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 چکیذُ :
چٖٛ ٔـىالذ  یؿذٖ ٔؼائّ ی. خـه ؿذٖ ٔٙاتغ آب تاػص تحشا٘تاؿذ یٔ اذیادأٝ ح یتشا یا٘ؼا٘ یاصٞای٘ ٗیزشاص ٟٔٓ یىیآب تٝ ػٙٛاٖ 

تحص  ،یتـش یآب تا ص٘ذٌ ٓیٔٛضٛع ٚ اسزثاط ٔؼسم ریاػر. تا زٛغٝ تٝ إٞ ذٜیٚ ٟٔاغشذ دس ٔٙاعك ٔخسّف ٌشد یسٚا٘ ،یتٟذاؿس

سا تش آٖ داؿسٝ  ٗیٔٛضٛع ٔحمم ٗیا یؿذٜ اػر ٚ ٌؼسشدٌ ُیزثذ یاص ٔٛضاػاذ غٟا٘ یىیاص ٔٙاتغ آب تٝ  یاكِٛ یٚ تٟشٜ تشداس ریشیٔذ

 یاػٙػؾ اص دٚس ٔاٞٛاسٜ هیاػسفادٜ اص زىٙ یآت یخٟٙٝ ٞا ییٟٔٓ دس ؿٙاػا یٞااص سٚؽ یىیتدشداص٘ذ.  یػغٛح آت ییوٝ تٝ ؿٙاػا

تا اػسفادٜ اص  شیچٙذ ػاَ اخ یخـر ػذ ٚ تٝ دػر آٚسدٖ ٔؼاحر آٖ دس ع یتٔخاصٖ آ ؾیٚ خا یخظٚٞؾ ٞذف تشسػ ٗیدس اتاؿذ. یٔ

. ٔٙغمٝ ٔٛسد ویّٛٔسشٔشتغ دػر یافسٝ ؿذ1.64وٝ تٝ ٔؼاحر تاؿذی( GISٔ) ییایاعالػاذ غغشاف ؼسٓیػٙػؾ اص دٚس ٚ ػ یٞاهیزىٙ

 ،یازٕؼفش ،یٞٙذػ حاذیتا اػٕاَ زلح یأاٞٛاسٜ شیزلٛ هیٔٙظٛس اص  ٗیا ی. تشاتاؿذیٔخظٚٞؾ، ػذ اوثازاٖ ٕٞذاٖ  ٗیٔغاِؼٝ دس ا

 آب ػذ  خشداخسٝ ؿذٜ اػر. شاذییزغ یتٝ تشسػ ریٔٛسد اػسفادٜ لشاس ٌشفر ٚ دس ٟ٘ا یزٛخٌٛشاف
 

 ػذ آب زغییشاذ ،GIS دٚس، اص ػٙػؾ زىٙیه آتی، ٞای خٟٙٝ ؿٙاػایی ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

زشیٗ آٟ٘ا ػذػاصی  ٞای سٚاٖ ٔی تاؿذ. یىی اص ٟٔٓ تـش تشای زأیٗ ٘یاص آتی خٛد ٔػثٛس تٝ ایػاد زغییشازی دس ؿثىٝ آب

ٝ   دس ٔؼیش سٚدٞا ٔی سیهضی تهشای    تاؿذ. تٝ دػر آٚسدٖ حػٓ ٚ ػغح ٔخاصٖ ایٗ ػذٞا تشای تٟشٜ تشداسی تٟیٙهٝ ٚ تش٘أه

ٝ    اػسفادٜ اص آٟ٘ا الصْ ٚ ضشٚسی ٔی تاؿ ٞهای   ٞهای خذیهذٜ   ذ. ػٙػؾ اص دٚس سا ٔی زٛاٖ فهٗ ؿٙاػهایی ٚ زؼیهیٗ ٔـخله

ای تهٝ ػٙهٛاٖ    . ایٗ فٗ أشٚصٜ تٝ عٛس ٌؼسشدٜ]1[ٞایی وٝ اص ساٜ دٚس وؼة ٔی ؿٛ٘ذ، دا٘ؼر ٔحیظ صیؼر تشاػاع دادٜ

اذ ٚ ٚسٚد آٟ٘ها تهٝ   ٞا، زشزیة ٔهٙظٓ تهاصٍ٘شی ٚ تهٝ سٚص دسآٚسدٖ اعالػه     اتضاسی تشای دػسشػی ػشیغ تٝ اعالػاذ ٚ دادٜ

ؿٛد. اص عشف دیٍش ػیؼسٓ اعالػاذ غغشافیایی یه ػهأا٘ٝ   ٔىا٘ی دس ػغح غٟاٖ تٝ واس تشدٜ ٔی اعالػاذ ٞای ػیؼسٓ

ٔثسٙی تش وأدیٛزش ٔی تاؿذ وٝ دس ٔٛسد اعالػاذ صٔیٗ ٔشغغ چٟاس لاتّیر ٚسٚد، ٔذیشیر، خشداصؽ ٚ اػسخشاظ اعالػاذ 

 .]2[ػاصد  سا فشاٞٓ ٔی

ٞای ٔخسّف ٚ ٕٞچٙیٗ زؼهذاد خاسأسشٞهای    ا٘ذ وٝ تا افضایؾ اعالػاذ زٛكیفی اص ٔٙاتغ ٌٛ٘اٌٖٛ دس صٔاٖ دسیافسٝٔذیشاٖ 

  ٌیشی دلیك، ٘یاص تٝ اتضاسی اػهر وهٝ تسٛا٘هذ اعالػهاذ سا تها دلهر       ٌیشی، تشسػی ٕٞٝ غا٘ثٝ ٚ زلٕیٓ دخیُ دس زلٕیٓ

ٓ    ٔٙاػة دسیافر ٚ زػضیٝ ٚ زحّیُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘سیػٝ سا تٝ عٛس  ٞهای  ّٕٔٛػی ٚ لاتُ دسن اسائٝ ٕ٘ایذ، وهٝ فٙهاٚسی ػیؼهس

ػهذ اوثازهاٖ ٟٕٔسهشیٗ ػهذ اػهساٖ      .زٛا٘ذ ایٗ واس سا تٝ خٛتی ا٘ػاْ دٞهذ  یىی اص اتضاسٞایی اػر وٝ ٔی ٔىا٘ی اعالػاذ

ٔیّیٖٛ ٔسهش ٔىؼهة اص    17ٕٞذاٖ وٝ تا ٞذف زأیٗ آب ؿشب ؿٟش ٕٞذاٖ ٚ حك آتٝ وـاٚسصی تا لذسذ زٙظیٓ ػاِیا٘ٝ 

ای ٔٛلؼیر ػذ  . دس ایٗ زحمیك تا اػسفادٜ اص زلاٚیش ٔاٞٛاسٜ]3[تشداسی سػیذ  تٝ تٟشٜ 1342آب سٚدخا٘ٝ آتـیٙٝ دس ػاَ 

GISٔـخق ٌشدیذ ٚ تا اػٕاَ زلحیحاذ سٚی زلٛیش، دسیاچٝ ػذ ٔـخق ٌشدیذ. ػهدغ آٖ سا ٚاسد ٔحهیظ   
وهشدٜ ٚ   1

ػی ٔٙغمٝ، ٔذَ ػٝ تؼذی ػذ ایػاد ٌشدیذٜ ٚ ػغح ٚ حػهٓ  ػغح دسیاچٝ ٔحاػثٝ ؿذ. تا اػسفادٜ اص ٔذَ سلٛٔی اسزفا

 دسیاچٝ دس زشاصٞای ٔخسّف ػغح آب ٔحاػثٝ ٌشدیذ.

 هَاد ٍ رٍضْا -2

 ٔٛاد ٚ دادٜ ٞای ٔٛسد اػسفادٜ دس ایٗ تشسػی تٝ ؿشح ریُ ٔی تاؿذ:

 ٘مـٝ ی زٛخٌٛشافی ػذ اوثازاٖ،  -

 ، 3اص عشیك ٘شْ افضاس یٛ٘یٛسػاَ ٔح داّ٘ٛدس 2زلٛیش ٔاٞٛاسٜ ای ٌٌُٛ-

 ،6، اسن غی آی اع5، ٌّٛتاَ ٔدش4٘شْ افضاسٞای ٌٌُٛ اسش-

 ٌضاسؿاذ ٚ اعالػاذ ٔشتٛط تٝ ػذ اوثازاٖ ٕٞذاٖ-

 هٌطقِ هَرد هطالعِ

ٝ  ؿٟشٕٞذاٖ ؿشق غٙٛب ویّٛٔسشی دسٞفر یّفاٖ ٚ اتشٚ سٚدخا٘ٝ ٞای زماعغ ٔحُ دس اوثازاٖ ػذ  دس ٔسهش  54 اسزفهاع  ته

ٝ  أسذاد .اػر ٔىؼة ٔسش ٔیّیٖٛ 55 دٚ سٚدخا٘ٝ ایٗ ػاال٘ٝ ٔذذ تّٙذ آٚسد ٔیاٍ٘یٗ .ؿذ ػاخسٝ 1342 ػاَ  دس سٚدخا٘ه

 سؿهذ  .ٔی آیذ ؿٕاس تٝ لشٜ چای سٚد خشآب ٚ ٟٔٓ ٞای ػشؿاخٝ اص ٚ اػر آتـیٙٝ ٔؼشٚف سٚدخا٘ٝ ٘اْ تٝ ػذ دػر خاییٗ

ٖ  تٝ ػذ دیٛاس زا ؿذ ٔٛغة ؿٟش ایٗ آؿأیذ٘ی آب ؿذیذ ٕٞذاٖ ٚ وٕثٛد ؿٟش خشؿساب غٕؼیر  تهاالتشدٜ  ٔسهش  25 ٔیهضا

 افضایؾ ایٗ ٚ افضایؾ یافسٝ ٔىؼة ٔسش ٔیّیٖٛ 43 تٝ ػذ ظشفیر ٚ سػیذٜ تشداسی تٟشٜ تٝ 1386 ػاَ دس الذاْ ٚایٗ ؿٛد

                                                 
1
 Geospatial Information System 

2
 Google Satellite 

3
 Universal Maps Downloader 

4
 Google earth pro 

5
 Global mapper 

6
 Arc gis 
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 پایش مخازن آبی پشت سذ با استفاده از تکىیک ...

 سمیرا سیفی الله

 تٛد ٔىؼة ٔیّیٖٛ ٔسش5/10ٔیضاٖ  تٝ آب وـاٚسصی زخلیق .ؿٛد دادٜ اخسلاف ٕٞذاٖ ؿٟش خاٍ٘ی ٔلشف تٝ ظشفیر

   .]4[تالی ٔا٘ذ زغییش تذٖٚ ػٟٓ ایٗ غذیذ ػذ دس ٚ

 رٍش تحقیق -3

 هطالعات اٍلیِ ٍ تررسی هقاالت در ایي زهیٌِ   -3-1

ای اػساٖ ٕٞهذاٖ زٟیهٝ ٌشدیهذ )ؿهىُ      دس ایٗ ٔشحّٝ اص زحمیك، ٘مـٝ زٛخٌٛشافی ػذ اوثازاٖ زٛػظ ؿشور آب ٔٙغمٝ

ٞای ػذ ٚ ػاَ آتی ٚ زغییهشاذ آب ػهذ    ٞای آتشیض ػذ ٚ زغییش اسزفاع دیٛاسٜ حٛضٝی  (، ٚ ٔغاِؼاذ اِٚیٝ دس صٔی3،2،1ٝٙ

ی صٔیٙهی تهشای    ٞای اِٚیٝ دس عی چٙذ ػاَ اخیش ٚ زأضیش آٖ تش ػثضیٍٙی ٔٙاعك اعشاف ػذ ا٘ػاْ ٌشفر. ٕٞچٙیٗ دادٜ

ٚ تٝ ٘سایع ٔفیذی دس ایهٗ   تشسػی كحر واس ٚ زؼییٗ ٔمذاس خغا زٟیٝ ٌشدیذ ٚ ٔماالذ صیادی دس ایٗ صٔیٙٝ ٔغاِؼٝ ؿذ

 صٔیٙٝ دػر یافسٝ ؿذ.

 
 اکثاتاى سذ تَپَگرافی ًقطِ تاالی : قسوت1ضکل 

 

 اکثاتاى سذ تَپَگرافی ًقطِ هیاًی : قسوت2 ضکل
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 اکثاتاى سذ تَپَگرافی ًقطِ پاییي قسوت: 3 ضکل

 هٌطقِ ی هذل رقَهی ارتفاعی تْیِ -3-2

ٞهای ػهغح صٔهیٗ دس     ، ٞشٌٛ٘ٝ زثییٗ سلٛٔی اص زغییشاذ خیٛػسٝ ٔشتٛط تٝ خؼسی ٚ تّٙذی(DEM 1ٔذَ سلٛٔی اسزفاع )

زهٛاٖ اص   تاؿذ. ایٗ ٔذَ سا ٔی لاِة یه ػاخساس سػسشی اػر وٝ اسصؽ ٞش ػَّٛ آٖ، تیاٍ٘ش یه اسزفاع اص ػغح صٔیٗ ٔی

زهشیٗ   د وهشد. دس ػٕهُ، ػٕهذٜ   ٞای ٔسؼذدی ٔا٘ٙذ فسٌٛشأسشی، خغٛط ٔٙحٙی ٔیضاٖ ٚ ٘مـٝ تشداسی صٔیٙی ایػها  سٚؽ

تاؿهذ.   ٞای تشداسی ٔی تش سٚی ٘مـٝ GISسٚؽ زٟیٝ ٔذَ سلٛٔی اسزفاع تشاػاع تٝ واسٌیشی زٛاتغ دسٖٚ یاتی ٔٛغٛد دس 

( ٚغٛد داؿهسٝ تاؿهذ وهٝ دس ٚالهغ     TIN 2زٛا٘ذ تٝ كٛسذ ػاخساس ؿثىٝ ٘أٙظٓ ٔطّطی ) ٔذَ سلٛٔی اسزفاع ٕٞچٙیٗ ٔی

 .]5[تاؿذ  ػغح صٔیٗ ٔیسٚؽ دیٍش ٕ٘ایؾ زٛخٌٛشافی 

ْ    تشای زٟیٝ ٔذَ سلٛٔی اسزفاػی دس ایٗ زحمیك اص ٘مـٝ افهضاس   ی زٛخٌٛشافی ٔٙغمٝ اػسفادٜ ؿذٜ وٝ ایٗ ٘مـهٝ ٞها دس ٘هش

5زثذیُ ؿذٜ ٚ ٚاسد ٘شْ افضاس آسن ٔح  4تٝ ؿیح فایُ 3آسن وازاِٛي
 ؿذٜ ٚ تٝ كٛسذ صیش ٔذَ ػٝ تؼذی ایػاد ٌشدیذ. 

 ٌشدیذ.

Arc map → Add data فایهُ ٔٙحٙهی ٔیهضاٖ ٞها(      )ؿهیح → Topo to raster → input feature data: فایهُ سا   ؿهیح

 ok → ٔحُ رخیشٜ ػاصی سا ا٘سخاب وشدٜ :output surface raster → وشدٜ اضافٝ

 
                                                 
1
 Digital Elevation Model 

2
 Triangulated Irregular Network 

3
 Arc catalog 

4
 Shape file 

5
 Arc Map 

 

 :  هذل رقَهی ارتفاعی سذ اکثاتاى4ضکل 
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 پایش مخازن آبی پشت سذ با استفاده از تکىیک ...

 سمیرا سیفی الله

 

 یًَیَرسال هپ داًلَدرداًلَد تصَیرهاَّارُ ای گَگل ستالیت تا استفادُ از ًرم افسار  -3-3

تشای تاال تشدٖ دلر واس تایذ اص زلاٚیشی اػسفادٜ ٌشدد وٝ داسای لذسذ زفىیه تاالیی تاؿٙذ؛ ِزا دس ایٗ خظٚٞؾ آخشیٗ 

داّ٘ٛد ؿذٜ ٚ ٔٛسد اػهسفادٜ لهشاس ٌشفسهٝ      ای ٌٌُٛ ػسالیر تا اػسفادٜ اص ٘شْ افضاس یٛ٘یٛسػاَ ٔح داّ٘ٛدس زلٛیش ٔاٞٛاسٜ

 ٔی تاؿذ. 7/5/2016یش ٔشتٛط تٝ زاسیخ اػر وٝ ایٗ زلٛ

 1ػهی  خهی  آٖ تؼیاس واستشدی دس صٔیٙٝ داّ٘ٛد ٘مـٝ اص ٌٌُٛ ٚ ػاخر ؿشور ػهافر  افضاس یٛ٘یٛسػاَ ٔح داّ٘ٛدس یه ٘شْ

دٞذ.  ای وٝ ٔذ٘ظش اػر، سا ٔی تاؿذ. ایٗ ٘شْ افضاس أىاٖ داّ٘ٛد ٚ رخیشٜ ػاصی ٘مـٝ ٞای ٌٌُٛ سا تٝ زفىیه ٔٙغمٝ ٔی

افضاس ٔی زٛاٖ تٝ أىاٖ زّفیك چٙذ ٘مـٝ ٚ رخیشٜ آٟ٘ا ٚ خشٚغی ٌشفسٗ ٘مـٝ ٞها تها فشٔهر     ٞای ایٗ ٘شْ اص غّٕٝ لاتّیر

ٞا سا فشاٞٓ وشدٜ اػر. ایهٗ ٘هشْ    یی تشخٛسداس اػر ٚ أىاٖ چاج ایٗ ٘مـٝخاف خٛداؿاسٜ وشد وٝ اص ویفیر تؼیاس تاال

 .]6[افضاس تا داؿسٗ لاتّیر صْٚ، أىاٖ داّ٘ٛد زلاٚیش تا چٙذیٗ تضسٌٕٙایی سا تٝ واستش ٔی دٞذ 

ای ایٗ وهاس  ی ٔٛسد ٘ظش تایذ یه ٔخسلاذ ٔىا٘ی تشای ٘شْ افضاس زؼشیف ٌشدد وٝ تش دس ایٗ ٘شْ افضاس تشای زؼییٗ ٔحذٚدٜ

افهضاس   ٔحذٚدٜ ػذ سا یادداؿر وشدٜ ٚ ٚاسد ٘شْ 3ٚ ػشم غغشافیایی 2تایذ ٚاسد ٘شْ افضاسٌٌُٛ اسش ؿذٜ ٚ عَٛ غغشافیایی

 ٔٛسد ٘ظش وشدٜ زا ٔحذٚدٜ ػذ اوثازاٖ تشای ٘شْ افضاس زؼشیف ٌشدد.

ضاس وهاستشدی تهٝ كهٛسذ صیهش     افه دس ٟ٘ایر داّ٘ٛد زلٛیش ٔاٞٛاسٜ ای ٌٌُٛ ػر الیر تٝ كهٛسذ ٔؼهسمیٓ دس ایهٗ ٘هشْ     

 ٌشفسٝ اػر. ا٘ػاْ

Universal maps downloader → maps Type: Google satellite maps → Zoom level:  ٔههٛسد ٘ظههش سا ص ْٚ

 Top/ Bottom→عَٛ غغشافیایی ساػهر ٚ چهح ٔحهذٚدٜ ػهذ سا ٚاسدوهشدٜ      :left /Right longitude →وشدٜ   ا٘سخاب

latitude: خاییٗ ٔحذٚدٜ ػذ سا ٚاسد وشدٜ ػشم غغشافیایی تاال ٚ →Path to save:  ٔحُ رخیشٜ ػاصی زلٛیش→Start 

افهضاس اػهسفادٜ ٔهی ٌهشدد. ٔحهیظ      دس ایهٗ ٘هشْ    Toolsدس ٘سیػٝ تشای ٕ٘ایؾ زلٛیش ٚ زّفیك زلاٚیش تا ٞٓ، اص ٘ٛاس اتضاس 

 ٔی تاؿذ. 5 افضاس تٝ كٛسذ ؿىُ ٘شْ

 

                                                 
1
 Soft On Pc 

2
 longitude 

3
 latitude 

 هپ یًَیَرسال افسار ًرم در ای هاَّارُ تصَیر داًلَد از ًوایی: 5 ضکل

داًلَدر
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 1395دی ماه  29

 
 

 هَرد ًظر DEMتصاٍیر تا ًقطِ یا  1شئَرفرًس کردى -3-4

ٝ  ت یا صٔیٗ ٔشغغ وشدٖ تٝ ٔؼٙای ٘ؼثر دادٖ ٔخسلاذ كحیح صٔیٙی تٝ ٘مـهٝ ٔهی  طئٛسفش٘غ وشدٖ  ٞهای   اؿهذ، ٘مـه

كهحیح تهٝ آٟ٘ها     داسای ػیؼسٓ ٔخسلاذ ٕ٘ی تاؿهٙذ ٚ زٛػهظ ایهٗ سٚؽ ٔخسلهاذ     ای( )یا زلاٚیش ٔاٞٛاسٜ اػىٗ ؿذٜ

ٞهای   ضشٚسی ٔی تاؿذ ٚ دس حمیمر ػّٕیاذ ٚ خشداصؽ GIS ی ایٗ ػّٕیاذ تشای ا٘ػاْ ٞش خشٚطٜ .ؿٛد اخسلاف دادٜ ٔی

  .]7[خزیشد تٝ ایٗ ػُٕ تؼسٍی داسد وٝ تش سٚی زلاٚیش كٛسذ ٔی تؼذی

 ٔشاحُ طئٛسفش٘غ وشدٖ زلاٚیش یا ٘مـٝ تٝ كٛسذ صیش ٔی تاؿذ :

اص لؼهٕر   Georeferencingوشدٜ ٚ ٘ٛاس اتضاس  الیٝ سػسشی یا ٕٞاٖ زلٛیش ٔٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٘شْ افضاس آسن ٔح -

Toolbars .فؼاَ ٌشدد 

ٔخسلهاذ صٔیٙهی ٘مهاط    ایهٓ، ٚ   چٙذ ٘مغٝ وٙسشَ سا وٝ لثال ٔٛلؼیر آٖ سا دس ٔخسلاذ صٔیٙی ٔـخق وشدٜ -

یا عهَٛ ٚ ػهشم غغشافیهایی تاؿهذ،     ( UTM 2وٙسشَ وٝ ٕٔىٗ اػر تش حؼة ػیؼسٓ ٔخسلاذ غغشافیایی )

 ٘ماط وٙسشَ تایذ دلیما سٚی زلٛیش ٚاضح تاؿٙذ. ٕ٘اییٓ؛ ٔی خیذا زلٛیش سٚی سا

ٝ     Georeferencingاص ٘ٛاس  Add control pointsسٚی اتضاس  - ٘مغهٝ اَٚ سفسهٝ ٚ    وّیه وهشدٜ ٚ تها صْٚ وهشدٖ ته

صٔیٙی ٘ماط وٙسهشَ   X,Yسا ا٘سخاب ٚ ٔخسلاذ  Add X,Y Dataوّیه ؿٛد. ػدغ ساػر وّیه ٚ ٌضیٙٝ ی 

 ؿٛد. ٚاسد ٔی

 ٌشدد. ی ػْٛ تشای ٘ماط وٙسشَ دیٍش ػیٙا زىشاس ٔی ٔشحّٝ -

                                                 
1
 Georeferencing 

2
 Universal Transverse Mercator 

 اکثاتاى سذ از  الیت ست گَگل ایهاَّارُ تصَیر:  6ضکل
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 پایش مخازن آبی پشت سذ با استفاده از تکىیک ...

 سمیرا سیفی الله

ٚ خغهای  ٘مهاط وٙسهشَ، ٔخسلهاذ لثّهی ٚ غذیهذ       link Tableلثُ اص زأییذ ٟ٘ایی تا وّیه تهش سٚی آیىهٖٛ    -

ٔا٘ذٜ سا ٔـاٞذٜ وشدٜ ٚ دس حاِر ایذٜ آَ ایٗ خغا تایذ كفش تاؿذ وٝ ٔؼٕٛال تٝ ٘ذسذ ایهٗ حاِهر خهیؾ     تالی

 آیذ. ٔمذاس ایٗ خغا تٝ سٚؽ ٔیاٍ٘یٗ وٕسشیٗ ٔشتؼاذ ٔحاػثٝ ٔی ٌشدد. ٔی

 ٌضیٙٝ آخذیر طئٛسفش٘ؼیًٙ ا٘سخاب ؿٛد. Georeferencingتشای زاییذ ٟ٘ایی اص ٔٙٛی ٔٛغٛد دس ٘ٛاس اتضاس  -

 ٌشدد ٚ ٔی زٛاٖ تشای تشسػی كحر واس، آٖ سا وٙسشَ وشد. زلٛیش ٔٛسد ٘ظش طئٛسفش٘غ ٔی -

 
 

 هَرد ًظر ترای تِ دست آٍردى خط تراز آب  DEMهٌطثق کردى تصَیر تر رٍی  -3-5

َ     DEMتشای ٔٙغثك وشدٖ زلٛیش تش سٚی  ٔدهش   ػذ ٚ زشػیٓ خظ زشاص آب تش سٚی زلٛیش، اص ٘هشْ افهضاس وهاستشدی ٌّٛتها

ٚ   ٞای خش یىی اص تش٘أٝٔدش  ٌّٛتاَاػسفادٜ ؿذٜ اػر.  ْ    GIS واستشد دس ػّْٛ ٘مـهٝ تهشداسی  فهضاس ٘مـهٝ   ا اػهر. ایهٗ ٘هش

 ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ظش تها اػهسفادٜ اص زٛاتهغ    دس دػسشع لشاس دادٖ ٔػٕٛػٝ اعالػازی اص ٔحیظ ٚ فضای غغشافیایی تشداسی تا

GIS  تشعشف خٛاٞذ وهشد. زىِٙٛهٛطی    زٕأی ٘یاصٞای واستشاٖ خٛد سا دس ػغٛح ٔخسّف GIS     تها غٕهغ آٚسی ٚ زّفیهك

اص آ٘اِیضٞهای غغشافیهایی، اعالػهازی سا تهشای زٟیهٝ      ٚػیّٝ زلٛیشػاصی ٚ اػهسفادٜ   اعالػاذ خایٍاٜ دادٜ ٞای ٔؼِٕٛی، تٝ

ای وٝ زٛػظ زٛاتؼی اص لثیُ ٔحاػهثٝ   تٝ ٌٛ٘ٝ ،تیؾ اص یه اتضاس واستشدی اػر ٌّٛتاَ ٔدش واستشد.ػاصد ٞا فشاٞٓ ٔی ٘مـٝ

ٚ    یفاكّٝ ٚ ٔؼاحر ٔحاػثاذ، زشویة ؿغش٘ػی، زػضیٝ ٚ زحّیُ عیفی، خشع ٚ غٛ ٝ  …اسزفهاع، خهظ دیهذ   آٖ دس وه

 .]8[لشاس ٌیشد اػسفادٜ ٔٛسد ٘یض ٔخسّف ٞای صٔیٙٝ دس زٛا٘ذ ٔی اػر، ؿذٜ زؼثیٝ

ٚ ػدغ زلٛیش طئهٛسفش٘غ ؿهذٜ    DEMتشای زشػیٓ خظ زشاص آب دسایٗ ٘شْ افضاس تذیٗ كٛسذ ػُٕ ؿذٜ اػر وٝ اتسذا  

ب تش سٚی زلٛیش تٝ خظ زشاص آ Create line/Area، تا اػسفادٜ اص آیىٖٛ DEMسا اد وشدٜ ٚ ٍٞٙاْ ٔٙغثك ؿذٖ زلٛیش ٚ  

داس وهشدٖ خهظ آب، تهش سٚی آٖ وّیهه ساػهر ٚ ٌضیٙهٝ        كٛسذ ٔسهٛاِی ٚ خیٛػهسٝ زشػهیٓ ؿهذٜ اػهر. تهشای اسزفهاع       

Analysis/Measurement  سا ا٘سخاب وشدٜ ٚ تش سٚیApply Elevation       وّیه وهشدٜ ٚ دس ٟ٘ایهر اسزفهاع خهظ زهشاص آب

 (.8ٔـخق ٔی ٌشدد )ؿىُ 

 

 اس آی جی آرک افسار ًرم در ایهاَّارُ تصَیر کردى شئَرفرًس:  7 ضکل
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 مهىذسی فىايری اطالعات مکاوی کىفراوس ملی ديمیه 

 1395دی ماه  29

 
 

 ًتایج تحقیق-4

ٝ   افضاس  ای ٚ ٘شْ ٞای سایا٘ٝ دسٟ٘ایر خغ اص تٝ دػر آٚسدٖ خظ زشاص آب تا اػسفادٜ اص خشداصؽ ی  ٔٛسد ٘ظهش، ػهغح دسیاچه

ویّٛٔسش ٔشتغ ٔی تاؿذ. تا دس اخسیاس داؿسٗ ٘مـهٝ زٛخهٌٛشافی وهف     1.64اوثازاٖ ٔـخق ٌشدیذ، وٝ ٔمذاسی دس حذٚد 

زٛاٖ تٝ حػٓ ٔٛسد ٘ظش ػذ دس ٕٞاٖ زشاص آب دػر خیذا وشد أا تٝ دِیُ دس اخسیاس ٘ثهٛدٖ ٘مـهٝ زٛخهٌٛشافی     خضٖ ٔیٔ

وف ٔخضٖ حػٓ ٔحاػثازی تٝ دػر ٘یأذ ٚ ِزا تا دس اخسیاس داؿسٗ دادٜ ٞای وٙسشِی زٛػظ ؿشور آب ٔٙغمٝ ای وهٝ  

زٟیٝ ؿذ وٝ ؿأُ زشاص آب ٚ ٔؼاحر دسیاچٝ تهٝ ػٙهٛاٖ    ٞای الصْ ا٘ػاْ ؿذ ٚ غذاِٚی ( اػر.  تشسػی1ٔغاتك غذَٚ )

ای تا لذسذ زفىیهه   ای ٚ زشاص آب ٚ ٔؼاحر دسیاچٝ وٝ اص عشیك زلاٚیش ٔاٞٛاسٜ دادٜ وٙسشِی اص ػٛی ؿشور آب ٔٙغمٝ

 ای ٚ ٘شْ افضاسٞای ٔخسّف تٝ دػر آٔذٜ اػر، ٔی تاؿذ. ٞای سایا٘ٝ تٟسش ٚ خشداصؽ

 تَسط ضرکت آب هٌطقِ ای ّوذاىی گسارضاتی  :  داد1ُجذٍل 

 تاریخ تراز آب)ترحسة هتر( هساحت)کیلَهترهرتع( هترهکعة( حجن)هیلیَى

35.2 1.9 1970.78 7/5/2016 

 GIS:  دادُ ّای هحاسثاتی تا استفادُ از تکٌیک سٌجص از دٍر ٍ 2جذٍل 

 تاریخ تراز آب)ترحسة هتر( هساحت)کیلَهترهرتع( هترهکعة( حجن)هیلیَى

.... 1.64 1969.77 7/5/2016 

 

 هپر گلَتال افسار ًرم در آب تراز خط ترسین: 8 ضکل
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 پایش مخازن آبی پشت سذ با استفاده از تکىیک ...

 سمیرا سیفی الله

 تحث ٍ ًتیجِ گیری -5

ای تٝ دِیُ خٛؿؾ ٌؼسشدٜ، لاتّیر ضثر ٔٙاعك آب ٌشفسٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٞضیٙٝ وٕسش ٘ؼثر تهٝ   زلاٚیش ٔاٞٛاسٜ-

تشداسی ٚ فسٌٛشأسشی اتضاس خٛتی تشای زؼییٗ ػغح دسیاچٝ ػذٞا ٔهی تاؿهٙذ ٚ تهشای تهاال تهشدٖ دلهر        ٘مـٝ

 اػسفادٜ ٕ٘ٛد. 1ای تا لذسذ زفىیه تاالزش، ٔا٘ٙذ ٌٌُٛ ػر الیر ٔح ٔاٞٛاسٜزٛاٖ اص زلاٚیش  ٔی

دس فشٔر اػسا٘ذاسد ػاصٔاٖ  1:2000تشای زٟیٝ ٔذَ ػٝ تؼذی اص ٘مـٝ ی زٛخٌٛشافی ٔخضٖ ػذ تٝ ٔمیاع   -

حٙی تا اػسفادٜ اص ٔٙ GIS٘مـٝ تشداسی وـٛس اػسفادٜ ؿذٜ اػر، وٝ زٟیٝ ٔذَ ػٝ تؼذی دس ٔحیظ ٘شْ افضاس 

 ( اص ٔٙغمٝ زٟیٝ ٌشدیذ.DEMداس ) داس ٘مـٝ زٛخٌٛشافی ا٘ػاْ ٌشفر ٚ یه ٔذَ سلٛٔی اسزفاع ٞای اسزفاع ٔیضاٖ

تٝ غای ػّٕیاذ عالر فشػا ٚ صٔاٖ تش ٞیذسٌٚشافی ٚ ٘مـٝ تشداسی تشای زٟیٝ خظ زشاص آب، اص زغثیك زلٛیش -

فضاس واستشدی ٌّٛتهاَ ٔدهش خهظ زهشاص آب زٟیهٝ      ای طئٛسفش٘غ ؿذٜ ٚ ٔذَ سلٛٔی اسزفاػی ػذ دس ٘شْ ا ٔاٞٛاسٜ

 ٌشدیذ.

تا داؿسٗ خظ زشاص آب ٔی زٛاٖ ػغح آب دسیاچٝ اوثازاٖ ٚ تا دس اخسیاس داؿسٗ ٘مـٝ زٛخٌٛشافی وف ٔخهضٖ  -

 زٛاٖ تٝ حػٓ ٔٛسد ٘ظش دس ٕٞاٖ زشاص آب ٚ دس زاسیخ ٔـخلی دػر خیذا وشد. ٔی

ٔحاػثٝ ؿذٜ اص سٚی ٔذَ ٚ زلٛیش ٔاٞٛاسٜ ای ٘ؼهثر تهٝ   ٔسش، ٔؼاحر 1969.77دس زشاص اسزفاػی ٔحاػثازی-

 ٔی تاؿذ. 0.26ٌضاسؿاذ ٔشتٛط تٝ ػذ اوثازاٖ داسای خغای تشاتش تا 

 هراجع

.اسصیاتی ٚ تش٘أٝ سیضی ٔحیظ صیؼر تا ػأا٘ٝ ٞهای اعالػهاذ   1383ٔخذْٚ،ْ.دسٚیؾ كفر،ع.غؼفشصادٜ،ٜ.ٔخذْٚ،ع. ]1[

 ف.304. (.ا٘سـاساذ دا٘ـٍاٜ زٟشاGISٖغغشافیایی)

 ای تش ػیؼسٓ اعالػاذ غغشافیایی. . ٔمذ1377ٝٔ٘ظاد، ح.  ضٙائی ]2[

 . ٌضاسؽ فٙی ػّٕیاذ ٞیذسٌٚشافی ػذ اوثازاٖ.1391ؿشور ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس دسیا زشػیٓ. اسدیثٟـر   ]3[

 (،ٚاحذ تشسػی ٞای آٔاس ٚ اعالػاذ، ٕٞذاٖ.1392ؿشور ػٟأی آب ٔٙغمٝ ای ٕٞذاٖ ) ]4[

تها اػهسفادٜ اص    3. ٔحاػثٝ حػٓ ٚ ػغح دسیاچٝ ػذ وهاسٖٚ  1385ـاٖ، ؽ؛ ضیائیاٖ، ج؛ وّی، ْ. سٍ٘ضٖ، ن؛ دسخ ]5[

 GIS.ػٙػؾ اص ساٜ دٚس ٚ 

[6] www.all map soft.com/ www.Download Software.ir 
[7] www.gisdevelopment.net/technology/gis 

[8] www.global mapper.com:ٚب ػایر ٘شْ افضاس ٌّٛتاَ ٔدش 

                                                 
1
 Google Satellite Map 


