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تأييد نهايي مقاله0011/16/02 :
وصول مقاله0011/18/10 :

چکيده
امروزه تهيهي نقشههاي کاربري اراضي با استفاده از دادههاي سنجش از دور به عنوان يکي از مهمترين و پرکاربردترين
روشها جهت توليد نقشههاي کاربري اراضي و همچنين ارزيابي کاربري با يکديگر است .نبود زير ساختهاي مناسب،
رعايت نکردن قوانين قابليت توسعهي زمين در انتخاب کردن کاربريها و مديريت غير اصولي آن منجر به وقوع پديدهي
فرسايش خاک ميشود هدف از تحقيق حاضر تهيهي نقشههاي کاربري اراضي با استفاده از روش شئگرا و همچنين
تهيهي نقشههاي پهنهبندي فرسايش خاک حوضهي آبريز زرينهرود براي سالهاي  9111و  9106ماهواره لندست با
استفاده از روش  WLCکه يکي از روشهاي تصميمگيري چندمعياره ميباشد صورت گرفت .نتايج بدست آمده از تغييرات
کاربري اراضي با استفاده از طبقهبندي شئگرا نشان داد که بيشترين مقدار روند افزايشي مساحت براي کاربريهاي
کشاورزي ديم و کشاورزي آبي ميباشد .اين افزايش دو کاربري به ترتيب برابر با  06/96و  0درصد افزايش از کل حوضه
مورد نظر را در بر ميگيرد .روند تغييرات کاربريهاي باير ،مرتع غني و متوسط ،به مرور زمان به نحوي کاهشي بوده است
که به طوري که به ترتيب مساحت 01/88 ،00/10و  4/33درصد کاهش داشته است .کاربري انسان ساخت در طول زمان
با روندي تقريبا يکنواخت در حال افزايش است که اين نوع افزايش در طول  06سال برابر با  9/03درصد رشد داشته
است .نتايج بدست آمده از نقشههاي توليد شده پهنهبندي فرسايش سال  9111و  9106نشان داد که دو طبقه بسيار
پر خطر و پر خطر (منظور طبقاتي هستند که به ترتيب داراي بيشترين پتانسيل فرسايش خاک در حوضهي آبريز
زرينهرود را دارند) که هر کدام  04/92و  93/40درصد از منطقه را در برگرفتهاند .اين طبقات بيشتر در کاربريهاي
کشاورزي ديم ،کشاورزي آبي ،باير و مرتع متوسط واقع شده است.
کلمات کليدي :روش  ،WLCطبقهبندي شئگرا ،لندست ،کاربري اراضي ،حوضهي آبريز زرينهرود.
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 -1مقدمه

کاربري اراضي به تکنيکها و اهداف انسان جهت استفاده از زمين و متعلقات آن گفته ميشود (سنجري و
برومند .)0:0329،يکي از خطرات محيطي و بحرانهايي که دنيا با آن مواجه است ،پديدهي مربوط به تعييرات
کاربري اراضي زمين است (موسوي و همکاران .)9: 9100 ،رودخانهي زرينهرود با وسعت آبريز  00111کيلومتر
مربع ،يکي از مهمترين و طولانيترين رودخانههاي حوضه آبريز درياچه اروميه ميباشد .طول تقريبي رودخانه
 311کيلومتر و از کوههاي چهلچشمه واقع در استان کردستان سرچشمه گرفته و به موازات رودخانهي سيمينه
رود در جهت شمال جريان دارد و نهايتا وارد درياچه اروميه ميگردد .تغييرات کاربري اراضي منجر به بوجود
آمدن تغييرات گستردهاي در چرخهي سطح زمين خواهد شد ،نمونه بارز اين تغييرات به وجود آمدن تغيير در
سيستم هيدرولوژيکي است (رياحي و همکاران .)6:0328 ،اثرات بر ميزان فرسايش (طالبي خياوي و همکاران
 ،0328ثقفي و رحماني .)3 :0328 ،و تغييرات بسيار وسيع در مورفولوژي سطح زمين ميشود .بنابراين مطالعه
تغييرات کاربري اراضي يکي از ضروريترين مطالعه شناخت چهرهي زمين محسوب ميشود .شناسايي تغييرات
زماني و دقيق کاربري اراضي پايهگذار درک بهتري از ارتباطها و اثرهاي متقابل انسان و منابع ارضي ميباشد.
شناخت اين روابط موجب مديريت و استفاده پايدار از اين منابع ميشود .در مطالعه تغييرات بايد بررسي ﻻزم
در ارتباط با تغييرات سطح کاربري يا پوشش زمين ،نرخ تغييرات و توزيع فﻀايي آنها انجام گردد و همچنين
روند تغييرات حاکم بر کاربريهاي مختلف بررسي و ارزيابي صحت انجام شود (تراپاتي و همکاران.)9 :9109 ،0
بسياري از مسائل مربوط به مباحث زيست محيطي همانند فرسايش خاک ،بوجود آمدن بيابانها ،از بين بردن
تدريجي منابع و ايجاد آلودگيهاي زيست محيطي در محيط ،همگي ريشه در تغييرات کاربري اراضي دارند
(باي و همکاران .)9 :9103 ،9فرسايش خاک نيز همواره يکي از مهمترين عوامل از بين بردن و کاهش باروري
خاک بوده است ،اين پديده امروزه با فعاليتهاي نادرست انسان در حال افزايش است و در نتيجه باعث از بين
رفتن خاک باکيفيت و مرغوب کشاورزي ميشود (بويازيز .)2 :9100 ،3همانطور که گفته شد امروزه پديدهي
فرسايش خاک با دخالتهاي نابجا و غيرتخصصي انسان از جريان و روند طبيعي خود خارج گشته است ،که آثار
زيان بار مهمي براي محيط طبيعي هم چون از بين رفتن خاک ،آفت زمينهاي کشاورزي ،کاهش بيش از حد
سطح سدهاي مخزني موجود در کشور دارد (کرم و همکاران .)00 :0362،در بررسي و تحليل تغييرات کاربري
اراضي و زيست محيطي ،استفاده از ماهوارههاي سنجش از دور و تصاوير حاصل از آن منجر به بررسي جريان
3- Bouaziz et al.
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تغييرات کاربري اراضي با مقايسه تصاوير چندزمانه فراهم ميآورد (آسام و همکاران .)8 :9109 ،0تاکنون مطالعات
زيادي در مورد تغييرات کاربري اراضي و تأثير آن بر فرسايش خاک در ايران و جهان صورت گرفته است.
اسفندياري و همکاران ( ،)0323در پژوهشي نيز به بررسي اثرات پوشش زمين بر ميزان فرسايش در حوضهي
رود ورش پرداختند .نتايج نشان داد که زراعت ديم در بين تمامي کاربري زراعت ديم نيز از بيشترين و کاربري
مراتع از کمترين ميزان قابليت براي بوجود آمدن پديدهي فرسايش خاک برخوردار است .آذرخشي و همکاران
( )0328در مقاله اي به پايش تغييرات پوشش زمين در حوضهي صنوبر پرداختند .نتايج بيانگر اين است که
بيشترين ميزان تغييرات بوجود آمده در منطقه نيز براي کاربريهايي از جمله باغ به مرتع ،زراعت به مرتع است،
که اين تبديل کاربريها باعث کاهش فرسايش خاک ميشود .فيﻀيزاده )9103( ،در مقالهاي به بررسـي
تغييرات کاربري اراضي و عـملکرد آن در فرسايش حوضهي علويان پـرداخت .نتـايج به دست آمده نشاندهندهي
اين مسئله است که مهمترين عامل در زمينهي فرسايش خاک در منطقه نيز تبديل کاربري مرتع پرتراکم به
مرتع کم تراکم و زمينهاي زراعي است .اصغري سراسکانرود و همکاران ( )0326در مطالعهاي به بررسي اثرات
تغييرات کاربري اراضي بر فرسايش خاک با استفاده از روش  WLCدر حوضهي آبخيز آقلاقان چاي پرداختند.
نتايج بدست آمده نشان از آن است که پهنهبندي فرسايش براي سالهاي  9111 ،0221و  9106اغلب مناطق
با طبقهي بسيار پر خطر و مناطق پر خطر در محدودهي کاربريهاي ديم زار و کشاورزي و باغات واقع شده
است که مساحت طبقهي بسيار پرخطر نيز در سالهاي مذکور به ترتيب  09/91 ،00/91و  09/99درصد و
طبقه پرخطر به ترتيب  98/84 ،94/42و  96/92درصد است .اصغري سراسکانرود و همکاران ( )0323در
تحقيقي به بررسي تغييرات کاربري اراضي و اثرات آن بر ميزان فرسايش با استفاده از روش شيءي گرا به کمک
تصاوير سالهاي  9111و  9103سنجندههاي  ASTERو ماهواره  TERRAدر حوضهي سيمينه رود بوکان
پرداختند نتايج بدست آمده از تحقيق نشان ميدهد که بيشترين ميزان مساحت در سال  9111متعلق به
کاربري مرتع اما اين کاربري در سال  9103کاهش چشمگيري داشته است و به زمينهاي زراعي تبديل شده
است .نقشهي پهنهبندي فرسايش بدست آمده نيز براي سال  9111به ترتيب  6/32و  96/9درصد اما براي سال
 9103به ترتيب  00/10و  30/16درصد از مساحت شهرستان در طبقهي بسيار پرخطر و پرخطر قرار دارد .اتا
هنري و ايسائو )9191( ،9در پژوهشي به بررسي تأثير تغييرات پوشش زميني کاربري زمين بر ميزان فرسايش
خاک در حوضهي آبريز رودخانه  Eyiohiaعليا در منطقهي شمال آفريقا در کشور نيجريه پرداختند نتايج نشان
داد که در طي سالهاي  0228و  9108با افزايش زمينهاي زير کشت  3011هکتار ،سکونتگاه  9311هکتار و
2- Ata Henri & Eisao
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زمين لخت  9811هکتار به جز زمين چرا با  311هکتار هزينهي زمين جنگلي است که  6811هکتار کاهش
يافته است .مطابق با نمونههاي زميني از پوشش گياهي بومي ،ميزان فرسايش خاک براي کل حوضهي آبريز
فوقاني از  32تن در هکتار در سال  0228بود که براي سال  9108به  002تن در هکتار افزايش يافت( .آبراهام
برتا و همکاران )9102 ،0در مطالعهاي به بررسي اثر استفاده تغيير پوشش زمين بر فرسايش خاک و رسوب
در حوضهي آبخيز  Winikeو حوضهي  ،Omo Gibeاتيوپي پرداختند نتايج نشان ميدهد که کل تلفات خاک
از  330/68هزار تن در سال  0266به  240/90هزار تن در سال  9106افزايش يافته در حالي که صادرات
رسوب مربوطه  3/64هزار تن براي مدت مشابه افزايش يافته است .اين موارد متعاقبا در هر نوع کاربري اراضي
بررسي شد .مزارع کشت شده بالاترين ميزان فرسايش خاک را ايجاد ميکنند ،از  01.19تن در هکتار در سال
در سال  0266به  03/06تن در هکتار در سال در سال  9106در مقايسه با چرا ،بوته ،جنگل ،زمين چوبي و
نوع استفاده از زمين لخت افزايش مييابد.
سانتوس و همکاران )9103( 9با استفاده از تغييرات کاربري اراضي به بررسي ميزان فرسايش خاک در کشور
برزيل پرداختند و نتايج نشان داد که به ترتيب کاربريهاي کشاورزي و مراتع به مرور زمان با کاهش مساحت
مواجه شدهاند و ميزان بوجود آمده فرسايش در منطقهي مورد مطالعه نيز بيش از  01برابر ميباشد .هدف از
پژوهش حاضر بررسي و پايش تغييرات کاربريهاي مختلف بر ميزان فرسايش خاک حوضهي زرينه رود با
استفاده از روش تصميمگيري چندمعياره با الگوريتم  WLCاست.
-2منطقهي مورد مطالعه

حوضهي آبريز زرينهرود نيز در مختصات جغرافيايي  38درجه و  03دقيقه و  93طول شرقي از نصف النهار
گرينويچ تا  08درجه و  01دقيقه و  31دقيقه عرض شمالي از خط استوا ميباشد .رودخانه زرينه رود از سمت
جنوب شرقي در امتداد شمال غربي ميباشد .بيشترين ميزان ارتفاع اين حوضه  3311متر از سطح دريا است.
اين رودخانه از مهمترين و طولانيترين رودخانههاي حوضه آبريز درياچهي اروميه است .اين رودخانه از کوههاي
پوشيده از برف چهل چشمه کردستان در اطراف شاخههاي اوليه قزل اوزن است .تقريبا در راستاي سيمينه رود
جريان دارد و در آخر نيز به درياچهي اروميه ميريزد .اين رودخانه  934کيلومتر نيز طول و مساحت آن نيز
 092993کيلومتر مربع است.

2- Santos et al.

1- Abraham berta et al.
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شکل( :)1منطقهي مورد مطالعه
Figure (1): Study area

پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و روش آن تحليلي مبتني بر تلفيق آناليز دادهها و تکنيکهاي دورسنجي و
سيستم اطلاعات جغرافيايي است .بخش اعظم اين مقاله براساس مطالعات ميداني است در بازديدهاي ميداني
که از حوضهي زرينهرود به عمل آمد هدف از اين بازديدها اين بود که بيشتر از مناطقي که دچار فرسايش خاک
شدهاند استفاده شود .اين مناطق به مرور زمان ازبين رفته و يا اينکه کاربريهاي آن جايگزين شدهاند.
و عواملي که باعث جلوگيري از فرسايش بودند در مطالعه ميداني مورد بررسي قرار گرفتهاند .در ابتدا تصاوير
مورد نياز از سايت زمينشناسي ( )USGSآمريکا تهيه گرديد ،پس از تهيه تصاوير در ابتدا ميبايست تصحيحات
راديومتريکي بر روي تصاوير اعمال شوند ،اين نوع تصحيح بدون توجه به مکان و مشخصات هندسي اجزاي
تصوير فقط با مقادير درجات خاکستري پيکسلها کارکرده و سعي در تصحيح آنها دارند ،اين تصحيح براي
کاهش و يا حذف نوع خطالي عمده بهکار ميروند (حسنيتبار .)0324 ،پس از رفع تصحيح راديومتريکي از
تصحيح اتمسفري با روش  FLAASHاستفاده شد .اين روش يکي از بهترين روشهاي تصحيح اتمسفري است.
براي انجام تصحيح جزئي اتمسفري به روش  FLAASHبايد تصوير مورد نظر از نوع راديانس با فرمت BIL
باشد .جهت انجام اي ن مرحله پس از وارد کردن داده نوع سنجنده مورد نظر را انتخاب شد پس از مشخص کردن
نوع سنجنده ارتفاع آن را ثبت گرديد .تاريخ اخذ تصوير از قسمت  FILE DATEو همچنين ساعت اخذ تصوير
از قسمت  SCENCE CENTER TIMEفايل متا ديتا تصوير درج گرديد ،فايل متا ديتا فايلي است که تمامي
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مشخصات تصوير ماهوارهاي از قبيل مقدار راديانس ،رفلکتنس ،قدرت تفکيک زماني ،مکاني ،طيفي و از اين
قبي ل اطلاعات در آن قرار دارد .سپس مدل اتمسفري محدودهي مورد مطالعه مدل  Tropicalميباشد علت
استفاده از اين روش را مي توان به علت قرار داشتن منطقه در عرض  31درجه و ماه  MAYاخذ شده است .در
قسمت  AOEROSOL MODELروش  URBANانتخاب شد چراکه منطقهي مورد مطالعه در يک محيط
شـهري واقع شـده است .در قسمت  MULTISPECTRAL SEETINGزير بخش  KAUFMANقسمت
) OVER-LANDRETRIEVAL STANJDARD (460:2100انتخاب شده علت الگوريتم انتخاب شده اين بود
که محدودهي حوضهي آبريز زرينه رود هم در مناطق خشکي و هم در مناطق آبي ميباشد ،پس از انجام
تصحيحات مورد نياز بر روي تصاوير نوبت به آشکارسازي تغييرات ميرسد ،هدف از انجام اين کار تشخيص درست
کاربريهاي استخراج شده در محدوده آبريز زرينه رود است جهت پياده سازي آشکار سازي تغييرات از روش
 PCAدر نرمافزار  ENVI 5.3استفاده شد .تحليل مولفهي اصلي يکي از روشهاي آشکارسازي تغييرات جهت
سهولت انجام طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي است .الگوريتم  PCAيک تکنيک کاملا رياضي محور است که از
مشخصات آماري دادهها براي تبديل کردن دادهي همبسته به اطلاعات ناهمبسته است به طوري که بيشترين
جزئيات باندها حفظ گردد .اين مجموعهي اطلاعات غيريکنواخت را تحليل مولفهي اصلي مينامند .مقادير و
تعداد مولفههاي اصلي برابر با تعداد اطلاعات اوليه باندها است به همين خاطر از اين روش تا حدودي ميتوان
براي کاهش دادن مشخصات باندها استفاده کرد .در اين روش هر چقدر واريانس طيفي در يک تصوير بيشتر
باشد تصوير مورد نظر دامنه مقادير جزئيات بيشتري را در بر ميگيرد که اين به خودي خود نشاندهندهي
وجود پديدههاي بيشتر در تصوير است .اين موارد تصاوير براي انجام مطالعات سنجش از دور مناسب است .از
مهمترين فوايد اين نوع روش تهيهي اطلاعات و متراکم کردن جزئيات پديدهها در بين باندهاي مختلف است
(نوري .)02 :9110 ،جهت انجام فرايند طبقهبندي از روش شئگرا و الگوريتم نزديکترين همسايه استفاده
گرديد ،پردازش شئگراي تصاوير ماهوارهاي به عنوان رويکردي نوين در سنجش از دور شناخته ميشود استفاده
تلفيقي از اطلاعات طيفي و مکاني را در پردازش تصاوير ماهوارهاي مدنظر قرار ميدهد .در اين فرايند روش
طبقهبندي اطلاعات فيـزيکي ،مـحيطي ،شکل و الگو مورد اسـتفاده مـيگيرد تا خطاهاي ناشي از شـباهت
طيفي در پردازش پيکسل پايه به حداقل رسيده و موجبات افزايش دقت فراهم گردد (ليسند و همکاران،0
 .)03 :9110سگمنتسازي اولين و مهمترين مرحله در تبديل تصوير به واحدهاي مجزا است (هانگ و همکاران،9
 .)9116در طول فرايند سگمنتسازي تمام تصاوير سگمنتسازي شده و شئهاي تصويري براساس معيار
همگني در رنگ و شکل توليد ميشوند (يان .)00 :9113 ،3جهت توليد يا سگمنتسازي تصاوير ماهوارهاي از
3- Yan

1- Lillesand et al.
2- Hung et al.
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الگوريتم  Multiresulaion segmentationاستفاده شده است .اين نوع از الگوريتم سگمنتسازي يکي از
پرکاربردترين الگوريتم هاي توليد سگمنت است که با بـه حداقل رساندن ميانگين مکاني ناهـمگنيها در باندهاي
طيفي تصاوير اقدام به ايجاد شئ ( )Objectميکند (موسوي و همکاران .)3 :0323 ،در فرايند طبقهبندي با
الگوريتم نزديکترين همسايه در روش طبقهبندي شئگرا ،پيکسلها براساس وزنشان به کلاسهاي مختلف
نسبت داده ميشود ( طبقهبندي نرم) در اين روش طبقهبندي ،پيکسل آميخته از يک درجه عﻀويت براي هر
کلاس برخوردار است و براساس منطق فازي متناسب با درجه عﻀويت در يک کلاس خاص طبقهبندي ميشوند
(ماينت و همکاران.)09 : 9100 ،0

کاربري

جدول ( :)1کاربري هاي انتخاب شده حوضهي آبريز زرينهرود
Table (1): Selected Uses of Zarrineh River Basin
نوع پوشش

باير

اراضي فاقد پوشش گياهي

کشت آبي

شامل زمينهاي که آبياري آنها به شکل کامل ميباشد

کشت ديم

مناطق ديمزار

مرتع غني

مناطقي که پوشش گياهي به نحو کامل آن را فرا گرفته باشد

کوهستان

مناطق که ارتفاع زيادي نسبت به مناطق اطراف داشته و تا حدود عبور و مرور مشکل ميباشد.
اين مناطق با استفاده از مدل رقومي مشخص گرديدند

مرتع متوسط

مناطقي که پوشش گياهي متوسطي را شامل مي شود و بين  98تا  41درصد مي باشند و و
ساليانه به صورت  311ميليمتر در اين مناطق باران مي بارد

مرتع کم تراکم

مناطقي که داراي پوشش گياهي پراکنده و ناچيزي ميباشد

انسان ساخت

مناطق مسکوني

پهنه آبي

رودخانه ،سد ،درياچه

جدول (  :) 2معيارهاي سگمنتسازي طبقهبندي شئ گرا
Table (2): Segmentation criteria for object-oriented classification
پارامتر مقياس
فاکتور شکل
درجه فشردگي
درجه صافي

 0سطح
 9سطح
سطح 3

1/0
1/8
1/3

1/8
1/0
1/3

011
034
061

1- Myint et al.
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شکل ( :)2تصاوير سگمنتسازي طبقهبندي شئ گرا در مقياس هاي مختلف
Figure (2): Object-oriented segmentation segmentation images at different scales

براي اطمينان از نتايج طبقهبندي ،صحت طبقهبندي با استفاده از از پارمترهاي دقت کل و ضريب کاپا ارزيابي
گرديد .دقت کلي يکي از مهمترين و سادهترين معيارهاي دقت است .اين شاخص نياز به فرايند پيچيدهاي جهت
انجام محاسبه ندارد ،صحت کلي ميانگيني از صحت طبقهبندي نسبت اشياء درست طبقهبندي شده به جمع
کل اشياء معلوم را نشان ميدهد .به شرح فرمول  0محاسبه ميشود.
() 0

𝑖𝑖𝐸 𝑛 ∑𝐶𝑖=1
= 𝐴𝑂
𝑁

که در اين فرمول  :Cتعدا کلاسها  :N ،تعداد کل اشياء معلوم :Eii ،اعﻀاي قطري ماتريس خطا ،و  :OAدقت
کل طبقهبندي را نشان ميدهد .شاخص کاپا يک روش گسسته ميباشد که از نظر آماري براي مشخص کردن
اختلاف ماتريس خطا در بررسي صحت استفاده شده را نشان ميدهد .محدودهي شاخص کاپا بين صفر و يک
است .اگر مقدار  Kبرابر با عدد يک باشد طبقهبندي بوجود آمده کاملا صحيح ميباشد ،اگر مقدار  Kصفر باشد
به معناي تصادفي بودن فرايند طبقهبندي ميباشد و اگر مقدار  Kمنفي باشد ،نشاندهندهي ضعف طبقهبندي
ميباشد .شاخص کاپا از فرمول  9محاسبه ميشود.
() 3

𝑛∑ 𝑁
𝑖𝑖=1 𝑖 𝑛𝑖+𝑛+
𝑛∑ 𝑁 2
𝑖𝑖=1 𝑖 𝑛𝑖+𝑛+

=𝐾
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 :Iتعداد رديفها در ماتريس ،تعداد مشاهدات در رديف Iام و ستون Iام روي قطر اصلي :n+i ،کل مشاهدات
رديف Iام و ستون Iام ،و  :Nکل مشاهدات است.

اما براي تهيهي نقشههاي پهنه ندي فرسايش خاک در ابتدا نقشهي معيارهاي لازم تهيه گرديد .تهيهي لايههاي
اطلاعاتي در اين تحقيق نيز شامل تهيهي طبقات ارتفاعي با استفاده از مدل رقومي نقشهي توپوگرافي به مقياس
 0:94111همچنين تهيهي لايههاي زمينشناسي و حوضهي زرينهرود با استفاده از نقشهي زمينشناسي
 0:94111سازمان زمينشناسي کشور ، ،از مدل رقومي ارتفاع جهت توليد نقشهي شيب منطقه ،تهيهي لايهي
اطلاعاتي کاربري حوضه با استفاده از نقشه کاربري .،تهيهي نقشهي بارش منطقهي مورد مطالعه با استفاده از
دادههاي بارانسنجي در داخل حوضه استفاده شده ،براي نقشهي راههاي ارتباطي و نقشهي آبراهههاي حوضهي
آبريز گيويچاي از مطالعات آمايش سرزمين و سند راهبردي توسعهي استان آذربايجان غربي ( )0324تهيه شد.
در نهايت جهت وزندهي از روش ترکيب خطي وزني ( )WLCاستفاده شد در اين روش ابتدا هر لايه معيار را
به صورت استاندارد در ميآوريم؛ در اين پژوهش ،از روش فازي جهت استانداردسازي استفاده شده است .در
مجموعههاي فازي ،بيشترين ارزش يعني مقدار يک به حداکثر عﻀويت و کمترين ارزش يعني صفر به حداقل
عﻀويت در مجموعه تعلق ميگيرد (سويي .)0266 ،0وزنهاي معيارها تعيين گرديد ،بدين صورت که بهطور
مستقيم ،وزني از اهميت نسبي به هر نقشه معيار اختصاص ميدهيم؛ در اين مطالعه از روش وزندهي کرتيک
استفاده شد .در اين روش ،دادهها براساس ميزان تداخل و تﻀاد موجود بين عوامل يا معيارها مورد تجزيه و
تحليل قرار ميگيرد .در اين روش کرتيک ،براي هر معيار ارزيابي دامنهاي از تغييرات مقادير اندازهگيري شده
در ميان پيکسلها (گزينه) وجود دارد که در قالب يک تابع عﻀويت بيان ميشوند .هرکدام از بردارهاي تشکيل
شده براي معيارهاي مورد استفاده ،داراي پارامترهاي آماري از جمله انحراف معيار هستند .پس از محاسبهي
انحراف معيار عوامل و معيارهاي مورد بررسي ،ماتريس متفاوتي به ابعاد  m×mايجاد ميگردد که شامل ضرايب
همبستگي بين بردارهاي تشکيل شده است (مالچويسکيي .)9118 ،9با تعيين پارامترهاي بالا ،تﻀاد موجود بين

معيار jبا معيارهاي ديگر از روي رابطهي  3محاسبه گرديد.
𝑚∑=Cjk
)𝑘𝑗𝑟 𝑘−1(1 −

()3

2- Malchevsky

1- Sui
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در اين رابطه؛  cjkمعرف مجموع تﻀاد معيار  jبا معيارهاي  kاست که از  k=1شروع شده و تا  k=mادامه دارد
و  ،rjkهمبستگي بين دو معيار  kو  jرا نشان ميدهد .ميزان اطلاعات عامل  jاز رابطهي  0محاسبه شد
(مالچويسکيي.)9118 ،
() 0

cj=8j∑m
)k−1(1 − rjk

در اين رابطه؛  cjمعرف ميزان اطلاعات معيار  jو انحراف معيار در مقادير مربوط به عامل يا معيار  jرا نشان
ميدهد .با توجه به روابط يادشده ،معيارهايي که داراي  cjبيشتري باشند وزن زيادي به خود اختصاص خواهند
داد .وزن هر عامل مانند  jاز رابطهي  4تعيين گرديد (مالچويسکيي.)9118 ،
()4

cj

wj=∑m

k−1 Ck

در اين رابطه؛  Wjمعرف وزن معيار  jو  ckنشانگر ميزان اطلاعات مجموع معيارهاي  kاست که از  k=1شروع
شده و تا  k=mادامه دارد .استفاده از روش کرتيک ،در وزندهي معيارها در پژوهش حاضر ميتواند گاهي در
جهت حل معﻀل استقلال صفات از يکديگر باشد که به هنگام مقايسۀ زوجي در چارچوب روش فرايند تحليل
سلسله مراتبي در شرايط عدم تحقق همبستگي بين صفات ،عينيت مييابد؛ زيرا در اين روش ،وجود همبستگي
بالاي يک معيار با معيارهاي ديگر ،ميتواند در کاهش وزن آن معيار اثرگذار باشد (مالچويسکيي.)9118 ،
لايههاي نقشهي استاندارد شده وزني را ايجاد ميکنيم (با ضرب لايههاي نقشه استاندارد شده در وزنهاي متناظر
بر آنها)؛ با اعمال عمليات همپوشي جمعي بر روي لايههاي نقشهي استاندارد شده وزني ،نمره يا امتياز کل را
در رابطه با هرگزينه به دست ميآوريم و گزينهها را بر حسب امتياز کارکردي کل ،رتبهبندي مينماييم .گزينهاي
که داراي بالاترين امتياز (رتبه) باشد .به عنوان بهترين گزينه شناخته ميشود .بهطور رسمي در قاعدهي تصميم-
گيري براي ارزيابي هر گزينه با  Aiاز رابطهي  8استفاده گرديد (مالچويسکيي.)9118 ،
() 8

𝑗𝑖𝑥 𝑗𝑤 𝑗∑ = 𝑖𝐴

در اين رابطه؛  xijمعرف نمره گزينه  iام در ارنباط با صفت jام و  wjمشتمل بر يک وزن استاندارد شده است
که مجموع وزنها برابر يک ميباشد (  .)∑ wjوزنها اهميت نسبي هر صفت را به نمايش ميگذارند .با تعيين
ارزش حداکثر  i= Ajاولويتدارترين گزينه انتخاب ميگردد .در رابطهي  4به مانند معادل رگرسيون تناسب
بهصورت خطي تعيين ميشود (مالچويسکيي.)06 : 9118 ،
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شکل ( :)3فلوچارت و روند انجام پژوهش
Figure (3): Flowchart and research process

-3يافتهها و بحث
 -1-3بررسي و تحليل آشکارسازي تغييرات با استفاده از الگوريتم PCA

هدف از بکارگيري روش  PCAدر اين پژوهش آشکارساز کردن مناطق و شناسايي بعﻀي از کاربريهايي بوده
که بهصورت بصري قابل تشخيص نبوده چرا که در علم سنجش از دور يکي از روشهاي آشکارسازي تغييرات
روش  PCAميباشد اين روش يکي از قدرتمندترين روشها جهت شناسايي کاربريهاي بوده است .استفاده از
تحليل ،مؤلفهي اصلي يک روش رياضي است که از ويژگيهاي آماري دادهها براي تبديل دادههاي همبسته به
مجموعه دادههاي ناهمبسته استفاده ميکند؛ باتوجه به اين که براي سال ( 9106شکل )0در  3باند و براي
سال 9111شکل  8در  8باند اطلاعات توزيع شده است .خروجي اين الگوريتم (نمودار  4و  )3در حقيقت رابطهي
هريک از مؤلفهها و ميزان اطلاعاتي که دارند را نمايش ميدهند .باندهاي  3و  0،9بيشترين ميزان اطلاعات را
به خود اختصاص دادهاند به عبارتي ديگر اين الگوريتم  21درصد اطلاعات بين باندي را در  3باند اول قرار
ميدهد و  01درصد مابقي اطلاعات را در ساير باندها پخش ميکند .در اين الگوريتم هر چه واريانس طيفي در
يک تصوير بيشتر باشد ،تصوير دامنهي اطلاعات وسيعتري خواهد داشت که خود نشاندهندهي وجود پديدههاي
بيشتر در تصوير است ،چنين تصاويري براي مطالعه مناسب بهشمار ميروند.
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شکل( :)4تصوير الگوريتم  PCAسال 2222
Figure (4): Image of 2000 PCA algorithm

شکل ( :)5نمودار الگوريتم  PCAسال 2222
Figure (5): Graph of PCA algorithm 2000

شکل ( :)6تصويرالگوريتم  PCAسال 2212
Figure (6): Image of the 2018 PCA algorithm

شکل ( :)7نمودار الگوريتم  PCAسال 2212
Figure (7): Graph of PCA algorithm for 2018

براساس نتايج بدست آمده از طبقه شئگرا شکل  6و جدول  3با استفاده از الگوريتم نزديکترين همسايه روند
تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود طي  06سال مورد ارزيابي نشان ميدهد ميتوان بيان کرد
طبقات کاربري کشاورزي ديم و کشاورزي آبي با بيشترين ميزان افزايش مساحت در منطقه روبهرو بودهاند اين
افزايش دو کاربري به ترتيب برابر با  06/96و  0درصد افزايش از کل حوضهي مورد نظر را در بر ميگيرد .روند
تغييرات کاربريهاي باير ،مرتع غني و متوسط ،به مرور زمان به نحوي کاهشي بوده است که به طوري که به
ترتيب مساحت01/88 ،00/10و  4/33درصد کاهش داشته است .کاربري انسان ساخت در طول زمان با روندي

بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود و تأثير آن بر روي فرسايش خاک...
فريبا اسفندياري درآباد ،هادي رفيعي محمودجُق ،رويا فرزانه

تقريبا يکنواخت در حال افزايش است که اين نوع افزايش در طول  06سال برابر با  9/03درصد رشد داشته
است .کاربري پهنهي آبي (بستر رودخانهي زرينهرود) در طي  06سال مورد ارزيابي و بررسي به ميزان 1/06
درصد رشد داشته است.
جدول( :)3مساحت طبقهبندي به روش شئگرا (نزديکترين همسايه) سال  2222و 2212
Table (3): Classification area by object-oriented method (nearest neighbor) in 2000 and 2019
2212
2222
کاربري
باغ
باير
کشاورزي آبي
کشاورزي ديم
کوهستان
مرتع غني
مرتع متوسط
مرتع کم تراکم
انسان ساخت
پهنه آبي

0/02
99/60
6
90/03
3
00/08
00/36
00/14
1/93
1/34

9/16
6/33
09/08
09/30
9/66
3/6
8/14
06/10
9/8
1/43

شکل ( :)2نقشههاي طبقهبندي شئگرا با استفاده از روش شيگرا و الگوريتم نزديکترين همسايه
Figure (8): Object-oriented classification maps using object-oriented method and nearest neighbor
algorithm
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نمودار تغييرات کاربري اراضي به روش شئ گرا

پهنه آبي

انسان
ساخت

0/35

0/23

0/53

2/6

کشاورزي کشاورزي
مرتع کم مرتع
مرتع غني کوهستان
آبي
ديم
تراکم متوسط
14/46 11/78 14/05
18/06

6/05

3/8

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
باير

باغ

3

24/43

8

22/81

1/19

سال 9111

2/88

45/71

9/46

8/77

2/08

سال 9106

شکل ( :)2نمودار تغييرات مساحت به روش پيکسل پايه سال  2222و 2212
Figure (9): Graph of area changes by base pixel method in 2000 and 2018

-2-3ارزيابي نقشههاي پوشش سرزمين

براي ارزيابي و مقايسهي نتايج حاصل از طبقهبندي شئگرا در قالب طبقات معين شده و با نمونههاي تعليمي
يکنواخت و يکسان مورد مقايسه قرار گرفت .براي بررسي و مقايسهي نتايج از روش صحت کلي و ضريب کاپا
استفاده شد .نتايج بدست آمده از جدول  0نشان داد که طبقهبندي شئگرا براي سال  9106نتيجه بهتر و
مناسبتري داشته است از مهمترين عوامل ميتوان به قدرت تفکيک مکاني سنجنده  OLIنسبت به ماهواره
سنجنده  ETM+اشاره کرد.
جدول(:)4دقت کلي و ضريب کاپا طبقهبندي شيءگرا
Table (4): Overall accuracy and kappa coefficient of object-oriented classification
دقت کلي
شاخص کاپا
تصوير سال

طبقهبندي شئ گرا (نزديکترين
همسايه)

9111
9106

23/86
26/08

1/23
1/28

 -3-3پهنهبندي فرسايش خاک

به منظور پهنهبندي فرسايش با توجه به نقشهي کاربري براي دو مقطع زماني  9106 – 9111و ساير نقشههاي
معيار (شکل )01استفاده شده در ابتدا وزندهي هر يک از معيارها اعمال شده ،سپس مفروضات پايهاي و وزن
نهايي که حاصل وزندهي کريتيک است در بين معيارها انتخاب شده و مؤثر در جريان پهنهبندي فرسايش
حوضهي آبريز زرينهرود آورده شده است .در نهايت با اجراي مراحل ديگر مدل  WLCنقشهي پهنهبندي فرسايش

بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود و تأثير آن بر روي فرسايش خاک...
فريبا اسفندياري درآباد ،هادي رفيعي محمودجُق ،رويا فرزانه

(شکل 00و  )09براي حوضهي آبريز زرينهرود چاي در  4طبقه بسيار کمخطر تا بسيار پرخطر براي هر دو بازهي
زماني بدست آمد شکل  00و مساحت هر يک از طبقات نيز در جدول  4ذکر شده است.

شکل ( :)12متغيرهاي مورد استفاده جهت توليد نقشهي فرسايش خاک
Figure (10): Variables used to generate soil erosion map
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ادامهي شکل ( :)12متغيرهاي مورد استفاده جهت توليد نقشهي فرسايش خاک
Continue Figure (10): Variables used to generate soil erosion map
جدول( :)5مجموع تضاد ،انحراف معيار ،ميزان اطلاعات و وزن نهايي معيارهاي مطرح در پهنهبندي فرسايش
Table (5): Total contradiction, standard deviation, information amount and final weight of criteria in
erosion zoning
وزن نهايي
ميزان اطلاعات
انحراف معيار
مجمع تضاد
معيار

نقشهي کاربري سال 9111
شيب
زمينشناسي
کاربري
بارش
فاصله از جاده
فاصله از رودخانه

3/33
4/40
3/46
8/02
4/33
0/00

81/24
46/19
60/44
08/40
82/01
40/03

0983/90
942/26
982/41
962/06
949/06
304/08

1/94
1/06
1/03
1/02
1/09
1/13

نقشهي کاربري سال 9106
شيب
زمينشناسي
کاربري
بارش
فاصله از جاده
فاصله از رودخانه

3/93
3/93
0/19
9/90
3/21
3/80

88/06
23/83
38/09
80/03
92/49
00/30

301/00
41/63
083/92
930/06
310/00
911/09

1/91
1/91
1/02
1/04
1/12
1/01

بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود و تأثير آن بر روي فرسايش خاک...
فريبا اسفندياري درآباد ،هادي رفيعي محمودجُق ،رويا فرزانه

با توجه به نقشههاي پهنهبندي بدست آمده شکل  00و جدول  8در محدودهي مطالعاتي ميتوان گفت در سال
 9111مساحت طبقهي بسيار پر خطر 00/43درصد است که مساحت اين طبقه در سال  9106نيز به04/92
درصد افزايش يافته است .اما مساحت طبقه پرخطر از  96/42درصد در سال  9111به  93/40درصد کاهش
يافته است .در نقشهي فرسايش بدست آمده براي سالهاي  9111و  9106به طور عمده مناطق با طبقهي
بسيار پرخطر و پر خطر به ترتيب در کاربريهاي کشاورزي ديم ،کشاورزي آبي ،مرتع متوسط و زمينهاي باير
قرار دارند .بنابراين تغييرات حادث شده در منطقه باعث تغييرات در روند مورفولوژيک منطقه شده است .براي
مثال تبديل کاربري مرتع متوسط و زمينهاي باير به مرور زمان به کاربريهاي کشت ديم و کشت آبي باعث
ايجاد يک سري تغييرات در سيستم فرسايش حوضهي آبريز گيوي چاي شده ،با توجه به اين که مراتع نقش
حفاظتي در مقابل فرسايش منطقه دارند هر گونه تغيير در ميزان پوشش گياهي و افزايش دخالتهاي انساني
از جمله ساخت و ساز يا ايجاد تغيير در وضعيت طبيعي زمين از جمله شخم زدن باعث افزايش ميزان فرسايش
منطقه مورد مطالعه خواهد شد .از سوي ديگر بايد توجه داشت که تغيير کاربري اراضي مرتعي به ويژه در مناطق
پرشيب کوهستاني علاوه بر ايجاد پديده فرسايش خاک ،باعث جاري شدن سيل نيز خواهد شد که اين امر
کيفيت مناسب خاک را تحت تأثير قرار ميدهد .همچنين با مطالعات ميداني و بررسي نقشههاي موجود دريافت
شد که افزايش مساحت کاربري مسکوني در طول زمان همراه با کاهش مساحت کاربريهاي از جمله کاربري
باير و مرتع متوسط بوده است .که اين امر حاکي از ساخت و سازهاي مسکوني بر روي کاربريهاي باير و مرتع
متوسط است .که منجر به انهدام و نابودي کاربري مرتع متوسط شده است و از سوي ديگر وجود فعاليتهاي
انساني در منطقه مانند ايجاد ترانژه براي جاده سازي و عدم رعايت اصول مکانيک خاک در احداث مناطق
مسکوني و ابنيه فني منجر به افزايش پتانسيل فرسايش خاک در منطقه ميشود .اين تغييرات بوجود آمده
ميتوانند باعث ايجاد تغييرات زيادي در جريانهاي هيدرولوژيک منطقه ايجاد بکنند تا باعث افزايش ميزان
تمرکزجريان ،افزايش ميزان فرسايش ناشي از تجمع جريان ،کاهش نفوذ و بالاخره باعث کاهش ميزان تغذيهي
سفرههاي زيرزميني ميشود.
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WLC  با روش2212  نقشهي فرسايش خاک سال:)11( شکل

Figure (11): Soil erosion map for 2018 by WLC method

WLC  با روش2222  نقشهي فرسايش خاک سال:)12( شکل

Figure (12): Soil erosion map of 2000 by WLC method

بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود و تأثير آن بر روي فرسايش خاک...
فريبا اسفندياري درآباد ،هادي رفيعي محمودجُق ،رويا فرزانه
جدول ( :)6مساحت طبقات خطر فرسايش سال هاي ( 2222و  )2212حوضهي آبريز زرينه رود با استفاده از الگوريتم WLC

Table (6): Area of erosion risk classes in (2000 and 2018) Zarrinehroud catchment using WLC algorithm
طبقه خطر

سال 9111
سال 9106

مساحت (هکتار)
درصد
مساحت (هکتار)
درصد

بسيار کم خطر

کم خطر

خطر متوسط

پر خطر

بسيار پر خطر

004260/03
00/33
010030/01
01/90

022060/41
94/66
908380/41
90/98

983618/01
94/66
989134/21
94/31

920980/03
96/42
96108/41
93/40

00644
00/43
04/14
04/92

نمودار تغييرات مساحت فرسايش خاک سال  9111و 9106

40
30
20
10
0

بسيار پر خطر

پر خطر

خطر متوسط

کم خطر

بسيار کم حطر

14/57

28/59

25/88

19/57

11/37

سال 9111

15/29

27/51

25/7

21/26

10/21

سال 9106

شکل ( :)13نمودار مساحت پهنهبندي خطر فرسايش سال  2222و ( 2212به درصد)
)Figure (13): Chart of erosion risk zoning area in 2000 and 2018 (in percent

(الف)

(ب)

شکل ( :) 14مناطق مختلف حوضه آبريز زرينه رود الف و ب) نمونه بارز از فرسايش به وسيله تخريب مرتع و تبديل آن به زمينهاي زراعي
Figure (14): Different areas of Zarrineh River catchment area A and B) Prominent example of erosion by pasture
degradation and its conversion into arable land
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(ج)
ادامهي شکل ( :)14ج) نمونه فرسايش آشکار از زير بري رودخانه
Continue Figure (14): C) Sample of obvious erosion from the river

 -4نتيجهگيري

اطلاع از نسبت کاربري و نحوهي تغييرات آن در گذر زمان يکي از مهم ترين موارد در برنامهريزي و سياستگذاري
است .خاک نيز يکي از مهم ترين منابع طبيعي هر کشور است .امروزه تخريب خاک ،رفاه انسان حتي حيات او
را تهديد ميکند .نوع بهره برداري از اراضي عامل بسيار مهمي در فرسايش و توليد رسوب حوضههاي آبريز به
شماره ميرود .پديدهي فرسايش خاک در هر محيطي تحت تأثير عوامل طبيعي و انساني به وجود ميآيد .در
پژوهش حاضر از تصاوير ماهوارهي لندست مربوط به سالهاي  9111سنجنده  ETM+و سال  9106سنجنده
 OLIمربوط به ماه آگوست استفاده شد .بعد از تهيهي تصاوير مورد نياز از سايت زمينشناسي آمريکا در ابتدا
تصحيحات راديومتريکي و اتمسفري در محيط نرمافزار  ENVIصورت گرفت .جهت توليد نقشههاي کاربري
اراضي از روش شئ گرا و الگوريتم نزديکترين همسايه استفاده گرديد .سپس براي ارزيابي و مقايسهي نقشههاي
توليد شده به روش شئ گرا از صحت کلي و ضريب کاپا استفاده شد .نتايج نشان داد که طبقهبندي شئ گرا
براي سال  9106نسبت به سال  9111به مراتب عملکرد بهتر و منسجمتري داشته است .به منظور تهيهي
نقشههاي پهنهبندي فرسايش خاک از حوضهي آبريز زرينهرود از الگوريتم  WLCدر محيط نرمافزار IDRISI
 SELVAاستفاده شد .بدين ترتيب جهت توليد نقشه به اين روش ابتدا تمامي معيارهاي مورد نظر از جمله
لايهي شيب ،بارندگي ،فاصلهي آبراهه ،فاصله از جاده ،کاربري و زمينشناسي در ابتدا ميبايست استانداردسازي
بشوند پس از استاندارد کردن تمامي لايهها نوبت به وزندهي لايهها براساس تأثيري که دارند ميرسد .با توجه
به نتايج بدست در دورهي  06ساله ،در سال  9111مساحت کاربري مرتع متوسط  33/18درصد بوده که در
سال  9106مساحت اين نوع کاربري به نحو چشمگيري کاهش پيدا ميکند به طوري که نسبت به سال 9111
ميزان  31/23درصد با کاهش مساحت مواجه بوده و منجر به تخريب اين نوع کاربري و جايگزين شدن آن با
کاربري کشاورزي ديم است .از دلايل ديگر اين کاهش مساحت ميتوان به افزايش تقاضاي مردم به مواد غذايي

بررسي تغييرات کاربري اراضي حوضهي آبريز زرينهرود و تأثير آن بر روي فرسايش خاک...
فريبا اسفندياري درآباد ،هادي رفيعي محمودجُق ،رويا فرزانه

به علت افزايش جمعيت روستايي ،افزايش فناوري و تکنولوژي در زمينهي کشاورزي .در اين بازهي زماني کشت
آبي افزايش مناسب داشته است که بيشتر اين افزايش مساحت در نواحي نزديک به رودخانه زرينه رود بوده که
نقش هيدرولوژي منطقه منجر به افزايش اين نوع کاربري شده است .در اين بين کاربري مسکوني نيز رشد
مناسبي در بازهي زماني  06ساله داشته به طوري که  9/28درصد نسبت به سال  9111افزايش مساحت داشته
است .اين افزايش مساحت را ميتوان به نرخ رشد جمعيت و مهاجرت اکثر مردمان از نقاط روستايي به سمت
شهرها به دلايل اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،بهداشتي دانست .اما با توجه به نتايج بدست آمده از نقشههاي
پهنهبندي فرسايش خاک با استفاده از الگوريتم  WLCبراي سالهاي  9111و  9106منطقهي مورد مطالعه
ميتوان بيان کرد مناطق بسيار پرخطر و پرخطر در کاربريهاي کشت ديم،کشت آبي مرتع متوسط و مناطق
مسکوني است از مهمترين عوامل فرسايش خاک در حوضهي آبريز زرينه رود کاهش ميزان مراتع (مرتع غني،
متوسط و کم تراکم) است چرا که با از بين رفتن پوشش گياهي طبيعي منجر به کاهش مقاومت خاک از يک
سو و از سو ديگر افزايش ميزان فرسايش خاک و به تبع آن رسوب خواهد شد .ميتوان گفت نتايج بسياري از
تحقيقات نشان دهنده اين امر ميباشد که براثر تبديل کاربري مرتع به کاربري کشت ديم وکشت آبي باعث
هدر رفتن خاک براثر شستشو و توليد رواناب در اراضي شيب دار که اين امر باعث بوجود آمدن فرسايش خاک
بسيار گستردهاي در سطح منطقه شده است( .اصغري سراسکانرود و همکاران )3 :0323 ،در تحقيقي به بررسي
تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روشهاي پيکسل پايه و شيءگرا با استفاده از تصاوير ماهواره استر به
بررسي تأثير تغييرات کاربري بر فرسايش خاک پرداختند نتايج بدست آمده حاکي از آن است که پهنهبندي
خطر فرسايش براي سال  9111به ترتيب  2/16و  04/66درصد و با توجه به پهنهبندي فرسايش در سال 9103
که به ترتيب  03/88و  92/38درصد از منطقهي مورد مطالعه در دو طبقه بسيار پرخطر و پرخطر قرار دارند.
(مارتينز و همکاران )06 :9100 ،0به مدلسازي اثرات تغييرات کاربري زمين بر روي رواناب و فرسايش خاک
در جنوب اسپانيا پرداختند و به اين نتيجه رسيدندکه افزايش کشت ديم و تبديل پوشش گياهي به مناطق
مسکوني و راههاي ارتباطي به طور محسوسي باعث فرسايش خاک شده است .بنايراين ميتوان گفت همانطوري
که نتايج تحقيقات مذکور نشان مـيدهد که بهينهسازي تغييرات کاربري اراضي علاوه بـر کاهش آسيبپذير
بـودن حوضههاي آبريز از مخاطرات طبيعي منجر به افزايش پايداري زيست محيطي مناطق ميشود که در
توسعه پايدار سودمند است چرا که در اين امر بررسي تغييرات کاربري اراضي يکي از مهمترين و اولين تحقيقات
بر شرايط نرمال و پايداري مناطق است.

1- Martínez et al.
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