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 چكيده 

خزش شهري يكي از ويژگي هاي شناخته شده بيشتر شهرهاي کشورهاي در حال توسعه است که اين خزش و توسعه ناموزون 

ها کابريکشاورزي به ساير تخريب اراضي طبيعي و تبديل اراضي  توسعه بدقواره شهر، شهر به نواحي روستايي پيراموني منجر به

رضوانشهر  هاي روستايي شهرستانسكونتگاه در ناپايداري اثرات خزش شهري از اين رو تحقيق حاضر باهدف تحليل مي گردد.

تدوين شده است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام، توصيفي ـ تحليلي است. در اين تحقيق جامعه آماري، 

گيري با بهرههاي روستايي رويي شهري در سكونتگاهپراکنده شهرستان رضوانشهر است. در اين مطالعه روستايي سكونتگاه هاي

استفاده شد.  GISو  الگوريتم ماشين بردار پشتيبانها از مورد تحليل قرار گرفت. جهت تحليل داده داده هاي سنجش از دور از

روند کاهشي داشته  رضوانشهرسال در شهرستان  71کشاورزي در بازه زماني  کاربري اراضينتايج تحقيق نشان داد که نخست، 

 7313به طوري که ميزان کاربري اراضي کشاورزي در سال  هاي انسان ساخت در حال افزايش است.و برعكس کاربري

 ايتصاوير ماهوارههمچنين نتايج حاصل از تحليل  هكتار( کاهش داده است. 3238به ميزان) 7331هكتار( و درسال  71111)

توسعه فيزيكي  7321سال  شهر رضوانشهر توسعه فضايي به سمت نواحي روستايي نداشته و از 7313تا سال  نشان داد که

اين  .به طور کامل دو روستاي بزرگ اردجان و پونل از دو سمت در محدوده فضايي شهر واقع شده اند 7331شهر آغاز و در سال 

             ي را توسعه مي دهد و در بلند مدت ناپايداري شهر روستا ـاي هو مهاجرت  ضعيفتايي را وضعيت اقتصاد نواحي روس

هاي خود گذاريبايد سياست متخصصان و مديرانبنابراين با توجه به وضعيت فعلي،  روستايي را موجب مي گردد. هاي سكونتگاه

 منطقه، معطوف کنند.  تثبت اراضي کشاورزيرا در راستاي 

 .خزش شهری، ماشین بردار پشتیبان، سنجش از دور، سکونتگاه های روستایی، شهرستان رضوانشهر دي:گان کليهواژ

                                                 
               :نویسنده مسئول                                                                                                                                         Email: shahram_aeh@yahoo.com 



  7331، بهار و تابستان 3 ،  شماره دوره دوممهندسي جغرافيايي سرزمين،                                                                                                                                                    11

 

  مقدمه 
 تهـپیوس عوـقو به بنامطلو تجها بعضی ه دریندافز سرعت با انیرا درضیارا یبررکااتتغییر تهـگذش ههد رچها در 
؛ به نقل از آرخی و همکاران، Lu et al., 2004ت)ـسا هیددگر منابعمحیطی تخریب ندرو تشدید ین باعثا و تـسا

و نابودی  نیسرزم بیتخر شیمنجربه افزا راتییتغ نیا وبوده  رییکاربری ها در طول زمان در حال تغ نیا(. 00: 0961
 به ازیکاربری ن راتییبرای مهار و مبارزه با بحران تغ نیبنابراخشك می شود.  مهیدر مناطق خشك و ن ژهیبه و ستمیاکوس

 (. شهرنشینی091: 0961)موسوی و رنجبر، آتی آن می باشد روندموجد و  ندهاییاز عوامل و فرآ حیناخت و درك صحش
در  شهرهانکالو  لطـمس یهرهاـش و تـسا توسعه لحادر  یهارکشو همه بیندر  كمشتر لشکااز ا یکی حاضر لحادر 

  تند.ـهس رظهو لحادر  هاروـکش ینا
در  مناطقدر  هژـیو بهرا  مینزسر پوشش که ستا دهبو فعالیتی مهمترین یشهر توسعهو  زساو  ساخت خیرا یهالسادر 
(. یکی از تبعات توسعه فضایی شهر تغییر تدریجی 0: 0960)حیدریان و همکاران،  ستداده ا تغییر نجها توسعه لحا

االخص در روستاهایی که در های اطراف شهر و یا زمین های روستاهای پیرامونی است که این مساله بکاربری زمین
زمین های زراعی،  حوزه نفوذ شهر قرار گرفته اند، بیشتر مشهود است. توسعه کالبدی بی رویه شهر تبریز ضمن تخریب

نابودی فضای سبز و حتی گسترش حاشیه نشینی، موجبات تغییرات و دگرگونی های بس قابل توجهی در کاربری اراضی 
 (.000: 0909وذ خود گردیده است)ظاهری، حومه و نیز روستاهای حوزه نف

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 

گردد، آشکار است که پیامدهای این تحوالت در ی و مکانیزاسیون که در جای خود به افزایش سطح تولید منجر میفن
    ها در کشورهای صنعتی با نوعی تعادل میان سرزمینهای مختلف یکسان نبوده و نیست: در حالی که این دگرگونی

ی پیامدهای متفاوت و مساله سازی به بار آورده است؛ های شهری و روستایی همراه بوده، در کشورهای غیرصنعتمحیط
 برخی از پیامدها عبارتند از:

 تزلزل بنیادهای فعالیت و اقتصاد روستایی و محدودیت تولیدزراعی؛ .0
 رشد بی رویه و نامتعادل شهرها؛ .0
 گسترش فعالیت های غیرتولیدی، حاشیه ای، و به اصطالح غیررسمی؛ .9
 ه های کالنشهری؛جدایی گزینی فضایی در درون عرص .4
 بروز پدیده روبه رشد حاشیه نشینی و .1
 (.09: 0909گسترش خشونت و ناهنجاری های مختلف اجتماعی ـ فرهنگی) سعیدی و حسینی حاصل،  .9

 چنین روندی بوده است. تحوالت نظام اجتماعی اقتصادی و ایران نیز همچون سایر کشورهای در حال توسعه شاهد

شتابان شهرنشینی و به تَبع آن افزایش جمعیت شهرها دراثر  به بعد و گسترش 0941 خصوص از دهه سیاسی ایران به
روستاهای  منشا تغییرات کاربری اراضی در بسیاری از شهرها و روستا به شهر مهمترین عامل و روندهای مهاجرتی از

  (. 94: 0960ت)جاللیان و همکاران، کشور اس
دهه های اخیر رشد شتابانی را تجربه نموده و سکونتگاه های روستایی  در همین راستا شهرستان رضوانشهر نیز طی

متعددی در حاشیه آن به طور مستقیم متاثر از این توسعه فیزیکی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به روستاهای 
اراضی روستایی با پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی تغییرات کاربری  درپونل، اردجان اشاره داشت. لذا 

، به واکاوی و تحلیل اثرات خزش شهری 0969و  0909، 0996استفاده الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در سه بازه زمانی 
 یا به عبارتی پراکنده رویی شهر رضوانشهر در ناپایداری سکونتگاه های روستایی پیراشهری پرداخته شود.



 17                       همكاران                                           و اميرانتخابي   -... تحليل اثرات خزش شهري در ناپايداري سكونتگاه هاي روستايي 

 هایپدید انعنو به یمدید یهاتمد تا و حمطر یجد رطو به یهرش نگفتمادر 0691 ههد از 0یشهر شخز یلگوا
 بیش تولید و هادهجا یهرو بی ساخت ارزان، یمینهاز رفوو خاطر به که شد نظرگرفتهمیدر  مریکاییآ یشهرها مختص

 یهاروبیشترکش که ستا هشد تبدیل جهانی هایپدید هـب وزهرـما رـما نـیا ماا. داد رخ رکشو ینا در ماشین ازهندا از
یکی از پیامدهای گسترش شتابان (. 0960ران،همکاو  مشکینی)هستند وبررو آن با توسعه لحادر و یافته توسعه

مادرشهرها به ویژه طی نیم قرن اخیر خزش شهری است که به معنی گسترش شهرها در نواحی پیرامونی است که اغلب 
(. در واقع خزش شهری از 099: 0960اخته و حجی پور، ؛ به نقل از افرAudrey,1985:454بار منفی به همراه دارد)

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 

از نتایج عمده توسعه  .(094: 0960؛ به نقل از افراخته و حجی پور، Lungo,2001:32-37مومی رانشان می دهد)ع
 ناموزون فیزیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

عدم بهره برداری از زمین های کشاورزی اطراف مادرشهرها و رها کردن این زمین ها به مدت چندسال برای  .0
 کسب سود بیشتر

 قال فرصت های اشتغال از شهر مرکزی به اطراف آنانت .0
 کاهش زمین و در نتیجه مشکل ایجاد تاسیسات عمومی در اطراف شهرها و مادرشهرها .9
 (.096ـ066: 0996افزایش هزینه تامین خدمات عمومی در بخش های کم تراکم اطراف شهرها)شکویی،  .4

اینجا مرور  درشده به طور خالصه تگاه های روستایی انجامی اثرات خزش شهری بر سکونبخشی از تحقیقاتی که درباره
ها این است که مطالعات قبلی در زمینه اثرات خزش گردد. تفاوت و برجستگی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهشیم

شهری در سکونتگاه های روستایی، با رویکرد اقتصادی کمتر بوده و همچنین در خصوص شهرستان رضوانشهر پژوهشی 
 رت نگرفته است. لذا هم از نظر محتوایی و هم از نظر فضایی تفاوت بسیاری با سایر تحقیقات انجام شده دارد.صو

(، پژوهشی با عنوان تحلیل مقایسه ای اثرات فرایند خزش شهری بر تغییر کاربری اراضی 0961حواسی و امانپور)
گسترش فیزیکی روستای انجام دادند، نتایج نشان داد که روستایی)مطالعه موردی: روستای فرهادآباد و شهن آباد دلفان( 

را بدنبال داشته است همچنین در مدل هلدرن به ترتیب در دو رتسای فرهاد سال اخیر روند  01فرهادآباد و شهن آباد طی 
د درصدی رش 99و  46درصدی رشد جمعیت و  09و  09افزایشی و به صورت پراکنده ای آباد و شهن آباد شاهد روند 

 .افقی و اسپرال روستاها می باشیم که این خود منجر به تغییر کاربری اراضی روستا شده است
 و جتماعیا دی،قتصاا اتتغییر و ازشیر شهر ییرو هکنداپر( در مقاله ای با عنوان 0969کمانرودی کجوری و همکاران)

 تحت تشد به 0961 تا 0901 لسا از «گویم»یستانشان دادند که روگویم  یستارو: ردمونمواپیر یستاهارو یکالبد
 در ستارو ینا ؛ستا هشد جهامو شگرفی دیکررکا -ریساختا اتتغییر با و گرفته ارقر ازشیر شهر ییه روکنداپر ندرو تأثیر

 برابر 9/9 ودحد آن مساحت و هشد تبدیل ازشیر شهر مونیاپیر مهاجرپذیر یهاهسکونتگا مهمترین از یکی به ههد ینا
 صنعت بخش در نیز صددر 90/0 و تخدما بخش در ستارو ینا ساکن شاغلین صددر 16/9 ،همچنین. ستا هیافت یشافزا
اثرات پراکنده رویی شهری بر سامانه محیطی شهر و پیرامون)مطالعه ( در پژوهشی با عنوان 0969احمدی). نددار لشتغاا

ای در پراکنده رویی شهر کرج نقش دارند ازجمله: رشد باالی جمعیت عوامل گستردهنشان داد که  رج(ی شهر کمورد
ی، روستای) های مختلفاشیه، تشکیل سکونتگاهشهری، همجواری با تهران، توسعه وسیع صنعتی، قیمت ارزان زمین در ح

مدیریت کارآمد و مسئله مسکن. اثراتی که پراکنده رویی ونقل و دسترسی و عدم سیستم ، حمل(و ...ها، غیررسمی شهرك
زیست شهر و پیرامون آن گذاشته است ازجمله: از بین رفتن اراضی کشاورزی و واسطه عوامل مذکور بر محیطکرج به

                                                 
1- Urban Spraw 
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و از  های جانوری و گیاهی، تشکیل جزایر حرارتیهای محیطی)هوا، آب، خاك و ...(، درخطر افتادن زیستگاهباغی، آلودگی
واسطه عوامل مختلف شهری و فرا شهری طورکلی شهر کرج بهبه .باشد بین رفتن فضای طبیعی روستاهای پیرامون می

( در مقاله ای با 0960پور و حیدری)ساسان .دچار پراکنده رویی وسیع شده است که موجب ناپایداری شهر شده است
ر رشد بی قواره شهرهای کوچك )مورد مطالعه: شهر هرات در بررسی عوامل مؤثر در خزش شهری و تأثیر ان دعنوان 

شهر شروع به خزش به روستاها و زمین های کشاورزی اطراف و  0991در سالهای د( به این نتایج رسیدند که استان یز
از روستاهای اطراف هم شروع به خزش به سمت شهر را دارا بوده اند که دالیل آن را رشد سریع ساخت و ساز درخارج 

را ناشی می شود  0991-0991و بازسازی و نوسازی ساختمان های سیل زده در سالهای  0991ها در سالهای قبل از قلعه
ای عموماً به علت اجرای طرح مسکن مهر و خارج نمودن شهر از ساختار خطی و ایجاد شهر چند هسته 0900اما در سال 

هم به صورت پراکنده و غیر متراکم بوده است؛ که شهر به شهر دارای خزش کمتری گردیده است ولی این گسترش 
درصد از رشد شهر در  99جهات جنوب و جنوب غرب هدایت شده است. از سویی تحلیل هلدرن نشانگر ایناست که 

 .درصد از رشد مربوط به گسترش افقی و اسپرال شهر بوده است 99را رشد واقعی )جمعیت( و  0900-0991سالهای 

تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش ( در مقاله ای با عنوان 0900و قادرمرزی)ضیاء توانا 
هرچند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به نشان دادند که  آباد سنندج شهرروستاهای نایسر و حسن

صله کم روستاها با شهر، پایین بودن قیمت زمین و اما اکثر آنها به دالیلی چون فاآباد نیست، روستاهای نایسر و حسن
اند. مسکن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امکان استفاده از خدمات مختلف شهری، در این روستاها سکنی گزیده

ای تکمیلی برای کارکردهای شهر سنندج، بخشی از نقش سکونتی ـ خوابگاهی شهر درواقع این روستاها به منزله عرصه
توان گفت که افزایش جمعیت، گسترش سطح و به تبع آن تغییر کاربری اراضی اند. از این رو میپذیرا گشته سنندج را

آباد، درواقع بخشی از افزایش جمعیت و گسترش شهر سنندج بوده، که طی فرایند خزش شهری روستاهای نایسر و حسن
 .ستبه صورت منفصل از شهر در روستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده ا

  پژوهش روش
             جامعه آماری این تحقیق،  .است تحلیلی -توصیفی آن انجام روش و است کاربردی هدف بر بنا تحقیق این 

سالهای  ETM+داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل تصاویر سنجنده های روستایی شهرستان است. سکونتگاه
می باشد. با توجه به ماهیت و هدف تحقیق که ارزیابی تغییرات از  0969 مربوط به سال OLIو سنجنده  0909، 0996

 envi5.1تصاویر چند زمانه بود، ابتدا اقدام به اعمال پیش پردازش های الزم گردید. جهت انجام این کار از نرم افزار 
جع کردن تصویر سال استفاده گردید. این مرحله شامل تصحیحات هندسی، رادیومتریك و اتمسفریك بود. جهت هم مر

یابی دوتایی با خطای روش درون نقطه کنترل زمینی به 41منطقه استفاده  و تعداد  11111/0ی هانقشه، از 0996
ترین محل پیکسل در نزدیك wt(BV(یابی دوتایی از میانگین وزنی چهارروش درونزمین مرجع شد.  94/1مربعات 

دهد و (. این فرآیند میانگین مقادیر پیکسل اصلی را تغییر می0960دنی، کند)علوی پناه و لپیکسل جدید استفاده می
 شود:  کند و از رابطه زیر محاسبه میطور کامل جدیدی را در تصویر خروجی ایجاد می مقادیر رقومی به
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مقادیر چهار نقطه اطراف و  kZکه 
2

kD .فاصله نقاط از نقطه مدنظر است 

انجام  Lλ = MLQcal + ALجهت انجام تصحیحات رادیومتریك، عمل کالیبراسیون سنجنده با استفاده از فرمول 
 وضوح کاهش و تصویر ازحدروشنی بیش باعث و ظاهر شونده، جمع خطای صورت به معموالً اتمسفر گرفت. اثرات

 استفاده گردید. FLAASHو ماژول  Envi5.1ام تصحیحات اتمسفریك از نرم افزار شوند. جهت انجمی

 يبندطبقهـ 

ی آموزشی از تصاویر گردید. جهت انجام هانمونهبرداشت  بهابتدا تصاویر از لحاظ بصری مورد ارزیابی قرار گرفتند و اقدام 
 شاخص از استفاده با هاآن پذیریتفکیك و استفاده پذیریتفکیك کمی ارزیابی ، از روشهانمونهپذیری آزمودن تفکیك

هایی با همبستگی باال، نیل به صفر دارد و قرار گرفت. این شاخص برای کالس ارزیابی مورد ماتوسیتا جفریس فاصله
(. معادله شاخص 0961دارد)تراهی و همکاران،  0پذیری باال)همبستگی پایین(، نیل به هایی با تفکیكبرای کالس

 س ماتوسیتا به شرح زیر است:جفری
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های ماتریس jو  iبوده و  j و iهای به ترتیب بردارهای میانگین برای کالس jmو  imدر رابطه باال 
 هستند. jو  iکواریانس برای کالس 

 ـ الگوريتم ماشين بردار پشتيبان
 شجاعیان و همکاران، ؛0961و همکاران،)تراهی بندی کننده دودویی است، یك طبقه(SVM)ماشین بردار پشتیبان

کالس، ماشین بردار پشتیبان سعی بر ایجاد یك ابر صفحه دارد که فاصله هر کالس را تا ابر صفحه (. در مورد دو 0969
رو، این روند. ازاینگیری این فاصله به کار میترند برای اندازهصفحه نزدیك ای که به ابرهای نقطهحداکثر نماید. داده

ها (. فرض کنید داده0961؛ آرخی و ادیب نژاد،0969صمدزادگان،ای، بردارهای پشتیبان نام دارند)بیگدلی و های نقطهداده
یك بردار   iXنقطه آموزشی باشند که  i=1, 2,….., L iX ,دارای  در مجموعها شده و کالساز دو کالس تشکیل

ز گیری دو کالس کامالً جدا از هم اشوند. برای محاسبه مرز تصمیمبرچسب زده می iy 1± =است. این دو کالس با 
 شود که: ی محاسبه میابه گونهشود. در این روش مرز خطی بین دو کالس روش حاشیه بهینه استفاده می

 در طرف دیگر باشند -0های کالس طرف مرز و تمام نمونه+ در یك0های کالس ( تمام نمونه0
الس از یکدیگر در راستای عمود های آموزشی هر دو کترین نمونهی باشد که فاصله نزدیكابه گونهگیری ( مرز تصمیم0

 گیری تا جایی که ممکن است حداکثر شودبر مرز تصمیم
 زیر نوشت: به صورتتوان گیری را میکلی یك مرز تصمیم به صورت

W.X+b=0 

 گیری است. بعدی عمود بر مرز تصمیم nیك بردار  Wگیری و یك نقطه روی مرز تصمیم Xکه در آن 

است. ازآنجاکه با ضرب یك ثابت در دو  Xو  Wبیانگر ضرب داخلی دو بردار  W.Xگیری و تا مرز تصمیمفاصله مبدأ 

 شود:ها اعمال میشرایط زیر روی آن Wو  bتساوی برقرار خواهد بود، برای تعریف یکتای مقدار  باز همطرف 
0+b)= i(w.x iy  →   اگرxi یك بردار پشتیبان باشد 
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 0+b)>i(w.x iy →  گر اxi یك بردار پشتیبان نباشد 
های آموزشی دو کالس است. در مرحله ترین نمونهگیری بهینه، پیدا کردن نزدیكاولین مرحله برای محاسبه مرز تصمیم

شود. مرز کنند محاسبه میکامل جدا می به طوربعد فاصله آن نقاط از هم در راستای عمود بر مرزهایی که دو کالس را 
 شود: سازی زیر محاسبه مینه با حل مسئله بهینهگیری بهیتصمیم

 
 شود:، رابطه باال به رابطه زیر تبدیل میWو  bبا توجه به شرایط ذکرشده برای تعریف یکتای مقدار 

 
تر کردن آن با استفاده از روش ضرایب نامعین الگرانژ این سازی کار مشکلی است. برای سادهحل کردن مسئله بهینه

 .باشندها ضرایب الگرانژ می iλتوان به فرم زیر تبدیل کرد که سازی را میهمسئله بهین

 
 

 شود. با استفاده از رابطه زیر محاسبه می Wسازی باال و یافت ضرایب الگرانژ، پس از حل مسئله بهینه

 
iλ تر از صفر، و بردارهای پشتیبان بزرگiλ ه معادله فوق و صفر بودن نقاط دیگر صفر خواهد بود. بنابراین با توجه بiλ  

گیری فقط  نیاز به تعداد محدودی از نقاط دست آوردن مرز تصمیم هایی که بردار پشتیبان نیستند، برای به iXمربوط به 
با استفاده از رابطه زیر  Wها الزم نیستند. پس از یافتن آموزشی که همان بردارهای پشتیبان هستند هست و همه آن

 آید. دست می های حاصل، به bگیری از نهایی با میانگین bشده و ی بردارهای پشتیبان مختلف محاسبهبه ازا bمقدار 

 
 آید:دست می بندی کننده نهایی از رابطه زیر بهطبقه

 
ه ها باهم همپوشانی داشتدهد. اما در حالتی که کالسالگوریتم باال مرز خطی بین دو کالس کامالً جدا از هم را نشان می

گیری خطی همواره با خطا همراه خواهد بود. برای حل این مشکل مرز تصمیم لهیبه وسها باشند جدا کردن کالس

، به فضای با ابعاد بیشتر منتقل کرد که در  φبا استفاده از یك تبدیل غیرخطی nRها را از فضای اولیه توان ابتدا دادهمی

اشته باشند. سپس در فضای جدید با استفاده از معادالت قبلی و ها تداخل کمتری با یکدیگر دفضای جدید کالس

شود. با توجه به این امر و گیری بهینه محاسبه میو در نظر گرفتن مقداری خطا، مرز تصمیم  Xi(φ)با  Xiجایگزینی 

 شود:یزیر تبدیل م به صورتسازی گیری بهینه و حل مسئله بهینهمعادله باال در این حالت یافتن مرز تصمیم
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سازی به سمت یافتن یك مرز برای ، مسئله بهینهیك عدد ثابت است. اگر  Cسازی در این مسئله مقدار بهینه

سازی به سمت یافتن مرز بهینه ، مسئله بهینهرود . از طرف دیگر اگر های با تداخل بسیار زیادتر پیش میرده
زیر  به صورتجداکننده دو کالس با تداخل بسیار کمی پیش خواهد رفت. در رابطه باال معموالً از یك تابع کرنل  که 

 شود:گردد استفاده میتعریف می

 
شده و قرار داده ، تابع  مناسب، در معادله باال بجای  پس از تعیین یك 

با ضرب داخلی دو بردار در  که برابر استیك تابع در فضای اولیه  در واقع شود. سازی حل میمسئله بهینه

 با ضرب داخلی دو بردار در فضای ویژگی، باید  فضای ویژگی است. برای معادل بودن تابع 
ای)کرنل( که در این شرط ترین توابع هستهعین مثبت متقارن بوده و در شرط مرسر صدق کند. برخی از مهمیك تابع م
 از:  اندعبارتکنند، صدق می

 کرنل خطی                                                                                             

                                                                               ای   کرنل چندجمله

                                                                                کرنل پایه شعاعی

 کرنل  حلقوی

                                                                                       
 

 محدوده مورد مطالعه
درجه و  99های شهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گیالن واقع گردیده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین عرض 

 46ثانیه تا  00دقیقه و  41درجه و  40ثانیه شمالی و طول جغرافیایی  94دقیقه و  41درجه و  99ثانیه تا  00دقیقه و  01
(. این شهرستان از نظر جهات جغرافیایی از طرف شمال به 0ثانیه شرقی قرار گرفته است)شکل  9دقیقه و  09درجه 

 سرا و از سوی جنوب وهای بندر انزلی و صومعهدریای خزر و شهرستان تالش، از سمت شرق به دریای خزر، شهرستان
گردد. این شهرستان ن ماسال و از طرف غرب به شهرستان خلخال در استان اردبیل محدود میجنوب شرقی به شهرستا

دهستان) گیل دوالب، خوشابر، دیناچال و ییالقی  4شهر) رضوانشهر و پره سر (،  0بخش) مرکزی و پره سر (،  0دارای 
 روستای خالی از سکنه است. 1روستای دارای سکنه و  019ارده ( و 

 

 ير تحوالت جمعيتي شهرستان رضوانشهر در پنج دوره سرشماري. س7جدول 

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

   

 سال
  شرح

 0969سال  0961سال    0901سال  0991سال  0991سال 

 تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت تعداد جمعیت

 96091 99616 94194 19999 10161 شهرستان رضوانشهر

 40991 44109 44000 40041 96104 مناطق روستایی
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ای و های انبوه جلگهشغل اصلی مردم این شهرستان کشاورزی، دامپروری، صیادی و صنعت است. وجود جنگل
ا، پارکهای جنگلی و سه کوهستانی ـ مراتع وسیع ـ ساحل دلنواز دریای خزر همچنین وجود شرکت شفارود، شرکت چوک

شود. از های شهرستان محسوب میهکتار از شاخص 69190حوزه آبخیز شفارود، چافرود و دیناچال با مساحت کل 
هکتار مرتع،  6090هکتار اراضی باغی، 4619هکتار اراضی زراعی و  00906های این شهرستان برخورداری از ویژگی

 گردد.به شکل مکانیزه کشت می %91ر اراضی شالیکاری آن حدود هکتا 01111هکتار جنگل است که از  41104
 

 

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

 

 و بحث هايافته
ده است به در چند دهه اخیر شهر رضوانشهر نیز مطابق سایر سکونتگاه های شهری دچار توسعه و رشد چشمگیری ش 

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 

ونتگاه های روستایی این محدوده را با مشکل و حتی مختل نماید. زیادی از بین رود. که ادامه این وضعیت زندگی سک
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.
( که 0نشان می دهد)جدول  0996کاربری های مختلف محدوده مورد مطالعه در سال بررسی تغییرات مساحت اراضی در 

هکتار بوده است.  01999اراضی کشاورزی دارای مساحت بیشتری بوده است به گونه ای که میزان مساحت این اراضی 
ت و سازها اندك این مقدار نشان می دهد که بخش کشاورزی در این محدوده از وضعیت مطلوبی برخوردار است و ساخ

مساحت  0996بوده است و بیشتر زمین های اطراف شهر زیر کشت محصول برنج بوده است به طوری که در سال 
 (.0هکتار را به خود اختصاص داده است)نقشه  916اراضی ساخته شده 
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 7313. تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال 8جدول 

 )هكتار(7313مساحت در سال  نوع اراضي رديف

 916 اراضی ساخته شده 0

 01999 کشاورزیاراضی  0

 9199 بایراراضی  9

 14061 جنگلیاراضی  4

 4091 مرتعیاراضی  1

 0969منبع: یافته های تحقیق،                                          

 

 

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

 0901نفر در سال  01111نفر به بیش از 01111جمعیت شهری محدوده مورد مطالعه از  0996ـ 09طی سال های 
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 زمین های کشاورزی از 9هکتار افزایش داشته است)جدول  9991هکتار به میزان  916ی مسکونی از میزان و سازها
هکتار کاهش یافته است. بنابراین افزایش جمعیت میزان ساخت و سازها را افزایش  6090هکتار به میزان  01999میزان 

 (.0دیده است)نقشه داده و این روند موجب کاهش اراضی کشاورزی در این منطقه گر
 

 7321تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال  .3جدول 

 )هكتار(7321مساحت در سال  نوع اراضي رديف

 9991 اراضی ساخته شده 0

 6090 کشاورزیاراضی  0

 4960 بایراراضی  9

 11440 جنگلیاراضی  4

 9011 مرتعیاراضی  1

 0969منبع: یافته های تحقیق،                                           
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 )منبع: ترسیم نگارندگان(7321نقشه تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال . 3شكل 

 

میزان اراضی ساخته شده بر اراضی کشاورزی و زراعی پیشی گرفت به طوری که در سال  0909ـ69طی سال های 
هکتار افزایش یافته است،  9699به  0969هکتار بوده که این میزان در سال  9991ان اراضی ساخته شده میز 0909

کاهش چشمگیری  0909هکتار است که این مقدار نسبت به سال  9049میزان اراضی کشاورزی  0969همچنین در سال 
 (.4داشته است)جدول 

 

 7331ان رضوانشهر در سال تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرست .9جدول 

 )هكتار(7331مساحت در سال  نوع اراضي رديف

 9699 اراضی ساخته شده 0

 9049 کشاورزیاراضی  0

 4106 بایراراضی  9

 90969 جنگلیاراضی  4

 09911 مرتعیاراضی  1

 0969منبع: یافته های تحقیق،                                          
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 )منبع: ترسیم نگارندگان(7331ه تحوالت کاربري اراضي نواحي روستايي شهرستان رضوانشهر در سال نقش .9شكل 

شهری در این نواحی شکل گرفته و موجب گسترش فیزیکی و کالبدی شهر به روستاهای  -های روستامهاجرت
ری گشته است. که این شهر رضوانشهر دچار رشد چشمیگی 0969تا  0909پیراشهری شده است. به طوری که از سال 

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 

 ونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه را به همراه داشته است. گشته و در نهایت ناپایداری سک
افزایش چشمگیری داشته است به طوری که فضای کالبدی شهر از  0969شدت توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر در سال 

 جهات مختلف توسعه پیدا کرده و به محدوده سکونتگاه های روستایی از جمله پونل و اردجان متصل گشته است.
 

 
 7331تا  7313نمودار تحوالت اراضي ساخته شده و اراضي کشاورزي بين سال هاي . 3شكل 



  7331، بهار و تابستان 3 ،  شماره دوره دوممهندسي جغرافيايي سرزمين،                                                                                                                                                    11

 

     گيرينتيجه
شهر رضوانشهر به عنوان یکی از شهرهای استان گیالن طی یك دهه گذشته به طور چشمگیری در فرآبند ادغام و 

ه است که از عوامل مؤثر در آن می توان نزدیکی الحاق با سکونتگاه های روستایی پیراشهری و توسعه فیزیکی قرار گرفت
بودن این شهر به دو شهر بزرگ بندرانزلی و هشتپر و همچنین افزایش جمعیت شهری این منطقه اشاره کرد. الگوی 

دو روستای بزرگ پونل از سمت  0969نشان می دهد که در سال  0909ـ69توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر طی دهه 
ان از جهت شرق به طور کامل در محدوده فضایی شهر رضوانشهر واقع شده اند و روند موجود نیز غرب و روستای اردج

 حاکی از کشیده شدن شهر به سوی سکونتگاه های روستایی دیگر است.
رشد چشمگیری داشته است  0996نسبت به سال  0969یافته های این پژوهش نشان داد که اراضی ساخته شده در سال 

ث توسعه فیزیکی شهر به سمت اراضی مرغوب کشاورزی بوده است از آنجا که کشاورزی برای روستاییان این عامل باع
مرغون به صرفه نبوده و مشکالت خاصی را داشته است، این امر موجب شده است که روستاییان این منطقه زمین های 

ه های این تحقیق نشان دهنده کاهش خود را از کشاورزی خارج و در حالت ساخت و ساز قرار دهند. همچنین یافت
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 

و جنگلی در روستاهای این شهرستان عبارت است از مشکالت اقتصادی مردم)درآمد کم و نداشتن  کاربری کشاورزی
پشتوانه ی مالی( و به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی یا، به عبارت دیگر، باال رفتن هزینه های کشاورزی و 

دامدار بوده اند، اما، در حال  مشکالت مربوط به فروش محصوالت. اکثر ساکنان این شهرستان، در گذشته،کشاورز و
های کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی و حمایت خای اندك حاضر، تعداد کشاورزان منطقه، به دلیل افزایش هزینه

دولت در زمینه کشاورزی، کاهش یافته است و تغییرات شغلی در منطقه به وجود آمده که از لحاظ اجتماعی حائز اهمیت 
ریستی بودن شهرستان مورد مطالعه، و به تبع آن، افزایش قیمت زمین در یك دوره چند ساله سبب است.از طرف دیگر، تو

ها و اراضی زراعی به اراضی مسکونی شده است.در نهایت برای کاهش تشدید تغییرات کاربری اراضی و تبدیل جنگل
دستگاه های اجرایی باید برای روند تغییرات نادرست کاربری اراضی و حفط عرصه های طبیعی، اراضی کشاورزی، 

حمایت بیشتر از کشاورزان و دامداران منطقه و به طور کلی از تولیدکنندگان و تعدیل معقول قیمت زمین تدابیر مناسبی 
تخصصان و های طبیعی، تثبیت و قانونی کردن کاربری اراضی در دستور کار ماتخاذ کنند. همچنین، بریا حفظ عرصه

و با تصویب قوانین و مقررات بازدارنده و کارآمد از تغییرات غیر قانونی جلوگیری شود تا بیش از  یردمسئوالن کشور قرار گ
 این شاهد تخریب بی رویه عرصه های طبیعی و اراضی مرغوب کشاورزی نباشیم.
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