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                          رودخانه هاي استان فارس كميت و كيفيت آب يتهيه بانك اطالعات
  ARC – GISبا استفاده از نرم افزار 

  2و محمد جواد زارع 2مجيد كريمي  ،1هما رزمخواه
  2و دانش آموختگان دانشگاه آزاد  اسالمي واحد مرودشت 1هيئت علمي

  
  
  
  
  

به منظور آنها جمع آوري و طبقه بندي  ،علوم و افزايش روزافزون توليد اطالعاتامروزه با گسترش : چكيده 
در اين راستا بانك اطالعاتي رودخانه هاي استان فارس با . امري اجتناب ناپذير گشته استدسترسي آسانتر 

ايستگاه هاي كيفيت آب كميت و اطالعات بدين منظور . تهيه گرديد ARC – GISاستفاده از نرم افزار 
دسترسي آسان به اطالعات هر ايستگاه با استفاده جمع آوري گشت و جهت اي فارس ههيدرومتري رودخانه 

بانك تهيه شده . شداطالعات به نقشه ايستگاه هاي هيدورمتري استان فارس اضافه  ARC GISاز نرم افزار 
                                           .نمودفراهم  ي تصويري و توصيفيتهيه انواع گزارش هاجهت بستر مناسبي 

  
   ARC ‐ GIS.رودخانه، فارس،   كيفيت آب،  بانك اطالعاتي،: لغات كليدي 

  
  
  
  مقدمه  .1

زايش حجم اطالعات قابل دسترس و لزوم تركيب اين اطالعات باعث شكل فاخير، ا هدر يكي دو ده
وري انفاده از فت علوم، استفبا پيشر. ي شده است يايفن ديگري به نام سيستم هاي اطالعات جغرافگيري 

زار ها و سيستم هاي فنرم ا كاربرد و هااز ماهواره  ي حاصلت و پردازش داده هافهاي جديد مانند دريا
  .عهده دارگشته استپردازش اطالعات، نقش مهمي در مديريت منابع محدود آب وخاك 

رد آن از فاي با توجه به ويژگي هاي منحصر ب دور ماهواره اده از اطالعات سيستم سنجش ازفاست
الكترومغناطيسي براي ثبت خصوصيت  فطي فاده از قسمت هاي مختلفقبيل ديد وسيع و يكپارچه، است
زارها و نرم فاامكان بكارگيري سخت  و سرعت انتقال و تنوع اشكال داده ها ،پديده ها، پوشش هاي تكراري

نظارت،  ،به عنوان ابزاري مناسب در ارزيابي ،استقبال زيادي روبرو شده زارهاي رايانه اي در سطح دنيا بافا
به مرور بر  و ته شدهفكنترل و مديريت منابع آب و خاك، جنگل، مرتع، كشاورزي و محيط زيست بكار گر

   ).جهاني و مسگري( زوده گرديده استفوسعت كاربري آن ا هدامن
طالعات مكاني بهره برداران كشاورزان بتفكيك شهرستان تهيه بانك امي توان به پروژه در اين راستا 

جهاد اشاره نمود كه توسط  RSو  GPSبا استفاده از فناوري هاي  GISدر محيط  ،استان فارسهاي 
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كه جهت طرح برآورد سطح زير   SPOT5تصاوير ماهوراه ايبه اين منظور از . صورت پذيرفت كشاورزي
متر كه  10تهيه شده بود، با قدرت تفكيك مكاني  84در سال شهرستان شمال استان  8كشت گندم در 

   .استفاده گرديد محدوده اراضي بخوبي بطور چشمي هم قابل تفكيك است، 
جهاد توسط پروژه ديگري بود كه نيز نقشه پراكنش و سطح اراضي زير كشت برنج در استان فارس 

  Liss 3 با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و تصاوير سنجنده طرحاين در . صورت پذيرفت كشاورزي
مادون قرمز ، رمزق، باند سبز  4متر، قدرت تفكيك طيفي  24، با قدرت تفيك مكاني IRS – P6از ماهواره 

مزارع برنج در كل استان شناسايي و سطح بيت،  7مادون قرمز مياني و قدرت تفكيك راديومتري  و نزديك
  ).1386  كريمي و زارع،(گرديد كشت نيز تعيين  اراضي زير

  
 مواد و روشها .2

ل زير حمرا  ARC – GISبه منظور تهبه بانك اطالعات رودخانه هاي استان فارس با استفاده از نرم افزار 
  .ترتيب صورت پذيرفته ب

  
 جمع آوري اطالعات .2.1

از بانك اطالعاتي سازمان آب  ظورمن اينبه  .داده هاستاولين قدم براي تهيه بانك اطالعاتي جمع آوري 
طول، (شده كد ايستگاه هاي استان فارس، مختصات جغرافيايي آوري گرداطالعات استان كه متشكل از 

 , pH Ca , Naهر ايستگاه شامل  كيفياطالعات و  )ساعت، روز، ماه، سال( زمان برداشت ،)عرض، ارتفاع

CO3 , SO4 , Cl , EC , Mg سختيرسوب، ميزان ي، ب، د، k  1(شكل . مي باشد، استفاده گرديد...... و (
 .نمونه اي از جداول اين بانك اطالعاتي را نشان مي دهد

  

  
 Excelدر نرم افزار   ،نمونه اي از جداول بانك اطالعاتي كمي و كيفي سازمان آب) 1(شكل 
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  تهيه نقشه    .2.2
محل ايستگاه ها و مراجعه به  ،مستقيمروش روش اول يا . نقشه مورد نياز از دو طريق قابل تهيه بود

دليل عدم دسترسي به تمامي به  بود كه GPSاستفاده از  دستگاه با برداشت طول و عرض جغرافيايي 
بود، استفاده فارس ايستگاههاي استان، از روش دوم كه استفاده از نقشه هاي موجود در سازمان آب استان 

و شبكه ايستگاه هاي سنجش كمي و كيفي رودخانه هاي استان نقشه موقعيت رودخانه ها ) 2(شكل  .گرديد
  . نشان مي دهد AUTOCADرا در نرم افزار 

   

  
 AUTOCADدر نرم افزار  سنجش كمي و كيفي استانهاي ايستگاه نقشه موقعيت رودخانه ها و شبكه  )2(شكل 

  
   UTMتبديل مختصات از درجه به  .2.3

با مختصات ايستگاه هاي مد نظر، مختصات موجود به دليل ناهمخواني سيستم مختصاتي نقشه 
نحوه اجراي اين ) 3(شكل  .گرديدتبديل  UTMاز درجه به  GEOUTM3با استفاده از نرم افزار ايستگاه ها 

  .نرم افزار نشان مي دهداين دستور را در 
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  GEOUTM3نرم افزار در  ،UTMتبديل مختصات از درجه به ) 3(شكل 

  
 

  مرتب كردن اطالعات  .2.4
داده ها ذخيره  Excelه، در فايل در اين مرحله اطالعات هر ايستگاه بر اساس سال آبي مرتب شد

  . گرديد
  

    GISوارد كردن اطالعات به   .2.5
 – ARC   در دو مرحله به نرم افزار Autocadو نقشه هاي  Excelداده هاي بانك اطالعاتي نرم افزار 

GIS وارد گشت .  
با استفاده از نوار  و تبديل و ذخيره گشت DBFفايلهاي مرتبط با هر ايستگاه به فرمت  مرحله اولدر 

  .گرديد Addاضافه يا   DBFفايلهاي  ،ابزار باالي صفحه
  Autocadاليه هاي اضافي در نرم افزار  در مرحله دوم ابتدا به منظور جلوگيري از شلوغ شدن نقشه ها، 

،  ARC‐ GISذخيره شد و مانند مرحله قبل در نرم افزار   DXFسپس نقشه هاي با فرمت . خاموش گرديد
  .)تي تي دژ( گرديد Addاضافه يا  

  
  معرفي مختصات ايستگاه ها به برنامه  .2.6

 ، پس از انتخاببراي اين كار روي نام ايستگاه در سمت چپ صفحه نمايش كليك راست كرده
با . شد، فيلدي كه درآن مختصات تعريف شده انتخاب  Excelبا توجه به جدول  ،Display x, yگزينه 

  .گرديدانجام اين مراحل محل ايستگاه ها در روي نقشه ظاهر 
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   Zoneتغيير  .2.7
در و بالتبع آن ايستگاه هاي واقع در اين مناطق به دليل اينكه بخشي از مناطق شرقي استان فارس 

40 Zone 39قسمت اعظم استان فارس در  و Zone 39ي خارج از محدوده ها ايستگاه، قرار دارد Zone، 
   .))4(شكل ( ه شدداد Zoneتغيير 

 
  

  
 ايستگاه هاي واقع در خارج از محدوده Zone تغيير ) 4(شكل 

  
  گذاري  برچسب .2.8

به منظور مشاهده ايستگاه ها بر . تعيين شده استتا اينجا در نقشه تنها مكان ايستگاه و رودخانه ها 
روي نام ايستگاه ها دو بار كليك به اين منظور . روي نقشه الزم است دستور برچسب گذاري صورت گيرد

  .، نام ايستگاه انتخاب مي شود)5(شكل  مطابق با كرده، در پنجره ظاهر شده
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  پنجره مرتبط با برچسب گذاري) 5(شكل 

  
  

  نتايج  .3
هدف اجراي هاست كه با توجه به تهيه گزارش از نقشه برد مهم بانك اطالعاتي تهيه شده، كار

به منظور تعيين ايستگاه  حاضربه عنوان مثال در پروژه  .داده مي شودبه صورت هاي مختلف نمايش  ،پروژه
  Select by atribute، گزينه بر روي نقشه به صورت رنگي واحد 700با هدايت الكتريكي كمتر از  هايي

با استفاده از  پارامتر مورد نظر انتخاب شده، ) 6(سپس مطابق با شكل . انتخاب مي شود Optionاز منوي 
  . گزارش به فرم نقشه تهيه مي گردد  عالمت هاي مقايسه اي و اعداد مشخص شده،
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  پنجره مرتبط با گزارش گيري) 6( شكل

  
به صورت جدول  واحد را 700هايي با هدايت الكتريكي كمتر از نيز گزارشي توصيفي از ايستگاه   )7(شكل 

  .نشان مي دهد

 
  واحد 700گزارش توصيفي ايستگاه هايي با هدايت الكتريكي كمتر از ) 7( شكل
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  منابع مورد استفاده .4

 .دانشگاه شمالانتشارات  ، GISو مفاهيم پايه  ARC – GIS  اميد، خودآموز  تي تي دژ،  .1
 .به زبان ساده، انتشارات آستان قدس رضوي GISعلي و مسگري، سوسن،   جهاني، .2
تهيه بانك اطالعاتي رودخانه هاي استان فارس با استفاده از نرم  محمد جواد،  مجيد و زارع،  كريمي،  .3

انشگاه آزاد دمهندسي آب،   پايان نامه كارشناسي، ، استاد راهنما هما رزمخواه، ARC – GISافزار 
 .1386پاييز  اسالمي واحد مرودشت،
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