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 IRSو  (+ETM) اي لندست استفاده از تصاوير ماهواره

هاي آبريز  هاي شماره منحني رواناب حوضه در تهيه نقشه

  )حوضه آبريز منصورآباد بيرجند: مطالعه موردي(

  

  

   2زاده صطفي يعقوب، م *1باس بارانيعغالم

 3و ابوالفضل اكبرپور

 
  چكيده

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور به منظور تخمين 

در اين تحقيق،  .در سالهاي اخير افزايش يافته است رواناب حوضه آبريز

 امانهس ه كمكنقشه شماره منحني رواناب حوضه آبريز منصورآباد بيرجند ب

از دور سنجش  تصاوير ماهواره لندست و ،(GIS)اطالعات جغرافيايي

بر اساس فاكتورهايي مانند پوشش گياهي، كاربري ) IRS(هندوستان 

. گرديد تهيه منطقه اراضي، گروه هيدرولوژي خاك و شرايط هيدرولوژيكي

پوشش گياهي نرمال شده  تفاوتنقشه پوشش گياهي به كمك شاخص 

(NDVI)، و  اي هاي ماهواره نقشه كاربري اراضي حوضه با استفاده از داده

هاي  نقشهو گروه هيدرولوژيكي خاك به كمك بازديدهاي صحرائي  نقشه

نتايج نشان  . تهيه گرديد و كاربري اراضي حوضه خاك، شيب، زمين شناسي

 هشتراكم پوشش گياهي حوضه كا ،2006تا  2002طي سالهاي در داد كه 

افزايش يافته رواناب حوضه توليد مقادير شماره منحني و پتانسيل يافته و 

    .است

  

شماره منحني رواناب، سنجش از دور هندوستان، سامانه  :كلمات كليدي

   .اطالعات جغرافيايي، شاخص تفاوت پوشش گياهي نرمال شده

  
  1388 دي  29: تاريخ دريافت مقاله

  1390 مهر  30: مقاله پذيرش تاريخ

 
  .استاد بخش عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان -1

  .دانش آموخته كارشناسي ارشد سازه آبي دانشگاه شهيدباهنر، كرمان -2

  .،بيرجند استاديار گروه مهندسي آب دانشگاه بيرجند -3

  نويسنده مسئول - *

  

Technical Note 
  
  

Application of IRS and LANDSAT (ETM+) 
Satellite Images for Watersheds Runoff Curve 

Number Map Preparation 
 (Case Study: Birjand Mansourabad 

Watershed) 
  

  

G.A. Barani 1* , M. Yaghoubzadeh 2 and 
 A. Akbarpour 3 

  
Abstract 
Geographic information systems and remote sensing 
techniques have been increasingly applied in watershed 
runoff estimation in recent years. In this research, the runoff 
curve number map of Birjand’s Mansourabad watershed, 
eastern Iran, was prepared using geographic information 
system (GIS), landsat images, and the Indian remote sensing 
(IRS) images based on the factors of hydrologic soil group, 
land use, land cover, and the hydrologic conditions. The land 
cover map was determined using Normalized Difference 
Vegetation Index, (NDVI); the watershed land use map was 
produced by satellite data; and the hydrologic soil group map 
was produced using field survey and watershed soil, slope, 
geology, and land use maps. Results showed that during the 
period of 2002 to 2006, land coverage density has decreased 
and consequently the curve number of watershed and its 
runoff production potential has increased.  
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  مقدمه  -1

سياري از مناطقي كه طرحهاي توسعه منابع آب در آنها اجرا ب
غالبا فاقد اطالعات و آمار الزم در زمينه رژيم هيدرولوژيك شود،  مي

از  scsروش شماره منحني  .باشند رودخانه و آبراهه مورد نظر مي
ولي . هاي مرسوم در حل اين مشكل است كه سابقه زيادي دارد روش

.  يكي از اطالعات مورد نياز براي اين روش شماره منحني است
تواند بخشي از  مي (RS)دور استفاده از اطالعات سنجش از 

اطالعات مورد نياز را براي رفع اين خالء برطرف نمايد بخصوص 
  .باشد مواردي كه مرتبط با كاربري اراضي و پوشش حوضه مي

  
براي بررسي تغييرات  Symeonahis et al. (2005)در اين خصوص 

هاي بدست آمده از  كاربري اراضي و پوشش گياهي از داده
MSS ،2 1لندستهاي  ماهواره

TM  برداري موضوعي پيشرفته  نقشه و
)3 ETM+( هم چنين از شاخص تفاوت پوشش . استفاده نمودند

اي  هاي ماهواره براي پردازش داده NDVIگياهي نرمال شده  
نتايج بررسي . استفاده  و  نقشه پوشش گياهي منطقه را تهيه نمودند
صل از آن در آنها نشان داد كه پتانسيل سيالب و فرسايش حا

مناطقي مانند جنگلهاي سوخته و  مناطقي كه مورد چراي مفرط قرار 
  .گرفته نسبت به ساير مناطق بسيار بيشتر است

Inci Tekeli et al. (2006) اند مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده .
هندوستان به   Guvenceآنها اعداد شماره منحني را براي حوضه

همچنين شماره منحني حاصل . ص كردندمشخ RS هاي داده كمك
اي را با شماره منحني حاصل از روش تناوبي  از تصاوير ماهواره

ها بر دبي سيالب  مقايسه كرده و اثر تغييرات بين اين شماره منحني
  .حوضه را مشخص نمودند

  
French et al. (2006)  نيز براي مشخص نمودن دوره سيل

 SCSآمريكا، روش  Risamonedگرفتگي و آستانه سيالب درياچه 
را براي تخمين نسبت جذب اوليه بارش، نفوذ، رواناب و عمق آستانه 

براي به  TMهاي ماهواره لندست  آنها از داده. بارش به كار بردند
كننده شماره منحني و عمق رواناب  دست آوردن فاكتورهاي تعيين

  .استفاده كردند
  

منحني رواناب حوضه  هاي شماره هدف اين مطالعه بررسي نقشه
اي لندست  با استفاده از تصاوير ماهواره بيرجند آبريز منصورآباد

ETM+ 4وIRS  2006و 2002به ترتيب براساس تصاوير سالهاي 
تغييرات كاربري اراضي و پوشش گياهي برروي همچنين اثر . باشد مي

  .مقادير شماره منحني رواناب مورد بررسي قرار گرفته است

 وشهامواد و ر -2

  منطقه مورد مطالعه -1 -2

,  17تا  59,14,    10حوضه آبريز معرف منصورآباد با طول جغرافيايي 
شمالي در  33, 38,  53تا  33،0.6   شرقي و عرض جغرافيايي 59, 26

مساحت و محيط اين . شرق استان خراسان جنوبي واقع شده است
متوسط بارش  كيلومتر با 9/96كيلومترمربع و 8/252حوضه به ترتيب 

متر و  2111 حوضهارتفاع متوسط . است متر ميلي 204ساليانه حدود 
  . درصد است 25/16شيب آن 

  

  روش تحقيق -2-2

به منظور تهيه نقشه شماره منحني حوضه از اطالعات سنجنده 
ETM+   و  2002آگوست سال  6ماهواره لندست به تاريخ
به  IRSماهواره LISS IV(MONO)و  LISS III هاي سنجنده

جهت تجزيه و تحليل تصاوير از  و 2006 آگوست 18 تاريخ
 ERDAS 8.4، ARC GIS 9.2, ARC VIEW 3.1افزارهاي  نرم

  .استفاده گرديده است  ILWIS 3.0و
  

، ابتدا IRSبراي تهيه نقشه كاربري بر روي  تصاوير لندست و 
عمليات ادغام بر روي باندهاي طيفي و سپس عمليات تصحيح 

انجام  1/0كمتر از ) RMS(5 هندسي با خطاي جذر ميانگين مربعات
روش تعديل هيستوگرام، بعد از عمل تصحيح هندسي  به كمك . شد

طبقه بندي تصاوير، به . تصويرها بارزسازي و سپس طبقه بندي شد
روش نظارت شده و با استفاده از الگوريتم حداكثر احتمال انجام 

ها كاربريهاي منطقه شامل اراضي باغي  براساس اين ارزيابي .گرديد
ديم، بستر رودخانه، توده سنگي، زراعي ديم، زراعي و باغي آبي، مرتع 

ارائه شده  1فقير و مرتع متوسط شناسائي شد كه نتايج در جدول 
  .است

  
درصد مساحت كاربريهاي مورد استفاده در حوضه   -1جدول 

  آبريز منصورآباد براي تصاوير ماهواره اي

  IRS 2006  2002لندست  ربري مساحتكا
  93/4  2/7  باغي ديم
  53/0  88/0  رودخانه

  75/18  76/17  توده سنگي
  97/16  43/16  زراعي ديم
  54/1  93/1  زراعي آبي
  27/50  69/49  مرتع فقير

  01/7  11/6  مرتع متوسط
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نتايج مندرج در جدول باال نشان دهنده كاهش سطح پوشش باغات 
در اين  .باشد آبي و افزايش سطح پوشش مراتع فقير ميديم و اراضي 

استفاده  IRSبر روي تصاوير لندست و  NDVIاز شاخص مطالعه 
 SCSبه منظور تعيين طبقات پوشش از جدول استاندارد . شده است

Ĥاستفاده و با توجه به وضعيت مراتع، حوضه به سه كالس خوب، نسبت 
به روش نظارت شده و با  بندي طبقه. فقير و فقير طبقه بندي شد

 انجام گرفته است ERDASافزار  م حداكثر احتمال در نرميتالگور
شود كه سطح پوشش مرتع فقير در  مالحظه مي ).2جدول (

 IRS با تصاوير 2006درصد ودرسال 72 با تصاوير لندست 2002سال
  .درصد افزايش يافته است 90به 
  

اي ه مساحت تحت پوشش هر يك از وضعيت -2جدول 

  پوشش گياهي حوضه آبريز منصور آباد

  %مساحت تحت پوشش حوضه   وضعيت پوشش گياهي
  IRS2006  2002لند ست 

  5/90  1/72  مرتع فقير
  7  9/25  مرتع نسبتا فقير

  5/2  2  مرتع خوب
  

  گيري  نتيجه بحث و -3

هاي الزم براي تهيه نقشه شماره  پس از آماده شدن تمام نقشه
كه به صورت برنامه ويژوال  SCSمنحني، با استفاده از جدول 

بيسيك در نرم افزار اكسل نوشته شده، شماره منحني براي هر 
هاي تهيه شده در محيط  پيكسل حوضه تعيين گرديد و با تلفيق نقشه

ARC GIS  و برنامه نوشته شده، نقشه شماره منحني رواناب تهيه
 .كنند تغيير مي 98 تا 43ها از  نتايج نشان دادكه شماره منحني. گرديد

الزم به ذكر است كه مساحت تحت پوشش اراضي با شماره منحني 
ميانگين و  .باشد درصد كل اراضي مي 03/0بسيار جزئي و معادل  43

به ) 2002( حوضه براي تصاوير لندستميانگين وزني شماره منحني 
به  84و 82به ترتيب    IRS (2006)و براي تصاوير  84و  81ترتيب 

الزم به ذكر است ميانگين وزني از مجموع حاصلضرب . دست آمد
ها در مساحت تحت پوشش آن و تقسيم آن  هريك از شماره منحني

  . آيد به مساحت كل حوضه به دست مي
  

خص است كه مقادير شماره منحني باال به مش 1با توجه به شكل 
سطح بيشتري از حوضه را  IRSخصوص در نقشه حاصل از تصاوير 

در  82و  86هاي  اند، بطوريكه شماره منحني به خود اختصاص داده
و درنقشه  4/13و  7/47نقشه حاصل ااز تصاوير لندست به ترتيب 

ساحت كل درصد از م 3/14و  1/55به ترتيب  IRSحاصل از تصاوير 

كه  49مساحت تحت پوشش شماره منحني . اند حوضه را در برگرفته
بيشتر براي اراضي با وضعيت پوشش خوب ارائه شده است، نيز در 

 100بيشتر از  IRSطي چهارسال فاصله زماني بين تصاوير لندست و 
 2 و 1هاي  همچنين با توجه به نتايج جدول. درصد كاهش يافته است
به داليل خشكسالي  2006تا  2002سالهايمشخص است كه طي 

ش سطح پوشش باغات ديم و اراضي آبي كاهش و سطح نحت پوش
  .مراتع فقير افزايش يافته است

 

 
نقشه شماره منحني رواناب حوضه آبريز در شرايط  -1 شكل

  (b) و لندست IRS (a) رطوبت متوسط با استفاده از تصاوير
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  ها پي نوشت

1-Multispectral Scanner 
2-Thematic Mapper 
3-Enhanced Thematic Mapper+ 
4-Indian Remote Sensing 
5-Root Mean Square  

  

  مراجع -4

French, R. M., Miller, J.J., Dettling, CH. and Carr, J.R. 
(2006), “Use of remotely sensed data to estimate the 
flow of water to a playa lake,” Journal of 
Hydrology,Vol. 325, Issue 1-4, pp. 67-81. 

Inci Tekeli, Y., Akguül S., Dengiz O. and Aküzüm T.  
(2006), “Estimation of flood discharge for small 
watershed using SCS curve number and geographic 
information system,” International Congress on 
River Basin  Management, chapter 4, pp.527-538. 

Symeonahis,E., Koukoulas, S., Calvo-Case, A., Aruau-
Rosalen, E. and Makris, I. (2005), “A land use 
change and land degradation study in Spain and 
Greece using remote sensing and GIS”, 
International Archives of photogrammetry and 
Remote Sensing, xxth ISPRS Congress, Istambul, 
16-23 July. 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

