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هقذهِ :
 تاريخچِ GISسيـة  GISاص ػلن خغشافيا هـتك هي گيشد .دس ػال  1962هيالدي دٍلت واًادا تشاي هـخص ًوَدى
ٍضؼيت هٌاتغ طثيؼي هَخَد دس ايي وـَس الذام تِ تشداؿت حدن صيادي اص اطالػات ًوَدُ ٍ آًْا سا دس لالة
يه ػيؼتن اطالػات خغشافيايي هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس داد .تذيي تشتية اٍليي ػيؼتن  GISتحت
ػٌَاى  C- GISتَخَد آهذ .دس اتتذا ايي ػيؼتن ّا تَػط واستشاى هَخَد هَسد اػتمثال لشاس ًگشفتٌذ ٍليىي
اص اٍاخش دّة  62هيالدي تِ تؼذ تذليل ٍسٍد واهپيَتشّاي پيـشفتِ تا لاتليتْاي تاال ،ايي ػيؼتوْا دس سؿتِ
ّاي هختلف ػلوي واستشدّاي هتٌَػي پيذا ًوَدُ ٍ هَسد اػتمثال واستشاى ٍ ؿشوتْاي هختلف لشاس گشفتٌذ.
 کارترد  GISدر هطالعات هٌْذسی هٌاتع آب GISاص حذٍد يه دِّ لثل دس هؼائل هشتثط تا هٌْذػي آب تطَس چـوگيشي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ
اػت .وليِ فشآيٌذّايي وِ دس چشخِ ّيذسٍلَطيىي ًمؾ هؤثشي داسًذ ،اص ًظشهىاًي ٍ صهاًي هتغييش هي
تاؿٌذ .تؼثاست ديگش ايي فشآيٌذّا داساي حالت غيش دائوي ٍ تَضيؼي هي تاؿٌذ.
دليل واستشد هؤثش  GISدس هؼائل ّيذسٍلَطيىي ٍ ،خَُ هـتشن تيي ايي دٍ هي تاؿذ .دس ّيذسٍلَطي
هٌْذػي تا ؿٌاخت هىاًيؼن فشآيٌذّايي ّوچَى ؛ تثخيش ٍ تؼشق ،تاسؽً ،فَر ،خشياى آب ػطحي ٍ خشياى
تيي اليِ اي ٍ ّوچٌيي فشػايؾ ٍ سػَب  ،هذلْاي ّيذسٍلَطيىي ٍ ّيذسٍليىي ؿىل هي گيشًذ وِ هي
تَاًٌذ تغييشات هىاًي ٍ صهاًي ايي فشآيٌذّا سا ؿثيِ ػاصي ًوَدُ ٍ اص ًتايح حاصلِ خْت تشًاهِ سيضي
اػتفادُ ًوَد.
هذل ّاي ّيذسٍليىي ٍ ّيذسٍلَطيىي تِ دػتِ تٌذي ّاي هختلفي تمؼين هي گشدًذ وِ دس ػادُ تشيي
دػتِ تٌذي ّا ،هذل ّا تِ دٍ دػتِ فيضيىي ٍ سياضي تمؼين تٌذي هي ؿًَذ .هذل ّاي فيضيىي تذليل
هحذٍديتْاي هَخَد دس آًْا ،لادس تِ ؿثيِ ػاصي تغييشات تواهي پاساهتشّاي يه حَضِ فيضيىي ًوي تاؿٌذ.
تِ ّويي خاطش اهشٍصُ اػتفادُ اص هذلْاي سياضي تذليل ػشػت تاال ٍ تحليل حالتْاي هختلف هَسد تَخِ لشاس
گشفتِ اػت.
 GISتا اػتفادُ اص دادُ ّاي خغشافيايي ٍ ػولياتي هختلفي وِ دس دسٍى آى ًْفتِ اػت ،لادس اػت وِ تا
هذلْاي سياضي استثاط پيذا وشدُ ٍ تِ ًحَي تؼتش هٌاػة اطالػاتي هَسد ًياص هذلْاي سياضي سا فشاّن ػاصد.
الثتِ تايؼتي هتزوش ؿذ وِ حالت ػىغ ايي هَضَع ًيض هي تَاًذ صادق تاؿذ .دس ّش صَست  GISتا ايداد

استثاط تا هذلْاي سياضي  ،هطالؼات سا تصَست دليك تش ،ػشيغ تش ٍ تا ويفيت تؼياس هطلَب تش اص سٍؽ ّاي
هؼوَل تِ ػشاًدام هي سػاًذ.
هذلْاي هختلفي تذيي تشتية دس هطالؼات هٌْذػي هٌاتغ آب تا ػيؼتن ّاي  GISاستثاط تشلشاس وشدُ اًذ
وِ دس صيش تِ چٌذ ًوًَِ اص آًْا اؿاسُ هي گشدد :
*  : HEC-1خْت تحليل تاسؽ  -سٍاًاب
*  :HEC-2خْت پٌِْ تٌذي ػيالب
*  : PSIACخْت تحليل فشػايؾ پزيشي
*  : AGNSPخْت تحليل آلَدگي هٌاتغ آب (غيش ًمطِ اي وـاٍسصي)
*  : SLAMMخْت تحليل آلَدگي هٌاتغ آب (غيش ًمطِ اي ؿْشي)

 هعرفی کلی ًرم افسار WMSًشم افضاس  WMSيه ًشم افضاس خاهغ خْت اًدام آًاليض ّاي ّيذسٍلَطيىي اػت .ايي ًشم افضاس تَػط داًـگاُ
 ٍ Brigham youngتا هـاسوت هٌْذػيي استؾ آهشيىا تَػؼِ دادُ ؿذُ اػتً .شم افضاس  WMSتا
اػتفادُ اص ًمـِ ّاي سلَهي هحاػثات هشتَط تِ فيضيَگشافي حَضِ سا اًدام هي دّذ .دس ايي ًشم افضاس وليِ
هحاػثات ٍ خصَصيات فيضيَگشافي يه حَضِ تا هؼشفي ًمطِ خشٍخي حَضِ ٍ دادى ًمـِ ّاي هشتَطِ تِ
ًشم افضاس تِ آػاًي لاتل اًدام هي تاؿذ .خصَصيات فيضيَگشافي لاتل هحاػثِ تَػط ايي ًشم افضاس دس ؿىل
ؿواسُ ً 1ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ؿىل ؿواسُ  :1خصَصيات فيضيَگشافي لاتل هحاػثِ تَػط ًشم افضاس WMS

ًشم افضاس  WMSدس توام آًاليضّاي تؼذي اص هـخصات فيضيَگشافي حَضِ تش حؼة ًياص تِ صَست خَدواس
اػتفادُ هي ًوايذ ٍ تٌاتشايي ّواًٌذ ديگش ًشم افضاس ّا ًياصي تِ هؼشفي خصَصيات فيضيَگشافي حَضِ ًذاسد.
قاتلیت ّای GIS
-1تَػط ًشم افضاس  WMSهي تَاى ّ Shape Fileاي هختلف سا تِ تشًاهِ اضافِ ًوَد.
-0تَػط ايي ًشم افضاس هي تَاى ًمـِ ّاي هختلف سا طئَسفشًغ ًوَد.
 -3ايي ًشم افضاس تِ طَس ّوضهاى چٌذيي اليِ ًمـِ سا هذيشيت هي ًوايذ .تِ ػٌَاى هثال ضشية  CNسا
هيتَاى تا دادى ًمـِ ّاي  Land use ٍ Soil typeتَػط ايي ًشم افضاس هحاػثِ ًوَد.
 -4ايي ًشم افضاس ّواًٌذ ًشم افضاس ّاي  ArcGIS ٍ ArcViewلاتليت هذيشيت چٌذيي ًمـِ سا تطَس
ّوضهاى داسد.
هذل ّای هَجَد در ًرم افسار WMSًشم افضاس  WMSخْت اًدام هحاػثات ّيذسٍلَطيىي ،هدوَػِ اي اص هذلْاي هختلف سا دس خَد خا دادُ
اػت .ايي هذلْا ػثاستٌذ اص:
HEC1 -1
TR-20 -0
TR-55 -3
NFF -4
Rational -5
MODRAT -6
HSPF-7
هٌَي حاٍي هذل ّاي هزوَس دس
ؿىل ؿواسُ ً 0ـاى دادُ ؿذُ
اػت.
ؿىل ؿواسُ  : 0هذلْاي هَخَد دس ًشم افضاسWMS

لیٌک تا HEC RASيىي اص تَاًايي ّاي ًشم افضاس  WMSلاتليت ليٌه ؿذى تا ًشم افضاس  HEC RASهي تاؿذ .خْت
اًدام تدضيِ ٍ تحليل ّاي ّيذسٍليىي دس يه آتشاِّ اتتذا ًمـِ آتشاِّ دس ًشم افضاس  WMSفشاخَاًي هي
گشدد .پغ اص فشاخَاًي هحذٍدُ آتشاِّ  ،ػاحل ساػت ٍ ػاحل چپ آتشاِّ هـخص ؿذُ ٍ هماطغ سٍي

آتشاِّ تَػط هَع وـيذُ هي ؿَد .ؿىل ؿواسُ  3هماطغ ايداد ؿذُ دس تاصُ اي اص سٍدخاًِ صال سا ًـاى هي
دّذ .پغ اص ايداد هماطغ هزوَس ًشم افضاس تا فـشاخَاًي ًشم افضاس  HEC RASفايل ٍسٍدي ًشم افضاس
 HEC RASسا ايداد ًوَدُ ٍ تِ ساحتي هي تَاى ضوي هؼشفي ؿشايط ،خشياى ّيذسٍليه يه آتشاِّ سا

تدضيِ ٍ تحليل ًوَد.
ؿىل ؿواسُ  : 3هماطغ ايداد ؿذُ دس تاصُ اي اص سٍدخاًِ صال

تعییي هحذٍدُ سیالبيىي اص لاتليت ّاي ًشم افضاس  WMSتؼييي تؼتش ػيالتي هي تاؿذ .ؿىل ؿواسُ ً 4وًَِ اي اص تؼتش
ػيالتي سا ًـاى هي دّذ.

ؿىل ؿواسًُ : 4وًَِ اي اص تؼتش ػيالتي ايداد ؿذُ تَػط ًشم افضاس WMS

تعريف حَضِ آتريس(:)Basin
تِ هؼاحتي اص صهيي گفتِ هي ؿَد وِ اطشاف آى سا استفاػات دس تش گشفتِ ٍ لزا سٍاًاب حاصلِ اص تاسًذگي
سٍي ايي ػطح دس گَدتشيي ًمطِ ي آى توشوض پيذا وشدُ ٍ اص ًمطِ اي وِ پاييي تشيي استفاع سا داسا هي تاؿذ
اص حَضِ خاسج هي گشدد.
تِ ػثاست ديگش،حَضِ آتشيض هؼاحتي اػت وِ سٍاًاب ػطحي دس آى تِ طَس طثيؼي تِ ًمطِ ي ٍاحذي تِ ًام
ًمطِ توشوض ّذايت هي ؿَد.
اًَاع حَضِ آتريس:
)1حَضِ تاص
)0حَضِ تؼتِ
حَضِ تاص :اگش ًمطِ توشوض دس اًتْاي حَضِ ٍالغ ؿذُ تاؿذ تطَسيىِ آب تتَاًذ اص آى ًمطِ تِ خاسج اص
حَضِ خشياى پيذا وٌذ آى سا حَضِ تاص گَيٌذ.
حَضِ تؼتِ  :اگش ًمطِ توشوض دس داخل حَضِ ٍالغ ؿذُ تاؿذ تطَسيىِ آب ًتَاًذ اص آى ًمطِ تِ خاسج اص
حَضِ خشياى پيذا وٌذ آى سا حَضِ تؼتِ گَيٌذ.
پاراهترّای الزم ترای استخراج فیسيَگرافی يک هٌطقِ : مساحت حوضه(: )Basin Areasتاسصتشيي هـخصِ ي حَضِ هؼاحت آى اػت .دتي ػيالب ّا ٍ حدن سٍاًاب حَضِ تِ طَس هؼتمين تِ
هؼاحت حَضِ تؼتگي داسد.هؼاحت حَضِ تا ػالهت ً Aوايؾ دادُ هي ؿَد ٍ تش حؼة ويلَ هتش هشتغ يا
هيل هشتغ تَصيف هي ؿَد.
 محيط حوضه (: )Basin Primeterهحيط حَضِ تِ طَل خط تمؼين آب گفتِ هي ؿَد وِ حَضِ سا اص حَضِ ّاي هداٍس هدضا هي ػاصد.
هحيط حَضِ تش حؼة ويلَهتش يا هيل ػٌديذُ هي ؿَد.

 ضبكه هيذروگرافيؿثىِ ّيذسٍگشافي تِ هدوَػِ آتشاِّّايي گفتِ هيؿَد وِ دس ػطح حَضِ ػول تخليِ سٍاًاب سا تشػْذُ
داسًذ .تواهي آتشاِّّا دس يه حَضِ آتخيض ًْايتاً تِ ّن هتصل ؿذُ ٍ آتشاِّ اصلي حَضِ سا تِ ٍخَد
هيآٍسًذّ .ش چِ اص اتتذاي سٍد تِ طشف خشٍخي (ًمطِ توشوض) حَضِ پيؾ هيسٍين آتشاِّّاي ديگشي وِ
صُآب ٍاحذّاي ّيذسٍلَطيىي سا تخليِ هيوٌٌذ ،تِ آى هيپيًَذًذ ٍ تش ٍػؼت حَضِ افضٍدُ هيگشدد.

 ضكل حوضه آبخيس(: )Basin Formتصَيش هحذٍدُ يه حَضِ آتخيض تش سٍي يه صفحِ افمي ،ؿىل حَضِ آتخيض ًاهيذُ هيؿَد .حَضِّا اص
ًظش ؿىل تؼياس هتٌَعاًذ .آتخيضّاي تضسي هؼوَالً ليفي ؿىل ٍ يا تِ ؿىل گالتي تَدُ ٍلي آتخيضّاي
وَچه ،ؿىلّاي هتفاٍتي داسًذ وِ تِ ػاختواى صهييؿٌاػي آًْا تؼتگي داسد .ؿىل حَضِ آتخيض تش
سٍاًاب ػطحي ،صهاى توشوض ٍ ّيذسٍگشاف ػيل خشٍخي اص حَضِ اثش داسد .هؼوَالً تاثيش ؿىل حَضِ تا
ضشايثي تِ ًام ضشية ؿىل اسصياتي هيگشدد.
 روش گراوليوس(: )Graveliusهمذاس ايي ضشية ػثاست اػت اص ًؼثت هحيط يه دايشُ فشضي وِ هؼاحت آى تشاتش هؼاحت حَضِ
هي تاؿذ.
0.28P
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دس ايي ساتطِ هحيط  Pهحيط حَضِ تش حؼة ويلَهتش A ،هؼاحت حَضِ تش حؼة ويلَهتشهشتغ ٍ

Cc

ضشية گشاٍليَع هيتاؿذ.
 روش ميلر(: )Milerدس ايي سٍؽ ضشية ؿىل حَضِ آتخيض تَػط فشهَل هماتل تذػت هيآيذ :

A
P2

RC  12.56

دسايي ساتطِ  RCضشية گشدي هيلش A ،هؼاحت حَضِ تشحؼة ويلَهتشهشتغ ٍ  Pهحيط حَضِ تشحؼة
ويلَهتش هيتاؿذ.
روش هورتون(: )Hortonدس ايي سٍؽ ضشية ؿىل حَضِ آتخيض تَػط فشهَل صيش تذػت هيآيذ.
A
L2

R

دس ايي ساتطِ  Rضشية ؿىل حَضِ آتخيض L ،طَل آتشاِّ اصلي حَضِ آتخيض ٍ  Aهؼاحت حَضِ تشحؼة
ويلَهتشهشتغ هيتاؿذ.
روش مستطيل معادل :خْت هحاػثِ اص ايي سٍؽ هؼتطيلي وِ هؼاحت ٍ هحيط آى تِ تشتية تا هؼاحت ٍ هحيط حَضِ تشاتش
تاؿذ هحاػثِ هيگشدد.
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دس ايي ساتطِ  Aهؼاحت حَضِ تش حؼة ويلَهتشهشتغ ٍ  Cضشية گشاٍليَع ٍ  Lطَل هؼتطيل هؼادل ٍ
 Dػشض هؼتطيل هؼادل تشحؼة ويلَهتش هيتاؿذ.
ضيب و طول آبراهه اصلي :اص آًدا وِ لذست تخشيثي سٍدخاًِّا تؼتگي هؼتمين تِ ػشػت خشياى آب ٍ ػشػت خشياى آب ًيض تِ ًَتِ

خَد تِ ؿية سٍدخاًِ تؼتگي داسد ،داًؼتي ؿية تاصُّاي هختلف سٍدخاًِّا هيتَاًذ تصَيش سٍؿٌي اص
لذست تخشيثي سٍدخاًِّا سا دس تاصُّاي هختلف هؼيش آى تِ دػت دّذ.
دس يه آتشاِّ اصلي هؼوَالً ؿية دس لؼوت ػشآب تٌذ ٍ دس لؼوت هياًي ووتش ٍ هؼوَالً دس لؼوتّاي
اًتْايي ٍ ًضديه هصة ؿية خيلي ون اػت.
 ارتفاع متوسط زیر حوضه ها :استفاع ػثاست اػت اص تلٌذي يه ًمطِ ًؼثت تِ ػطح دسياي آصاد .پؼتي ٍ تلٌذي يه حَضِ ًاؿي اص هيضاى
تغييشات استفاع دس ػطح حَضِ هيتاؿذ .استفاع حَضِ دس هيضاى ٍ ًَع تاسًذگي ،دسخِ حشاست ٍ تغييشات آى،
هيضاى تثخيش ٍ تؼشق ،ؿذت تـؼـات خَسؿيذي تِ طَس ولي آب ٍ َّاي هٌطمِ ٍ تِ ّوشاُ آى دس تـىيل ٍ
تَػؼِ خان ٍ تشاون ٍ ًَع پَؿؾ گياّي اثش داسد.
 ضيب متوسط زیرحوضهها :ؿية ػثاست اػت اص تاًظاًت صٍايِاي وِ ػطح صهيي تا ػطح افك هيػاصد .ؿية حَضًِ ،مؾ اػاػي دس
هيضاى سٍاًاب ،همذاس ًفَر ،ؿذت ػيالبّا ٍ هيضاى فشػايؾ داسد.

فصل اٍل
کار تا ًرم افسار " " ARC GIS

تؼذ اخشاي ًشم افضاس

ArcMap

،

هشاحل صيش طي هي ؿَد :

تش سٍي

وليه وشدُ ٍ هٌطمِ هَسد هطالؼِ سا  Addهي ًوايين ،تايذ تَخِ داؿت وِ shapfile

هزوَس طئَسفشًغ تاؿذ .تؼذ اص ايي هشحلِ ،تايذ حَضِ هَسد ًظش اًتخاب ؿَد ٍ هشاحل صيش طي ؿَد :

1

2

دس اًتْا پٌدشُ  Open Attribute Tableسا تؼتِ ٍ هـاّذُ هي ؿَد وِ حَضِ هَسد ًظش اًتخاب ؿذُ
اػت.

تؼذ اص ايي هشحلِ تايذ  DEMهٌطمِ هَسد ًظش سا ً Addوَد :

ػپغ تايذ تش سٍي حَضِ هَسد ًظش تا اتضاس

 Zoomوشدُ ،تطَسي وِ ووتشيي ػطح تشاي ها ايداد

ؿَد چشا وِ دس هشحلِ  Point Gridوِ دس اداهِ تَضيح دادُ خَاّذ ؿذ ًماط ووتشي تَخَد هي آيذ ٍ
دس ًتيدِ ػشػت تيـتشي تِ واس ها خَاّذ داد.

تؼذ اص ايي تش سٍي ،

وليه وشدُ ٍ هشاحل صيش سا طي هي وٌين :

2
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فصل دٍم
کار تا ًرم افسار " " WMS

تؼذ اص ػاختي "  " xyz.txtتايذ ايي فايل سا تا ًشم افضاس  ، Excelتاص وشدُ ٍ هشاحل صيش تِ تشتية طـي
ؿَد :

دس ايي هشحلِ فايل هَسد ًظش ها تا فشهت ") "Text(Tab delimitedتش سٍي فايل اصلي ()xyz.txt
رخيشُ هي ؿَد ٍ اص ًشم افضاس  Excelخاسج هي ؿَين.
حال فايل هزوَس سا تا ًشم افضاس  WMSتاص وشدُ ٍ هشاحل صيش سا طي هي وٌين :
ًشم افضاس (WMS

)سا اخشا هي وٌين.
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اػتخشاج ًمـِ تَپَگشافي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس WMS

تؼذ اص اًدام هشاحل هزوَس وافي اػت وِ :
دس هحيط ًشم افضاس تش سٍي آيىَى

( )Drainage Moduleوليه وشدُ ٍ ػپغ هشاحل صيش
طي ؿَد :

تصَيش خشٍخي اص ًشم افضاس  - WMSاػتخشاج آتشاِّ ّا

ّواًطَس وِ ديذُ ؿذ ،دس هحذٍدُ هَسد ًظـش آتـشاّـِ ّا اػتـخـشاج ؿـذًذ .حـال تايذ تا اػتفادُ اص اتضاس
" "GIS Moduleوِ تا آيىَى

لاتل ًوايؾ اػت " "Shape fileهٌطمِ هَسد هطالؼِ سا تِ هحيط

ًشم افضاس ٍاسد وشد تشاي ايي واس وافي اػت اػوال صيش صَست تگيشد :

ًْايتاً  Shapefileهزوَس تصَست ؿىل تاال تِ ًشم افضاس  WMSاضافِ هي گشدد.

دس هشحلِ تؼذ تش سٍي آيىَى

وليه وشدُ ٍ آيىَى

( " ) "Great outlet pointاًتخاب

هي ًوايينً .مطِ سا دس لؼوت خشٍخي حَضِ لشاس دادُ ٍ طثك هشاحل صيش ػول هي وٌين :

2

تؼذ اص هشاحل فَق ًـشم افـضاس  WMSحَضِ هَسد ًـظش سا تا

1

تَخِ تِ آتشاِّ ّا خذا وشدُ ٍ دس هشحلِ تؼذ پياهي تصَست صيش
ظاّش هي ؿَد :

3

حَضِ اػتخشاج ؿذُ تَػط ًشم افضاس WMS

تؼذ اص ايي هشاحل ًَتت تِ اػتخشاج اطالػات فيضيَگشافي حَضِ هَسد هطالؼِ هي سػذ تشاي ايي هٌظَس وافي
اػت وِ هشاحل صيش طي گشدد :

پاساهتشّاي هزوَس تصَست صيش تؼشيف هي ؿًَذ :

نمایص واحذها Show unit :
مساحت حوضه بر حسب کيلومتر مربع Basin Area (BA) :
ضيب حوضه(Basin Slopes (BS) : )m/m
محيط حوضه بر حسب متر Perimeter (P) :
ارتفاع متوسط حوضه بر حسب متر Mean Basin Elevation (AVEL) :
طول آبراهه بر حسب متر Max Flow Distance (MFD) :
ضيب آبراهه (Max Flow Slope (MFS) :) m/m
طول آبراهه اصلي Max Stream Lengths (MSL) :
ضيب آبراهه اصلي بر حسب درصذ Max Stream Slope (MSS) :
فاصله مرکس ثقل تا خروجي حوضه Centroid Stream Distance (CSD) :
تا پاساهتشّاي فَق لادس خَاّين تَد وِ گضاسؽ فيضيَگشافي يه هٌطمِ سا تْيِ ًوايين.
دس هشحلِ آخش حَضِ سا تا فشهت  ShapeFileتِ ًام  Watershedرخيشُ هي ًوايين.

هساحت  ،هحیط  ،طَل آتراِّ اصلی ٍ ضراية شکل زيرحَضِ ّا

مساحت
نام زیر حوضه

2

محيط (متر)

( )km

محدوده مطالعاتی

252890

951.42

طول آبراهه

روش

روش

اصلی (متر)

گراوليوس

ميلر

2.29

86583

0.19

طول مستطيل عرض مستطيل

روش

هورتون معادل ()km

117.12

0.13

دوراهان

هاکسيون شیة ٍ طَل آتراِّ اصلی زير حَضِ ّا
نام زیر حوضه

طول آبراهه اصلی

شيب آبراهه اصلی (درصد)

(متر)

محدوده مطالعاتی دٍساّاى

0.0185

86583

شیة  ،ارتفاع ٍ فاصلِ هرکس ثقل تا خرٍجی زير حَضِ ّا

نام زیر حوضه

ارتفاع(متر)

شيب حوضه

محدوده مطالعاتی دٍساّاى

2486.60

0.2940

فاصله مرکس ثقل تا
خروجی حوضه (متر)
61007

معادل ()km

8.12

فصل سَم
رسن هٌحٌی ّیپسَهتری

Hypsometry curve

ارتفاع حوضه :
استفاع حَضِ ًؼثت تِ ػطح دسيا ًـاى دٌّذُ هَلؼيت الليوي آى حَضِ اػت .دس حَضِ ّاي هٌاطك
هشتفغ ًِ تٌْا تاسًذگي تيؾ اص حَضِ ّاي پؼت اػت تلىِ دس للل استفاػات غالثاً ًضٍالت خَي تصَست تشف
هي تاؿذ وِ ّيذسٍلَطي آى هتفاٍت تا سگثاسّا اػت .تش حؼة تؼشيف ،استفاع هتَػط حَضِ ،سلَهي اػت وِ
 52دسصذ هؼاحت اساضي حَضِ استفاػي تاالتش اص آى ٍ  52دسصذ هؼاحت حَضِ استفاػي پاييي تش اص آى
داؿتِ تاؿٌذ .تٌاتش ايي تـخيص استفاع هتَػط حَضِ اص سٍي ًمـِ ّاي تَپَگشافي ػادُ ًخَاّذ تَد هگش
ايٌىِ هٌحٌي تدوؼي تغييشات ػطح حَضِ ًؼثت تِ استفاع اص پاييي تشيي سلَم حَضِ سا سٍي يه دػتگاُ
هختصات سػن وشدُ ٍ ػپغ اص سٍي آى استفاػي سا وِ هشتَط تِ ًيوي اص هؼاحت حَضِ تاؿذ هـخص
وٌين.
ًحَُ تَصيغ استفاػات دس حَضِ ّا هؼوَالً تا دٍ ًوَداس وِ تِ ًام ّاي هٌحٌي ّاي استفاػي هؼشٍفٌذ.
)ّيپؼَهتشي  ٍ Hypsometryآلتي هتشي  (Altimetryسػن هي ؿَد وِ ّش دٍ هفَْهي ٍاحذ داؿتِ
اها تصَست ّاي هتفاٍت سػن هي ؿًَذ.
تشاي سػن هٌحٌي ّيپؼَهتشي اتتذا پغ اص تؼييي ٍ سػن هشص حَضِ سٍي ًمـِ تَپَگشافي هؼاحتي اص
حَضِ وِ تيي ّش دٍ خط تشاص ٍالغ ؿذُ اػت اًذاصُ گيشي هي ؿَد.ػپغ دس يه دػتگاُ هحَس هختصات،
استفاع ًؼثت تِ هؼاحتي اص حَضِ وِ تاالتش اص آى استفاع لشاس داسد تصَست تدوؼي سػن هي ؿَد.
داؿتي هٌحٌي ّيپؼَهتشي حَضِ ّادس ّيذسٍلَطي واستشد فشاٍاى داسد اص خولِ ايٌىِ هي تَاى اص سٍي آى
هؼاحت ػطَح پَؿيذُ اص تشف سا اًذاصُ گيشي وشدُ ٍ يا تاداؿتي استفاع هتَػط حَضِ هماديش دها ،تاسًذگي
ٍ تثخيش دس ػطح حَضِ سا تخويي صد.
تشاي سػن هٌحٌي تايذ دس ًشم افضاسّاي  Excel ٍ ArcMapاػوالي تصَست صيش اًدام دّين.

1
ػاختِ ؿذُ تا WMS

2

3

4
5

ًتيدِ واس تصَست صيش تذػت هي آيذ :

تشاي سػن هٌحٌي ّيپؼَهتشي اتتذا تايذ حذ تاال ٍ پاييي استفاع هٌطمِ هَسد هطالؼِ سا داًؼت ،تشاي ايٌىاس
وافي اػت دس ًشم افضاس  ArcMapتا تَخِ تِ هذل سلَهي استفاع ( )DEMحذ تاال ٍ پاييي سا تذػت آٍسد.

تيـتشيي استفاع دس حَضِ هَسد هطالؼِ
ووتشيي استفاع دس حَضِ هَسد هطالؼِ

ّواًطَس وِ هـاّذُ هي ؿَد هحذٍدُ استفاػي ها تيي  1322تا  3860هتش اص ػطح دسيا هي تاؿذ .دس
هشحلِ تؼذ تايذ ًشم افضاس  Excelسا اخشا وشدُ ٍ هشاحل صيش ؿَد :

* دس هشحلِ تؼذ فايل ( )H_hipsometry.txtسا دس  ArcMapفشاخَاًي هي ًوايين.
تشاي ايٌىاس وافي اػت هشاحل صيش اًدام ؿَد :

دس پٌدشُ  Reclass by Tableتايذ هشاحل صيش اًدام ؿَد :
دس لؼوت  Input rasterتايذ  demkarun_mask.imgسا ٍاسد وشد.

دس لؼوت  Input remap tableتايذ فايل"  " H_hipsometry.txtفشاخَاًي ؿَد ٍ دس هشحلِ تؼذي
طثك تصَيش صيش ػول ؿَد :

فايل  Reclass_demk2تِ  ArcMapاضافِ هي ؿَد ،تش سٍي آى ساػت وليه وشدُ ٍ اػوال صيش سا
اًدام هي دّين :

ًتيدِ واس تِ ؿىل صيش دس هي آيذ:

تؼذ اص هـشاحـل هزوَس تايذ تش سٍي

 Reclass_demk2وليه

ساػت

" "OpenAttributeTableسا اًتخاب وٌين ٍ هشاحل صيش سا تِ تشتية اًدام دّين :

1

وشدُ

ٍ گـضيـٌِ

2
4

3

5

دس هشحلِ تؼذ تايذ فايل "  " H_hipsometry_2.txtدس ًشم افضاس ٍ Excelيشايؾ ؿَد تذيي هٌظَس
تايذ اػوال صيش اًدام گشدد :

1

2

3

1
تمؼين ػتَى COUNT

2

تش
)SUM (1520

حاصل خوغ ػتَى COUNT

هؼاحت حَضِ هَسد هطالؼِ
تش حؼة ويلَهتش هشتغ

*ًکتِ :

دس ايٌدا  SUMاص خوغ ػتَى  COUNTتذػت هي آيذ ٍ دس هشحلِ دٍم ،ػتَى ػَم خذٍل اص تمؼين
ػلَل ّاي ػتَى  COUNTتش  1520يا ّواى  SUMتذػت هي آيذ.

3

تَضيح :
ػتَى ػَم (هؼاحت تش حؼة ويلَهتش هشتغ) اص تمؼين ػلَل ّاي ػتَى "  " COUNT/SUMتش
هؼاحت( )Areaتذػت هي آيذ.
ستون چهارم (مساحت بر حسب درصذ) اص تمؼين ستون سوم (مساحت بر حسب کيلومتر مربع)
تش مساحت کل حوضه ( )Areaتذػت هي آيذ .تطَس ولي ػتَى چْاسم اص فشهَل صيش هحاػثِ هي گشدد :

) × 100

مساحت بر حسب کیلومرت مربع
مساحت کل حوضه

(

=مساحت بر حسب درصد

هرحلِ آخر رسن هٌحٌی ّیپسَهتری از رٍی دادُ ّای ستَى : Chart

وِ دس ًْايت هٌحٌي ّيپؼَهتشي هحذٍدُ هَسد هطالؼِ تصَست صيش تذػت هي آيذ :
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2300-2400

2200-2300
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