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مقدمه 
گسترش افقی ،رشد بیرونی خارج از کنترل و ناهماهنگ پیرامون مناطق شهری است که سبب تخریب فضای سبز،
افزایش ترافیک ،ازبینرفتن اراضی کشاورزی و باغی و تبدیل آنها به اراضی ساختهشده میشود .این نوع توسعه در
مقایسه با توسعة فشرده ،زمینهای بیشتری را مصرف میکند و پدیدهای جهانی است که نهتنها کشورهای درحالتوسعه
بلکه کشورهای توسعهیافته نیز با آن درگیر هستند .همچنین ،به رشد بیرونی مناطق شهری و عطش ادغام نواحی مجاور
روستایی در بافت شهری با رشدی نابرابر و ناخواسته اطالق ،و به استفادة ناکارآمد از منابع بهویژه زمین منجر میشود
(سودیرا و راماچندرا.)68 :0332 ،
باید توجه داشت گسترش افقی زمانی رخ میدهد که نرخ استفاده از زمینهای غیرکشاورزی یا غیرطبیعی از نرخ رشد
جمعیت تجاوز کند (باتا .)03 :0393 ،گفتنی است گرایش به کاهش تراکم شهری نشانهای از گستردهشدن افقی شهر
است (بوگرت .)40 :0330 ،از آثار توسعة کالبدی ،گسترش در حاشیة شهر یا منطقة دهشهرها و آن سوی مرزهای اداری
شهرهاست .این توسعة شهری بهسوی مناطق بیرونی پیش میرود و موجب تغییراتی در کاربری اراضی پیرامونی آن
میشود (شیعه .)81 :9022 ،هرچه میزان گسترش شهر بیشتر باشد ،اراضی بیشتری از اطراف خود طلب میکند و بدین
ترتیب خطر تخریب محیط زیست افزایش مییابد (بحرینی .)28 :9086 ،یکی از موضوعات حیاتی قرن  09دربارة
پایداری شهر ،چگونگی رشد و توسعة شهر در فضاست .در این بین ،شکل شهر بهعنوان الگوی توسعة فضایی فعالیتهای
انسان در برهة خاصی از زمان تعریف( ،اندرسون )6 :9008 ،و به دو الگوی اصلی پراکندگی شهری و تراکم شهری
تقسیم میشود (کاتی ویلیامز و همکاران.)9:9060 ،
از آنجا که شکل پراکندگی شهر یا گسترش افقی و ساختوسازهای جدید در اطراف شهر ،سبب آسیبهای اجتماعی
اقتصادی و تخریب منابع زیستمحیطی در شهرها و اطراف آنها شده است ،با توسعة شهر بسیاری از زمینهای قابل
کشت مجاور شهرها برای ساختمانسازی استفاده میشود و در چنین مواقعی کشاورزان اطراف شهر بهدلیل چند
برابرشدن قیمت زمینها ،عالقهای به تولید محصول ندارند (شکوئی.)034-030 :9020 ،
هدف کلی این تحقیق درک عوامل اکولوژیکی مؤثر بر روند گسترش و توسعة فیزیکی شهر ایلخچی بهمنظور
مدیریت بهینة زمین و حفظ اراضی کشاورزی با شبیهسازی ،پیشبینی و ارزیابی روند توسعة آتی این شهر است.
در راستای ضرورت تحقیق پرسشهای زیر برای پژوهش حاضر مطرح میشود:
 .9آیا توسعة فضایی شهر ایلخچی در راستای حفظ و تقویت تعادل اکولوژیکی و پایداری محیطی انجام میشود؟
 .0با توجه به پیچیدگی و پویایی توسعة شهری ،آیا میتوان الگوی اکولوژیکی مناسبی برای توسعة بیشتر شهر
ایلخچی در آینده ارائه کرد؟
شایان ذکر است که روشها و مدلهای متعددی در شهرهای مختلف کشورهای توسعهیافته ،بهمنظور حفاظت از
اراضی کشاورزی و فضاهای سبز ابداع و بهکار گرفته شده که عبارت است از:
راهبردهای فراشهری :الف) کمربندهای سبز ،ب) کمانهای سبز ،ج) توسعة حملونقل مبنا در منطقة شهری؛
راهبردهای درونشهری :الف) تقویت بهرهبرداری اقتصادی از اراضی کشاورزی ،ب) حقوق توسعة قابل انتقال ،ج)
روش حوزهبندی خوشهای ،د) منافع اکولوژیکی و حمایتهای مالیاتی ،ه) استفاده از تراکم ویژة باغها (قربانی و صدر
موسوی.)949 :9061 ،
بهمنظور جلوگیری از تداوم روند رشد افقی شهری و توسعة افقی ،همچنین کاهش پیامدهای زیستمحیطی تداوم
توسعه بر روی اراضی غیرمجاز میتوان حیات اکولوژیک شهر ایلخچی را در دو دهة آتی حفظ کرد ،همچنین میتوان با
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پیشگیری از تخریب مکانهای باز و تفریحی پیرامون این شهر در نواحی توسعهیافتة جدید ،با استفاده از تجارب
کشورهای اروپایی در حفاظت از اراضی زراعی اطراف شهرها و با بلوکبندی احتماالتی نقشه توسعة شهری و
مشخصکردن کمربند سبز طبیعی ،از رشد و توسعة افقی این شهر جلوگیری کرد .در این بین ،بررسی راهبردهای فوق
اجرای راهبرد فراشهری کمربند سبز در طوالنیمدت ،حیات ذخایر اکولوژیک شهر ایلخچی را تضمین میکند.
مبانینظری 
تئوبالد و هوبز دو نوع اصلی مدلهای تغییر کاربری زمین را بیان کردند؛ مدلهای نوع رگرسیونی (مدلهای برآورد
تجربی) و مدلهای شبیهساز بر پایة قوانین انتقال (تیوبالد و هابز .)88 :9006 ،از آنجا که استفاده از مدلهای شبکة
عصبی مصنوعی با مدلهای رگرسیونی بسیار مرتبط است و با الگوهای مورد استفاده با آن شباهت زیادی دارد ،این
مدلها در گروه مدلهای رگرسیونی قرار میگیرند (پیجانوفسکی و همکاران.)111 :0330 ،
باید توجه داشت که شبکههای عصبی مصنوعی ابزاری قدرتمند در رویکرد یادگیری ماشینی برای تعیین و مدلکردن
الگوها و رفتارهای پیچیده است .این شبکهها برای الگوشناسی در انواع مختلف نظم و هماهنگی ،از قبیل اقتصاد (فیشمن
و همکاران ،)90 :9009 ،پزشکی (باباییان ،)904 :9002 ،طبقهبندی چشمانداز (براون و دیگران ،)049 :9006 ،تحلیل
تصاویر (فیوکوشیما و دیگران ،)602 :9060 ،طبقهبندی الگوها (ریتر ،)930 :9066 ،پیشبینیهای اقلیمی (دیراموند،
 )090 :9006و سنجشازدور (اکینسون و تاتنال )230 :9002 ،کاربرد دارند .استفاده از شبکههای عصبی در سالهای اخیر
بهدلیل پیشرفت در محاسبه ،ارزیابی عملکرد و افزایش دسترسی به نرمافزارهای قدرتمند و انعطافپذیر شبکههای عصبی
توسعة بیشتری یافته است (اسکاپورا.)62 :9008 ،
گفتنی است شبکههای عصبی پرسپترون از سه الیة ورودی ،مخفی (پنهان) و خروجی تشکیل شده است و به همین
دلیل امکان شناسایی ارتباطات غیرخطی موجود در طبیعت وجود دارد .هر شبکة عصبی از نودها (واحدها) و ارتباطهای
وزندار بین آنها تشکیل میشود .نودها واحدهای اولیة شبکهها هستند که باید ارتباط آنها با خروجی سنجیده شود.
لینکها رابط بین نودها هستند که هریک وزنی دارند؛ منفیبودن وزن نشاندهندة بازدارندهبودن آن لینک و مثبتبودن
وزن نود مرتبط با آن ،بیانکنندة تأثیر تحریکی لینک و نود مرتبط با آن است .در این بین ،عمومیترین ساختار شبکة
کاربردی ساختار شبکههای پیشرونده است که در آن ورودی هر نود تنها از الیة پیش از آن به آن نود میرسد (شکل
 .)9اصلیترین پرسش درمورد شبکههای عصبی این است که چگونه وزن لینکها برای رسیدن به خروجی مدنظر تنظیم
میشود.

شکل.1شبکةعصبی MLP
منبع:روملهارت 914:1343،

وزنها در شبکة عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای آموزشی برآورد میشود که کاربردیترین آنها الگوریتم
 )Back Propagation (BPاست که بهصورت تصادفی وزنهای اولیه را انتخاب ،و خروجی محاسبهشده را با خروجی
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واقعی مقایسه میکند .در این بین ،تفاوت بین خروجی محاسبهشده با شبکه و خروجی واقعی با استفاده از خطای مجذور
میانگین مربعات برآورد میشود .پس از آزمودن تمام مشاهدات در شبکه ،میزان خطای مشاهدهشده در بین نودهای
مختلف توزیع میشود تا میزان خطای شبکه در حد پایین ثابت بماند (روملهارت و ویلیامز.)096 :9068 ،
گفتنی است وجه تمایز این مقاله استفادة تلفیقی از الگوی توسعة احتماالتی در قالب راهبردهای حفاظت از باغها و
فضاهای سبز در فرایند توسعة شهری است.

روشپژوهش 
شناختمنطقه 

شهر ایلخچی یکی از سه مرکز شهری شهرستان اسکو (یکی از شهرستانهای نوزدهگانة استان آذربایجان شرقی) در
منتهیالیه غربی استان آذربایجان شرقی است .براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،9003جمعیت شهر ایلخچی
 91.009نفر و وسعت آن حدود  406هکتار است.
شهر ایلخچی از نظر موقعیت جغرافیایی در ' 02° 11تا ' 02° 12عرض شمالی و ' 41° 12تا ' 48° 1طول شرقی
واقع شده است و با توجه به نامتناسببودن رشد جمعیت و توسعة شهری سریع و به زیر ساخت و ساز رفتن اراضی زراعی
مرغوب ،ضرورت مدلسازی رشد شهری برای جلوگیری از رشد افقی شهری و تخریب اراضی مرغوب کشاورزی بیش از
پیش احساس شده است (شکل .)0
بهمنظور رسیدن به اهداف اصلی مطالعه ،تصاویر ماهوارهای چند زمانهای سنجندة  TMدر تاریخهای ذکرشده در
جدول  0و شکل  0از فریم  986-04انتخاب ،و به همراه پارامترهای مؤثر در توسعة شهری و نرمافزارهای ،Envi
 eCognition ،Idrisiو  ArcGISبهکار گرفته شدند (جدول  9و شکل  0و .)4

شکل.2موقعیتجغرافیاییشهرایلخچی 
منبع:نگارندگان 
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شبینیتوسعةفیزیکیتاافق1915براساسمدلLTM
شکل.9مدلمفهومیپی 

ماهوارهای 

جدول.1منابعاطالعاتموجودازانواعتصاویر
سالتصاویراخذشده 

سنجنده 

قدرتتفکیک 

9064/32/93

TM

 03متر

0399/32/31

TM

 03متر

منبع:نگارندگان

زمین مرجعکردن تصاویر و تصحیحات ارتفاعی با استفاده از نقشههای توپوگرافی با خطای  RMS 42/0پیکسل (در
حد کمتر از نیم پیکسل) و نقشههای توپوگرافی  9/01333و تصحیحات اتمسفری بر پایة روش کاهش ارزش عددی
پیکسلهای تیره با درنظرگرفتن تأثیر محدودههای آبی صورت گرفت.
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ماهوارهایسنجندة ETM+ 1390

ماهوارهایسنجندةTM 1363ب)تصویر

الف)تصویر
سالهای 1935-1939
شکل.9تغییراتبصریدرتوسعةفیزیکیشهرایلخچی 

با توجه به توانمندی تفکیک مطلوب کاربریها در روند طبقهبندی تصاویر از روش تحلیل شیءگرای تصاویر استفاده
شد که عالوهبر اطالعات طیفی به اطالعات مربوط به بافت ،شکل و محتوا نیز استناد میدهد .واحدهای اساسی پردازش
در تحلیلهای شیءگرا ،شیءهای تصویری سگمنتها هستند نه پیکسلها .طبقهبندی شیءگرا فرایندی است که
کالسهای پوشش اراضی را به اشیای تصویری پیوند میدهد که هریک از آنها با درجة عضویت معین به کالسهای
درنظر گرفتهشده اختصاص مییابند .فرایند طبقهبندی در محیط نرمافزارهای بسیار تخصصی مانند  eCognitionو
 Definiens Professional Earthنسخة  2بهصورت فرایندی تکرارپذیر انجام میشود تا باالترین درجة عضویت برای
هریک از شیءهای تصویری حاصل شود (رسولی و محمود زاده.)13:9060 ،
در روش سگمنتسازی  ،FNEAهمگنی طیفی ( )hcolorیک شیء ،تصویری از مجموع انحراف معیار برای هر k

باند تصویر ( σkکه در وزن باندها ( ))wkضرب میشود محاسبه میشود.

hcolor   k Wk .k

) (9

(بنز و دیگران.)000 :0334 ،


بحثویافتهها 
طبقهبندیتصاویر 


در مطالعة حاضر با بررسی میدانی و برداشت نمونههای تعلیمی با  ،GPSبا توجه به پراکنش کاربریها از نظر پوشش و
کاربری اراضی در محدودة شهر ایلخچی چهار کالس کاربری به این شرح انتخاب شد :اراضی بایر ،اراضی ساختهشده،
اراضی زراعی ،اراضی باغی (شکل  1و جدول .)0
طبقهبندی 
جدول.2تنظیمتصویرپیشازاجرای 
تنظیمات

 TM 1984,TM 2011

ترکیب باندی مناسب

4-3-2

وزن باندها

1-3-1

پارامتر مقیاس

10

معیار همگنی شکل و فشردگی

معیار شکل  ،3/0معیار فشردگی 3/1

مدلسازیتوسعةفیزیکیشهرایلخچی
پیشبینیو 
کاربردمدلLTMدر 

91

با همپوشانی نقاط تعلیمی و ایجاد تصاویر کاذب رنگی مختلف سعی شد توزیع نمونهها در انتخاب نمونههای آموزشی
پراکندگی مناطق برداشت نمونه در تمام تصویر نرمال شود .پس از طبقهبندی تصاویر سال  9080و  9003نقشههای
رستری استخراجشده برای تولید نقشه نهایی تغییرات برداری شدند.
در شکل  ،2توزیع فضایی تغییرات حادثشده طی سالهای  9003-9080نمایش داده شده است .در این نقشهها با
استفاده از تابع پیوند ( )Unionچهار الیة اطالعاتی طبقهبندیشده مربوط به کاربریهای سالهای  9003-9080بر روی
همدیگر همپوشانی شدهاند (شکل .)8

الف)نقشةکاربریاراضی1939ب)نقشةکاربریاراضی 1935
سالهای 1935-1939
استخراجشدهدرمحدودةشهرایلخچی 

شکل.0کاربریزمین

سالهای 1935-1939
شکل.3تغییراتکاربریاراضیشهرایلخچیبین 
ماهوارهای 

منبع:نگارندگان،براساسپردازشتصاویر

با بررسیها و تحلیلهای انجامشده بر روی نقشههای تغییرات کاربری در  ،GISجداول مقایسة تغییرات کاربری و
پوشش اراضی براساس تصاویر طبقهبندیشدة سالهای متوالی منطقه بهدست آمد .تغییرات رویداده در اراضی منطقه
اینگونه است که طی دورة  9003-9080کالس اراضی بایر با مساحت  802/88هکتار در سال  9080به  420/10هکتار
در سال  9003کاهش پیدا کرده است .اراضی ساختهشده که در سال  9080حدود  04/10هکتار بوده ،در پایان دوره
 406/12هکتار بیشتر شده است ،همچنین اراضی کشاورزی با مساحت  120/28هکتار در سال  9080به  062/03هکتار
در سال  9003کاهش یافته و اراضی باغی با مساحت  00/00هکتار در سال  9080نیز به  00/01هکتار در سال 9003
کاهش پیدا کرده است (جدول .)0
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یشدة(1935-1939واحدهکتار) 
طبقهبند 
جدول.9مقایسةتغییراتکاربریوپوششاراضیبراساستصاویر 
اراضیبایر 

ساختهشده 

اراضی

اراضیکشاورزی 

اراضیباغی 

مجموع
کالسها 


اراضی بایر

090/00

3

916/82

8/00

420/10

اراضی
ساختهشده
اراضی
کشاورزی
اراضی باغی
مجموع
کالسها
تغییرات کالس

088/61

04/10

81/02

99/98

406/12

01/90

3

046/30

4/86

062/03

99/23
802/88

3
04/10

3
120/28

99/98
00/00

00/01
3

090/24

3

004/20

00/22

3



تفریق تصاویر

-946/94

-00/83%

040/06

080/81%

-964/68

-00/02%

-93/06

-00/08%

3

نمودار ستونی مقایسة تغییرات درصد مساحت ،در مقایسه با درصد تغییرات جمعیت در شهر ایلخچی بین سالهای
 9003-9080نشان میدهد تغییرات مساحت مناطق ساختهشده منطقة مورد مطالعه از تغییرات جمعیت بسیار سریعتر
است که این مسئله سبب چندبرابرشدن مساحت شهر ایلخچی شده؛ در حالی که طی این دورة آماری جمعیت چنان
رشدی نداشته است .در این بین میتوان مسئلة شدت پراکنش شهری را در رشد بستر شهر بر روی اراضی زراعی اطراف
شهر مشاهده کرد که به قابلیت اکولوژیکی و اجتماعی آن آسیب شدیدی وارد کرده است (شکل .)2
یکی از روشهای اساسی برای مشخصکردن رشد اسپرال شهری ،استفاده از روش هلدرن است که با استفاده از آن
میتوان مشخص کرد که رشد شهری چه مقدار از رشد جمعیت و رشد اسپرال شهری ناشی بوده است (حکمتنیا و
موسوی)906 :9000 ،

ساختهشدهونمودارستونیمقایسةتغییراتدرصدمساحتدرمقایسهبادرصدتغییرات

شکل.1تغییراتسطحکاربریاراضی
جمعیتبراینمایششدتپراکنششهری 

مدلسازیتوسعةفیزیکیشهرایلخچی
پیشبینیو 
کاربردمدلLTMدر 

 pcgf 

 Uaf 
  Ln 
  Ln 


 Uas 
 pcgs 

) (0

99

 Pf
Ln 
 PS

وسعت شهر در پایان دوره

سرانه ناخالص پایان دوره

جمعیت پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره

جمعیت آغاز دوره

جدول.9محاسبةشاخصهلدرنبرایتعیینمیزانرشدپراکندهدرشهرایلخچی 
1939

سال

هلدرن1935-1939

1935

شهر

مساحت ()m2

جمعیت

مساحت ()m2

جمعیت

)Ln (PF.Ps

)Ln (PcgF.PcgS

)Ln (UaF.UaS

Pi=Ln (PF.Ps).Ln
)(UaF.UaS

GPCi=Ln
(PcgF.PcgS).Ln
)(UaF.UaS

Pi+GPCi=Uai

ایلخچی

041033

2448

4061233

91009

3/2918

3/6964

9/1043

3/4881

3/1001

3/1001+3/4881=9

در جدول فوق Pf ،جمعیت پایان دوره Ps ،جمعیت آغاز دوره Pcgf ،سرانة ناخالص پایان دوره Pcgs ،سرانة ناخالص
آغاز دوره Uaf ،وسعت شهر در پایان دوره Uas ،وسعت شهر در آغاز دوره Pi ،نسبت لگاریتم طبیعی جمعیت پایان و آغاز
دوره به لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان و آغاز دوره و  Gpciنسبت لگاریتم طبیعی سرانة ناخالص آغاز و پایان دوره
به لگاریتم طبیعی وسعت شهر در آغاز و پایان دوره است.
با نگاهی به محاسبات جدول  4مشخص میشود رشد اسپرال شهری در منطقة مورد مطالعه ،باالی  10درصد است
که در طول زمان سبب تخریب اراضی زراعی میشود .مجموع درصد تغییرات کاربریها نشان میدهد که بیشترین سهم
در رشد اراضی ساختهشده بهطور نسبی از کاهش اراضی کشاورزی و اراضی باغی ناشی شده است (شکل .)6

سالهای 1935-1939
شکل.4تغییراتدرصدسطوحکاربریاراضیشهرایلخچیبین 

توسعةمدلتحولزمین()LTMدرشهرایلخچی 

مدل  LTMکه سیستم اطالعات جغرافیایی را با شبکة عصبی مصنوعی متصل میکند ،توان واردسازی تنوع زیادی را از
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ورودیهای مؤثر بر تغییرات کاربری مانند اقتصادی اجتماعی و زیستمحیطی در خود دارد .این مدل از شش برنامة
کاربردی تحت  Command Promptسیستمعامل ویندوز تشکیل شده که هر برنامه برای اجرای یکی از مراحل مدل
تعریف شده است .بخشهای مربوط به  GISکه شامل مراحل مرتبط با آمادهسازی دادهها ،تهیة خروجیها و تبدیل به
فرمت اسکی (فرمت الزم برای  )LTMاست ،در نرمافزار  ArcGISانجام شده و تنها فرمت نهایی نودهای ورودی و
خروجی در مدل  LTMپذیرفتنی است .دادهها پس از جمعآوری و آمادهسازی برای ورود در مدل  LTMآماده شدند و
فرایند مدلسازی در  LTMآغاز شد .درحقیقت ،در این مدل با بهکارگیری یکی از قوانین ترکیب دادهها یعنی ترکیب با
روش  ،ANNالگوی تغییرات شناسایی میشود و بر مبنای آن میتوان آیندة تغییرات را پیشبینی کرد .فرایند مدلسازی
 LTMشامل مراحل زیر است:

ایجادشبکه
بهمنظور استخراج متغیرهای مستقل ،الیههای اکولوژیکی مؤثر در توسعة شهری براساس ادبیات تحقیق از منابع مختلف
تهیه ،و در دو دستة متغیرهای طبیعی و انسانی وارد مدل شده است .همچنین با توجه به دادههای در دسترس و رویکرد
اطالعات محور ،مواردی از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی بهعنوان متغیر مستقل به مدل وارد شده است .دادههای مطالعه،
نقشة مناطق شهری  ،9080نقشة مناطق شهری  ،9003نقشة تغییرات شهری  ،9080نقشة مناطق شهری ( 9080مناطق
مستثنا) ،شیب ،تراکم جمعیت ،فاصله از مراکز تجاری ،فاصله از جادههای اصلی ،فاصله از مراکز شهری موجود ،فاصله از
خطوط انتقال نیرو ،فاصله از گسله ،تعداد سلولهای شهری در پنجرة  ،0×0ساختار زمینشناسی ،نقشة بولین اراضی بایر،
نقشة بولین اراضی باغی و نقشة بولین اراضی کشاورزی هستند .از آنجا که قانونهای تصمیمگیری متعددی برای
بهرهبرداری از این متغیرها وجود دارد ،در این مطالعه فاصله از این متغیرها شاخص مدنظر است.
گفتنی است الیة ورودی ،متغیرهای مؤثر بر کاربری زمین است و الیة خروجی متغیر کاربری تغییریافته در دورة
زمانی مورد مطالعه بهشمار میآید .دادههای اولیة مورد نیاز برای مدلسازی در محیط نرمافزار  ArcGISآمادهسازی ،و به
فرمت  Asciiمورد نیاز تبدیل میشود (جدول  .)0-4مدل  LTMنیز با فرض برابربودن ،تعداد نودهای الیة مخفی و
ورودی مدلسازی را انجام میدهد؛ بنابراین با الیههای ذکرشده در جدول  1و اشکال  0و  ،93شبکهای با  90نود
ورودی 90 ،نود مخفی و  9نود خروجی ایجاد میشود (شکل  0و .)93

شکل.3نودخروجی،رشدشهریدورةزمانی 1935-1939

مدلسازیتوسعةفیزیکیشهرایلخچی
پیشبینیو 
کاربردمدلLTMدر 

90

دادههایکاربردیدرLTM
جدول .0
داده(نود) 

ماهیتداده 

منبع 

تفکیک(متر) 

نقشة مناطق شهری ( 9080پایه)

بولین 3-9

نقشة مناطق شهری ( 9003آخر)

بولین 3-9

نقشة تغییرات شهری 9080-9003

بولین 3-9

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشدة  9080و تابع
Reclass
تصویر ماهوارهای طبقهبندیشدة  9003و تابع
Reclass
تفریق تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده  9080از 9003

30

30

نقشة مناطق شهری ( 9080مناطق مستثنا)

بولین 3-4

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده و تابع Reclass

30

شیب

پیوسته

نقشههای توپوگرافی و تابع درصد شیب

30

تراکم جمعیت

پیوسته

نقشة بلوکهای آماری جمعیت و تابع Density

30

فاصله از مراکز تجاری

پیوسته

نقشة کاربری اراضی شهری و تابع Distance

30

فاصله از جادههای اصلی

پیوسته

نقشة کاربری اراضی شهری و تابع Distance

30

فاصله از مراکز شهری موجود

پیوسته

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده و تابع Distance

30

فاصله از خطوط انتقال نیرو

پیوسته

نقشههای توپوگرافی و تابع Distance

30

فاصله از گسله

پیوسته

نقشة زمینشناسی و تابع Distance

30

تعداد سلولهای شهری در پنجرة 0×0

پیوسته

نقشة بولین مناطق شهری  9080و تابع CVN

30

ساختار زمینشناسی

پیوسته

نقشة زمینشناسی و تابع Reclass

30

نقشة بولین اراضی بایر

بولین 3_9

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده و تابع Reclass

30

نقشة بولین اراضی باغی

بولین 3_9

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده و تابع Reclass

30

نقشة بولین اراضی کشاورزی

بولین 3_9

تصویر ماهوارهای طبقهبندیشده و تابع Reclass

30

30


آموزششبکه
هدف از آموزش شبکه در روش شبکة عصبی مصنوعی ،برقراری ارتباط بین کالسها یا نحوة تغییرات شهری با ایجاد
الگوهایی در سطح شبکه است .در این مرحله شبکه با بخشی از دادهها ( 9سلول از هر  0سلول) آزموده ،و میزان خطا در
پایان هر صد چرخه گزارش داده میشود .جدول  8میزان خطای  RMSرا در  93هزار چرخه نشان میدهد .با توجه به
اینکه در پایان چرخه  6هزار میزان خطا در کمترین حد است ،از تصویر احتمال پیشبینی در مرحلة تست 9این چرخه
برای گرفتن خروجی نقشة احتمال شهرنشینی استفاده شد.

ارزیابیمدل
در این تحقیق مدلهای احتمالی پیشبینی شهرنشینی از طریق شاخص مشخصة عامل نسبی  ،ROCریشة میانگین
مربعات ( )RMSو درصد متریک سازگاری ( )PCMارزیابی شد که درادامه به آنها پرداخته میشود.
الف)محاسبةRMS

در این محاسبه  Nتعداد دادهها Oi ،دادههای اصلی و  piدادههای پیشبینی را نشان میدهد.
1/ 2

) (0

1 N

RMS    (pi  Oi )2 
 N i 1

1. Test
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جدول.3میزانخطایRMSدرپایان15هزارچرخةاول 
خطا

چرخه

خطا

چرخه

خطا

چرخه

خطا

چرخه

خطا

چرخه

3/3960886

6933

3/3903039

8933

3/3903010

4933

3/3900000

0933

3/3096608

933

3/3960822

6033

3/3903360

8033

3/390360

4033

3/3900000

0033

3/303814

033

3/3960840

6033

3/3903366

8033

3/3903601

4033

3/3900304

0033

3/3030010

033

3/3960869

6433

3/3960014

8433

3/390312

4433

3/3900921

0433

3/3039440

433

3/3960104

6133

3/3960000

8133

3/3903104

4133

3/3909601

0133

3/3900020

133

3/3960866

6833

3/3903988

8833

3/3903109

4833

3/3909696

0833

3/3900306

833

3/396080

6233

3/3903942

8233

3/3903129

4233

3/3909402

0233

3/3902209

233

3/3960800

6633

3/3960002

8633

3/3903100

4633

3/3909109

0633

3/3908288

633

3/3960889

6033

3/390399

8033

3/390312

4033

3/3909190

0033

3/3908369

033

3/3960169

0333

3/3903300

2333

3/3903042

1333

3/3909009

0333

3/3901400

9333

3/396080

0933

3/3960064

2933

3/3903480

1933

3/39090

0933

3/3904004

9933

3/3960282

0033

3/3903390

2033

3/3903191

1033

3/3909940

0033

3/3900034

9033

3/3960820

0033

3/390330

2033

3/3903036

1033

3/3909906

0033

3/3900820

9033

3/3960836

0433

3/3960000

2433

3/390300

1433

3/3903009

0433

3/3900409

9433

3/3960844

0133

3/3900820

2133

3/3903040

1133

3/3903014

0133

3/3900014

9133

3/3960166

0833

3/3960208

2833

3/390308

1833

3/3903816

0833

3/3900020

9833

3/3960121

0233

3/3960231

2233

3/3903030

1233

3/3903242

0233

3/3900241

9233

3/3960800

0633

3/3960880

2633

3/3903962

1633

3/3903860

0633

3/3900601

9633

3/396088

0033

3/3960646

2033

3/390398

1033

3/390361

0033

3/3900868

9033

3/396014

93333

3/3960299

6333

3/3960026

8333

3/3903000

4333

3/3900400

0333

ب)محاسبة PCM
از طریق طبقهبندی مجدد الیة تغییرات واقعی و تجمیع آن با نقشة تهیهشده در مرحلة تست شبکه ،نقشة مورد نظر برای
تحلیل  PCMتهیه میشود PCM .از تقسیم تغییرات واقعی و پیشبینیشده در مدل یعنی مقدار  0بهدست میآید ،در
رابطة  ،TP 03تعداد سلولهای تغییریافته در نقشة واقعی و شبیهسازیشده و  TCNتعداد سلولهای تغییریافته است.
) (4

(رحیمی.)04 :9000 ،

TP
100
TCN

PCM 
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91

متغیرفاصلهازمراکزتجاری

متغیرشیب 


متغیرفاصلهازخطگسل


متغیرفاصلهازخطوطانتقالنیرو


راهها
متغیرفاصلهاز 
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نشناسی 
متغیرزمی 

متغیردرجةتراکمجمعیت 

سلولهایشهریدرپنجرة9×9

متغیرتعداد

متغیربولیناراضیباغی 

متغیربولیناراضیبایر 

متغیربولیناراضیزراعی 
شکل.15متغیرهایمستقلتحقیقمؤثردرروندتغییراتازسال 1935-1939
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استفاده از دادههای مرحلة آموزش برای قضاوت دربارة شبکه ممکن نیست و به انجام این مرحله نیاز دارد .در این
مرحله تمام دادهها استفاده میشود و در پایان آن احتماالً امکان تغییر هر منطقه در آینده وجود دارد و فایل متنی
گزارشدهندة ضریب کاپا و میزان درصد صحت نیز ایجاد میشود .شکل شمارة  99نشان میدهد که مدل توانسته است
با کمترین خطا ،توسعة شهری بین سالهای  9003-9080را آموزش دهد .مناطق به رنگ بنفش روشن در نقشة
آموزشدیده که براساس آن تست ،شبیهسازی و پیشبینی انجام میشود ،در مقایسه با نقشة واقعی توسعة شهری تناسب
بهینهای دارد.
همانطور که در جدول  8آمده در سیکل یادگیری  6133میزان  RMSبا رقم  3/3960104در کمترین حد بوده و
برای تصویر احتمالی این چرخه  PCMو  KCبه ترتیب  62/609091و  3/644404است که نشاندهنده آموزش موفق
شبکه برای بهدستآوردن تصویر احتمال پیشبینی شهرنشینی است.
بهمنظور استخراج و پیشبینی توسعة شهری در افق  9493ابتدا جمعیت را با استفاده از روش ترکیبی و نرمافزار
 Spectrumپیشبینی ،سپس براساس آن مقدار مساحت مورد نیاز را برای توسعة آتی  062/22محاسبه میکنیم.
همچنین در جدول  2وضعیت توسعة آتی شهر ایلخچی در افق  9493براساس پیشبینی رشد جمعیت و مساحت مورد
نیاز مشخص شده است (شکل  90و جدول .)2

شبینیرشدشهرایلخچیبراساسمدل LTM
شکل.11تصویرپی 
شبینیجمعیتواراضیموردنیازبرایتوسعةآتیتاافق 1915
جدول.1روندتوسعةشهریازسال1935-1939وپی 
)1363 (1984

)1390(2011

نرخرشد 

 (2031) 1410

نرخرشد 

شهر

جمعیت

مساحت

جمعیت

مساحت

90-63

جمعیت

مساحت

90-10

ایلخچی

7446

59/94

15231

57/438

68/2

22613

34/726

2

منبع:نگارندگان

با مقایسة نرخ رشد جمعیت و میزان تغییر مساحت مشخص میشود نرخ رشد جمعیت در دورة  9493-9003در
مقایسه با دورههای قبل کاهش مییابد که این امر از کاهش نرخ باروری کل نشئت میگیرد ،اما با عنایت به اینکه نرخ
باروری باال با تعداد کم زنان در حال ازدواج در دو دهة قبل ،جایگزین زیادبودن زنان در سنین ازدواج با نرخ باروری پایین
در دو دهة آتی خواهد شد به استناد آمار شاخصهای باروری استان آذربایجان شرقی (فتحزاده ،)49 :9060 ،رشد جمعیت

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،05شمارة،1بهار1931



05

شهر ایلخچی با شیب مالیم ادامه خواهد یافت و به جمعیت این شهر در افق  2.060 ،9493نفر افزوده خواهد شد (جدول
 2و نمودار .)90

سالهای1935-1939
شکل.12تغییراتدرصدسطوحکاربریاراضیشهرایلخچیبین 


شکل.19وضعیتتوسعةآتیشهرایلخچیدرافق 1915

بهمنظور جلوگیری از تداوم روند رشد پراکندة شهری و توسعة افقی ،کاهش آثار زیستمحیطی تداوم توسعه بر روی
اراضی غیرمجاز و پیشگیری از تخریب مکانهای باز و تفریحی پیرامون شهر ایلخچی در نواحی توسعهیافتة جدید با
استفاده از تجارب کشورهای اروپایی در حفاظت از اراضی زراعی اطراف شهرها با بلوکبندی احتماالتی نقشة توسعة
شهری و مشخصکردن کمربند سبز طبیعی به طول  1کیلومتر میتوان حیات اکولوژیک شهر ایلخچی را در دو دهة آتی
حفظ کرد (شکل  94و جدول .)6
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بلوکبندیhexagoneاحتمالتوسعةشهریبرایاستخراجکمربندهایحفاظتیشهرایلخچیدرافق 1915
شکل .19
کمانهایسبزدرالگویتوسعةاکولوژیکآتیشهرایلخچی 
جدول.4سیاستکمربندهاو 
شهر 

نوع 

جهت 

طول( )Km

کارکرد 

ایلخچی

کمربند سبز
طبیعی

غربی و شرقی

1

جلوگیری از تداوم توسعة شهر ایلخچی بر روی اراضی
زراعی مرغوب شمال شهر

جهگیری 
نتی 
در این مقاله ابتدا با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست سنجندة  TMو  +ETMدر طی دورة  02ساله از سال 9003-9080
در شهر ایلخچی تغییرات کاربری اراضی با روش شیءگرا و ماتریس  CrossTabارزیابی شد و نتایج نشان داد که منطقة مورد
مطالعه در سال  9080در حدود  04/10هکتار کاربری اراضی ساختهشده داشته که این مقدار در سال  9003به حدود 406/12
هکتار افزایش یافته است .با توجه به اینکه جمعیت شهر ایلخچی در سال  9080نزدیک به  2.448نفر بوده و در سال  9003به
 91.009نفر رسیده است ،تراکم در منطقة مورد مطالعه طی همین سال از  26نفر در هکتار به  04کاهش یافته است.
باید توجه داشت که کاهش تراکم یکی از عواملی است که به پدیدة گستردگی شهری و بهتبع آن تغییرات کاربریها منجر
شده است .همین مسئله در کاهش اراضی باغی و کشاورزی به میزان  800/1هکتار در نتیجة گسترش افقی تأثیرگذار بوده
است .همپوشانی مناطق توسعهیافتة پیشبینیشده در افق  9493نشان میدهد  938/00هکتار از اراضی زراعی و باغی به زیر
ساختوساز شهری خواهد رفت .گفتنی است بیشتر شهرهای ایران در مراحل اولیة شکلگیری با هدف استفاده از خاکهای
مرغوب بهمنظور زراعت ،در میان اراضی زراعی استقرار یافت .به مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبدیل آنها به شهر،
سپس توسعة شهرها اراضی مرغوب زیر پیکر شهرها مدفون شد و بالطبع بخش وسیعی از بهترین و با ارزشترین اراضی
بالفصل شهرها به زیر ساخت و ساز رفت .برای جلوگیری از این مسئله با استفاده از فن تجربی شبکههای عصبی مصنوعی
مبتنی بر مدل  LTMبا متغیرهای مؤثر ،نقشة احتمال توسعة شهری استخراج شد و پس از شبکهبندی با استخراج کمربند و
کمانهای سبز با دادن فضای الزم برای توسعه ،پیشنهاد حفاظت از این ذخیره اکولوژیک مطرح گردید.
گفتنی است در صورت استفاده از نتایج این تحقیق در روند توسعة آتی کمترین آسیبها متوجه کاربری باغها و
کشاورزی در دهههای آتی خواهد بود؛ بنابراین ،راهکار کمربند و کمانهای سبز ،آن هم از نوع طبیعی ،با افزایش
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فشردگی کالبدی و استفاده از شیوههای مربوط به آن بهمنظور هدایت توسعة شهری در شهر ایلخچی به سمت پایداری
بیشتر ،باید در دستور کار برنامهریزان و متولیان امور شهری قرار بگیرد .درواقع ،بیتوجهی به ضوابط و مقررات گسترش
کالبدی-فضایی شهر در سالهای اخیر ،بهویژه سی سال گذشته ،اراضی کشاورزی را نابود یا آنها را به کاربری بایر
شهری و کاربریهای ساختهشده تبدیل کرده است .با مشخصشدن نوع الگوی توسعة شهر ایلخچی و تأثیر آن بر
زمینهای باغی اطراف پیشنهاد میشود برای کاهش پراکنش افقی و مشکالت ناشی از آن ،نظارت بیشتر بر محدودههای
شهری اشرف کمربند سبز پیشنهادی ،استفاده از شیوههای انبوهسازی و بلندمرتبهسازی (شهر فشرده) ،استفاده از اراضی
کمبازده موجود در داخل شهر (توسعة میانافزا) و هدایت به سمت توسعة شهری در جهاتی غیر از زمینهای کشاورزی در
اولویت کارکنان مدیریت درة زیستمحیطی شهر ایلخچی قرار بگیرد.
سپاسگزاری 

بدینوسیله از همکاری ادارة کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در انجام پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود.
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