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 RS  GISسٗييٗ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة 
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 13/07/1390تبضيد پصيطـ:                                                 9/05/1390تبضيد زضيبفت:

 

 چىيسٜ

ٞبي اذيط افعايف يبفتٝ  زض ؾبَ اطالػبت رغطافيبيي ٚ ؾٙزف اظ زٚض ثٝ ٔٙظٛض ترٕيٗ ضٚا٘بة حٛضٝ آثطيع اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ

اؾت. ايٗ پػٚٞف ثٝ ٔٙظٛض ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٚضؼيت ٞيسضِٚٛغيىي ٚ ضٚا٘بة زٚ حٛضٝ آثطيع ثب زٚ الّيٓ ٔتفبٚت )ذكه ٚ 

٘بة ثب اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ اطالػبت رغطافيبيي ٚ تهبٚيط ٔططٛة( زض وكٛض ا٘زبْ قس. زض ايٗ تحميك، ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا

ثطاي زٚ حٛضٝ آثطيع، ٔٙهٛضآثبز ذطاؾبٖ رٙٛثي ٚ ٘بٚضٚز ٌيالٖ ٚ ثط اؾبؼ فبوتٛضٞبيي ٔب٘ٙس ٌطٜٚ  (+ETM)ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾت 

ع ثب وٕه ٞيسضِٚٛغي ذبن، وبضثطي اضاضي ٚ پٛقف ٌيبٞي تؼييٗ قسٜ اؾت. ٘مكٝ ٚضؼيت پٛقف ظٔيٗ ثطاي زٚ حٛضٝ آثطي

ٞبي ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾت ٚ ٘مكٝ ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي ذبن ثٝ  ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ ، ٘مكٝ وبضثطي اضاضي حٛضNDVIٝقبذم 

ٞبي  اظ تّفيك ٘مكٝ .ٞبي ذبن، قيت، وبضثطي اضاضي، تكىيالت ظٔيٗ قٙبؾي ٚ ثبظزيسٞبي نحطائي تٟيٝ ٌطزيس وٕه ٘مكٝ

، ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة ثطاي ٞط زٚ حٛضٝ تؼييٗ ٌطزيس. ؾپؽ ثطاي SCS ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  رسَٚ GISتٟيٝ قسٜ زض 

ٔحبؾجٝ ٚ  HEC-HMSاضظيبثي نحت قٕبضٜ ٔٙحٙي ثٝ زؾت آٔسٜ، زثي حساوخط ؾيالة زض ٞط زٚ حٛضٝ آثطيع ثٝ وٕه ٔسَ 

بٖ زاز قٕبضٜ ٔٙحٙي ٞط ثب ٔمساض ٔكبٞسٜ اي ٔمبيؿٝ ٌطزيس. ػسْ اذتالف ٔؼٙي زاض ثيٗ زثي ٔحبؾجٝ اي ٚ ٔكبٞسٜ اي، ٘ك

زٚ حٛضٝ آثطيع ثب نحت ظيبز ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. ٞٓ چٙيٗ ٘تبيذ ٘كبٖ زاز وٝ ٔتٛؾط ٚظ٘ي قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة حٛضٝ 

ٞبي ٔرطة زض ٍٞٙبْ ٚلٛع  ٔٙهٛضآثبز ذيّي ثيكتط اظ حٛضٝ ٘بٚضٚز ٔي ثبقس وٝ ايٗ أط ٔي تٛا٘س ؾجت ثطٚظ ؾيالة

 ضٌجبضٞبي فطاٚاٖ قٛز.

 HEC- .HMS، ٔسَ NDVIقٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة، ؾٙؼف اظ زٚض، ؾيؿشٓ اَالٖبر ػغطافيبيي، قبذموّيسي:  ٞبي ٚاغٜ
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 1390دبييع، زْٚي  ؾبَ اَٚ، قٕبضٜ ـي ٚاحس ّْٖٛ ٚ سحميمبر ذٛظؾشبٖ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔ ـ ي سرههي ّْٖٛ ٚ ٟٔٙسؾي آة فهّٙبٔٝ 

 
 ٔمسٔٝ

يىي اظ ٟٔٓ سطيٗ ٖٛأُ ٔٛطط زض سكسيس فطؾبيف، سغييط وبضثطي اضايي، ثسٖٚ زض٘ٓط ٌطفشٗ دشب٘ؿيُ ٚ لبثّيز اضايي اؾز وٝ سبطيطار 

ٞبي ثبيط ٚ قرٓ ظزٜ، لُٕ زضذشبٖ ػٍّٙي، سرطيت  زض دٛقف ٌيبٞي، افعايف ظٔيٗ ثؿيبض ٔٙفي ٚ غيط لبثُ ػجطا٘ي ٔب٘ٙس: سغييط

ٞب ٚ ٔٙبثٕ ظيؿشي ثٝ ٕٞطاٜ زاقشٝ اؾز. ٘ىشٝ حبئع إٞيز ايٗ اؾز وٝ سغييط وبضثطي  اضايي، افعايف فطآيٙس ثيبثبٖ ظايي، آِٛزٌي آة

جبٌ ٔؿشميٓ آٖ ثب ضغيٓ سجريط ٚ سٗطق اظ يه َطف، ٚ زضػٝ، اضايي سبطيط ٔؿشميٕي ضٚي فطآيٙسٞبي ٞيسضِٚٛغيه حٛيٝ، ثٝ ٚاؾُٝ اضس

٘ٛٔ ٚ دٛقف ظٔيٗ اظ َطف زيٍط زاضز ٚ ٌطايف ظيبزي ثٝ وبٞف ٘فٛش ٖٕمي ٚ ايؼبز ضٚا٘بة ٚ افعايف فطؾبيف آثي ٚ ثبزي، ثب افعايف 

سٕ، ثبٖض ٍِسوٛثي ٚ فكطزٌي ذبن . ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ، چطاي ثيف اظ حس زاْ زض ٔطا(Foher et al., 2001)سغييطار ظٔيٗ ٚػٛز زاضز

قسٜ ٚ وبٞف ٘فٛشدصيطي ٚ زض ٘شيؼٝ افعايف ٔيعاٖ ضٚا٘بة ؾُحي ضا زض دي زاضز. ٞٓ چٙيٗ لُٕ زضذشبٖ ػٍّٙي، ثبٖض افعايف ػطيبٖ 

بِٗٝ سبطيط سغييط ٞب ثطاي ُٔ ضٚي ؾُح ظٔيٗ، ثٝ ّٖز ثطزاقز دٛقف ٌيبٞي ٚ افعايف ؾطٖز ضٚا٘بة قسٜ اؾز. ثٙبثطايٗ يىي اظ ٔٙبؾت سطيٗ ضٚـ

وبضثطي اضايي ٚ وٕي وطزٖ اططار سغييط وبضثطي اضايي، ثطضؾي سغييطار دبضأشطٞبي ٞيسضِٚٛغيه حٛيٝ ثٝ ز٘جبَ سغييط وبضثطي اضايي 

وٕه قبيب٘ي زض ٘كبٖ زازٖ سغييط وبضثطي اضايي ٚ سغييط  RS  ٚGISٞبي ػسيسي ٔظُ  . أطٚظٜ سىٙيه(Symeonahis et al., 2005)اؾز

ٞبي آثطيع  زض سحميمبر ٞيسضِٚٛغيىي حٛيٝ GIS  ٚRSٞبي آثطيع ٕ٘ٛزٜ اؾز. ُٔبِٗبر ظيبزي زض ٔٛضز اؾشفبزٜ اظ  يز ٞيسضِٚٛغيىي حٛيٝٚيٗ

حٛيٝ آثريع وٛچه زض ايبِز  105ضٚـ قٕبضٜ ٔٙحٙي ٚ اؾشسالِي ضا زض  1995ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ  Titmarshا٘ؼبْ قسٜ اؾز. اظ آٖ ػّٕٝ 

٘ٓيط ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ ظٔيٗ ٚ سيخ ذبن، ٔمبزيط قٕبضٜ ٔٙحٙي  ٞبي حٛيٝ آثطيع، يب ٔٛضز اضظيبثي لطاض زاز٘س ٚ ثبسٛػٝ ثٝ ٚيػٌيوٛئيٙعِٙس اؾشطاِ

ثطاي ديف ثيٙي حؼٓ ؾيالة زض ٔحُ  (.,Nayak and Jaiswal (2003ضا ثٝ نٛضر ُٔٙمٝ اي، ثبظٍ٘طي ٚ انالح ٕ٘ٛز٘س 

 ،ٞبي دٛقف ٚ وبضثطي اضايي ُٔٙمٝ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز٘س. زازٜ  SCSبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة زض وكٛض ٞٙسٚؾشبٖ اظ ٔسَ قٕ  Rajghatؾس

ٞب ضا ثطاي  ٘يع ُٖٕ سِٛيس، شذيطٜ، اػطا ٚ يىذبضچٍي زازٜ ILWIS 2/2سٗييٗ قس. ثؿشٝ ٘طْ افعاضي LISS II- IRSٞبي  سٛؾٍ ٔبٞٛاضٜ

( ثيٗ حؼٓ ضٚا٘بة ٔحبؾجبسي ٚ ٔكبٞسٜ اي ٚػٛز 92/0-94/0حهَٛ ٘شيؼٝ ُّٔٛة ا٘ؼبْ زاز. ٘شبيغ ٘كبٖ زاز وٝ ٞٓ ثؿشٍي ثباليي )

زض آٔطيىب،  Risamonedثطاي ٔكرم ٕ٘ٛزٖ زٚضٜ ؾيُ ٌطفشٍي ٚ آؾشب٘ٝ ؾيالة ثط ضٚي زضيبچٝ  .(French et al., 2006)زاضز 

آؾشب٘ٝ ثبضـ ثٝ وبض  ٘ؿجز ػصة اِٚيٝ، ٘فٛش، ضٚا٘بة ٚ سرٕيٗ ٖٕكضٚـ قٕبضٜ ٔٙحٙي ؾبظٔبٖ حفبْز ذبن آٔطيىب ضا ثطاي سرٕيٗ 

، ثطاي ثٝ زؾز آٚضزٖ فبوشٛضٞبي سٗييٗ وٙٙسٜ قٕبضٜ TMٞبي ؾٙؼف اظ زٚض ٚ سهبٚيط ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز  ثطز٘س. آٟ٘ب اظ زازٜ

ثب زض ٞٙسٚؾشبٖ   Guvenceاٖساز قٕبضٜ ٔٙحٙي ضا ثطاي حٛيٝ .(Inci Tekeli et al., 2006)ٔٙحٙي ٚ ٖٕك ضٚا٘بة اؾشفبزٜ وطز٘س 

ٚ ثطاي سٗييٗ سطاوٓ  TMٞبي ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز  اظ ٘مكٝ ،ٔكرم وطز٘س. آٟ٘ب زض سٗييٗ وبضثطي اضايي GIS ٚRSاؾشفبزٜ اظ اثعاضٞبي 

حٛيٝ آثطيع ثٝ  2005سب  1987اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز٘س. ٔمبزيط ثبضـ ٚ ضٚا٘بة ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ اظ ؾبَ  NDVIدٛقف ٌيبٞي ٘يع اظ قبذم 

ٞبي ثبظٌكز ٌٛ٘بٌٖٛ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. آٟ٘ب ٞٓ چٙيٗ اٖساز قٕبضٜ ٔٙحٙي وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  ثطاي زٚضٜ ٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ زثي ؾيالة

( ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز، ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ اطط Sسٗييٗ قسٜ اؾز ثب قٕبضٜ ٔٙحٙي ضا وٝ ثب ضٚـ سٙبٚثي )فطاٚا٘ي  GIS  ٚRSٞبي  سىٙيه

ة حٛيٝ آثطيع ٔكرم وطز٘س. زض ايطاٖ ٘يع ثٝ سبظٌي ٔحممبٖ ظيبزي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٞب ضا ضٚي زثي ؾيال سغييطار ثيٗ ايٗ قٕبضٜ ٔٙحٙي

ٞبي ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز  ( اقبضٜ وطز. آٟ٘ب  ثب اؾشفبزٜ اظ زاز1385ٜقطٚٔ ثٝ فٗبِيز وطزٜ ا٘س. اظ آٖ ػّٕٝ ٔي سٛاٖ ثٝ اوجطدٛض ٚ قطيفي)
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 RS  GISسٗييٗ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة 

 
ETM+ ٖزٚاليٝ ٚ  ،ٞبي فبظي سطثز حيسضيٝ ٚالٕ قسٜ اؾز ضا ثٝ ضٚـ، ٘مكٝ وبضثطي اضايي حٛيٝ آثطيع وبٔٝ وٝ زض قٕبَ قٟطؾشب

سٟيٝ وطزٜ ٚ ٘شبيغ آٖ ضا ثب ٞٓ ٔمبيؿٝ ٕ٘ٛز٘س. ٘مكٝ قيت  ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ ضلٛٔي اضسفبٔ  ،ؾٝ اليٝ ٚ ٞٓ چٙيٗ ضٚـ حساوظط احشٕبَ

ثٝ ؾٝ والؼ ٔشٛؾٍ، فميط ٚ ذيّي فميط ٚ ٘مكٝ ٚيٗيز ٔطاسٕ ضا ثب وٕه قبذم سؿّسوخ سٗييٗ ٚ ٔطاسٕ ضا   ERDASٞبي  ٚ سٛا٘بيي

ٞبي  ٞبي ذبن، قيت، سكىيالر ظٔيٗ قٙبؾي ٚ ثبظزيسٞبي نحطائي، ٘مكٝ ٌطٜٚ سمؿيٓ ثٙسي ٕ٘ٛز٘س. زض ٟ٘بيز ثٝ وٕه ٘مكٝ

،  ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة حٛيٝ آثطيع وبٔٝ سٗييٗ Arc Viewٚ ٘طْ افعاض  SCSٞيسضِٚٛغي ذبن سٟيٝ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ػسَٚ 

 طزيس.ٌ

سٟيٝ قسٜ اؾز ٚ ؾذؽ ثطاي  GIS  ٚRS٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة ثطاي زٚ حٛيٝ آثطيع ثب الّيٓ ٔشفبٚر ثٝ وٕه  ،زض ايٗ ُٔبِٗٝ

زثي حساوظط ؾيالة، قجيٝ ؾبظي قس ٚ ثب زثي حساوظط  HEC_HMSوٕه ٔسَ ثبضـ ضٚا٘بة  اضظيبثي قٕبضٜ ٔٙحٙي ٔحبؾجٝ قسٜ، ثٝ

 زيس.ؾيالة ٔكبٞسٜ اي، ٔمبيؿٝ ٌط

 

 ٞب ٔٛاز ٚ ضٚـ

 ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ

ٞبي  ٞبي ٔٗطف اؾشبٖ ٞبي آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚضٚز ٔي ثبقٙس وٝ حٛيٝ ٔٙبَمي وٝ زض ايٗ ثطضؾي ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٌطفشٙس، حٛيٝ

سب  33ْ-0′   افيبيي قطلي ٚ ٖطو ػغط 59ْ-36′سب 59ْ-14′ذطاؾبٖ ػٙٛثي ٚ ٌيالٖ ٔي ثبقٙس. حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز زض ََٛ ػغطافيبيي

قٕبِي ٚالٕ  37ْ-45′سب  37ْ-36′   قطلي ٚ ٖطو ػغطافيبيي  48ْ-54′سب   48ْ-34′قٕبِي ٚ حٛيٝ آثطيع ٘بٚضٚز زض ََٛ ػغطافيبيي 33ْ-′38

زض  ٔٛلٗيز ٔٙبَك ٔٛضز ُٔبِٗٝ ضا 1٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ٞٓ چٙيٗ قىُ  1ٞبي آثطيع زض ػسَٚ  قسٜ اؾز. ٔكرهبر فيعيٌٛطافي حٛيٝ

 اؾشبٖ ٔطثَٛٝ ٚ وكٛض ٘كبٖ ٔي زٞس.

 

 : ٔكرهبت فيعيٌٛطافي ٔٙبطك ٔٛضز ٔطبِؼ1ٝرسَٚ

 حٛضٝ آثطيع
ٔؿبحت 

km)حٛضٝ
2
) 

 ٔحيط حٛضٝ

(km) 

ٔتٛؾط ثبضـ 

 (mm)حٛضٝ

اضتفبع ٔتٛؾط 

 (m)حٛضٝ

قيت ٔتٛؾط 

 حٛضٝ)%(

٘ٛع الّيٓ 

 حٛضٝ

 ٘يٕٝ ذكه 16 2121 204 914/96 282/252 ٔٙهٛضآثبز

 ٔطَٛة 28/43 6/1389 7/852 94/117 23/265 ٘بٚضٚز
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 :  ٔٛلؼيت ٔٙبطك ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض وكٛض ٚ اؾتبٖ ٔطثٛط1ٝقىُ

 

 ضٚا٘بة

اؾز وٝ سٛؾٍ ؾبظٔبٖ حفبْز ذبن آٔطيىب  سٟيٝ قسٜ اؾز. زض  SCSٞبي سرٕيٗ ضٚا٘بة، ضٚـ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة  يىي اظ ضٚـ

ٞبي ذبن، وبضثطي اضايي، ٚ ذهٛنيبر ٞيسضِٚٛغيىي، ٔب٘ٙس ضَٛثز ديكيٗ ذبن  ي اظ ٚيػٌي، سٗييٗ قٕبضٜ ٔٙحٙي وٝ سبثSCSٗضٚـ 

زض  .ٞبي ا٘ساظٜ ٌيطي زثي ضٚا٘بة ٚػٛز ٘ساضز، ثٝ وبض ٔي ضٚز ٞبيي وٝ زض آٟ٘ب زازٜ ٔي ثبقس، يطٚضي اؾز. ايٗ ضٚـ ثيكشط ثطاي حٛيٝ

 .(Mishra et al., 2006)ٔي قٛزاضسفبٔ حبنّٝ اظ يه ثبض٘سٌي، ثٝ نٛضر ظيط ٔحبؾجٝ  SCSضٚـ 

(1) 
)8.0(

)2.0( 2

SP

SP
Q




 

(2) 254
25400


CN

S 

: قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة CN: اضسفبٔ ثبض٘سٌي )ٔيّي ٔشط(، اضسفبٔ ضٚا٘بة )ٔيّي ٔشط(،   Q:يطيت ٍ٘ٝ زاقز ؾُحي، S:زض ايٗ ضٚاثٍ،    

 اؾز.

ثطاي وُ حٛيٝ ٔحبؾجٝ ٌطزز.  CNيىٙٛاذز ٘جبقس ثبيس ٔمساض ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي  CNيٝ اظ ٘ٓط ٖٛأُ ٔٛطط ثط زض نٛضسي وٝ قطايٍ حٛ   

 ثسيٗ سطسيت وٝ:

(3)  















  i

i CN
A

CN
100

 

 اؾز. CNٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي آٖ ; زضنس ٔؿبحشي اظ حٛيٝ اؾز وiAٚ  زض ؾُح حٛيٝ CN; ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي CNزض ايٗ ضاثُٝ ٘يع
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ٞبيي اؾز وٝ اظ قٕبضٜ ٔٙحٙي ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي سٗييٗ ٞيسضٌٚطاف ؾيُ ٚ يب زثي  يىي اظ ٔسَ HEC_HMSٔسَ ثبضـ ضٚا٘بة    

ضظيبثي ٔسَ ديكٟٙبز ثطاي اضا اظ ٔٗيبض آٔبضي اؾشفبزٜ ٔي قٛز. ٔٗيبضي  HEC_HMSحساوظط ؾيالة اؾشفبزٜ ٔي وٙس. ثطاي اضظيبثي ٔسَ 

 .(ASCE, 1993)ٞبي ػطيبٖ ٔبوعيٕٓ، ثٛؾيّٝ زضنسي اظ ذُب زض ديه، اضظيبثي قٛز ٕ٘ٛز٘س وٝ ٘طخ

(4) 100PS PO

PO

Q Q
PEP

Q


 

 

 : زثي ٔبوعيٕٓ ٔكبٞسٜ اي اؾز.POQ: زثي ٔبوعيٕٓ قجيٝ ؾبظي قسٜ،PSQ  وٝ زضايٗ ضاثُٝ

 6ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز ثٝ سبضيد   +ETMثٝ ٔٙٓٛض سٟيٝ ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة ثطاي حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز اظ اَالٖبر ؾٙؼٙسٜ    

ٔيالزي  2003ٔي ؾبَ  6ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز ثٝ سبضيد   +ETMٔيالزي ٚ ثطاي حٛيٝ آثطيع ٘بٚضٚز اظ اَالٖبر ؾٙؼٙسٜ  2003آٌٛؾز ؾبَ 

ٞبي ٔي ٚ آٌٛؾز سمطيجبً ثٝ حس ٟ٘بيي ؾجعي ذٛز ضؾيسٜ ا٘س، سغييطي زض ٘شبيغ، ايؼبز  ٙىٝ ٌيبٞبٖ زض ٔبٜاؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ثٝ زِيُ اي

 ٕ٘ٛزاض ٌطزقي يب اؾّٛة قٙبؾي سٟيٝ ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. 2٘رٛاٞس قس. قىُ 

 

 

 

 بةٕ٘ٛزاض ٌطزقي تٟيٝ ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘ :2قىُ 

   

 NDVI 

     

  

 

  

   

     

  

  

  

 

 SCS 

    

   

  

HEC-HMS  
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ٔٛػٛز ٔٙبَك  ضلٛٔي ٚ وبغصي ؾبظٔبٖ ٘مكٝ ثطزاضي ٚ زيٍط اَالٖبر ضلٛٔي ٚ چبح قسٜ 1:25000ٞبي سٛدٌٛطافي  زض ايٗ ُٔبِٗٝ اظ ٘مكٝ

 ٚ ٕٞچٙيٗ ػٟز سؼعيٝ ٚ سحّيُ سهبٚيط ٚ ػٕٕ آٚضي اَالٖبر الظْ ثطاي سٟيٝ ٘مكٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي، اظ ٘طْ افعاضٞبي

 ERDAS 8.4 ،ARC GIS 9.2  ARC VIEW 3.1   ٚILWIS 3.0  .اؾشفبزٜ ٌطزيسٜ اؾز 

 

 ٘مكٝ وبضثطي اضاضي

ثطاي سٟيٝ ٘مكٝ وبضثطي اضايي ٞط زٚ حٛيٝ آثطيع، اثشسا ثٝ وٕه ٘مكٝ سٛدٌٛطافي، ٘مكٝ اِٚيٝ وبضثطي اضايي يب ٘مكٝ ضإٞٙبي ثبظزيس 

ٔؿيُ ٚ يب ػبزٜ ٔي ثبقس وٝ ثبيس زض ثبظزيس اظ ُٔٙمٝ ٞبي ضلٛٔي ٔٙبَك ٔؿىٛ٘ي، دٛقف ٌيبٞي،  ٔيسا٘ي سٟيٝ قس. ايٗ ٘مكٝ قبُٔ اليٝ

ٞب ٚ اَالٖبر سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز اؾشفبزٜ ٌطزيسٜ اؾز. ثطاي  نحز ايٗ ٘مكٝ سأييس قٛز. ثطاي سٟيٝ ٘مكٝ ٟ٘بيي وبضثطي اضايي اظ زازٜ

ٝ وٙشطَ ظٔيٙي ثب دطاوٙف ٔٙبؾت زض ؾُح ٘مُ 6ٚ  1:25000ٞبي سٛدٌٛطافي ٞبي آثطيع اظ ٘مكٝ سهحيح ٞٙسؾي سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي حٛيٝ

حبنُ اظ سهحيح ٞٙسؾي، وٕشط اظ  RMSEُٔٙمٝ اؾشفبزٜ ٌطزيس. سُجيك ٞٙسؾي سهبٚيط ثب ٔٗبزِٝ چٙس ػّٕٝ اي زضػٝ زٚ ا٘ؼبْ قس ٚ 

وٙشطاؾز ٚ ػٟز سٟيٝ سهٛيط ضٍ٘ي ثب ٞٓ ازغبْ قس٘س ٚ ّٖٕيبر ثٟجٛز  8ٚ  6ثسؾز آٔس. ؾذؽ ثب٘سٞبي ٔبٞٛاضٜ ثؼع ثب٘سٞبي  1/0

 30ثبضظؾبظي ثط ضٚي سهٛيط ضٍ٘ي ا٘ؼبْ ٌطزيس. سهٛيطي وٝ اظ ازغبْ ثب٘سٞبي ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز حبنُ قسٜ اؾز، زاضاي لسضر سفىيه دبييٗ 

ٔشط افعايف يبفز  )يٗمٛة ظازٜ،  14(، لبثّيز سفىيه سهٛيط ثٝ 8ٔبٞٛاضٜ)ثب٘س PANٔي ثبقس. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض ثب اؾشفبزٜ اظ ثب٘س  ٔشط 

والؼ َجمٝ ثٙسي قس. َجمٝ ثٙسي سهبٚيط، ٘ٓبضر قسٜ ٚ ثب  5والؼ وبضثطي ٚ حٛيٝ ٘بٚضٚز ثٝ  7(. ؾذؽ حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز ثٝ 1387

 5*5ٞبي ٔٙفطز، فيّشط ٕ٘ب ثٝ اثٗبز  اؾشفبزٜ اظ ضٚـ حساوظط احشٕبَ ا٘ؼبْ ٌطزيس وٝ دؽ اظ آٖ ثطاي ثٟجٛز ٘شبيغ حبنّٝ ٚ حصف ديىؿُ

 ديىؿُ آظٖٔٛ قس.

ٕ٘ٛ٘ٝ  50، ثط ضٚي ٘مكٝ َجمٝ ثٙسي قسٜ حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز، ERDASٞبي وبضثطي سٟيٝ قسٜ ثٝ وٕه ٘طْ افعاض  آٚضز نحز ٘مكٝثطاي ثط

ٕ٘ٛ٘ٝ زيٍط َٛضي ا٘شربة قس٘س وٝ اظ ٞط يه اظ  14ٞب ٔٛضز اضظيبثي لطاضٌيط٘س،  سهبزفي ا٘شربة ٌطزيس. ٕٞچٙيٗ ثطاي ايٙىٝ ٕٞٝ وبضثطي

ٞبي ظٔيٙي ٔمبيؿٝ ٔي قٛ٘س، سبييس ٌطزز. ثطاي حٛيٝ  ٞب وٝ ثب ٚالٗيز ا٘شربة قسٜ ثبقس سب نحز ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ سهبزفي 2ٞب  وبضثطي

ٕ٘ٛ٘ٝ سهبزفي زيٍط َٛضي ا٘شربة  10والؾٝ ثٛزٖ َجمٝ ثٙسي ايٗ حٛيٝ،  5ٕ٘ٛ٘ٝ وبٔالً سهبزفي ا٘شربة قس. ِٚي ثٝ زِيُ  50٘بٚضٚز ٘يع 

ٔٗيبضٞبي نحز  ERDASزٚ ٕ٘ٛ٘ٝ سهبزفي ا٘شربة قسٜ ثبقس. ثسيٗ سطسيت ثٝ وٕه ٘طْ افعاض قس وٝ زض ٔؼٕٛٔ اظ ٞط وبضثطي، حسالُ 

( ثٝ ٔٙٓٛض ذالنٝ وطزٖ اَالٖبر ايؼبز قسٜ ثٛؾيّٝ ٔبسطيؽ ذُب، ثىبض Kوبضثط، نحز وّي ٚ يطيت وبدب ٔحبؾجٝ قس٘س. يطيت وبدب )

 .(Mather, 1999) ثطزٜ ٔي قٛز. ايٗ يطيت ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ ظيط ٔحبؾجٝ ٔي قٛز.

(5) 
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iXٔبسطيؽ ذُب،  i:  ٔؼٕٛٔ ضزيف iXٞبي لُطي ٔبسطيؽ ذُب، : ٚضٚزيiiXوٝ زض ايٗ ضاثُٝ،  ٖٛٔؼٕٛٔ ؾش :i  ،ٔبسطيؽ ذُبN :

طيؽ ذُب ٔي ثبقٙس. اضظـ يه ٔٗيبض وبدب ٘كبٖ زٞٙسٜ ُٔبثمز وبُٔ ثيٗ اَالٖبر حبنُ اظ َجمٝ ثٙسي ٚ اَالٖبر سٗساز ٖٙبنط زض ٔبس
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 ٚالٗيز ظٔيٙي اؾز.

ٞبي حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز قبُٔ اضايي ثبغي زيٓ، اضايي ثؿشط ضٚزذب٘ٝ، سٛزٜ ؾٍٙي، ظضاٖي زيٓ، ظضاٖي ٚ ثبغي آثي، ٔطسٕ فميط ٚ ٔطسٕ  وبضثطي

ٞبي حٛيٝ ٘بٚضٚز قبُٔ ػٍُٙ دط سطاوٓ، ػٍُٙ ٘ؿجشبً دطسطاوٓ، ػٍُٙ وٓ سطاوٓ، ٔطسٕ ذٛة ٚ ٔطسٕ ٔشٛؾٍ ٔي  بضثطئشٛؾٍ ثٛزٜ ٚ و

ٞبي  ٞبي حٛيٝ ٘شبيغ َجمٝ ثٙسي سهبٚيط ِٙسؾز ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ حساوظط احشٕبَ ٚ ٔؿبحز سحز دٛقف وبضثطي 3ٚ  2ثبقس. ػسَٚ

 ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚضٚز ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.

 

 ٞبي وبضثطي حٛضٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز : ٘تبيذ طجمٝ ثٙسي تهبٚيط ِٙسؾت ثٝ ضٚـ حساوخط احتٕبَ ٚ ٔؿبحت2َرسٚ

 وبضثطي

 نحت

 ٔطتغ

 ٔتٛؾط

 ٔطتغ

 فميط

 ظضاػي

 ٚ ثبغي آثي

 ظضاػي

 زيٓ

 اضاضي

 تٛزٜ ؾٍٙي

 ثؿتط

 ضٚزذب٘ٝ

 ثبغي

 زيٓ

 2/7 88/0 76/17 43/16 92/1 69/49 11/6 ٔؿبحت)%(

 75 100 33/83 40 100 33/83 57 نحت وبضثط)%(

 13/78 نحت وّي)%(

 7/0 ضطيت وبپب

 

 ٞبي وبضثطي حٛضٝ آثطيع ٘بٚضٚز :٘تبيذ طجمٝ ثٙسي تهبٚيط ِٙسؾت ثٝ ضٚـ حساوخط احتٕبَ ٚ ٔؿبحت3رسَٚ

 وبضثطي

 نحت

 رٍُٙ

 پط تطاوٓ

 رٍُٙ

 ٘ؿجتبً پطتطاوٓ

 رٍُٙ

 وٓ تطاوٓ

 ٔطتغ

 ذٛة

 ٔطتغ

 ٔتٛؾط

 22 3/11 7/8 1/12 9/45 ٔؿبحت)%(

 43/71 91/90 100 14/57 43/71 نحت وبضثط)%(

 76 نحت وّي)%(

 7/0 ضطيت وبپب

 

٘شبيغ َجمٝ ثٙسي ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ نحز وّي ٚ يطيت وبدبي حبنُ اظ ثطآٚضز نحز، زض ٘مكٝ وبضثطي اضايي حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز ثٝ 

ٔي ثبقس. دبييٗ ثٛزٖ 7/0% ٚ 76يطيت وبدب ثٝ سطسيت ثطاثط  / ٚ زض ٘مكٝ وبضثطي حٛيٝ ٘بٚضٚز، نحز وّي 7ٚ% ٚ 13/78سطسيت ثطاثط 

ٞبي ظضاٖي زيٓ ٚ ٔطسٕ ٔشٛؾٍ زض ٘مكٝ ٔٙهٛضآثبز ٚ ػٍُٙ ٘ؿجشبً دطسطاوٓ زض ٘مكٝ ٘بٚضٚز، ؾجت وبٞف ثطآٚضز نحز َجمٝ  نحز وبضثطي

ض ٘مكٝ ٔٙهٛضآثبز ٚ ػٍُٙ وٓ سطاوٓ % وبضثطي اضايي ظضاٖي ٚ ثبغي آثي ز100ثٙسي ٚ يطيت وبدبي سهبٚيط قسٜ اؾز. ٞٓ چٙيٗ نحز 

زض ٘مكٝ ٘بٚضٚز ٔكرم ٔي وٙس ٔٙبَمي وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ اضايي ظضاٖي ٚ ثبغي آثي ٚ ػٍُٙ وٓ سطاوٓ قٙبذشٝ قسٜ ا٘س، ثب احشٕبَ ظيبزسطي 
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ّيٓ ٚ ٞبي زٚ حٛيٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ال ٞب زض ٚالٗيز ظٔيٙي نسق ٔي وٙٙس. زضنس ٔؿبحز سحز دٛقف وبضثطي ٘ؿجز ثٝ ؾبيط وبضثطي

% ػٍُٙ 46% دٛقف ذٛة ٚ حٛيٝ ٘بٚضٚز ضا حسٚز 2% ٔطسٕ فميط ٚ 50دٛقف ٌيبٞي ُٔٙمٝ ٘يع ٔي ثبقس. حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز ضا حسٚز 

٘مكٝ 3% دٛقف ذٛة دٛقب٘سٜ اؾز وٝ ايٗ أط زض ٘شبيغ قٕبضٜ ٔٙحٙي ٚ ضٚا٘بة، سبطيط ثبِمٜٛ اي ذٛاٞس ٌصاقز. قىُ  80دطسطاوٓ ٚ 

 زٚ حٛيٝ آثطيع ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٘كبٖ ٔي زٞس.وبضثطي اضايي ضا ثطاي 

 

 

 ٞبي  آثطيع ٔٙهٛض آثبز ٚ ٘بٚضٚز : ٘مكٝ وبضثطي اضاضي حٛض3ٝقىُ

 

 ٘مكٝ ٚضؼيت پٛقف ٌيبٞي حٛضٝ 

ُبِٗٝ زض ايٗ ٔ .ٚيٗيز ٞيسضِٚٛغيىي، ثيبٍ٘ط سٛاٖ ايؼبز ضٚا٘بة زض يه ُٔٙمٝ ثٛزٜ ٚ چٙب٘چٝ ايٗ سٛاٖ وٓ ثبقس، قطايٍ ٞيسضِٚٛغيىي ذٛة اؾز

 (.Gandini and Usunoff, 2004) ثٝ قىُ ظيط ٔي ثبقس NDVIٞبي ِٙسؾز اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. فطَٔٛ  ثط ضٚي زازٜ NDVIاظ قبذم 

(6) 
REDNIR

REDNIR
NDVI




  

 

REDٚNIR ٔ ٝٙٔمبزيط  ثٝ سطسيت، ََٛ ٔٛع ثب٘س لطٔع ٚ ثب٘س ٔبزٖٚ لطٔع ٘عزيه اؾز. زاNDVI  ٗسغييط ٔي وٙس.  1ٚ -1ثي +

 ثب٘سٞبي ؾْٛ ٚ چٟبضْ زض ٔبٞٛاضٜ ِٙسؾز ثٝ سطسيت ٔٙٗىؽ وٙٙسٜ ثب٘سٞبي لطٔع ٚ ٔبزٖٚ لطٔع ٔي ثبقٙس.

زض سهبٚيط ِٙسؾز حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز، ثيٗ  NDVI٘كبٖ زاز وٝ ٔمبزيط قبذم  ILWIS٘مكٝ دٛقف ٌيبٞي ثٝ زؾز آٔسٜ  ثب ٘طْ افعاض 

+ سغييط ٔي وٙس. دؽ اظ ايٙىٝ ٘مكٝ دٛقف ٌيبٞي ثٝ وٕه قبذم 57/0ٚ  -15/0+ ٚ زض سهبٚيط حٛيٝ ٘بٚضٚز،  ثيٗ 43/0ٚ  -28/0

NDVI  ٘طْ افعاض ٚILWIS 3.0  ٍسٟيٝ قس، ثطاي ٚضٚز ثٝ ٔحيARC GIS  ثبيس سجسيُ ثٝ فبيُ ضلٛٔي قٛز وٝ ايٗ ٔٛيٛٔ، ٘يبظٔٙس

a b 
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ا٘ؼبْ قس. زض َجمٝ ثٙسي  ERDAS 8.4قسٜ ٚ ثٝ ضٚـ حساوظط احشٕبَ ٚ ثب ٘طْ افعاض  يه َجمٝ ثٙسي ٔي ثبقس. ايٗ َجمٝ ثٙسي، ٘ٓبضر

٘مكٝ دٛقف ٔٙهٛضآثبز، حٛيٝ ثٝ ؾٝ والؼ ذٛة، ٔشٛؾٍ ٚ يٗيف ٚ زض َجمٝ ثٙسي ٘مكٝ دٛقف ٘بٚضٚز، حٛيٝ ثٝ ؾٝ والؼ ٖبِي، 

ٞب، ثطآٚضز نحز، ا٘ؼبْ ٌطزيس ٚ ٔيعاٖ نحز  ٚي ٘مكٝذٛة ٚ ٔشٛؾٍ سمؿيٓ ثٙسي قسٜ اؾز. ثطاي إَيٙبٖ اظ زضؾشي ٘مكٝ حبنّٝ، ثط ض

ٞبي سٟيٝ قسٜ ٚ ُٖٕ َجمٝ ثٙسي ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفز. زضنس ٔؿبحز سحز دٛقف ٔطسٕ ذٛة ثطاي حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز  ٚ زلز ٘مكٝ

ضا ٔطاسٕ يٗيف دٛقب٘سٜ زضنس حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز،  70زضنس ٔي ثبقس. ٕٞچٙيٗ ثيف اظ  40زضنس ٚ ثطاي حٛيٝ ٘بٚضٚز، حسٚز  5وٕشط اظ 

ثبقٙس  زضنس حٛيٝ زاضاي ٚيٗيز دٛقف ٌيبٞي ٖبِي ٔي40ا٘س. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ حٛيٝ ٘بٚضٚز ٔطسٕ يٗيف ٘ساضز ٚ ثيف اظ 

 ٞبي آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚضٚز ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. ٚيٗيز دٛقف ٌيبٞي ثطاي حٛيٝ 4(. قىُ 4)ػسَٚ

 

 

 ٞبي آثطيع ٔٙهٛض آثبز ٚ ٘بٚضٚزٝ :  ٘مكٝ ٚضؼيت پٛقف ٌيبٞي حٛض4قىُ

 

 ٚ تهبٚيط ِٙسؾت NDVIٞبي پٛقف حبنُ اظ قبذم  : زضنس ٔؿبحت ٚضؼيت4رسَٚ

 ٚضؼيت پٛقف ٌيبٞي حٛضٝ ٔٙهٛضآثبز حٛضٝ ٘بٚضٚز

 ػبِي - 56/41

 ذٛة 6/4 34/38

 ٔتٛؾط 05/21 09/20

 ضؼيف 65/74 -

a 

b 
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 ٞبي ٞيسضِٚٛغيىي ذبن ٘مكٝ ٌطٜٚ

ٞبي ٔرشّف، سٛا٘بيي ايؼبز ضٚا٘بة ٔشفبٚسي زاض٘س. ثط  اطط ٟٕٔي ثط ضٚي سرٕيٗ اضسفبٔ ضٚا٘بة ٔي ٌصاضز ٚ ذبنٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغي ذبن، 

سٛا٘بيي سِٛيس ضٚا٘بة  Aٔي ثبقس وٝ ٌطٜٚ  A ،B ،C  ٚDٞبي ٞيسضِٚٛغي ذبن قبُٔ چٟبض ٌطٜٚ  ٌطٜٚ SCSاؾبؼ سمؿيٓ ثٙسي ضٚـ 

ة زاضز. ثطاي سٟيٝ ٘مكٝ ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغي ذبن زض ٞط زٚ حٛيٝ آثطيع، اثشسا ثب اؾشفبزٜ اظ دشب٘ؿيُ ظيبزي زض سِٛيس ضٚا٘ب Dيٗيف ٚ ٌطٜٚ 

ٞبي ظٔيٗ  ٞبي قيت ٚ سٛدٌٛطافي، ٘مكٝ اضايي ثب قيت ثؿيبض دبييٗ سٟيٝ ٌطزيس. ؾذؽ اظ سّفيك ٘مكٝ اضايي وٓ قيت ثب ٘مكٝ ٘مكٝ

ٞبي ٞيسضِٚٛغيىي ذبن حٛيٝ آثطيع سٗييٗ قس. ٕٞبٖ َٛض وٝ زض قىُ  قٙبؾي ٚ وبضثطي اضايي ثب سٛػٝ ثٝ سٛظيٕ ثبفز ذبن، ٘مكٝ ٌطٜٚ

ٔي ثبقٙس  A  ٚCٞبي ٞيسضِٚٛغيىي  % ٔؿبحز حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز زاضاي ٌط70ٜٚ% ٚ حسٚز 5/0٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز، وٕشط اظ  5ٚ ػسَٚ 5

زضنس حٛيٝ  30اٚاٖ ٔي ثبقس. زض ٔمبثُ، ثيف اظ وٝ ايٗ ٘كبٖ زٞٙسٜ سٛا٘بيي ظيبز حٛيٝ ثطاي سِٛيس ضٚا٘بة زض ٍٞٙبْ ثطٚظ ضٌجبضٞبي فط

زضنس ٔؿبحز حٛيٝ 2ٔي ثبقس وٝ سٛا٘بيي ٔشٛؾُي زض سِٛيس ضٚا٘بة زاضز. ضٚزذب٘ٝ زائٕي حٛيٝ،  B٘بٚضٚز زاضاي ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي 

 ٘بٚضٚز ضا زض ثط ٔي ٌيطز.

 

 ٚزٞبي آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚض ٞبي ٞيسضِٚٛغيىي ذبن حٛضٝ :  ٘مكٝ ٌط5ٜٚقىُ

 

 ٞبي آثطيع ٞبي ٞيسضِٚٛغيىي ذبن حٛضٝ :  ٔؿبحت تحت پٛقف ٌط5ٜٚرسَٚ

 ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغي

 حٛضٝ آثطيع
A B C D WATER 

 - 21/18 63/69 79/11 37/0 ٔٙهٛضآثبز

 2 17 49 32 - ٘بٚضٚز
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 ٘تبيذ ٚ ثحج

ٞبي وبضثطي اضايي، دٛقف ٌيبٞي  ٚ  ٘مكٝ وٝ ثٝ نٛضر ثط٘بٔٝ ٚيػٚاَ ثيؿيه زض ٘طْ افعاض اوؿُ ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز SCSثٝ وٕه ػسَٚ 

ٞبي آثطيع وٝ زض ٔطاحُ ديف سٟيٝ قس، ٔي سٛاٖ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضا ثطاي ٞط سٗساز ديىؿُ حٛيٝ سٗييٗ  ٚ ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي ذبن حٛيٝ

يع ثب اؾشفبزٜ اظ وطز. ثٝ ايٗ سطسيت ٞط ديىؿُ حٛيٝ، زاضاي قٕبضٜ ٔٙحٙي ٔرهٛل ثٝ ذٛز ٔي قٛز. قٕبضٜ ٔٙحٙي ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي حٛيٝ ٘

ٞبي ايٗ حٛيٝ ثيكشط، ِٚي  (  ثٝ زؾز ٔي آيس. ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي قٕبضٜ ٔٙحٙي حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز اظ ٔشٛؾٍ قٕبضٜ ٔٙحٙي3ٔٗبزِٝ )

(. ايٗ أط ثٝ زِيُ ايٗ 6ٞبي ايٗ حٛيٝ، وٕشط ٔي ثبقس )ػسَٚ ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي قٕبضٜ ٔٙحٙي حٛيٝ آثطيع ٘بٚضٚز اظ ٔشٛؾٍ قٕبضٜ ٔٙحٙي

زضنس ٔؿبحز حٛيٝ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ 50، حسٚز  86ٞبي ثب ٔمبزيط ظيبز، ٔب٘ٙس  ٝ زض حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز، قٕبضٜ ٔٙحٙياؾز و

، ٘مكٝ  6زضنس ٔؿبحز حٛيٝ ضا اقغبَ وطز٘س. قىُ   30، حسٚز  61ٚ  55ٞبي دبييٗ، ٔب٘ٙس  اؾز ِٚي زض حٛيٝ ٘بٚضٚز، قٕبضٜ ٔٙحٙي

 ٞبي آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚضٚز ضا زض قطايٍ ضَٛثشي ٔشٛؾٍ ٘كبٖ ٔي زٞس. قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة حٛيٝ

 

 ٞبي آثطيع زض ٚضؼيت ضطٛثت ٔتٛؾط حبنُ اظ تهبٚيط ِٙسؾت ثطاي حٛضٝ CN: ٔيبٍ٘يٗ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي 6رسَٚ

 ٔيبٍ٘يٗ ٚظ٘ي ٔيبٍ٘يٗ حٛضٝ آثطيع

 90/83 46/81 ٔٙهٛضآثبز

 18/71 23/73 ٘بٚضٚز

 

 

 ٞبي آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٚ ٘بٚضٚز قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة حٛضٝ: ٘مكٝ 6قىُ 

 

a b 
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ثبقس. ثٝ ثطاي سٗييٗ نحز قٕبضٜ ٔٙحٙي ثسؾز آٔسٜ ٘يبظ ثٝ ا٘ساظٜ ٌيطي ٔمبزيط زثي ؾيالة ٚ ٔيعاٖ ضٌجبض حٛيٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔي

بقس. ثسيٗ ٔٙٓٛض ثطاي ٞط زٚ حٛيٝ آثطيع، اظ ٞبي ٞيسضٚٔشطي ٚ ثبضـ طجبر ٔٙبَك ٔٛضز ُٔبِٗٝ، زض اذشيبض ث ٖجبضر زيٍط ثبيس آٔبض ايؿشٍبٜ

ٞبي ٞيسضٚٔشطي ٔٙهٛضآثبز  ؾيالة ثٛلٛٔ ديٛؾشٝ، اؾشفبزٜ قسٜ اؾز وٝ زاضاي آٔبض زليك ثبض٘سٌي ٚ ضٚا٘بة ٔي ثبقس. ايٗ آٔبض اظ ايؿشٍبٜ 4

ٞبي  ٛيٝ ٘بٚضٚز ٌيالٖ ٚ سٛؾٍ قطوزٚ ثبضاٖ ؾٙغ طجبر ٘مٙغ زض حٛيٝ ٔٙهٛضآثبزٚ ايؿشٍبٜ ٞيسضٚٔشطي ٚ ثبضاٖ ؾٙغ طجبر ٘بٚضٚز زض ح

آة ُٔٙمٝ اي ذطاؾبٖ ػٙٛثي ٚ ٌيالٖ زض اذشيبض لطاض زازٜ قسٜ اؾز. ُٖٕ نحز ؾٙؼي قٕبضٜ ٔٙحٙي ثب ٔمبيؿٝ زثي حساوظط ؾيالة 

سٗييٗ  GIS  ٚRSٞبي ثبضـ ٚ قٕبضٜ ٔٙحٙي قجيٝ ؾبظي قسٜ ثب  ٔكبٞسٜ اي ثب حساوظط زثي ؾيالثي ثٝ زؾز ٔي آيس وٝ ٔسَ، ثب زازٜ

ٞبي قجيٝ  اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. زض ٟ٘بيز ثطاي اضظيبثي زثي HEC_HMSٔي ٕ٘بيس. ثسيٗ ٔٙٓٛض زض ايٗ سحميك اظ ٔسَ ثبضـ ضٚا٘بة 

(، زضنس ذُب ثيٗ زثي 4ٞبي ٔكبٞسٜ اي ثٝ وٕه ٔٗبزِٝ ) ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب زثي HEC_HMSٚ ٔسَ  GIS  ٚRSؾبظي قسٜ ثب 

٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ٔمبيؿٝ زثي حساوظط ؾيالة ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ زضذطٚػي حٛيٝ  8ٚ  7ػساَٚ اي سٗييٗ قس.  اي ٚ ٔحبؾجٝ ٔكبٞسٜ

 ضا ثطاي ٞط زٚ حٛيٝ آثطيع ٘كبٖ ٔي زٞس. HEC-HMSٚ ٔحبؾجٝ قسٜ ثب ٔسَ 

 

 : ٔمبيؿٝ زثي حساوخط قجيٝ ؾبظي قسٜ ٚ ٔكبٞسٜ اي ثطاي حٛضٝ ٔٙهٛضآثبز7رسَٚ

 9/1/1386 12/2/1384 12/12/1377 17/11/1377 پبضأتط

حساوخط زثي ؾيالة ٔكبٞسٜ اي 

(m
3
/s) 

93/3 5/3 3/6 29/7 

 حساوخط زثي ؾيالة قجيٝ ؾبظي

(m
3
/s) 

6/3 1/3 5/7 72/5 

 5/21 19 4/11 4/8 زضنس ذطب

 

 

 : ٔمبيؿٝ زثي حساوخط قجيٝ ؾبظي قسٜ ٚ ٔكبٞسٜ اي ثطاي حٛضٝ ٘بٚضٚز8رسَٚ

 25/2/1384 4/9/1381 9/7/1380 10/8/1379 پبضأتط

حساوخط زثي ؾيالة ٔكبٞسٜ اي 

(m
3
/s) 

76/47 64/114 50/43 11/10 

 حساوخط زثي ؾيالة ٔحبؾجٝ اي

(m
3
/s) 

3/44 35/126 53/32 9/8 

 12 2/25 2/10 3/7 زضنس ذطب
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 ٘تيزٝ ٌيطي

ض ا٘ؼبْ قسٜ اؾز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ايٗ سحميك ثطاي ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٚيٗيز ٞيسضِٚٛغيىي ٚ ضٚا٘بة زٚ حٛيٝ آثطيع ثب زٚ الّيٓ ٔشفبٚر وكٛ

زضنس،  67ٞبي ٔطسٕ فميط ٚ اضايي سٛزٜ ؾٍٙي، حسٚز  اقىبَ ٚ ػساَٚ ٘كبٖ زازٜ قس، زض حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز، ؾُح سحز دٛقف وبضثطي

زضنس ٔي ثبقس. ٚػٛز  75زضنس ٚ ؾُح سحز دٛقف ٚيٗيز يٗيف دٛقف ٌيبٞي، حسٚز  88حسٚز  C ٚDٚؾُح ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي 

زضنس حٛيٝ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زٞٙس ٚ ايٗ ٔٛػت 50، حسٚز 86ٞبي ثب ٔمبزيط ثعضي، ٔب٘ٙس  بزيط ؾجت قس سب قٕبضٜ ٔٙحٙيايٗ ٔم

ٞب ثيكشط قٛز ٚ سٛاٖ ٞيسضِٚٛغيىي ضٚا٘بة حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز  ٌطزيس سب ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي قٕبضٜ ٔٙحٙي، ٘ؿجز ثٝ ٔشٛؾٍ قٕبضٜ ٔٙحٙي

ٚ  Bزضنس ٌطٜٚ ٞيسضِٚٛغيىي 32زضنس ؾُح سحز دٛقف ػٍُٙ دطسطاوٓ ٚ ٘ؿجشبً دطسطاوٓ ،  60ٚضٚز ثب افعايف يبثس. زض ٔمبثُ، حٛيٝ ٘ب

، حسٚز 61ٚ  55ٞبي دبييٗ، ٔب٘ٙس  ٞبي ٖبِي ٚ ذٛة دٛقف ٌيبٞي ؾجت قس سب قٕبضٜ ٔٙحٙي زضنس ؾُح سحز دٛقف ٚيٗيز 80

ٞبي حٛيٝ وٕشط  ٞبي حٛيٝ اظ ٔشٛؾٍ قٕبضٜ ٔٙحٙي حٙيزضنس ٔؿبحز حٛيٝ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زٞٙس ٚ ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي قٕبضٜ 30ٙٔ

زضنس حٛيٝ ٔٙهٛضآثبز ضا اقغبَ وطزٜ ا٘س. ٞٓ  3/0، زض ٔؼٕٛٔ، وٕشط اظ65ٞبي وٕشط اظ  قٛز.    ايٗ زض حبِي اؾز وٝ قٕبضٜ ٔٙحٙي

ايٍ يىؿبٖ ثبضـ ٚ ظٔبٖ ثبضـ، ٞبي حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز ٘ؿجز ثٝ حٛيٝ ٘بٚضٚز، زض قط چٙيٗ ثيكشطثٛزٖ ٔشٛؾٍ ٚظ٘ي قٕبضٜ  ٔٙحٙي

ٞبي ٔرطة ٔي ثبقس وٝ ثبيس سساثيط أٙيشي ٚ حفبْشي الظْ ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛٔ  حبوي اظ ٔؿشٗس ثٛزٖ حٛيٝ آثطيع ٔٙهٛضآثبز ثطاي ثطٚظ ؾيالة

 ضٌجبضٞبي ؾيُ آؾب اسربش قٛز.

ٔكبٞسٜ اي، ٘كبٖ  ٔي زٞس وٝ أطٚظٜ  ثب ٘شبيغ HEC_HMSٚ ٔسَ  GIS ،RSٚػٛز زضنس ذُبي دبييٗ زض ٘شبيغ قجيٝ ؾبظي قسٜ ثب 

ٞبي زاضاي فمساٖ آٔبض نحيح يب  ٞبي آثطيع ثٝ ذهٛل حٛيٝ ثطاي ثيكشط حٛيٝ GIS  ٚRSٞبي ديكطفشٝ، ٔظُ  ٔي سٛاٖ ثٝ وٕه سىٙيه

ز. ٘شبيؼي وٝ اوجطدٛض ٞبي ايطاٖ( ، قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة ضا سٗييٗ ٕ٘ٛز ٚ حؼٓ ضٚا٘بة ضا سرٕيٗ ظ آٔبض وٓ ا٘ساظٜ ٌيطي)ٔب٘ٙس ثيكشط حٛيٝ

ٚ قطيفي زض حٛيٝ وبٔٝ ثطاي سٗييٗ قٕبضٜ ٔٙحٙي ضٚا٘بة ثٝ وٕه سهبٚيط ِٙسؾز ٚ ٔيطيٗمٛة ظازٜ ٚ لٙجطدٛض زض حٛظٜ آثريع ؾسوطع 

 GIS  ٚRSا٘ؼبْ زاز٘س ٘يع ٌٛاٞي ثط وبضآٔس ثٛزٖ   MODISثطاي سٟيٝ ٘مكٝ دٛقف ثطف زض ٔسِؿبظي ضٚا٘بة ثٝ وٕه سهبٚيط 

ٞبيي وٝ أىبٖ ثبظزيس ٔيسا٘ي ثطاي آٟ٘ب ٔمسٚض ٘يؿز، ٔي سٛاٖ ثٝ  ٞٓ چٙيٗ ايٗ سحميك ٔكرم وطز وٝ ثطاي ٔٙبَك يب حٛيٝثبقس.  ٔي

ٞبي ُٔٙمٝ ٚ اؾشٗساز ُٔٙمٝ ثطاي ثطٚظ  ثسٖٚ ثبظزيس ُٔٙمٝ، اظ ٚيٗيز دٛقف ٌيبٞي، وبضثطي GISوٕه سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اي ٚ 

 ٞبي ٔرطة اَالٔ حبنُ ٕ٘ٛز. ؾيالة
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