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 داوشجًي کارشىاسي ارشد مىاتع آب داوشگاٌ رازي                                                          
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 يدٌ چک
ُ هَسدًظش ًؼثتا  ِ هماديش آًْا تشاي حَص ِ اي اص پاساهتشّا و ِ هجوَػ ِ اتشيض ت ثاتت تَدُ ٍ ًواياًگش ٍضؼيت خلَكيات فيضيَگشافي يه حَض

ًمؾ هْوي دس هذيشيت  اػتخشاج دليك حَضِ آتشيض ٍ صيشحَضِ ّاي هشتَط تِ آى ٍ خلَكيات ولي حَضِ هي تاؿذ اعالق هي ؿَد.

ُ دا ِ سا ػْذ ِ هشوضي تؼياسي اص فؼاليت حَض ِ دًثال آى اػتخشاج خلَكيات آًْا ّؼت ٍ ت ِ ّا  ٍ صيشحَض ِ ّا  س هي تاؿذ. تؼييي هشص حَض

ّاي هذيشيتي دس ساػتاي واستشي اساضي،ًَع خان،صهيي ؿٌاػي ٍ ... هي تاؿذ. اگشچِ اػتخشاج خلَكيات فيضيَگشافي حَضِ تِ سٍؽ 
جام هح ٍلي ًا اػثات تِ سٍؽ ّاي دػتي ٍ تا ووه اتضاسّاي هحاػثاتي هتذاٍل ساياًِ اي ّوَاسُ اص ٍلت ّاي هختلف اهىاى پزيش اػت 

ِ هٌاتغ آب دس اتتذا تِ كَست جذاگاًِ  ٍ ًشم افضاس ّاي هشتَط ت ِ ػيؼتن ّاي اعالػات جغشافيايي  گيشتشيي تخؾ ّاي هغالؼات اػت.تاايٌى

ذ ، اها استثاط دادى ػيؼتن اعالػات جغ ُ ًا ُ ؿذ ِ داد شافيايي تا ًشم افضاس ّاي هٌاتغ آب دس ػال ّاي اخيش تِ ػٌَاى ساّي تشاي حل تَػؼ

جام ؿذُ دس ايي ساػتا تَػؼِ تشًاهِ  ُ اػت. يىي اص فؼاليت ّاي ًا ِ ؿذ ٍ ّوشاُ ًوَدى آى تا ًشم  HEC-HMSهـىالت هزوَس ؿٌاخت
ِ  WMSافضاس  ِ اػتخشاج خلَكيات فيضيَگشافي هي تاؿذ و ُ اص يه هذل سلَهي استفاع كَست هي اػت. ايي هذل لادس ت ايي واس تا اػتفاد

ايي  WMSدس ايي تحميك تِ اسصياتي هذل گيشد.  ِ ؿذُ اػت. تِ هٌظَس وٌتشل ايي تًَا ِ پشداخت دس اػتخشاج خلَكيات فيضيَگشافي حَض

ُ اص هذل سلَهي استفاع دس هحيظ ِ ّا تا اػتفاد ٍ هشص صيش حَض ِ ّا  ِ آتشيض هشي هؼيش آتشاّ تؼييي ٍ ػپغ ًتايج  WMSًشم افضاس  دس حَض
ِ ّاي تَپَگشافي تا همياع  س تام ) تش اػاع ًمـ ِ تَػظ ؿشوت هٌْذػيي هـٍا ُ تا ًتايج هغالؼات ػاهاًذّي دؿت هاّيذؿت و تذػت آهذ

جام ؿذُ همايؼِ ؿذ.  1382ػاصهاى جغشافيايي استؾ جوَْسي اػالهي ايشاى ٍ تِ كَست دػتي( دس ػال  1:25000 كلي هؼياس اًا

تايج ًـاى  همايؼات هحيظ ٍهؼاحت حَضِ،ضشية ؿىل حَضِ،ؿية هتَػظ حَضِ،عَل آتشاِّ اكلي ٍ ؿية آتشاِّ اكلي لشاس گشفتً.

ٍلَطيىي ٍ هذيشيتي حَضِ ّاي آتشيض  ذ دسپشٍطُ ّاي ّيذس ٍ ًتايج خشٍجي آى هيتًَا ٍ دلت تااليي تشخَسداس اػت  ِ هذل اص ػشػت  داد و
 هَسد اػتفادُ لشاس تگيشد.

 

 ، هذل سلَهي استفاعT،آصهَىWMS: خلَكيات فيضيَگشافي،ًشم افضاسياشٌ َاي کليدي

                                                                 

1
ـجَي   ـگاُ ساصي دًا   واسؿٌاػي اسؿذ هٌْذػي هٌاتغ آب دًا

ُ ساصي   ـگا ُ هٌْذػي هٌاتغ آب دًا اػتادياس گشٍ

ُ ساصي   ـگا ـجَي واسؿٌاػي اسؿذ هٌاتغ آب دًا دًا

واسؿٌاع اسؿذ هٌْذػي هٌاتغ آب  
 
5
گاُ ساصيد  جَي واسؿٌاػي اسؿذ هٌاتغ آب داـً  اـً
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 مقدمٍ
ِ آى ، ًمؾ هْوي دس هذيشيت حَضِ سا ػْذُ داس هي تاؿذ. تؼييي هشص حَضِ ّا ٍ  ِ ّاي هشتَط ت ٍ صيشحَض ِ آتشيض  اػتخشاج دليك حَض

ساػتاي واستشي اساضي،ًَع صيشحَضِ ّا ٍ تِ دًثال آى اػتخشاج خلَكيات آًْا ّؼتِ هشوضي تؼياسي اص فؼاليت ّاي هذيشيتي دس 

ِ اي اص پاساهتشّا وِ هماديش آًْا تشاي حَصُ هَسدًظش  ِ هجوَػ ِ اتشيض ت ٍ ... هي تاؿذ. خلَكيات فيضيَگشافي يه حَض خان،صهيي ؿٌاػي 
ِ عَس هؼتمين تشه ِ تٌْا ت ِ هي تاؿذ اعالق هي ؿَد ايي خلَكيات ً ٍ خلَكيات ولي حَض ٍ ًواياًگش ٍضؼيت   ُ ـخلات ًؼثتا ثاتت تَد

ِ تِ عَس غيشهؼتمين تشاب  َليذي اثش هي گزاسد تلى ٍ سػَب ت ِ ، ًظيش اٍسد ػالياًِ، حجن ػيالتْا ، ؿذت فشػايؾ خان  ٍلَطيىي حَض ّيذس

َلَطي ٍ پَؿؾ گياّي حَضِ ًيض اثش داسًذ )ػاصهاى جٌگل ّا ٍ هشاتغ ٍ آتخيضداسي وـَس (. اگشچِ اػتخشاج 1378ٍ َّا ٍضؼيت او

جام هحاػثات تِ سٍؽ ّاي دػتي ٍ تا ووه اتضاسّاي خلَكيات فيضيَگشا ٍلي ًا في حَضِ تِ سٍؽ ّاي هختلف اهىاى پزيش اػت 
ذيؾ ُ اص ٍلت گيشتشيي تخؾ ّاي هغالؼات اػت)واسًا ِ اي ّوَاس ِ ػيؼتن ّاي اعالػات جغشافيايي ٍ 1389هحاػثاتي هتذاٍل ساياً (.تاايٌى

ِ هٌاتغ آب دس اتتذا تِ  ذ ، اها استثاط دادى ػيؼتن اعالػات جغشافيايي تا ًشم افضاس ًشم افضاس ّاي هشتَط ت ُ ًا ُ ؿذ ِ داد ِ تَػؼ كَست جذاگاً

ِ ػٌَاى ساّي تشاي حل هـىالت هزوَس ؿٌاختِ ؿذُ اػت)هاستيي ٍّوىاساى  (. يىي اص فؼاليت 2005ّاي هٌاتغ آب دس ػال ّاي اخيش ت

جام ؿذُ دس ايي ساػتا تَػؼِ تشًاهِ  اػت. ايي هذل لادس تِ اػتخشاج  WMSاُ ًوَدى آى تا ًشم افضاس ٍ ّوش HEC-HMSّاي ًا
ُ اص يه هذل سلَهي استفاع كَست هي گيشد ِ ايي واس تا اػتفاد دس تحميماتي هَسد WMSواسايي هذل خلَكيات فيضيَگشافي هي تاؿذ و

 اسصياتي لشاس گشفتِ اػت.

 
ٍ ّوىاساى  ُ ِ  WMS(، هذل 1384)جْاى ديذ ُ ػَسا تشاي حَض ُ اص هذل ذاجشا وشدً وشهاًـاُاػتاى دس  لش َهي WMS. تا اػتفاد  هذل سل

 .وشدًذ آتشاِّ ّا ٍ ؿثىِ سٍدخاًِ سػن ٍ هشص حَضِ ٍ صيشحَضِ ّا هـخق TOPAZتْيِ ٍ تا ووه هذل ع سا استفا
 

ٍ ّوىاساى )  ِ آتش WMS( ًشم افضاس 1387پَسواظوي  ِ ٍالغ دس ؿوال تشتت حيسا تشاي حَض ٍ تا ووه ِ هَسد اػيذسيض واه ُ لشاس دادًذ  تفاد

ٍ دس هحيظ HEC-HMSهذل  ِ وشدًذ  ُ ّاي تاصگـت هختلف هحاػث ِ ّا تا دٍس ٍ صيش حَض  ِ ل يپٌِْ ػ WMS، دتي اٍج سا تشاي حَض

ٍلَطيِ ػاصي ّيج ًـاى اص دلت ٍ ػشػت تاالي هذل دس ؿثيِ ًوَدًذ. ًتايهٌغمِ سا تْ ٍليىي ٍ ّيذس   .ىي داؿتيذس
 

ِ ػاصي ّيذسٍگشاف ػيل سا تَػظ هذل 2006ّوىاساى )استَسوا ٍ ِ ّاي آتخيض دس تشويِ هَسد اسصياتي  WMS(، ؿثي تشاي تؼذادي اص حَض

ِ اص هذل  ِ  WMS 7.1لشاس داد. دس ايي هغالؼ ِ تاالب  Koycegizتشاي تَكيف هشصّاي دسياچ وِ دس جٌَب غشتي تشويِ  Dalyanحَض

ُ اػت اػتفادُ ؿ ِ ٍالغ ؿذ  Kargicakتشاي يىي اص ؿاخِ ّاي تضسي تِ ًام  (DEM)ذ. هذل استفاع سلَهي دس ػاحل دسياي هذيتشًا

Creek  اص هذل ُ ٍلَطيىي ٍ  WMSتا اػتفاد ِ ؿذ. اص خلَكياتي هاًٌذ هؼاحت حَضِ، عَل ٍ ؿية تِ ػٌَاى ٍسٍدي هذل ّيذس ػاخت

اب صيشحَضِ ّا اص سٍؽ  تـاس آلَدگي اػتفادُ ؿذ. تشاي هحاػثِ سًٍا دس ايي  WMSػتفادُ ؿذ. اػتفادُ اص هذل ا Rationalهذل ًا

 هغالؼِ ًـاى داد وِ اص ًتايج ايي هذل هي تَاى تشاي تؼييي اػتشاتظي ّاي هذيشيت حَضِ اػتفادُ وشد.

 
ِ اسصياتي هذل   ِ پشداختِ  WMSها دس تحميك حاضش ت گشافي حَض شم افضاس  ايندس اػتخشاج خلَكيات فيضَي .ًWMS  ػالٍُ تش اػتخشاج

ِ ػاختي فايل ٍسٍدي ًشم افضاس خلَكيات ف ِ ، لادس ت ايي دس حَضِ ًيض ّؼت.  HEC-HMSيضيَگشافي حَض تِ هٌظَس وٌتشل ايي تًَا

ِ ّا تا اػتفادُ اص هذل سلَهي استفاع دس هحيظ ًشم افضاس  ٍ هشص صيش حَض ِ ّا  ي ٍ ػپغ ًتايج تذػت تؼيي WMSآتشيض هشي هؼيش آتشاّ

آهذُ تا ًتايج هغالؼات ػاهاًذّي دؿت هاّيذؿت وِ تَػظ ؿشوت هٌْذػيي هـاٍس تام ) تش اػاع ًمـِ ّاي تَپَگشافي تا همياع 
جام ؿذُ همايؼِ ؿذ.  1382ػاصهاى جغشافيايي استؾ جوَْسي اػالهي ايشاى ٍ تِ كَست دػتي( دس ػال  1:25000 هؼياس اكلي ًا

 ؼاحت حَضِ،ضشية ؿىل حَضِ،ؿية هتَػظ حَضِ،عَل آتشاِّ اكلي ٍ ؿية آتشاِّ اكلي لشاس گشفت.همايؼات هحيظ ٍه
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 مًاد ي ريش َا
ِ هشي دس اػتاى وشهاًـاُ اػت وِ يىي اص صيشحَضِ ّاي حَضِ آتشيض لشُ ػَ هي تاؿذ ٍ اص ًظش هَلؼيت  ِ صيشحَض ِ هَسد هغالؼ هٌغم

دسجِ عَل ؿشلي اص ًلف الٌْاس گشيٌَيچ لشاس 47.25تا 46.30الي اص خظ اػتَا ٍ تيي دسجِ ؿو 34.35تا  34جغشافيايي تيي هذاسّاي 
ِ چوثشصُ ٍ اص جٌَب  ِ آتشيض سٍدخاً ِ حَض ٍ اص غشب ت  َ ُ ػ ِ لش ِ ّاي سٍد خاً ٍ ػشؿاخ  ِ ِ حَض ٍ ؿوالي ت ِ اػت. اص لؼوتْاي غشتي  گشفت

ًٍذ اػالم آتاد غشب هحذٍد هي گشدد)ؿىل  (. 1تِ حَضِ آتشيض سٍدخاًِ سا
 

 
 (: مًقعيت مىطقٍ مطالعاتي در ايران ي استان کرماوشا1ٌشکل)

 

آب دس تواهي   گشافيىي دس هٌْذػي  افضاس تؼياس جاهغ ٍ فشاگيش هذلؼاصي آتشيض ( يه ًشم )ػيؼتن هذلؼاصي حَضWMSِافضاس  ًشم 

ٍليه حَضِ صهيٌِ ٍ ّيذس َطي  ٍل افضاس اتضاس تؼياس لذستوٌذي تشاي هشاحل هذلؼاصي خَدواس  ًشم تاؿذ. ايي آتشيض هي ّاي ّاي هغالؼات ّيذس
ٍ صيشحَضِ آتشيض ًظيش تؼتي خَدواس هشصّاي حَضِ حَضِ ٍ فيضيه حَضِ آتشيض  ِ پاساهتشّاي ٌّذػي  ّا، هحاػثات ٍ تْيِ  ّاي آى، هحاػث

ُ هٌحٌي ًفَر  GISّاي ّوپَؿاًي دس هحيظ  اليِ اص  اية صتشي ٍ غيشُ(اػتخشاج هماعغ ػشضي ، ػوك تاسًذگي، ضشCNًظيش )تؼييي ؿواس

 تاؿذ. ّاي سلَهي صهيي ٍ تؼياسي اص هَاسد ديگش سا داسا هي ًمـِ

ٍلَطيىي هاًٌذ  WMS افضاس ًشم   ، سٍؽ هٌغمي، HEC،HEC-HMS  ،TR20،TR55-1لاتليت اتلال تِ هذلْاي ّيذس

NFF،MODRAT  ،HSPF ٍليىي سا ًيض افضاس ػالٍُ تش  سا دس داخل خَد داسد. ايي ًشم ٍلَطيىي تؼياسي اص هذلْاي ّيذس هذلْاي ّيذس

 .(1380)فاًي حك اؿاسُ وشد  HEC-RAS ،SMPDBK ٍCE QUALW2تَاى تِ    اص آى جولِ هي ًوايذ وِ پـتيثاًي هي

 

پغ تِ فشهت تْيِ ٍ ػ 1:25000تش اػاع ًمـِ ّاي تَپَگشافي  GISدس ايي تحميك، اتتذا ًمـِ سلَهي استفاع هٌغمِ دس ًشم افضاس 
ASCII دسآهذ. دس هحيظWMS  ِت ِ ِ ّا سػن گشديذ.ػپغ تا تَج ِ آتشاّ ُ اص هذل تَپاص ؿثى ٍ تا اػتفاد ِ هذل سلَهي استفاع تلحيح  ًمـ

ِ تمؼين ؿذ)تلَيش ًْايي ّش هشحلِ دس ؿىل ّاي  ِ چْاس صيشحَض ِ هشي ت ِ ػٌَاى خشٍجي، حَض ُ اي ّيذسٍهتشي ت  4تا  2هحل ايؼتگا

 ٍ ُ ؿذُ(  ٍسد گشديذ.دس ًْايت ايي هماديش تا هماديش حاكل اص ًتايج تحميماتي آٍسد ِ تَػظ ًشم افضاس تشآ پاساهتشّاي فيضيَگشافي ّش صيشحَض

 ؿشوت تام وِ تش اػاع سٍؽ دػتي تِ تشآٍسد خلَكيات فيضيَگشافي پشداختِ تَد همايؼِ ؿذ. 

 
 WMSا در (: مًقعيت آتراٍَ 3َشکل)                 DEM(: وقشٍ 2شکل )
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 WMS( : وقشٍ وُايي حًضٍ تىدي شدٌ در 4شکل)

 وتايج ي تحث

 
هحاػثِ ؿذ ٍ ػپغ ايي هماديش تا ًتايج حاكل اص سٍؽ دػتي وِ لثال تَػظ ؿشوت WMSاتتذا هماديش پاساهتشّا تَػظ ًشم افضاس 

 هَسد همايؼِ لشاس گشفت. Tهـاٍسيي تام هحاػثِ ؿذُ تَد تَػظ آصهَى 

 آٍسدُ ؿذُ اػت.  3تا  1دس جذاٍل  Tاديش پاساهتشّا ٍ ًتايج آصهَى هم

 

 

 WMSمقادير محاسثاتي پارامترَاي حًضٍ تا ورم افسار -1جديل 
 ضشية ؿىل حَضِ (٪ؿية آتشاِّ اكلي) (kmعَل آتشاِّ اكلي) (٪هتَػظ ؿية حَضِ) (kmهحيظ حَضِ) (km2هؼاحت حَضِ)

1492/883 261/5 8/7 147/917 8/3 0/0682 

 

 

 مقادير محاسثاتي پارامترَاي حًضٍ حاصل از ريش دستي -2جديل

 ضرية شکل حًضٍ (٪شية آتراٍَ اصلي) (kmطًل آتراٍَ اصلي) (٪متًسط شية حًضٍ) (kmمحيط حًضٍ) (km2مساحت حًضٍ)

1466/15 253/3 6/6 146/5 6/2 0/0655 

 

 

 ٪65در سطح معىي داري T-Testوتايج آزمًن  -3جديل

                WMS ًشم افضاس      سٍؽ دػتي           هتشّاي فيضيَگشافيپاسا
   T  

 ٍضؼيت اختالف

ًَِ ًَِ  يياًگيه   ٍاسياًغ ًو ًَِ  ًو ًَِ  هياًگيي  ٍاسياًغ ًو   ًو

 هؼاحت حَضِ
134447/1 733 369049/7 369/72 0/91 

 هؼٌي داس ًيؼت

 هؼٌي داس ًيؼت 0/33 121/92 28875/24 153/8 4250/42 هحيظ حَضِ

 هؼٌي داس ًيؼت 1/02 36/98 2510/12 78/5 2048 عَل آتشاِّ اكلي

 هؼٌي داس ًيؼت 1/7 7/1 5/12 3/1 10/2 هتَػظ ؿية حَضِ
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ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 

  

 

 

 وتيجٍ گيري

 
تش دلت  تشاي توام پاساهتشّاي اػتخشاج ؿذُ دس ّش دٍ سٍؽ اختالف هؼٌي داسي سا ًـاى ًذاد وِ خَد داللت T-Testاجشاي آصهَى (1

 تشًاهِ هزوَس دس اػتخشاج خلَكيات فيضيَگشافي حَضِ سا داسد.

ُ اص ايي هذل تِ كَست 2 ٍلَطيىي هي تاؿذ ٍ هي تَاى اص آى دس ػايش  shape file( ًتايج تِ دػت آهذ ِ ػايش هذل ّاي ّيذس لاتل ٍسٍد ت

 هغالؼات اػتفادُ ًوَد.
ٍ هؼ3 ِ ّا  ٍ صيشحَض  ِ ِ تا سٍؽ اػتفادُ اص ًمـِ ّاي تَپَگشافي ( ػشػت تاالي اػتخشاج هشص حَض ٍ فشػي دس همايؼ ِ ّاي اكلي  يش آتشاّ

 وِ واسي تؼياس ٍلت گيش ٍ پشّضيٌِ هي تاؿذ، اص جولِ ديگش هضاياي ايي تشًاهِ  هي تاؿذ.    1:250000

 

 فُرست مىاتع

 
ٍلي، س. ٍ سائيٌي ػشجاص، م. -1 دس هٌْذػي سٍدخاًِ )هغالؼِ هَسدي: حَضِ  WMS. تشسػي ٍ واستشد هذل 1387پَسواظوي، ا.، فضل ا

ـگاُ تثشيض. غ هذيشيت هٌاتغ آب ايشاى. دًا  واهِ دس اػتاى خشاػاى سضَي(. ػَهيي وٌفشًا

ٍسصي،)-2 َس،ٍصاست جْاد وـا ٍ آتخيضداسي وـ ِ آتخيض لشًفَچاي،جلذ اٍل،گضاسؽ 1378ػاصهاى جٌگل ّا ، هشاتغ  ي حَض (.هغالؼات تَجْي

 افي.فيضيَگشافي ٍ تَپَگش

 ػٌجاتي،جلذ اٍل،فيضيَگشافي ٍ تَپَگشافي. -(. هغالؼات هشحلِ اٍل ػاهاًذّي دؿت هاّيذؿت1382ؿشوت هٌْذػيي هـاٍس تام،)-3
 هَػؼِ تحميمات آب تْشاى.  420-405-1391، وذ  WMSافضاس  . هؼشفي ًشم1380فاًي حك،ع،-4

ذيؾ،ف. ٍ اتشاّيوي،ن. ٍ ؿاٌّظشي،ع. ٍ پشّوت،ج.-5 دس تشآٍسد خلَكيات  HEC-geoHMSسػي لاتليت تشًاهِ.تش1389واسًا

ـگاُ ػلَم وـاٍسصي ٍ هٌاتغ عثيؼي ػاسي. ٍليي ّوايؾ هلي هذيشيت هٌاتغ آب اساضي ػاحلي.دًا ِ.ا  فيضيَگشافي حَض
اب دس حَضِ آتشيض لشُ-ػاصي فشآيٌذ تاسؽلثادياى، س. جْاًذيذُ، ن. ٍ فتاحي چماتگي، ع. ؿثيِ-6 . WMSهذل  ػَ تا اػتفادُ اصسًٍا

 .89-98، ف 9فللٌاهِ هٌْذػي آتياسي ٍ آب، ؿواسُ 

7- Erturka, A., M; Baloch. and M, Ahmed. 2006. Application of watershed modeling system (WMS) 

for integrated management of a watershed in Turkey. Journal of environmental science health, vol.41, 

no 9, pp.2045-2056.                                                                                                            

8-Martin,P.H.et all.(2005).Interfacing GIS With Water  Resource Models ; A State-Of-Thr_Art  

Review.Journal Of American Water Resources Association .Paper No 03208.                                   

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

