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  چکیده 

است. براي انجام شده  RSو  GISپژوهش حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربري اراضی و تاثیر آن بر فرسایش با استفاده از 

نقشه کاربري اراضی با استفاده  استفاده شد. 8و  7، لندست هاي OLI(2016)و  ETM(1999)هاي سنجنده انجام تحقیق از تصاویر

هاي فرسایش با استفاده از نقشه، شدت  ید گرد  ه استفاد   آموزشی  هاي ه اد د  از  ارزیابی صحت نتایج،  براي د. تهیه شروش حداکثر احتمال از 

- نتایج نشان می .دست آمدبهعوامل شامل شیب، لیتولوژي، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، بارش و خاك  سایر حاصل و کاربري اراضی

. علت افزایش مساحت مربوط به در دو طبقۀ بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند وده مورد مطالعهمحداز مساحت  زیادي درصددهد 

رعایت  و  افزایش مناطق مسکونی در حاشیه رودخانهتوان در فرسایشی در حوضه مورد مطالعه را میبسیار پرخطر و پرخطر  طبقات

  .به تبع دخالت انسان در محیط دانست و افزایش خطوط ارتباطی ،نکردن حریم رودخانه

  

  .GIS، RS، فرسایش، کاربري اراضیبوکان، :هاي کلیديواژه

  

  مقدمه  -1

هاي غیرکارشناسانۀ انسان از روند طبیعی خود خارج شده و تبعات جبران امروزه پدیده فرسایش خاك به دلیل دخالت

 کشاورزي، کاهش عمر مفید سدهاي مخزنی و ... به دنبال داشته استناپذیري از جمله هدر رفت خاك، کاهش سطح زمینهاي 

تواند شناخت مناسـبی از چگـونگی تغییرات می GIS هاي سـنجش از دور در محیطاستفاده از داده). 1389(کرم و همکاران،

بندي تصاویر  از طبقه ).2004و همکاران  Coppin( ارائه داده و در مدیریت آن راهکارهاي مناسبی ارائه دهد کاربري اراضی

هاي مختلف سطح زمین  آید که نشان دهنده کمیت، کیفیت و چگونگی توزیع پدیده هاي موضوعی بدست می اي نقشه ماهواره

اي همواره توســط علوم نابرایــن، موضوع بررســی کاربري اراضی به طور گســترده ).2013راهداري و همکاران، ( باشد می

به بررسی ) 2017و همکاران ( Santosمختلف با هدف آمایش ســرزمین و یا جنبه هاي محیطی مورد بررسی قرار گرفته اســت. 

 2011و  2010هاي اي لندست، طی سالتغییرات کاربري اراضی و نقش آن بر فرسایش خاك با استفاده از تصاویر ماهواره

  .پرداختند



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و سومین  

، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10  

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  

  استفاده: مورد هاي داده و مطالعه مورد نطقهم معرفی

 دهد. درصد از سطح استان را به خود اختصاص می 6 /50کیلومترمربع، حدود  306/2541شهرستان بوکان با وسعت 

متر  2000تا بیش از  1000در ارتفاعی حدود  محدودهاین  دهد.پژوهش حاضر بخشی از این شهرستان را مورد بررسی قرار می

دقیقه طول شرقی واقع  13درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  32درجه و  36. از نظر مختصات جغرافیایی در استاز سطح دریا 

   گردیده است.

  

  
 : موقعیت محدوده مورد مطالعه1شکل

  

هاي حاصل از برداشت به همراه داده 2016و 1999 سالهاي OLIو  ETMهاي قیق از تصاویر ماهواره اي سنجندهدر این تح

مراحل . بندي شده استطبقههاي آموزشی در فرایند براي تعیین نمونه  Google Earthهايو داده  GPSمیدانی با استفاده از

  باشد:بندي کاربري اراضی به شرح زیر میطبقه

  مواد و روش-2

هاي فاصله از آبراهه، فاصله از جاده و شیب )، الیه1:50000توپوگرافی بوکان (با مقیاس  از نقشه با استفادهدر این تحقیق 

شناسی محدوده نیز با توجه به نقشه ترسیم گردید. نقشه خاك محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه خاك استان و نقشه زمین

هاي هواشناسی بوکان و  هاي ایستگاه ، با استفاده از داده، تهیه شد. نقشۀ بارش حوضه1:100000شناسی استان، به مقیاسزمین

باشد، می 2016 و1999هاي سال به ، که مربوطلندستشناسایی منطقه و تهیه نقشه کاربري، از تصاویرماهواره  ترسیم شد. براي

  استفاده گردید.

اي مراحل در پردازش تصاویر ماهواره مهمترینمرحله پیش پردازش همواره به عنوان یکی از اي: پیش پردازش تصاویر ماهواره

  مطرح بوده است. این مرحله شامل آماده سازي تصاویر براي پردازش می باشد.
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ي اـه سالـک ياـفض هـب يویرـتص ياـه داده دیلـتب یـسربر نـیا در يبند طبقه از فهد اي:ارهماهو یروتصا يبند طبقه

  .دنمو مشخص و داد بتـنس سالـک آن هـب ،مقبولیت و نطمیناا کثراحد با را ها پیکسل انبتو تا ستا مشخص

 اتتغییر کشف ايبر غلبا که ستا پیکسل بر مبتنی دهسا روش یک لحتماا کثراحد يبند طبقه روش :1لحتماا کثراحد روش

  ) 2010و همکاران   Dittrich(. دگیر می ارقر دهستفاا ردمو ضیارا يبررکا

 در که تعلیمی يها نمونه ن، ازماز دو هر ايبر هشد يبند طبقه یروتصا در ي،دـبن طبقه قتد انمیز سنجش ايبر :پس پردازش 

سپس مقادیر آماري ماتریس خطا، صحت تولید کننده، صحت کاربر، دقت  .یددگر دهستفاا نداهنشد داده تـخالد يدـبن طبقه ندرو

  استخراج شد ENVIنرم افزار  طیدر مح يکل و ضریب کاپا به منظور ارزیابی دقت طبقه بند

  Arc GIS ارفزا منر محیط در 2016و 1999  ياـه لاـس در اـه يبررکا تک تک مساحت :هايبررکا مساحت محاسبه

   شدند. محاسبه

  یافته هاي تحقیق -3

  شده است.) ارائه 3با روش حداکثر احتمال (شکل 2016و  1999 ياـه لاـس در هدـش دـتولی یـضارا يبرراـک ياـه نقشه

  

 
  

  2016و  1999ي ها لسا ايبر لحتماا کثراحد روش بابوکان شهر  ضیارا يبررکا يطبقهبند:  2شکل

  

 نتیجه در. یددگر دهستفاا ندا هنشد داده تـخالد  يدـبن طبقه ندرو در که تعلیمی يها نمونه از ي،بند طبقه قتد یابیارز رمنظو به

محاسـبه   ،کاپا ضریب و کلی صحت ي،دـبن طبقه قتد یابیارز مرحله در. شد منجاا پیکسلها رويرـب  يدـبن طبقه ستیدر یابیارز

                                                 
1- Maximum likelihood 
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محـدوده مـورد   بنـدي فرسـایش    ي پهنهنقشه باشند.می 3/91و  84/90ترتیب به 2017و  2000ضریب کاپا براي سال  شدند که

 ).5، به دست آمد (شکل 2017و  2000طبقه بسیار پرخطر تا بسیار کم خطر، در دوبازه زمانی  5، در نظر

  فرسایش خاك شدت

توان گفت به طور عمده مناطق با طبقه بسیار پرخطر و پرخطر در محدوده مطالعاتی می شیفرسا بنديبا توجه به نقشه پهنه

-که علت این امر را می. افزایش یافته استمساحت طبقه بسیار پرخطر  2016در سال قرار دارند. زراعی، مسکونی، هاي در کاربري

 نسبت داد.به اراضی زراعی ، توان تبدیل اراضی با پوشش مرتعی

 

 
  شهرستان بوکان مورد مطالعه درحوضه  2016و   1999سال  شیفرسا بندينقشه پهنه

 

  گیريبحث و نتیجه

باشد. گذاري میسیاست و ریزيبرنامه موارد در ترینمهم از یکی زمان گذر در آن تغییرات و نحوه هاکاربري نسبت از اطالع

تشخیص و تمایز کاربري زمین و مشخص کردن مناطق آسیب دیده منابع  خاك نیز یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است.

به  ايماهواره تصاویر از استفاده با تحقیق این دراي است و هاي ماهوارهطبیعی و کشاورزي، از جمله مهمترین کاربردهاي داده

و نقش آن در فرسایش  1999-2016 هايسال خالل درحوضه مورد مطالعه در  داده رخ اراضی کاربري تغییرات پایش و ارزیابی

 نقشه تهیه براي مطالعه، مورد منطقه شرایط و موجود کاربري هايشهنق و تصاویر به با توجه اراضی کاربري تعداد .شد پرداخته خاك

- میها مربوط به کاربري مراتع ترین مقدار مساحت کاربريغالبهر دو دوره، که در ، است شده تقسیم کالس 6زمین به  پوشش

-ي زمانی مورد مطالعه، مراتع، میزان آب کاهش یافته است و در مقابل کاربريهمچنین با توجه به نتایج مطالعه در طی بازهباشد، 

و 1999در سال  ،یدر محدوده مطالعات شیفرسا بنديبا توجه به پهنه اند.و مناطق مسکونی روند افزایشی داشته  هاي زراعت آبی
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کم  اریقرار دارند و مناطق با خطر کم و بس یزراعت آب هاييپرخطر و پرخطر در کاربر اری، به طور عمده مناطق با طبقه بس2016

افزایش مناطق  توان درو پرخطر را می پرخطر افزایش مساحت طبقه بسیاریکی دیگر از دالیل  .اندگرفتهمراتع قرار  يدر کاربر

تبدیل مناطق بایر به مناطق مسکونی در حاشیه و بستر رودخانه با رعایت نکردن حریم رودخانه و هچنین افزایش خطوط ارتباطی، 

سازي و عدم رعایت اصول مکانیک خاك در احداث مناطق ترانژه براي جاده به تبع دخالت انسان در محیط (مانند ایجادمسکونی و 

  دانست. ي فنی و ....) مسکونی و ابنیه
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Study on the Effect of Landuse on Intensity of Soil Erosion 

Abstract 

The present study was conducted to investigate the land use change and its effect on erosion 

using GIS and RS. For the research of images, ETM (1999) and OLI (2016), Landsat 7 and 8 

were used. Land use map was prepared using the maximum likelihood method. Educational data 

was used to assess the accuracy of the results. The severity of erosion was performed using 

landuse maps and factors such as slope, lithology, distance from the road, distance from the 

waterway, precipitation and soil using Critical Weighing and Weighted. According to the erosion 

zoning map, a large percentage of the city's area is located in two high-risk and high-risk 

categories. The reason for increasing the area of high-risk and high-risk erosion classes in the 

studied basin can be considered in the increase of residential areas along the river's margin and 
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non-observance of rivers, increase of communication lines and not regarding human interference 

in the environment.  

 

Keyword: Landuse, bukan, erosion, GIS, RS 


