوهشی
صو رت نگرفته است .ﻟذا هم از نظر مﺤتوایی و هم از نظر فﻀایی تفاوت بسیاری با سایر تﺤقیقات انجام شده دارد.
حواسی و امانپور( ،)0961پژوهشی با عنوان تﺤﻠیل مقایسه ای اثرات فرایند خزش شهری بر تغییر کاربری اراضی
روستایی(مﻄاﻟﻌه موردی :روستای فرهادآباد و شهن آباد دﻟفان) انجام دادند ،نتایج نشان داد که گسترش فیزیکی روستای
فرهادآباد و شهن آباد طی  01را بدنبال داشته است همچنین در مدل هﻠدرن به ترتیﺐ در دو رتسای فرهاد سال اخیر روند
افزایشی و به صورت پراکنده ای آباد و شهن آباد شاهد روند  09و  09درصدی رشد جمﻌیت و  46و  99درصدی رشد
افقی و اسپرال روستاها می باشیم که این خود منجر به تغییر کاربری اراضی روستا شده است.
کمانرودی کجوری و همکاران( )0969در مقاﻟه ای با عنوان پراکنده رویی شهر شیراز و تغییرات اﻗتصادی ،اجتماعی و
کاﻟبدی روستاهای پیرامونمورد :روستای گویم نشان دادند که روستای«گویم» از سال  0901تا  0961به شدت تﺤت
تﺄثیر روند پراکنده رویی شهر شیراز ﻗرار گرفته و با تغییرات ساختاری -کارکردی شگرفی مواجه شده است؛ این روستا در
این دهه به یکی از مهمترین سکونتگاههای مهاجرپذیر پیرامونی شهر شیراز تبدیل شده و مساحت آن حدود  9/9برابر
افزایش یافته است .همچنین 9/16 ،درصد شاغﻠین ساکن این روستا در بﺨش خدمات و  0/90درصد نیز در بﺨش صنﻌت
اشتغال دارند .احمدی( )0969در پژوهشی با عنوان اثرات پراکنده رویی شهری بر سامانه مﺤیﻄی شهر و پیرامون(مﻄاﻟﻌه
موردی شهر کرج) نشان داد که عوامل گستردهای در پراکنده رویی شهر کرج نقش دارند ازجمﻠه :رشد باالی جمﻌیت
شهری ،همجواری با تهران ،توسﻌه وسیﻊ صنﻌتی ،ﻗیمت ارزان زمین در حاشیه ،تشکیل سکونتگاههای مﺨتﻠف (روستایی،
شهركها ،غیررسمی و  ،)...حملونقل و دسترسی و عدم سیستم مدیریت کارآمد و مسئﻠه مسکن .اثراتی که پراکنده رویی
کرج بهواسﻄه عوامل مذکور بر مﺤیﻂزیست شهر و پیرامون آن گذاشته است ازجمﻠه :از بین رفتن اراضی کشاورزی و
1- Urban Spraw

18

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 7331

باغی ،آﻟودگیهای مﺤیﻄی(هوا ،آب ،خاك و  ،)...درخﻄر افتادن زیستگاههای جانوری و گیاهی ،تشکیل جزایر حرارتی و از
بین رفتن فﻀای طبیﻌی روستاهای پیرامون می باشد .بهطورکﻠی شهر کرج بهواسﻄه عوامل مﺨتﻠف شهری و فرا شهری
دﭼار پراکنده رویی وسیﻊ شده است که موجﺐ ناپایداری شهر شده است .ساسانپور و حیدری( )0960در مقاﻟه ای با
عنوان بررسی عوامل مؤثر در خزش شهری و تﺄثیر ان در رشد بی ﻗواره شهرهای کوﭼك (مورد مﻄاﻟﻌه :شهر هرات در
استان یزد) به این نتایج رسیدند که در ساﻟهای  0991شهر شروع به خزش به روستاها و زمین های کشاورزی اطراف و
روستاهای اطراف هم شروع به خزش به سمت شهر را دارا بوده اند که دالیل آن را رشد سریﻊ ساخت و ساز درخارج از
ﻗﻠﻌهها در ساﻟهای ﻗبل از  0991و بازسازی و نوسازی ساختمان های سیل زده در ساﻟهای  0991-0991را ناشی می شود
اما در سال  0900به عﻠت اجرای طرح مسکن مهر و خارج نمودن شهر از ساختار خﻄی و ایجاد شهر ﭼند هستهای عموماً
شهر دارای خزش کمتری گردیده است وﻟی این گسترش هم به صورت پراکنده و غیر متراکم بوده است؛ که شهر به
جهات جنوب و جنوب غرب هدایت شده است .از سویی تﺤﻠیل هﻠدرن نشانگر ایناست که  99درصد از رشد شهر در
ساﻟهای  0900-0991را رشد واﻗﻌی (جمﻌیت) و  99درصد از رشد مربوط به گسترش افقی و اسپرال شهر بوده است.
ضیاء توانا و ﻗادرمرزی( )0900در مقاﻟه ای با عنوان تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش
شهرروستاهای نایسر و حسن آباد سنندج نشان دادند که هرﭼند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به
روستاهای نایسر و حسنآباد نیست ،اما اکثر آنها به دالیﻠی ﭼون فاصﻠه کم روستاها با شهر ،پایین بودن ﻗیمت زمین و
مسکن نسبت به شهر ،سهوﻟت دسترسی و امکان استفاده از خدمات مﺨتﻠف شهری ،در این روستاها سکنی گزیدهاند.
درواﻗﻊ این روستاها به منزﻟه عرصهای تکمیﻠی برای کارکردهای شهر سنندج ،بﺨشی از نقش سکونتی ـ خوابگاهی شهر
سنندج را پذیرا گشتهاند .از این رو می توان گفت که افزایش جمﻌیت ،گسترش سﻄح و به تبﻊ آن تغییر کاربری اراضی
روستاهای نایسر و حسن آباد ،درواﻗﻊ بﺨشی از افزایش جمﻌیت و گسترش شهر سنندج بوده ،که طی فرایند خزش شهری
به صورت منفصل از شهر در روستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده است.

روش پژوهش
این تﺤقیق بنا بر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی -تﺤﻠیﻠی است .جامﻌه آماری این تﺤقیق،
سکونتگاههای روستایی شهرستان است .داده های مورد استفاده در این تﺤقیق شامل تصاویر سنجنده  ETM+ساﻟهای
 0909 ،0996و سنجنده  OLIمربوط به سال  0969می باشد .با توجه به ماهیت و هدف تﺤقیق که ارزیابی تغییرات از
تصاویر ﭼند زمانه بود ،ابتدا اﻗدام به اعمال پیش پردازش های الزم گردید .جهت انجام این کار از نرم افزار envi5.1
استفاده گردید .این مرحﻠه شامل تصﺤیﺤات هندسی ،رادیومتریك و اتمسفریك بود .جهت هم مرجﻊ کردن تصویر سال
 ،0996از نقشههای  0/11111منﻄقه استفاده و تﻌداد  41نقﻄه کنترل زمینی به روش درونیابی دوتایی با خﻄای
مربﻌات  1/94زمین مرجﻊ شد .روش درونیابی دوتایی از میانگین وزنی ﭼهار) (BVwtپیکسل در نزدیكترین مﺤل
پیکسل جدید استفاده میکند(عﻠوی پناه و ﻟدنی .)0960 ،این فرآیند میانگین مقادیر پیکسل اصﻠی را تغییر میدهد و
مقادیر رﻗومی به طور کامل جدیدی را در تصویر خروجی ایجاد میکند و از رابﻄه زیر مﺤاسبه میشود:
()0
4

) / D k2
)

2
k

k

 (Z
k 1
4

 (1/ D
k 1

BV wt 
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که  Z kمقادیر ﭼهار نقﻄه اطراف و  D kفاصﻠه نقاط از نقﻄه مدنظر است.

جهت انجام تصﺤیﺤات رادیومتریك ،عمل کاﻟیبراسیون سنجنده با استفاده از فرمول  Lλ = MLQcal + ALانجام
گرفت .اثرات اتمسفر مﻌموالً به صورت خﻄای جمﻊ شونده ،ﻇاهر و باعﺚ روشنی بیشازحد تصویر و کاهش وضوح
میشوند .جهت انجام تصﺤیﺤات اتمسفریك از نرم افزار  Envi5.1و ماژول  FLAASHاستفاده گردید.
ـ طبقهبندي
ابتدا تصاویر از ﻟﺤاظ بصری مورد ارزیابی ﻗرار گرفتند و اﻗدام به برداشت نمونههای آموزشی از تصاویر گردید .جهت انجام
آزمودن تفکیكپذیری نمونهها ،از روش ارزیابی کمی تفکیكپذیری استفاده و تفکیكپذیری آنها با استفاده از شاخص
فاصﻠه جفریس ماتوسیتا مورد ارزیابی ﻗرار گرفت .این شاخص برای کالسهایی با همبستگی باال ،نیل به صفر دارد و
برای کالسهایی با تفکیكپذیری باال(همبستگی پایین) ،نیل به  0دارد(تراهی و همکاران .)0961 ،مﻌادﻟه شاخص
جفریس ماتوسیتا به شرح زیر است:
J ij  2 1  e a 





    / 2
 
j

1/2

i

1/2

j
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 m j   ln 
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i

m

m
در رابﻄه باال  m iو  jبه ترتیﺐ بردارهای میانگین برای کالسهای  iو  jبوده و
کواریانس برای کالس  iو  jهستند.
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ماتریسهای

ـ الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
ماشین بردار پشتیبان) ،(SVMیك طبقهبندی کننده دودویی است (تراهیو همکاران0961،؛ شجاعیان و همکاران،
 .)0969در مورد دو کالس ،ماشین بردار پشتیبان سﻌی بر ایجاد یك ابر صفﺤه دارد که فاصﻠه هر کالس را تا ابر صفﺤه
حداکثر نماید .دادههای نقﻄهای که به ابر صفﺤه نزدیكترند برای اندازهگیری این فاصﻠه به کار میروند .ازاینرو ،این
دادههای نقﻄهای ،بردارهای پشتیبان نام دارند(بیگدﻟی و صمدزادگان0969،؛ آرخی و ادیﺐ نژاد .)0961،فرض کنید دادهها
از دو کالس تشکیلشده و کالسها در مجموع دارای  Xi , i=1, 2,….., Lنقﻄه آموزشی باشند که  Xiیك بردار
است .این دو کالس با  yi = ±1برﭼسﺐ زده میشوند .برای مﺤاسبه مرز تصمیمگیری دو کالس کامالً جدا از هم از
روش حاشیه بهینه استفاده میشود .در این روش مرز خﻄی بین دو کالس به گونهای مﺤاسبه میشود که:
 )0تمام نمونههای کالس  +0در یكطرف مرز و تمام نمونههای کالس  -0در طرف دیگر باشند
 )0مرز تصمیمگیری به گونهای باشد که فاصﻠه نزدیكترین نمونههای آموزشی هر دو کالس از یکدیگر در راستای عمود
بر مرز تصمیمگیری تا جایی که ممکن است حداکثر شود
به صورت کﻠی یك مرز تصمیمگیری را میتوان به صورت زیر نوشت:
W.X+b=0

که در آن  Xیك نقﻄه روی مرز تصمیمگیری و  Wیك بردار  nبﻌدی عمود بر مرز تصمیمگیری است.
فاصﻠه مبدأ تا مرز تصمیمگیری و  W.Xبیانگر ضرب داخﻠی دو بردار  Wو  Xاست .ازآنجاکه با ضرب یك ثابت در دو
طرف باز هم تساوی برﻗرار خواهد بود ،برای تﻌریف یکتای مقدار  bو  Wشرایﻂ زیر روی آنها اعمال میشود:
 → yi (w.xi+b)= 0اگر  xiیك بردار پشتیبان باشد
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 → yi (w.xi+b)>0اگر  xiیك بردار پشتیبان نباشد
اوﻟین مرحﻠه برای مﺤاسبه مرز تصمیمگیری بهینه ،پیدا کردن نزدیكترین نمونههای آموزشی دو کالس است .در مرحﻠه
بﻌد فاصﻠه آن نقاط از هم در راستای عمود بر مرزهایی که دو کالس را به طور کامل جدا میکنند مﺤاسبه میشود .مرز
تصمیمگیری بهینه با حل مسئﻠه بهینهسازی زیر مﺤاسبه میشود:

با توجه به شرایﻂ ذکرشده برای تﻌریف یکتای مقدار  bو  ،Wرابﻄه باال به رابﻄه زیر تبدیل میشود:

حل کردن مسئﻠه بهینهسازی کار مشکﻠی است .برای سادهتر کردن آن با استفاده از روش ضرایﺐ نامﻌین الگرانژ این
مسئﻠه بهینهسازی را میتوان به فرم زیر تبدیل کرد که  λiها ضرایﺐ الگرانژ میباشند.

پس از حل مسئﻠه بهینهسازی باال و یافت ضرایﺐ الگرانژ W ،با استفاده از رابﻄه زیر مﺤاسبه میشود.

 λiبردارهای پشتیبان بزرگتر از صفر ،و  λiنقاط دیگر صفر خواهد بود .بنابراین با توجه به مﻌادﻟه فوق و صفر بودن λi

مربوط به  Xiهایی که بردار پشتیبان نیستند ،برای به دست آوردن مرز تصمیمگیری فقﻂ نیاز به تﻌداد مﺤدودی از نقاط
آموزشی که همان بردارهای پشتیبان هستند هست و همه آنها الزم نیستند .پس از یافتن  Wبا استفاده از رابﻄه زیر
مقدار  bبه ازای بردارهای پشتیبان مﺨتﻠف مﺤاسبهشده و  bنهایی با میانگینگیری از  bهای حاصل ،به دست میآید.
طبقهبندی کننده نهایی از رابﻄه زیر به دست میآید:
اﻟگوریتم باال مرز خﻄی بین دو کالس کامالً جدا از هم را نشان میدهد .اما در حاﻟتی که کالسها باهم همپوشانی داشته
باشند جدا کردن کالسها به وسیﻠه مرز تصمیمگیری خﻄی همواره با خﻄا همراه خواهد بود .برای حل این مشکل
میتوان ابتدا دادهها را از فﻀای اوﻟیه  Rnبا استفاده از یك تبدیل غیرخﻄی ، φبه فﻀای با ابﻌاد بیشتر منتقل کرد که در
فﻀای جدید کالسها تداخل کمتری با یکدیگر داشته باشند .سپس در فﻀای جدید با استفاده از مﻌادالت ﻗبﻠی و
جایگزینی  Xiبا ) Xi(φو در نظر گرفتن مقداری خﻄا ،مرز تصمیمگیری بهینه مﺤاسبه میشود .با توجه به این امر و
مﻌادﻟه باال در این حاﻟت یافتن مرز تصمیمگیری بهینه و حل مسئﻠه بهینهسازی به صورت زیر تبدیل میشود:
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 ،مسئﻠه بهینهسازی به سمت یافتن یك مرز برای
در این مسئﻠه مقدار بهینهسازی  Cیك عدد ثابت است .اگر
 ،مسئﻠه بهینهسازی به سمت یافتن مرز بهینه
ردههای با تداخل بسیار زیادتر پیش میرود  .از طرف دیگر اگر
جداکننده دو کالس با تداخل بسیار کمی پیش خواهد رفت .در رابﻄه باال مﻌموالً از یك تابﻊ کرنل که به صورت زیر
تﻌریف میگردد استفاده میشود:
پس از تﻌیین یك

مناسﺐ ،در مﻌادﻟه باال بجای

مسئﻠه بهینهسازی حل میشود.

 ،تابﻊ

ﻗرار دادهشده و

در واﻗﻊ یك تابﻊ در فﻀای اوﻟیه است که برابر با ضرب داخﻠی دو بردار در

با ضرب داخﻠی دو بردار در فﻀای ویژگی ،باید
فﻀای ویژگی است .برای مﻌادل بودن تابﻊ
یك تابﻊ مﻌین مثبت متقارن بوده و در شرط مرسر صدق کند .برخی از مهمترین توابﻊ هستهای(کرنل) که در این شرط
صدق میکنند ،عبارتاند از:
کرنل خﻄی
کرنل ﭼندجمﻠهای
کرنل پایه شﻌاعی
کرنل حﻠقوی

محدوده مورد مطالعه
شهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گیالن واﻗﻊ گردیده و از ﻟﺤاظ موﻗﻌیت جغرافیایی بین عرضهای  99درجه و
 01دﻗیقه و  00ثانیه تا  99درجه و  41دﻗیقه و  94ثانیه شماﻟی و طول جغرافیایی  40درجه و  41دﻗیقه و  00ثانیه تا 46
درجه  09دﻗیقه و  9ثانیه شرﻗی ﻗرار گرفته است(شکل  .)0این شهرستان از نظر جهات جغرافیایی از طرف شمال به
دریای خزر و شهرستان تاﻟش ،از سمت شرق به دریای خزر ،شهرستانهای بندر انزﻟی و صومﻌهسرا و از سوی جنوب و
جنوب شرﻗی به شهرستان ماسال و از طرف غرب به شهرستان خﻠﺨال در استان اردبیل مﺤدود میگردد .این شهرستان
دارای  0بﺨش( مرکزی و پره سر ) 0 ،شهر( رضوانشهر و پره سر ) 4 ،دهستان( گیل دوالب ،خوشابر ،دیناﭼال و ییالﻗی
ارده ) و  019روستای دارای سکنه و  1روستای خاﻟی از سکنه است.
جدول  .7سير تحوالت جمعيتي شهرستان رضوانشهر در پنج دوره سرشماري
سال
شرح
شهرستان رضوانشهر
مناطق روستایی

سال 0991
تﻌداد جمﻌیت
10161
96104

سال 0991
تﻌداد جمﻌیت
19999
40041

منبﻊ :مرکز آمار ایران ـ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان رضوانشهر

سال 0901
تﻌداد جمﻌیت
94194
44000

سال 0961
تﻌداد جمﻌیت
99616
44109

سال 0969
تﻌداد جمﻌیت
96091
40991
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شغل اصﻠی مردم این شهرستان کشاورزی ،دامپروری ،صیادی و صنﻌت است .وجود جنگلهای انبوه جﻠگهای و
کوهستانی ـ مراتﻊ وسیﻊ ـ ساحل دﻟنواز دریای خزر همچنین وجود شرکت شفارود ،شرکت ﭼوکا ،پارکهای جنگﻠی و سه
حوزه آبﺨیز شفارود ،ﭼافرود و دیناﭼال با مساحت کل  69190هکتار از شاخصهای شهرستان مﺤسوب میشود .از
ویژگیهای این شهرستان برخورداری از  00906هکتار اراضی زراعی و  4619هکتار اراضی باغی 6090،هکتار مرتﻊ،
 41104هکتار جنگل است که از  01111هکتار اراضی شاﻟیکاری آن حدود  %91به شکل مکانیزه کشت میگردد.

شكل  .7نقشه موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه در سطح کشور و استان(منبﻊ :ترسیم نگارندگان)

يافتهها و بحث
در ﭼند دهه اخیر شهر رضوانشهر نیز مﻄابق سایر سکونتگاه های شهری دﭼار توسﻌه و رشد ﭼشمگیری شده است به
طوری که این شهر از جهات مﺨتﻠف رشد داشته و به سکونتگاه های روستایی اطراف متصل شده است .این توسﻌه بدون
برنامه موجﺐ شده است اراضی کشاورزی که بنیان و اﻗتصاد نواحی روستایی این شهرستان را تشکیل می دهد تا حد
زیادی از بین رود .که ادامه این وضﻌیت زندگی سکونتگاه های روستایی این مﺤدوده را با مشکل و حتی مﺨتل نماید.
بنابراین این روند اﻗتصاد این نواحی را دﭼار ﭼاﻟش می کند و در پی آن مهاجرت های روستا ـ شهری شکل می گیرد و
در نهایت ناپایداری سکونتگاه های روستایی را به همراه خواهد داشت.
بررسی تغییرات مساحت اراضی در کاربری های مﺨتﻠف مﺤدوده مورد مﻄاﻟﻌه در سال  0996نشان می دهد(جدول  )0که
اراضی کشاورزی دارای مساحت بیشتری بوده است به گونه ای که میزان مساحت این اراضی  01999هکتار بوده است.
این مقدار نشان می دهد که بﺨش کشاورزی در این مﺤدوده از وضﻌیت مﻄﻠوبی برخوردار است و ساخت و سازها اندك
بوده است و بیشتر زمین های اطراف شهر زیر کشت مﺤصول برنج بوده است به طوری که در سال  0996مساحت
اراضی ساخته شده  916هکتار را به خود اختصاص داده است(نقشه .)0
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جدول  .8تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال 7313
رديف

نوع اراضي

مساحت در سال (7313هكتار)

0
0
9
4
1

اراضی ساخته شده
اراضی کشاورزی
اراضی بایر
اراضی جنگﻠی
اراضی مرتﻌی

916
01999
9199
14061
4091

منبﻊ :یافته های تﺤقیق0969 ،

شكل  .8نقشه تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال (7313منبﻊ :ترسیم نگارندگان)

طی سال های 09ـ  0996جمﻌیت شهری مﺤدوده مورد مﻄاﻟﻌه از 01111نفر به بیش از  01111نفر در سال 0901
رسیده است .از آن جا که افزایش جمﻌیت ،افزایش تقاضا برای ساخت و ساز را به دنبال دارد ،در بین این سال ها ساخت
و سازهای مسکونی از میزان  916هکتار به میزان  9991هکتار افزایش داشته است(جدول  .)9و زمین های کشاورزی از
میزان  01999هکتار به میزان  6090هکتار کاهش یافته است .بنابراین افزایش جمﻌیت میزان ساخت و سازها را افزایش
داده و این روند موجﺐ کاهش اراضی کشاورزی در این منﻄقه گردیده است(نقشه .)0
جدول  .3تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال 7321
رديف

نوع اراضي

مساحت در سال (7321هكتار)

0
0
9
4
1

اراضی ساخته شده
اراضی کشاورزی
اراضی بایر
اراضی جنگﻠی
اراضی مرتﻌی

9991
6090
4960
11440
9011

منبﻊ :یافته های تﺤقیق0969 ،
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شكل  .3نقشه تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال (7321منبﻊ :ترسیم نگارندگان)

طی سال های 69ـ 0909میزان اراضی ساخته شده بر اراضی کشاورزی و زراعی پیشی گرفت به طوری که در سال
 0909میزان اراضی ساخته شده  9991هکتار بوده که این میزان در سال  0969به  9699هکتار افزایش یافته است،
همچنین در سال  0969میزان اراضی کشاورزی  9049هکتار است که این مقدار نسبت به سال  0909کاهش ﭼشمگیری
داشته است(جدول .)4
جدول  .9تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال 7331
رديف

نوع اراضي

مساحت در سال (7331هكتار)

0
0
9
4
1

اراضی ساخته شده
اراضی کشاورزی
اراضی بایر
اراضی جنگﻠی
اراضی مرتﻌی

9699
9049
4106
90969
09911

منبﻊ :یافته های تﺤقیق0969 ،
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شكل  .9نقشه تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال (7331منبﻊ :ترسیم نگارندگان)

مهاجرتهای روستا -شهری در این نواحی شکل گرفته و موجﺐ گسترش فیزیکی و کاﻟبدی شهر به روستاهای
پیراشهری شده است .به طوری که از سال  0909تا  0969شهر رضوانشهر دﭼار رشد ﭼشمیگیری گشته است .که این
رشد موجﺐ از بین رفتن اراضی کشاورزی شده که این عامل درآمد روستاییان را کاهش داده و این کاهش رابﻄه مستقیم
با کیفیت زندگی روستاییان داشته است .کاهش درآمدروستاییان عدم ثبات و ماندرگاری جمﻌیت را در این نواحی موجﺐ
گشته و در نهایت ناپایداری سک ونتگاه های روستایی مﺤدوده مورد مﻄاﻟﻌه را به همراه داشته است.
شدت توسﻌه فیزیکی شهر رضوانشهر در سال  0969افزایش ﭼشمگیری داشته است به طوری که فﻀای کاﻟبدی شهر از
جهات مﺨتﻠف توسﻌه پیدا کرده و به مﺤدوده سکونتگاه های روستایی از جمﻠه پونل و اردجان متصل گشته است.

شكل  .3نمودار تحوالت اراضي ساخته شده و اراضي کشاورزي بين سال هاي  7313تا 7331
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نتيجهگيري
شهر رضوانشهر به عنوان یکی از شهرهای استان گیالن طی یك دهه گذشته به طور ﭼشمگیری در فرآبند ادغام و
اﻟﺤاق با سکونتگاه های روستایی پیراشهری و توسﻌه فیزیکی ﻗرار گرفته است که از عوامل مؤثر در آن می توان نزدیکی
بودن این شهر به دو شهر بزرگ بندرانزﻟی و هشتپر و همچنین افزایش جمﻌیت شهری این منﻄقه اشاره کرد .اﻟگوی
توسﻌه فیزیکی شهر رضوانشهر طی دهه 69ـ 0909نشان می دهد که در سال  0969دو روستای بزرگ پونل از سمت
غرب و روستای اردج ان از جهت شرق به طور کامل در مﺤدوده فﻀایی شهر رضوانشهر واﻗﻊ شده اند و روند موجود نیز
حاکی از کشیده شدن شهر به سوی سکونتگاه های روستایی دیگر است.
یافته های این پژوهش نشان داد که اراضی ساخته شده در سال  0969نسبت به سال  0996رشد ﭼشمگیری داشته است
این عامل باع ﺚ توسﻌه فیزیکی شهر به سمت اراضی مرغوب کشاورزی بوده است از آنجا که کشاورزی برای روستاییان
مرغون به صرفه نبوده و مشکالت خاصی را داشته است ،این امر موجﺐ شده است که روستاییان این منﻄقه زمین های
خود را از کشاورزی خارج و در حاﻟت ساخت و ساز ﻗرار دهند .همچنین یافته های این تﺤقیق نشان دهنده کاهش
ﭼشمگیر عرصه های جنگل در منﻄقه است ،به طوری که در روستاهای اردجان ،پیﻠمبرا زمین های جنگﻠی تا حد زیادی
نابود شده اند .باتوجه به نتایج شناخت نیروهای دخیل در منﻄقه مورد مﻄاﻟﻌه ،می توان گفت که مهم ترین عامل تغییرات
کاربری کشاورزی و جنگﻠی در روستاهای این شهرستان عبارت است از مشکالت اﻗتصادی مردم(درآمد کم و نداشتن
پشتوانه ی ماﻟی) و به صرفه نبودن فﻌاﻟیت های کشاورزی یا ،به عبارت دیگر ،باال رفتن هزینه های کشاورزی و
مشکالت مربوط به فروش مﺤصوالت .اکثر ساکنان این شهرستان ،در گذشته،کشاورز و دامدار بوده اند ،اما ،در حال
حاضر ،تﻌداد کشاورزان منﻄقه ،به دﻟیل افزایش هزینههای کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی و حمایت خای اندك
دوﻟت در زمینه کشاورزی ،کاهش یافته است و تغییرات شغﻠی در منﻄقه به وجود آمده که از ﻟﺤاظ اجتماعی حائز اهمیت
است.از طرف دیگر ،تو ریستی بودن شهرستان مورد مﻄاﻟﻌه ،و به تبﻊ آن ،افزایش ﻗیمت زمین در یك دوره ﭼند ساﻟه سبﺐ
تشدید تغییرات کاربری اراضی و تبدیل جنگلها و اراضی زراعی به اراضی مسکونی شده است.در نهایت برای کاهش
روند تغییرات نادرست کاربری اراضی و حفﻂ عرصه های طبیﻌی ،اراضی کشاورزی ،دستگاه های اجرایی باید برای
حمایت بیشتر از کشاورزان و دامداران منﻄقه و به طور کﻠی از توﻟیدکنندگان و تﻌدیل مﻌقول ﻗیمت زمین تدابیر مناسبی
اتﺨاذ کنند .همچنین ،بریا حفظ عرصههای طبیﻌی ،تثبیت و ﻗانونی کردن کاربری اراضی در دستور کار متﺨصصان و
مسئوالن کشور ﻗرار گیرد و با تصویﺐ ﻗوانین و مقررات بازدارنده و کارآمد از تغییرات غیر ﻗانونی جﻠوگیری شود تا بیش از
این شاهد تﺨریﺐ بی رویه عرصه های طبیﻌی و اراضی مرغوب کشاورزی نباشیم.
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