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  چکیده 

 

 ،مطالعه ردمو منطقهباشد. می بسوو ر كخا ایشـفرس انزـمی یـسربرو  فرسایش مستعد مناطق شناخت تحقیق ینا از فهد

با استفاده  آن شیفرسا بندينقشه پهنهباشد، می کیلومتر مربع 4782/1658با مساحت شهرستان بوکان رود  نهیمیحوضه آبریز س

جاده، فاصله از  فاصله از ،يتولوژیل ب،یو ش یاراض يکاربر هايهنقش که با انجام شد 2017ل در سا GISو  RSهاي از تکنیک

 قهدر طب حوضه نیمساحت ا نیشتریب دهدینشان م جیانجام شد. نتا WLCو روش  کیکرت دهیوزن روشو با خاك ، آبراهه، بارش

به  تیحساسبیشترین  ،است شتریب یتند و شدت بارندگ يهابیمرتفع حوضه، که منطبق با ش يهاقسمتدر  ،قرار داردطر پرخ

 فیضع یاهیپوشش گو  اسحس يسازندها، وجود عوامل کاسته شده نیا تیفعال زانیتر حوضه، از م پست يهاو در قسمت شیفرسا

  .دارند کننده نیینقش تع شیبه فرسا تیحساس زانیدر م نیز

  

  .GIS ،WLC، RS سیمینه رود، ،بوکان هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه  - 1

 به ههندد لنتقاا عامل کـی کـکم بهو  هشد اجد دخو صلیا بستراز  كخاآن  طی که ستا يیندآفر كخا فرسایش

 ییاغذ عناصرو  سطحی كخا یجیرتد تنـفر ینـباز  موجب هپدید ینا(Morgan, 1996) دمیشو حمل يیگرد نمکا

در  هیژوبه طبیعی منابع ساسیا تمشکالاز  یکی كخا فرسایش نیز انیردر ا .(Bennet, 1990)ددرـمیگدر آن  دموجو
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در  رشوـک یـضارا راـهکت نوـمیلی 65از  راـهکت نمیلیو 125 ودحد ي کهرطو به.  ستا یستزمحیطو  ورزيکشاهايشبخ

آوري اطالعات بدون و هنر جمع علم(RS) سنجش از دورفن و دانش ). 1382،رديوـب ياـند(بدار ارقر بیآ فرسایش ضمعر

هاي ثبت، پردازش، آنالیز، تفسیر و نهایتاَ باشد. به طور کلی سنجش از دور شامل کلیه فعالیتهـا میتمـاس فیزیکـی بـا آن

-(علويــدباشهاي ســنجش از دور مــیهــاي بدســت آمــده از سیــستمبدست آوردن اطالعــات مفیــد از داده

و  اصغري سراسکانرود رود.می ربشما فرسایش خطر یابیدر ارز مهمی اربزا(GIS) فیاییاجغر تطالعاا سیستم ).1382پناه،

با استفاده از و  پرداختندقه منط شیآن بر فرسا ریو تأث ریروند تغییرات کاربري اراضی شهرستان ن ی) به بررس2017همکاران (

درصد از  51/26و  54/12 بیکه به ترت افتندیدست  جهینت نیبه ا و بندي فرسایش خاك را انجام دادند ، پهنه WLCروش

 پرخطر و پرخطر قرار دارند.  اریمساحت شهرستان در دو طبقۀ بس

 استفاده: مورد هاي داده و مطالعه مورد منطقه معرفی- 2

اي از حوزه استحفاظی شهرستان بوکان قرار دارد  گستردهرود در استان آذربایجان غربی در بخش  رودخانه سیمینه

دقیقه تا 40درجه45کیلومتر مربع، بین طول شرقی  4782/1658رود در این شهرستان مساحت حوضه رودخانه سیمینه

 ). 1باشد(شکلدقیقه می 12درجه  36دقیقه تا  51درجه  36دقیقه و عرض شمالی  24درجه  46

  

  
  یمینه رود بوکانس : موقعیت محدوده1شکل

دورسنجی و سیستم  هايتکنیک و هاداده آنالیز تلفیق بر مبتنی آن تحلیلی تحقیق روش و بوده کاربردي نوع از حاضر پژوهش

منظور  به)، روزارت کشو بوکان (ترسیم شده توسط شهرستان مرز GISاطالعات جغرافیایی است. در مطالعه حاضر، از الیه 

هاي فاصله از آبراهه، فاصله )، الیه1:50000توپوگرافی بوکان (با مقیاس  ترسیم مرز محدوده، استفاده شد. با استفاده از نقشه

شناسی محدوده نیز د. نقشه خاك محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه خاك استان و نقشه زمینشاز جاده و شیب ترسیم 

هاي  هاي ایستگاه نقشۀ بارش حوضه، با استفاده از داده، تهیه شد. 1:100000ناسی استان، به مقیاسشبا توجه به نقشه زمین
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شناسایی منطقه و تهیه  )، ترسیم شد. برايP= 0.253 H-74.51(هواشناسی بوکان و با به دست آوردن معادلۀ گرادیان بارش 

 تحلیل و تجزیه تصاویر و پردازش د. جهتشاستفاده  google earthنقشه کاربري، از نقشه کاربري اراضی شهرستان و تصاویر 

  است. شده استفاده  Excel وArc GIS 10.5  ، Idrisi selviنرم افزارهاي  از نیز هاداده

- با در دست ARC GISگرفته و سپس در نرم افزار  USGSبعد از تهیه نقشه کاربري اراضی، دم منطقه مورد نظر را از سایت 

ه، شیب و جهت آن و توپوگرافی منطقه را به دست آورده و با در نظر گرفتن عوامل شامل شیب، لیتولوژي، داشتن دم منطق

نقشه  و فازي WLCدهی کرتیک و هاي وزنفاصله از جاده، فاصله از آبراهه، بارش، خاك و کاربري اراضی، با استفاده از روش

  تهیه شد. 2017بندي فرسایش پهنه

  

  یافته هاي تحقیق 

  بندي فرسایش خاكپهنه

اي و وزن نهایی حاصل  مفروضات پایهشد. دهی معیارها انجام بندي فرسایش با توجه به معیارهاي مطرح، ابتدا وزنجهت پهنه

سپس با انجام دیگر مراحل ، آورده شده است.2در جدول فرسایش بندي  کرتیک در بین معیارهاي مطرح در پهنه دهی از وزن

در طبقه بسیار پرخطر تا بسیار کم خطر،  5بندي فرسایش حوضه سیمینه رود شهرستان بوکان، در  هنهپ ، نقشهWLCمدل 

  ذکر شده است.، 3). مساحت مربوط به هر یک از طبقات خطر نیز در جدول 2شکل ( ، به دست آمد2017سال

  

  
  بندي فرسایش حوضه سیمینه رود شهرستان بوکان پهنه نقشه :2شکل

 

 

 بندي فرسایش حوضه سیمینه رود بوکان تضاد، انحراف معیار، میزان اطالعات و وزن نهایی معیارها در پهنه مجموع: 2جدول 
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  وزن نهایی  میزان اطالعات  انحراف معیار  مجموع تضاد  معیار

  161/0  205/1  359/0  352/3  شیب

  149/0  112/1  402/0  766/2  لیتولوژي

  202/0  511/1  478/0  3.158  کاربري

  137/0  024/1  441/0  322/2  خاك

  137/0  024/1  372/0  705/2  بارش

  112/0  834/0  434/0  922/1  فاصله از رودخانه

  098/0  735/0  391/0  880/1  راه

 

 

حوضه سیمینه رود شهرستان بوکان 2017 اطالعات طبقات خطر فرسایش سال :3جدول   

  خطر بسیار کم  خطر کم  خطر متوسط  پرخطر  بسیار پرخطر  خطرطبقۀ   

  

  2017سال 

  km2  971/185  082/571  300/410  322/369  427/140مساحت به 

  35/8  02/22  47/24  08/34  04/11  مساحت به درصد
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  گیريبحث و نتیجه

پرخطر و پرخطر به  اریرود بوکان، مساحت طبقه بس نهیمیدر سطح حوضه س شیخطر فرسا بنديحاصل از پهنه جیطبق نتا

مناطق  ر،یبا یاراض ،یمساحت زراعت آب شیدر افزا توانیامر را م نی، که علت اباشدمیدرصد  08/34و  04/11 بیترت

زراعی و شخم خوردن  نیمرتع به زم لیو کاهش مراتع دانست. در منطقه مورد مطالعه با تبد یو مناطق مسکون یسنگالخ

در  شیفرسا بنديپهنه با توجه به نقشه ن،ی. بنابراشودیم شتریب شیرواناب و فرسا شیتند، احتمال افزا هايبیمراتع در ش

 یشدت بارندگهاي باال که شیبپرخطر و پرخطر در  اری، به طور عمده مناطق با طبقه بس2017در سال  ،یمحدوده مطالعات

و  اسحس يسازندها، وجود عوامل کاسته شده نیا تیفعال زانیتر حوضه، از م پست يهاو در قسمت .اندگرفتهقرار  است، شتریب

 اراضی با لی، بر نقش تبدچنین این مقالههم دارند کننده نیینقش تع شیبه فرسا تیحساس زانیدر م نیز فیضع یاهیپوشش گ

 طبیعی، هايعرصه حفظ جهت تا است الزم رسدنظر می بهدارد.  دیتأک شیفرسا جادیدر ا یبه مناطق مسکون یاهیپوشش گ

باال،  یشیفرسا لیحفاظت خاك و آب در مناطق با پتانس يبرا یو اقدامات شیکنترل فرسا ،اراضی کاربري کردن قانونی و تثبیت

منطقه،  شیاز عوامل موثر در فرسا یکی، تخصصین و مدیران اراضی قرار گیرددر دستور کار م یحفاظت هايدر چارچوب طرح

 زین یکنون افتهی شیکرد و مناطق فرسا ريیجلوگ بیدر مناطق پر ش یاصول ریاز جاده سازي غ دیاست، لذا با سازيشبکه جاده

  .ردیازي قرارگبهسکنترل و حفاظت و  تحت
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Abstract 

Preparation of soil erosion zonation map using remote sensing 

and geografic information system in Bukan Waterfall Basin 

The purpose of this Investigation is to recognition areas susceptible to erosion and to study the 

amount of soil erosion and sediment. The study area is the SimineRood watershed of the city of Bukan 

with a total area of 1658,872 km2. The erosion zonation map was performed using RS and GIS 

techniques in 2017, with land use and slope maps, lithology, distance from the road, distance from the 
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waterway, rain fall, soil, and using the Critic weighing method And the WLC method. The results 

show that the largest area of this basin is located in the high risk area. In the high part of the basin, 

which is more consistent with the steep slope and rainfall intensity, the most susceptibility to erosion 

is in the lower parts of the basin, The activity of these factors has decreased, the presence of sensitive 

formations and poor vegetation also play a determining role in the degree of erosion sensitivity. 

Keywords:  Bukan, Siminerood,sediment, WLC, RS. 


