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 و سیستم هاي اطالعات روش دستیپارامترهاي فیزیوگرافی حوضه آبخیز با استفاده از  مقایسه ي
  )مطالعه ي موردي حوضه ي آبخیز سوالن( جغرافیایی

  
  3مریم جنتی، 2 بهنوش فرخ زاده، *1شهروز منصوري

دانشکده منابع  ادیار گروه مرتع وآبخیزداريستا 2،منابع طبیعی گرگان دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه علوم کشاورزي و 1
  مالیر دانشگاه ي کارشناسی منابع طبیعی ش آموختهدان 3مالیر،  طبیعی و محیط زیست دانشگاه

  
  

  چکیده 
تواند  محیط زیست و علوم زمین است که می منابع طبیعی، مینهدر ز کاربرديسیستم اطالعات جغرافیایی یکی از علوم  

همی در مسایل مربوط بـه  ورد دقیق این پارامترها نقش مآبر. کار رود فیزیوگرافی حوضه به پارامترهايد دقیق براي براور
...  به حوزه آبخیـز و  پارامترهاي مختلف مربوط ، مدلسازيمدیریت منابع آب هیدرولوژي آبهاي سطحی، کنترل سیالب،

در این تحقیق با استفاده از .کند  بزرگی را ایفا میمدیریت اصولی و صحیح منابع طبیعی سهم مهم و  در نهایترادارد که 
فاده از روش اتوماتیـک تفکیـک   آبخیز سوالن با اسـت  ضهحو مرز  ArcGISدر محیط  ArcHydroو  ModelBuilderابزار 
 قایسهبه منظور م  .بدست آمد ... کلیه پارامترهاي حوضه از جمله مساحت، مدل رقومی ارتفاع، شیب، زمان تمرکز ووشده 

مـده در  آمحاسبه و بـا نتـایج بدسـت     آمده به صورت دستیکلیه پارامترهاي بدست  و اطمینان از نتایج حاصله از مدل،
 GIS در محـیط نتایج بدست آمده حاکی از صحت باالي محاسبات انجـام گرفتـه    .ندبررسی و مقایسه شد ،GISمحیط 

  .باشد می
  

  همدانحوضه سوالن، ،  ModelBuilder  ،ArcHydro، هیدرولوژي : هاي کلیدي واژه
  
  همقدم -1

نیازمند درك کامل و ....مدیریت مناسب حوزه آبخیز در بخشهاي مختلف منابع آب، کنترل سیالب، مدیریت خشکسالی و        
ریزي و مـدیریت حـوزه هـاي    مطالعات فیزیوگرافی در برنامه . شناخت و براورد صحیح پارامترهاي فیزیوگرافی یک حوضه دارد

آبخیز نقش اساسی دارد چرا که دیگر مطالعات از جمله فرسایش و رسوب، هیدرولوژي و هواشناسی وابستگی کامل به آن دارد 
و اکثر پارامترهایی که در شناخت فیزیو گرافیک حوضه بدست می آید در فرمولها و روابط تجربی مورد استفاد ه قرار می گیـرد  

 )1391(سربازي

ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و اعمال مدیریتی است که با رقومی کـردن موقعیـت هـاي     4 سیستم هاي اطالعات جغرافیایی
جغرافیایی و اعمال توابع مختلف جهت تسریع در تهیه نقشه هاي مورد نیاز بخشهاي مختلف، یکی از روشهاي عصر حاضراست 

رش و نقشه هاي دقیق تر را در مقایسه بـا روشـهاي دسـتی و سـنتی دارد رضـوي و      که توانایی تحلیل، نتیجه گیري، تهیه گزا
  ).1385( همکاران

   ModelBuilder           یک ابزار گرافیکی و کاربردي جهت ساخت مدلهاي خاص می باشـد کـه بـا اسـتفاده از آن مـی تـوان در
مدلها به صـورت   ModelBuilder در. دیریت نمودمدلهایی را جهت سهولت انجام کار مورد نظر ایجاد، ویرایش و م GIS محیط

  . اجزاي کاربردي مدل نشان داده شده است) 1(در شکل  ).1390(قدرتی  شود اگرام یا چارت نمایش داده میدی

                                                        
١ *  Shahrooz_mansouri@yahoo.com   

 
  

4 Geographic information system ٧/  
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اجزاي کاربردي مدل. 1شکل   

 
مترهاي فیزیوگرافیک حوضه ي آبخیز در برآورد پارا ArcHydroو اکشتنشن الحاقی   GISهدف این تحقیق بررسی قابلیت       

  .می باشد هزینه ي زمانیاز نظر میزان دقت و 
  
منطقه مورد مطالعه 2- 1  
  21´محدوده ي مورد مطالعه حوزه ي آبخیز سوالن واقع در محل ایستگاه هیدرومتري سوالن دراستان همـدان بـا طـول            
می باشد و از زیر حوضه هـاي رودخانـه قـره چـاي      ٣4°  45´  ٢٨" تا ٣4°  45´ ١۶"عرض جغرافیاییو  48°  25´تا   °48

  ).2شکل (محسوب می شود 
  

     
  محدوده ي مورد مطالعه. 2شکل

  
  

 آرایش مدل

 اجراي مدل

 خروجی  پردازش ورودي

  ارتباط بین اجزاي مدل
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  مواد و روش -2
  رقومی کردن حوضه ي موردنظر 2-1
ط ارتفاعی در  مرز حوضـه  خطوط توپوگرافی ، آبراهه هاي حوضه و نقا ، 1:50000در ابتدا با استفاده از نقشه توپو گرافی        

  ) . 3شکل (در محیط نرم افزار رقومی شدند 
  

  
آبخیز سوالن نقشه ي رقومی شده حوضه. 3شکل  

 
 Modelbuilder بستن اتوماتیک مرز حوضه توسط .2-2

 خطـوط  الیـه هـاي اطالعـاتی شـامل     ModelBuilderبه منظور تفکیک مرز حوضه با اسـتفاده از مـدل ایجـاد شـده در             
بوجـود   ٣سپس محل گودال هـاي مصـنوعی   . به مدل اضافه و الیه مدل ارتفاعی ایجاد شد  2قلل  ،و نقاط ارتفاعی ١ توپوگرافی

، ٦در مرحله بعد الیه جهت جریان . شد یجادا ٥مشخص و با حذف آنها الیه اصالحی مدل ارتفاعی  4آمده در الیه مدل ارتفاعی 
الیه رتبـه   ،یکدیگر به10الیه اتصال آبراهه ها  ،٩، الیه شبکه زهکشی 8نقطه ي خروجی ي، الیه  7الیه ي جهت جریان تجمعی 

                                                        
1 Ridges    
2 Summit  
3 Sink  
4 Dem  
5 Demfill  
6 FlowDirection  
7 FlowAccumulation  
8 Snap Pour Point  
9 Stream network  
10 Stream Links  
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دیاگرام مـدل ایجـاد شـده را    ) 4(شکل. نهایت مرز حوضه استخراج گردید ایجاد و در ٢ و الیه مرز حوضه ١ رتبه بندي آبراهه ها
   .نشان می دهد

  

  
  ModelBuilderمدل در  اگرامید) 4شکل (

  
  .نقشه هاي گودال هاي مصنوعی ، جهت جریان و جهت جریان تجمعی را نشان می دهند 7تا  5شکل هاي شماره 

  

    
  D8الگوي  –نقشه ي جهت جریان .  6شکل                          Sink - شده جادیا یمصنوع يچاله ها ينقشه . 5شکل           

  

                                                        
1 Stream Order  
2 Watershed  
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نقشه ي جهت جریان تجمعی -7شکل  

 
   محاسبه ي پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه - 3- 2
  
کلیه ي پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه سوالن که نقـش مهمـی    (Calculate Geometry)با استفاده ازنرم افزار و دستور        

گـردي ،   مساحت، محیط، نسبت انشعاب، تراکم رودخانه، ضریب گراویلیوس، ضریب: در مطالعات مربوط به حوضه دارند مانند
محاسـبه  ) به روش هاي کرپیچ و کالیفرنیا(ارتفاع حوزه، طول آبراهه ي اصلی، شیب حوزه، شیب متوسط آبراهه و زمان تمرکز 

و نیز برآورد و با  ArcHydroبه منظور بررسی دقت و صحت مقادیر برآورد شده کلیه مقادیر با روش دستی و اکستنشن . گردید
  .ار مقایسه گردیدمقادیر بدست آمده از نرم افز

 
 ArcHydroاکستنشن الحاقی  -3

 2 ل رقومی ارتفاعیمد و1 ابتدا تصحیحات مربوط به آبراهه ArcGis در نرم افزار ArcHydro با استفاده از اکستنشن الحاقی      
 و ٤ سپس آبراهه ها تقسیم 3 جریاني جهت جریان و جریان تجمعی و مسیر  را اجرا و در مرحله ي بعد اقدام به تهیه ي نقشه

و کلیـه ي پارامترهـاي محاسـبه     آبخیز نمودیم ي 5در نهایت بعد از خطی کردن حوضه و آبراهه ها اقدام به بستن مرز حوضه 
  .ثبت نمودیم را شده

  
  
  

                                                        
1Dem reconditioning  
2 Fill sinks  
3Stream Definition   
4 Stream  Segmentation  
5 Batch Watershed Delineation  
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  نتایج و بحث  -4
آمـده  ) 9و  8(و شکل هاي ) 1(نمونه هایی از مقایسه ي محاسبات به روش دستی با نظرکارشناسی و سیستمی در جدول       
، و با همان روش رتبه 3به عنوان مثال در رتبه بندي آبراهه در روش دستی با استفاده از  روش استراهلر به آبراهه ي رده . است

، رسیدیم که دلیل این اختالف را میتوان قدیمی بـودن نقشـه   4در خروجی حوضه به آبراهه ي  رده  ModelBuilderبندي، در
رافی و نیز  نادیده گرفتن بسیاري از آبراهه هاي کوچک و فصلی در نقشه هاي توپوگرافی دانست که این مسـاله بـا   هاي توپوگ

و  )9و  8شکل . (دقت بیشتري توسط نرم افزار انجام می گیرد واین اختالف  دلیل بر برتري نرم افزار در رتبه بندي آبراهه است
مشاهده می کنید که خود دلیلـی بـر تفـاوت     ArcGisارتوگرافی دستی و محیط هم چنین تفاوت مرز بسته شده را در روش ک

  )  10شکل .( کلیه ي پارامترهاي محاسبه شده ي دیگر می باشد
                        

    
روش دستی  - رتبه بندي آبراهه. 9توسط مدل                          شکل –رتبه بندي آبراهه . 8شکل  

                                             

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8 

 

 
  و کارتوگرافی دستی GISتفاوت استخراج آبراهه ها و مرزبسته شده توسط .10شکل

  
 

مقایسه ي محاسبات پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه )1جدول (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

 دستی  روش
  )کارتوگرافی(

ArcGis 
(Hydrology) 

Extention(ArcHydro) 

Km(  87/32( مساحت به روش پالنیمتري  10/20  91/19  
Km(  05/25( محیط  45/22  46/27  

89/1  نسبت انشعاب  83/1  75/1  
54/1  تراکم رودخانه  08/2  54/1  

386/0  )گراویلوس(ضریب فشردگی  40/1  72/1  
67/0  ضریب گردي  50/0  33/0  

12/0  شیب متوسط حوضه  12/0  15/0  
  m(  2400  2400  2400( ارتفاع متوسط به روش نمودار هیپسومتریک

m(  2640 37/2661(ارتفاع متوسط حوضه  2660  
m(  11000 52/9138(طول آبراهه ي اصلی  9700 
11/0  )ناخالص(شیب متوسط آبراهه  11/0  15/0  
17/0  )خالص(شیب متوسط آبراهه  18/0  22/0  

H(  989/0(زمان تمرکز به روش کرپیچ  806/0  788/0  
H(  925/0(زمان تمرکز به روش کالیفرنیا  729/0  791/0  
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عالوه بر دقت و سرعت بیشتر امکان ارزیابی را برآورد پارامترهاي فوق   GIS  در محیطنیز ) الوانکار و همکاران  (هم چنین      

ل آنهـا  تهیه کلیه نقشه ها در این محیط ساده تر انجام گرفته و نگهـداري ، بایگـانی و انتقـا    ضمناو و کنترل نتایج نیز ساده تر 
 اجـراي  استفاده از سیستم هاي اطالعات جغرافیاي را در) 1391رحمتی و همکاران ، ( البته  .گزارش داده اندرا  ساده تر است

اشـد،را معرفـی   مـی ب  برخـوردار  بـاالیی  توانمنـدیهاي  و از قابلیتهـا  هیـدرولوژیکی  تحلیلهـاي  از بسـیاري  آسان و دقیق سریع،
در سیستم هاي اطالعات )   MudelBuilder(نیز دقت وسرعت مدل هاي اتوماتیک )  1391 ،رانسربازي و همکا( که .اند نموده

 .گزارش داده اندجغرافیاي را 
  

  گیري نتیجه -5
نشـان  هـا  مقایسه نتایج بدست امده از روش دستی که با تکرار و دقت زیادي انجام گرفته با نتایج بدسـت آمـده از مـدل          

عالوه بر این سرعت باالي محاسبات مزیت دیگر . فزار در تعیین پارامترهاي فیزیوگرافی حوضه می باشددهنده دقت باالي نرم ا
می باشد که الزمه انجام  پروزه ها ي مختلف در زمینه منابع طبیعی و تصمیمم گیـري هـاي صـحیح و بهتـر در     ها کار با مدل 

 .بخش منابع آب و مدیریت حوضه هاي آبخیز می باشد
 
  

  منابع
  

ــار س - 1 ــوي زاده م.ر. الوانکـ ــري ف.ح. ، موسـ ــایی   "، .، نظـ ــات جغرافیـ ــاي اطالعـ ــامانه هـ ــاربرد سـ ــات )GIS(کـ در مطالعـ
 . چهارمین کنفرانس سد سازي"منابع آب،مطالعه ي موردي حوضه ي آبریز سد لتیان

ــزل ســـوفلو ع.، گـــوهري ز.ســـربازي م - 2 ــت  ".  1391، .ع. ، قـ ــا اسـ ــوگرافی بـ ــتمی پارامترهـــاي فیزیـ فاده از بـــرآورد سیسـ
ModelBuilderدرArcGIS    ســـومین همـــایش ملـــی مـــدیریت    "،مطالعـــه ي مـــوردي حوضـــه آبریـــز شـــاهجوب

  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان.جامع منابع آب
انتشــارات جهــاد . "GISسیسـتم هــاي اطالعــات جغرافیــایی   ". 1387 ،  .، بیــدخوري، علیرضــا.حسـین زاده، سیدرضــا  - 3

  .دانشگاهی مشهد
ــدرت - 4 ــرانق ــاربرد ". 1390، .ی، مه ــوزش ک ــی آب ArcGISآم ــدروژئولوژي (در مهندس ــدرولوژي و هی ــیماي  .")هی ــارات س انتش

  .دانش
 انتشارات دانشگاه تهران. "جلددوم-هیدرولوژي کاربردي  ".  1388، .مهدوي، محمد - 5
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