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 چکیده

 رمقادی اینکه به توجّه بااست.  رواناب میزان براورد جهت نیاز مورد پارامترهای از یکی رواناب منحنی ، شمارة SCSروش در

برآورد تواند منجر به میهای مختلف استخراج نقشه کاربری لذا روش ،های مختلف متفاوت استشماره منحنی در کاربری

هدف از این تحقیق محاسبه مقادیر متفاوت شماره منحنی و پیرو آن مقادیر متفاوت برای مقدار رواناب حوزه آبخیز گردد. 

روش اول استفاده از تفسیر  :شامل اراضیاستخراج نقشه پوشش/کاربری روش و عموقین به د آبخیزشماره منحنی حوزه 

 (الگوریتم حداکثر شباهت) Landsat 8 روش دوم طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره و گوگل ارث تصاویر چشمی

و شماره منحنی رواناب بر  بعد از تهیه نقشه کاربری به روش های مذکور، نقشه گروههای هیدرولوژیکی خاک تهیه است.

محاسبه شد و در انتها با توجه به مساحت کاربریهای مختلف، مقدار مینگین وزنی و نقشه های کاربری  SCSاساس جدول 

دور و در  از سنجش جغرافیایی و اطّالعات سیستم ل تحقیق با استفاده از ازکلیه مراح. گردیدشماره محنی حوزه تعیین 

در دو روش استخراج نقشه  به ترتیب شماره منحنی حوزهانجام شد.  TERRSETو  Arc GIS 10.3افزارهای نرم محیط

نتایج این پژوهش  بدست آمد.  78.69 شدهنظارت بندیطبقهو به روش  80.84تفسیر چشمی  از طریق کاربری اراضی

که نشانگر پتانسیل  اوال مقادیر شماره منحنی حوضه آبخیز عموقین در هر دو روش مورد استفاده باال است نشان داد که

همچنین مقادیر بدست  باال بوده و نیازمند اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب جهت کاهش رواناب می باشد.خیزی سیل

 اندکی دارند.  آمده برای شماره منحنی در هر دو روش اختالف

 ، شماره منحنی، حوزه آبریز عموقینشدهنظارت بندیطبقهگان کلیدی: کاربری اراضی، تفسیر چشمی، واژ

 

 مقدمه

 امر . اینداراست دیگر حوادث میان در را اول مقام مالی تلفات نظر از جانی چه تلفات نظر از چه سیالب که است آن از حاکی آمارها

دور و  از سنجش های داده منظور این (. برای11است ) داده قرار کشور دنیا هفتمین رتبه در سیلخیزی لحاظ به را ایران کشور

 حوزه بندی پهنه و ها حوزه سیلخیزی پتانسیل بر مؤثر عوامل شناسایی برای توانمند و مفید جغرافیایی ابزاری اطالعات های سیستم

مختلف  هایجنبه بررسی و تهیه نقشه کاربری اراضی امکان کاربری نقشه تهیه امکان .باشند می پتانسیل سیلخیزی نظر از ها

 و زیاد هایهزینه به دلیل های آنالوگ،نقشه از استفاده و زمینی برداریمانند نقشه سنتی هایروش با اراضی پوشش/کاربری

 گیرندمی قرار مورد پردازش رقومی صورتبه ایماهواره تصاویر اما امروزه، باشد؛نمی پذیرامکان بزرگ سطوح در بودن عمالً گیروقت
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 مشخصی صورتبه سنتی هایروش بر ایمنطقه وسیع بودن پوشش دارا و استاندارد زمانی و مکانی تفکیک طیفی، قدرت به دلیل و

 عوامل بررسی و SCSروش  در رواناب محاسبه برای نیاز مورد رقومی های نقشه تهیه با (1379)نصرتی(. 8است ) پیداکرده برتری

 سیستم از استفاده با( 1387) زاده یعقوب .(3)نمود اقدام گاوهرود آبخیز حوزه سیلخیزی قابلیت نقشه تهیه به رواناب بر مؤثر

 و گیااهی پوشش اراضی، کاربری خاک، وژیکلهیدرو گروه های نقشه تهیّة با و( ETM) ندستل ماهوارة تصاویر و جغرافیایی اطّالعات

 .(4)دکردن هتهیّ را بیرجند منصورآباد آبریز حوضة سطحی نگهداشت ضریب و رواناب منحنی ة شمارةنقش SCSدول ج از تفادهبا اس

 قرار بررسی مورد هندوستان گوانتس در آبریز سیالب حوضة دبی روی را منحنی شمارة تغییرات ( اثر2006همکاران ) و تکلی

 اختالف شاخص از گیاهی پوشش تراکم تعیین برای و TMماهوارة لندست  تصاویر  از اراضی کاربری نقشة تهیّة برای ؛(12)دادند

 د.کردن تفادهاسشده  نرمال گیاهی پوشش

 OLI لندست و ارث گوگل تصاویر از با استفاده شدهنظارت بندیطبقه چشمی و تفسیر هایروش دقت سنجش تحقیق حاضر هدف

هدف از این تحقیق  .است بوده عموقین اردبیل آبخیز حوزه در هاکاربری نقشه و تهیه تفکیک مختلف، هایکاربری شناسایی ، در

شامل: روش اول استفاده از تفسیر  محاسبه شماره منحنی حوزه آبخیز عموقین به دو روش استخراج نقشه پوشش/کاربری اراضی

 )الگوریتم حداکثر شباهت( است. Landsat 8 روش دوم طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره و گوگل ارث تصاویر چشمی

 

 هاروشمواد و 

 موردمطالعه منطقهمشخصات 

 و شمالی عرض متر 4243406 تا متر 4236056 و شرقی طول متر 252895 تا متر 228745 مختصات به عموقین آبخیز حوضه

 غربی امتداد با و منطقه اصلی زهکش بولیک یدی رودخانه. است شدهواقع اردبیل شهرستان محدوده در هکتار 7860 به مساحت

 متر 1436 به ارتفاع خروجی در و غربی حاشیه ارتفاعات به مربوط متر 3848 منطقه ارتفاع حداکثر. دارد جریان آن در شرقی

 توپوگرافی شرایط از منطقه. است زراعی کاربری تحت عمدتاً شرقی نیمه و مرتعی طبیعی کاربری دارای منطقه غربی نیمه. رسدمی

 کواترنر و نئوژن جدید هایآتشفشان که دارد قرار سوم دوران آتشفشانی ساختی زمین زون در و بیشترین و بوده برخوردار متنوع

 .دهدیم نشان ایران نقشه در را موردمطالعه منطقه موقعیت 1 شکل(. 2) دارند قرار ترقدیمی آتشفشانی هایسنگ روی
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 کشور و اردبیل استان در عموقین آبخیز حوضه موقعیت. 1 شکل

 هامواد و روش

ی تصاویر با توان تفکیک باالی گوگل ارث برای تهیه نقشه کاربری اراضی استفاده و طبقات هادادهدر این تحقیق ابتدا از پایگاه 

مرتع خوب، مرتع متوسط و ضعیف، اراضی فاقد شامل  پوشش/کاربری اراضیدر هفت طبقه به روش تفسیر چشمی کاربری اراضی 

در منطقه تشخیص داده شد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی با پوشش گیاهی، منطقه مسکونی، زراعت دیم، زراعت آبی و باغ 

)گذر  1394تیر  2بر روی تصاویر ماهواره لندست بتاریخ اخذ  استفاده از تصاویر ماهواره ای، ابتدا تصحیحات هندسی و اتمسفری

 بودن باال به علت ( انجام شد و سپس طبقه بندی تصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر شباهت صورت گرفت.33، ردیف 167

 رابطهاحتمال  تابع چگالی مدل دوم مرتبه آمار به الگوریتم این .شد استفاده حداکثر احتمال الگوریتم از یدشدهتول یهانقشه صحت

Gaussian (.10است ) متکی کالس هر برای 

 
Σ|رخداد کالس  شرطبه  x وجود احتمال مقدار  p(x|i)رابطه این در i| در کالس  کوواریانس واریانس ماتریس دترمینانtmi)-(x 

i 𝛴1، (mi)میانگین بردار و xبردار  ترانسپوزه اختالف
، iکالس  در میانگین بردار i، mi در کوواریانس و واریانس ماتریس معکوس 2

(x-mi) افزار نرم. است بوده مورداستفاده طیفی باندهای در پیکسل هر ارزش بردار ArcGIS  و  جغرافیایی-فضایی تحلیلهای برای

 Anderson را تحقیق این در رفته کار به های کاربری الگوی .استفاده شد ایماهواره تصاویر برای پردازش TERRSETنرم افزار 

et al., هایگروه در مرحله بعد، نقشه. است کرده ارائه میشیگان سطحی سه بندی طبقه اساس بر آمریکا زمینشناسی سازمان 

در  مربوطه نتایج که گردید تهیه کاربری و شیب نقشه اراضی، واحد اجزاء نقشه تلفیق از عموقین آبخیز حوضه خاک هیدرولوژیکی

قشه گروه هیدرولوژیکی و نقشه کاربری اراضی را با هم تلفیق کرده سپس با استفاده ن ،GIS در نرم افزار .است شده بعد ارائه بخش
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از جدول  با انجام محاسبات مربوطه نقشه شماره منحنی بدست می آید. برای تهیه نقشه شیب، ابتدا با استفاده از الیه های رقومی 

 SCS باتوجه به انواع کاربری از جدول استاندارد CN ادیر، مدل رقومی ارتفاع تهیه شد. به منظور محاسبه مق1:25000توپوگرافی

به اینکه در مرحله بعد مساحتی از حوضه که دارای شماره منحنی معین هست محاسبه شده و در آخر با توجه استفاده گردید. 

عموقین با استفاده از برای کل حوضه آبخیز  CN یکنواخت نمی باشد لذا میانگین وزنی CN شرایط حوضه از نظر عوامل موثر بر

  رابطه زیر محاسبه گردید. به این ترتیب که:

(1) 

 
𝑪𝑵̅̅ ̅̅ = [∑(

𝑨𝒊
𝟏𝟎𝟎

) (𝑪𝑵𝒊)] 

𝐶𝑁̅̅: در این معادله 𝐶𝑁̅̅آن  درصد مساحتی از حوضه است که شماره منحنی =Ai در سطح حوضه و CN میانگین وزنی= ̅̅ باشد.   ̅̅

، تمامی بارش در 100برابر  CN رواناب از بارندگی حاصل نیامده و دربرابر صفر  CN متغییر است. در 100بین صفر تا  CN مقدار

 (.8سطح زمین جریان یافته و ارتفاع رواناب برابر با ارتفاع بارندگی خواهد بود )
 

 نتایج

کاربری مرتع با  سطح که بیشترین داد نشان ارث گوگل تصاویر چشمی تفسیر روش حوزه آبریز عموقین در هاکاربری سطح نتایج

،زراعت 18.03سنگی لخت خاک،  21.61به ترتیب زراعت آبی  هاکاربریو بقیه  باشدمیدرصد از مساحت حوزه عموقین  47.46

و میانگین وزنی شماره منحنی حوزه برابر  شودمیدرصد از مساحت حوزه آبریز عموقین را شامل  1.3و مسکونی  2.72، باغ 8.8دیم 

 .دهدمیاطالعات مربوط به تفسیر چشمی حوزه آبریز عموقین را نشان  ترتیب به 1و جدول  2که شکل  باشدمی 80.84با 

 
 نقشه شماره منحنی حوزه آبریز عموقین با استفاده از تفسیر چشمی تصاویر گوگل ارث  2شکل
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درصد مساحت حوزه را تشکیل   64.42، بیشترین کاربری اراضی حوزه آبریز عموقین را مرتع با  شدهنظارت بندیطبقهدر روش 

و 1.35، مسکونی 2.45سنگی  لخت خاک، خاک لخت یا 7.63، زراعت دیم 23.01آبی  زراعتبه ترتیب  هاکاربریو بقیه  دهدمی

که  باشدمی 78.69 با برابر حوزه منحنی شماره وزنی میانگین عموقین را دربرمی گیرد و آبریزدرصد از مساحت حوزه  1.16باغی 

 .دهدمیحوزه آبریز را نشان  شدهنظارت بندیطبقهاطالعات مربوط به  ترتیب به 2و جدول 3شکل 

 با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده یز عموقین. نقشه شماره منحنی حوضه آبر3شکل

 آبخیز های مختلف اراضی در حوضهکاربریهای هیدرولوژیکی، میانگین و میانگین وزنی شماره منحنی رواناب .  گروه1جدول 

 عموقین  به روش تهیه نقشه کاربری اراضی از طریق تفسیر چشمی

 میانگین شماره منحنی درصد از مساحت حوضه مساحت شماره منحنی HSG پوشش/کاربری

 B 69 4404290 5.603410912 3.866353529 مرتع خوب

 C 79 32908470 41.86819667 33.07587537 مرتع متوسط

 B 82 115588 0.147058223 0.120587743 خاک لخت

 C 87 14066950 17.89684629 15.57025627 خاک لخت

 B 68 416638.3 0.530073087 0.360449699 مسکونی

 C 79 518740.3 0.659973584 0.521379132 مسکونی

 D 84 97072.63 0.123501821 0.103741529 مسکونی

 B 73 5049114 6.423796 4.68937108 زراعت دیم

 C 81 1874780 2.385211398 1.932021233 زراعت دیم

 B 81 7965943 10.13476677 8.209161082 زراعت آبی

 C 88 8029900 10.21613683 8.990200411 زراعت آبی

 D 91 1005514 1.279277277 1.164142322 زراعت آبی

 B 78 1075286 1.368045543 1.067075524 باغ

 C 85 865736.6 1.101443799 0.93622723 باغ

 D 89 206138.2 0.262261804 0.233413005 باغ

 میانگین وزنی شماره منحنی رواناب

 تاللل
80.84 
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 گیرینتیجه

 باال بسیارتحقیق  دقت شوند، برداشت دقت با ها نمونه این اگر دارد و زیادی اهمیت تعلیمی های نمونه احتمال حداکثر روش در  

ی نوع پوشش زمین، آسانبهندارد ولی اغلب یک کاربر قادر است  قرمزمادونهمچنین تصاویر با تفکیک باالی گوگل ارث باند  .میرود

ها به رنگ طبیعی یدهپدهای مربوطه را تشخیص دهد چون حالت نمایش تصویر به صورتی است که یژگیوحوادث اختالل و دیگر 

یر بصری نیاز به زمان بیشتری تفسیر بصری استفاده شد. البته تفسشود. پس برای پردازش تصویر گوگل ارث از روش یمدیده 

 در سنتی یهاروش از یکی عنوانبه باال، تفکیک باقدرت تصاویر برای بخصوص چشمی، تفسیر(. 1نسبت به تفسیر رقومی دارد )

یه پااطالعات تولید که مطالعه هدف به توجه با .است هنوز متداول آن باالی حتص به توجه با اما شود،یم محسوب ازدورسنجش

 لذا مشخص گردد، اراضی انواع مساحت صحیحصورت به کهمدنظر بوده  نیز استان اراضی پوشش و کاربری مختلف سطوح برای

 سطح با در مطالعات کهیطوربه است، مهم انسانی نیروی و زمان روش این در . گرفت قرار مدنظر تحقیق این در نیز چشمی تفسیر

شماره منحنی حوزه به ترتیب در دو روش  . است زیاد زمان و انسانی نیروی کشوری مستلزم و استانی مطالعات مانند وسیع

بدست آمد. نتایج این   78.69شده بندی نظارتو به روش طبقه 80.84استخراج نقشه کاربری اراضی از طریق تفسیر چشمی 

 آبخیز های مختلف اراضی در حوضههیدرولوژیکی، میانگین و میانگین وزنی شماره منحنی رواناب کاربری هایگروه.  2جدول 

 عموقین به روش تهیه نقشه کاربری اراضی با الگوریتم طبقه بندی نظارت شده

 

  

 عموقین به روش 

 میانگین شماره منحنی درصد از مساحت حوضه مساحت شماره منحنی HSG پوشش/کاربری

 B 61 823232 1.06 0.64 مرتع خوب

 C 74 12658160 16.23 12.01 مرتع خوب

 B 82 51300 0.07 0.05 خاک لخت

 C 87 1815559 2.33 2.02 خاک لخت

 D 89 42467 0.05 0.05 خاک لخت

 B 69 3964671 5.08 3.51 مرتع متوسط و ضعیف

 C 79 32716290 41.94 33.13 مرتع متوسط و ضعیف

 D 84 83693 0.11 0.09 متوسط و ضعیفمرتع 

 B 68 433530 0.56 0.38 مسکونی

 C 79 533997 0.68 0.54 مسکونی

 D 84 82961 0.11 0.09 مسکونی

 B 73 4535873 5.81 4.24 زراعت دیم

 C 81 1413018 1.81 1.47 زراعت دیم

 B 81 8361272 10.72 8.68 زراعت آبی

 C 88 8518002 10.92 9.61 زراعت آبی

 D 91 1071504 1.37 1.25 زراعت آبی

 B 78 731700 0.94 0.73 باغ

 C 85 168300 0.22 0.18 باغ

 78.69 ≈ 79 میانگین وزنی شماره منحنی رواناب
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 به توجّه با و همچنین ندارند باهم توجهیقابل اختالف هش نشان داد که مقادیر بدست آمده برای شماره منحنی در هر دو روشپژو

 .دارد باالیی رواناب تولید پتانسیل حوضه، که گرفت نتیجه توانمی آمدهدستبه منحنی شماره متوسّط
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