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 چكيده
رل سيل، برنامه ريزي كنتدر مدل سازي هاي هيدرولوژيكي تعيين دقيق مرز هاي آبريز، مرزهاي زهكشي در جهت مطالعات آب قابل دسترس، 

 -انجام پروژه هاي مهندسي و آبخيز داري مورد استفاده قرار مي گيرد. با افزايش روز افزون فناوري هاي جديد و مدل هاي فيزيكي و رياضي
0Fآماري، دقت اين مدلها افزايش يافته است. استفاده از نرم افزارهاي قدرتمند سيستم اطالعات جغرافيايي

نقشه  هيدرولوژيكي و به كار گيري و 1
هايي با دقت باال و كمك گرفتن از علم سنجش از دور سبب شده است كه دقت و سرعت كار هاي مربوط به حوضه هاي هيدرولوژيكي نيز 

 افزايش يابد.
1Fهاي سيستم اطالعات جغرافيايي  و به كار گيري مدلهاي ارتفاع رقوميتحقيق با استفاده از تكنيكدر اين 

رسان از سر حوضة آبريز فا به مدل سازي 2
مدل سازي ابتدا با تحميل آبراهه ها و پر كردن گودي  اين تياري پرداخته شده است.  درشاخه هاي كارون شمالي در استان چهار محال و بخ

سير جهت جريان، جريان تجمعي آبراهه ها، م ،هاي نقشة ارتفاع رقومي به اصالح آن پرداخته و پس از آن با بكار گيري الگوريتم هاي مختلف
جريان، تقسيم بندي حوضه به زير حوضه ها، نقطة اتصال زير حوضه ها به يكديگر و مركز ثقل هر يك از زير حوضه ها بدست آمد.  و نتايج 

و  اين تحقيق به ما نشان مي دهد كه مدل سازي هيدرولوژيكي براي بستن مرز حوضه ها و زهكش ها با بكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي 
مديريت، برنامه ريزي و پروژه هاي با كاهش دادن خطا ها و افزايش دقت و سرعت مي تواند در بكارگيري  هاي ارتفاع رقوميه از مدلاستفاد

همچنين با استفاده از اين مدل براي حوضه هاي كوهستاني مانند حوضه فارسان  در هزينه و زمان و ميزان   هيدرولوژيكي بسيار كار آمد باشد.
  ه در روش دستي به كار مي رود جلو گيري كرد.خطا هايي ك

   : مدل سازي هيدرولوژيكي، سيستم اطالعات جغرافيايي، حوضة آبريز فارسان.واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
ت و مدل ابزار ارزشمندي براي مديريت منابع مي باشد.  مدل ها مي توانند به درك سيستم هاي پيچيده طبيعي، مديريت بهتر و پيش بيني خطرا

).  در اغلب موارد دنياي واقعي بسيار پيچيده تر و غير قابل درك به نظر 2004جلوگيري از هزينه هاي زيست محيطي كمك كنند (كامينيتي، 
.  اما محققان به منظور درك اصولي از جهان مي رسد به اندازه اي كه محققان قادر به شناسايي همة محتواي قلمرو هاي طبيعي نمي باشند

ند.  در و آن ها را توصيف كنتا به حال با استفاده از فناوري جديد توانسته اند مشاهدات اخذ شده را به مدل هاي قابل قبولي تبديل هستي 
شرايطي كه مدل هاي طراحي شده با واقعيت هاي موجود هم خواني داشته باشند؛ محققان مي توانند با تفسير منطقي آن ها حقايق را در حد 

وير بكشند.  بنا بر اين مدل جغرافيايي اين توانايي را دارد كه طرح ساختگي از يك واقعيت موجود بر روي كرة زمين را به نمايش مطلوب به تص
كه قسمتي، و البته نه  مربوط به يك واقعيت جغرافيايي مي باشدبگذارد در حقيقت، مدل تركيب مناسبي از خصوصيات سيستم و اطالعات 

 ).1381هد (رسولي، را نشان مي د همة آن
مدلهاي هيدرولوژي نمايش مفهومي از يك بخش چرخة هيدرولوژيكي مي باشد كه در درجة اول براي پيش بيني هيدرولوژيك و درك فرايند هاي 

ستفاده از آن استفاده مي شود.  به صورت عمومي دو نوع مدل هيدرولوژيكي را مي توان نام برد.  يك نوع مدل تصادفي يا احتماالتي كه با ا
مدل هايي بر پاية معادالت مفاهيم رياضي و آماري بدست مي آيد مانند بارش باران (ورودي مدل) و رواناب (خروجي مدل).  و نوع ديگر 

فرايندهاي فيزيكي مانند رواناب سطحي، جريان زير سطحي، جريان كانال و .... بدست مي آيد.  و از لحاظ فيزيكي مي توان مدل هاي 
 ).2009ژيكي را به مدل هاي تك رويداد و مدل هاي پيوسته شبيه سازي كرد (پرودانويك و همكاران، هيدرولو

 وجود ناهمواري هاي سطح زمين سبب مي شود كه هنگام نزول باران و ايجاد جريان سطحي آب از قلل ارتفاعات در امتداد شيب زمين جريان يابد
ارتفاعات بوده و خط القعر ها محل تمركز رواناب مي تفاعات خطوط تقسيم آب بين طرفين و به نقاط پست زمين حركت كند.  خط الرأس ار

 باشند.  حوضة آبريز به مساحتي از زمين گفته مي شود كه اطراف آن را ارتفاعات در بر گرفته است و رواناب حاصل از بارندگي در گود ترين
توسط فاع را دارد از حوضه خارج مي گردد و مرز حوضه در واقع منطقة محصور شده نقطة آن تمركز مي كند و از نقطه اي كه پايين ترين ارت

ارتفاعات مي باشد.  و به قسمت هايي كه يك بخش جداگانه بوده و رودخانة اصلي در ارتباط باشد را زير حوضه مي گويند.  در حقيقت حوضة 
 ).1290به واحد هاي كوچك تري تقسيم مي شوند (عليزاده، آبريز از مجموعة زيادي زير حوضه تشكيل شده و زير حوضه ها نيز 
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استخراج پارامترهاي مورفومتري حوضة آبخيز به صورت دستي و سنتي، يك فرايند وقت گير و خسته كننده مي باشد.  و اين در حالي است كه 
امكان را مي دهد كه ديگر از  وضة آبخيز به ما اينو تجزيه و تحليل سريع و با دقت باال از فيزيوگرافي حاستفاده از تحليل هاي كامپيوتري 

امروزه بسياري از تحليل هاي هيدرولوژيكي به كمك نرم افزار هاي سيستم اطالعات جغرافيايي قابل هاي دستي و سنتي استفاده نكنيم. روش
تابع شبكه، نزديكي، انتشار و از توابعي نظير اجرا مي باشند.  نرم افزار هاي سيستم اطالعات جغرافيايي چنين تحليل هايي را با بهره گيري 

تفاده از توپوگرافي مرز حوضه هاي آبريز و خط تقسيم آب را با اس د.  با اين نرم افزار ها مي توانجريان، بر روي مدل هاي رقومي انجام مي دهن
 ).1389د (شربي، د.  همچنين مي توان ضمن مشخص كردن محدودة آبريز زير حوضه ها را تفكيك كرحوضه مشخص كر

خشك سالي ها، تغييرات اقليمي، مسائل مربوط به فرسايش خاك و حوضه هاي آبريز و مسائل هيدرولوژيكي و مديريت منابع آب با توجه به 
اي قرار گرفته است.  و تعيين مدل هوهشگران مختلف علوم طبيعي مورد توجه محققان و پژ افزايش جمعيت و نياز هاي آبي به طور فراگيري

بهينه و با دقت باال  براي حوضه هاي آبريز و تعيين مرز هاي حوضه و زير حوضه و ارائه آن به صورت يك مدل در قالب نقشه مورد توجه 
 پژوهشگران خارجي و داخلي قرار گرفته است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد.

فيايي به بررسي راهبرد هاي مختلف براي ايجاد ارتباط بين حوضة آبريز با سيستم ) با به كار گيري سيستم اطالعات جغرا2000پوالر و اسپرينگر (
پرداخته است و مسائل مربوط به داده هاي مدل ها و چگونگي مطابقت آن ها با شرايط فيزيكي چشم انداز را مورد بررسي  اطالعات جغرافيايي

حوضة آبريز در شمال مريلند پرداخته اند و تجزيه و تحليل عدم قطعيت ) به مدل سازي در 2009قرار داده اند.  شيرمحمدي و همكاران (
2Fهيدرولوژي حوضة آبريز رودخانة كيهانسي ) به مدل سازي2009را بررسي كرده اند.  براهانا ( لمد

در جنوب تانزانياي مركزي با بكارگيري  3
3Fاسويت مدل

) با 2009پرودانويك و همكاران (  نجر به پيش بيني بهتر مي شود.پرداخته است و به اين نتيجه رسيده كه پارامتر هاي بهينه م  4
استفاده از الگوريتم هاي سيستم اطالعات جغرافيايي مبتني بر مدل هاي ارتفاع رقومي به مدل سازي هيدرولوژيكي در حوضة آبريز رودخانة 

4Fدرينا

ز در باال رود حوضة آبريز نيل در اتيوپي به تجزيه و تحليل ) از طريق مدل سازي حوضة آبري2010پرداخته است.  هلنبروك و همكاران ( 5
5Fاين حوضه با بكار گيري مدل مفهومي هيدرولوژيكي

6Fپرداخته اند كه اين كار با استفاده ازشبيه سازي مونت كارلو 6

اجرا شده و نتايج اين شبيه  7
ررسي مدل هاي هيدرولوژي پرداخته اند و به تجزيه و تحليل و ) به ب2011پليوندس و همكاران (  سازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 طبقه بندي انواع مدل هاي هيدرولوژيكي و فرايند هاي كاليبره كردن آن ها و پيشرفت هايي كه در اين زمينه صورت گرفته است را بيان كرده
 اند.

  .ز سعيد آباد چاي در منطقة شمال غرب ايران پرداخته استبا بررسي تحليل هاي كمي به تجزيه و تحليل حوضة آبري )1383( خيام و مولوي
به شبيه سازي آبخوان دشت نجف آباد و  نيك هاي سيستم اطالعات جغرافيايي) با بكارگيري تصاوير ماهواره اي و تك1387بحريني و صفري (

ع رقومي يك مدل شبيه سازي تلفيقي ارائه كرده اند.  رودخانة زاينده رود پرداخته اند و با بكارگيري نقشه هاي زمين شناسي و مدل هاي ارتفا
7Fآرك اسويت ) به مدل سازي هيدرولوژي حوضة آبريز نيشايور با استفاده از مدل1389شفيعي و همكاران (

كه مدل مفهومي و نيمه توزيعي  8
واحد واكنش  146زير حوضه و  22به در مقياس حوضة آبريز است استفاده كرده اند.  در فرايند مدل سازي، حوضة آبريز نيشابور را 

8Fهيدرولوژيك

9F) نيز با استفاده از سنجش از دور1389تقسيم كرده اند.  شربي ( 9

و سيستم اطالعات جغرافيايي به براورد پارامتر هاي  10
ندابه از حوضة آبريز هيدرولوژيكي و مورفومتري از قبيل شبكة آبراهه ها، مجموع طول آبراهه ها، طول آبراهه اصلي و ... در زير حوضة گ

كوهرنگ پرداخته است و براي بررسي صحت حوضه، زير حوضه و آبراهه ها از تصاوير ماهواره اي منطقه استفاده كرده است.  بومري و همكاران 
ا بكارگيري ) نيز به شناسايي پهنه هاي سيالبي و ويژگي هاي فيزيوگرافي و كمي حوضة آبريز دامن در استان سيستان و بلوچستان ب1390(

هدف از تحقيق حاضر نيز مدل سازي زير حوضة فارسان از حوضه هاي كارون   سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور پرداخته اند.
 شمالي و بستن حوضه ها و تقسيم بندي زير حوضه هاي آن مي باشد.

 
 موقعيت جغرافيايي منطقة مورد مطالعه

 32دقيقه تا  04درجه و  32دقيقه طول شرقي و  47درجه و  50دقيقه تا  22درجه و  50غرافيايي حوضة آبريز دشت فارسان در موقعيت ج
در استان چهار محال و بختياري واقع شده است.   ي كارون شماليااز زير حوضه ه متر 2000دقيقه عرض شمالي با ارتفاع متوسط  29درجه و 

لومرائي احاطه شده است.  سنگ كف اين دشت شامل طبقات كنگولومراي بختياري و آبريز اين دشت از اطراف توسط تشكيالت آهكي و كنگو
در نواحي ديگر طبقات رسي دوران چهارم مي باشد.  و بر اساس اطالعات زمين شناسي و ژئوالكتريك موجود و مطابقت نقشة هم ضخامت 
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).  ميانگين ساالنة بارش در اين 1390(افروزي و محمد زاده،  متر در تغيير مي باشد 70تا  5آبرفت، ميزان ضخامت آبرفت در اين دشت بين 
ميلي متر مي باشد و بر اساس تقسيم بندي كوپن اقليم حوضه معتدل سرد با تابستان گرم و  6/544بر اساس داده هاي باران سنجي  حوضه

  .)1(شكل كيلو متر مربع مي باشد 900همچنين مساحت حوضه مورد مطالعه  خشك مي باشد
 

 
 : موقعيت حوضه آبريز فارسان در استان چهارمحال و بختياري1شكل 

 
 روش كار

زار اولين قدم براي اجراي هر نوع مدل هيدرولوژي بستن مرز حوضه و ترسيم جريان آبراهه ها و گرفتن گزارش پايه از حوضة آبريز مي باشد.  اب
10Fآرك جي آي اس در اين تحقيق از نرم افزارهاي متفاوتي براي انجام اين فرايند قابل استفاده مي باشد.  

و ابزار جانبي اين نرم افزار يعني  11
11Fآرك هيدرو

 استفاده شده است.  12
گرفته شده؛ ضه) كه از مدل هاي ارتفاعي رقوميرداري (براي آبراهه) و نقشه هاي رستري (براي سطح حودر اين تحقيق با بكارگيري نقشه هاي ب 

به  مدل هاي ارتفاع رقومي شامل ارتفاع زمين، شيب و جهت سطح زمين هستند.  عناصر مدل هاي ارتفاع رقوميشده است.  در واقع  استفاده
هاي مختلفي مانند: خطوط منحني ميزان، داده هاي گريد، نقاط كنترل تصادفي و توابع رياضي قابل عرضه هستند.  اين مدل ها به شكل

12Fاس آر تي ام وگرامتري، تصاوير ماهواره اي و شاتل فضاييروشهاي مختلفي مانند: نقشه برداري زميني، فت

قابل استخراج است و با بكارگيري   13
در اين تحقيق با   ).1387نقاط كنترل زميني نمونه گيري شده مي توان مدل ارتفاع رقومي منطقة مورد مطالعه را نيز طراحي كرد (رسولي، 

متري گرفته شده از تصاوير ماهواره اي استفاده شده است.  به كارگيري مدل ارتفاع رقومي به جاي نقشة  90بكارگيري مدل ارتفاع رقومي 
ها به توپوگرافي به اين دليل مي باشد كه تقسيم زهكش ها بر اساس خطوط كنتور ايجاد خطا هاي زيادي مي كند و چون اين كار در حوضه 
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مبتني بر  وسيلة افراد مختلف صورت مي گيرد ميزان خطا ها متفاوت خواهد بود و نتايج  متفاوتي بدست مي دهد.  ولي استفاده از داده هاي
 مدل هاي ارتفاع رقومي مي تواند ميزان دقت را باال ببرد.

ريان (شيب حوضه)، جريان تجمعي حوضه، نقطه خروجي و در اين تحقيق براي تقسيم بندي زير حوضه ها و آبراهه ها و بدست آوردن جهت ج
مركز ثقل حوضة مورد مطالعه ابتدا به تصحيح نقشة مدل ارتفاع رقومي پرداخته شده است و سپس با بكارگيري الگوريتم هاي مختلف در نرم 

 هر يك از اين موارد مدل سازي شده اند. سيستم اطالعات جغرافياييافزار 
 

 نتايج و تحليل
اصالح شود.  اجرا ميگام اول اصالحاتي در مسير آبراهه به وجود آورده شد و اين كار با تحميل كردن نقشة آبراهه به نقشة ارتفاع رقومي شده در 

 مسير آبراهه به اين دليل مي باشد كه در زمان ميان يابي كردن نقشة خطي منحني تراز، مسير جريان آبراهه از فرم واقعي خود خارج مي شود
در گام بعدي و قبل از مدل سازي هيدرولوژيكي،   .فرم جديدي به خود مي گيردبا تحميل كردن نقشة آبراهه به نقشة ارتفاع رقومي شده  و

الزم است؛ سينك ها و گودي هاي موجود در نقشة ارتفاع رقومي شده را پر كرد.  اين گودي ها در دره هاي باريك و در منحني ميزان ها در 
آبراهه كه به هم نزديك شده است ديده مي شود يا به بيان روشن تر اگر اطراف يك پيكسل را پيكسل هايي با ارتفاع بيشتر در بر مجاورت يك 

 بگيرد به اصطالح آب در تله مي افتد و با اجراي اين الگوريتم مي توان اين مشكل را حل كرد.
ت جريان حوضه پرداخته شده است.  ارزش هاي عددي هر پيكسل مسير جهت در مرحلة بعدي با اجراي الگوريتم جهت جريان به محاسبة جه

در حقيقت مسير تخلية آب هاي سطحي را به ما نشان مي دهد كه همان شيب نزولي جريان مي جريان را نشان مي دهد.  تعيين جهت جريان 
مطالعه جهت جريان با همان شيب حوضه به سمت  باشد.  در اصل نقشة جهت جريان شيب حوضه را به ما نشان مي دهد كه در حوضة مورد

).  در اين الگوريتم محاسبة جهت جريان تابع همسايه هاي 2يعني مسير تخلية آبراهة ما بايد به سمت جنوب باشد (شكل   جنوب مي باشد.
قربه هاي ساعت براي هر هر پيكسل مي باشد و جهت جريان پيكسل جهتي مي باشد كه آن پيكسل از آن خارج مي شود.  اگر در جهت ع

به  2به توان صفر تا  2كه به ترتيب از  128، 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1پيكسل همسايه در نظر گرفته شود اين هشت پيكسل به ترتيب عدد 
كسل را به مي باشد اختصاص مي يابد.  اگر آب پيكسل مركزي به هر كدام از آن ها تخليه شود در تعيين جهت جريان، شمارة آن پي 7توان 

كه جهت شمال شرق را نشان  128جنوب شرق و به همين ترتيب تا  2سمت شرق و  1).  در حقيقت عدد 1387خود مي گيرد (عاشور لو، 
 مي دهد در نظر گرفته مي شود.

 

 
 در حوضه آبريز فارسان : نقشة جهت جريان2شكل 

رت است از تعداد پيكسل هايي كه آب آن ها به يك پيكسل مي ريزد؛ با در مرحلة بعدي پس از تعيين جهت جريان، جريان تجمعي را كه عبا
) استخراج شده است.  در حقيقت ارزش عددي هر 1998سر شاخه را نشان مي دهد (جانسون و دومينيك،  معرفي يك آستانه كه شروع

مربوط به سر منشا حوضه (خط  پيكسل به صورت تجمعي از سر منشا حوضه به سمت خروجي حوضه محاسبه شده است و كمترين عدد
 ).3تقسيم آب) و بيشترين عدد مربوط به خروجي حوضه مي باشد (شكل 

 



 
 آبريز فارسان : جريان تجمعي حوضه3شكل 

 
را در د در اين مرحله به تعريف مسير جريان پرداخته و با وارد كردن مساحت (به كيلومتر مربع) آبراهة اصلي كه از اين مقدار مساحت تغذيه مي شو

نظر گرفته و ديگر آبراهه ها حذف شده است.  در نقشه اي كه از الگوريتم مسير جريان بدست آمده؛ تمام آبراهه ها داراي يك كد عددي 
داراي يك كد عددي مي شود.  در واقع هر آبراهه اي كه از زير حوضة باال دست خود تغذيه مي كند هستند كه با اجراي اين دستور هر آبراهه 

 اي كد مجزا مي شود.دار
پس از تعريف مسير جريان به ترسيم زير حوضه ها پرداخته كه در نهايت به صورت يك فايل رستري خروجي گرفته مي شود.  در واقع كد هاي 

ي از مسير جريان يكسان معددي يكسان به عنوان يك زير حوضه در نظر گرفته مي شود كه اين كد عددي با كد عددي كه در نقشه حاصل 
هر حوضة  زير حوضه شده است 17كد عددي مجزا بدست آمده كه حاصل آن  17زير حوضه بدست آمده يعني  17باشد.  در حوضه فارسان 

آبريز داراي يك مركز ثقل مي باشد.  و از جمله مواردي كه در فرايند مدل سازي براي حوضه ها در نظر گرفته مي شود محاسبة مركز ثقل مي 
 ).4ه فارسان براي هر زير حوضه يك مركز ثقل به شكل جدا گانه و به صورت نقطه اي محاسبه شده است(شكل باشد.  براي حوض

  



 
 و مراكز ثقل هر زير حوضه  : تقسيم بندي حوضه به زير حوضه ها4شكل 

 
يل كرد.  با اين كار مي توان به بررسي و پلي گوني، خطي و نقطه اي تبدمي توان داده هاي رستري را به فرايند  آرك هيدروبا استفاده از ابزار 

رداري حوضه به ترسيم پلي گون ها (زير محاسبات عددي براي حوضة مورد نظر پرداخت.  در حوضة آبريز مورد بررسي با بدست آوردن نقشة ب
.  نقطه اي محاسبه شده است ةحوضه) و خطوط (آبراهه ها) پرداخته شده است.  همچنين نقاط اتصال هر حوضه به حوضة بعدي در قالب نقش

در ضمن نقطة خروج آب در حوضة فارسان نيز بدست آمده است كه در جنوب حوضه واقع شده كه با توجه به جهت جريان و جريان تجمعي 
 طة بدست آمده قابل قبول مي باشد.حوضه نق

 
 نتيجه گيري و پيشنهادات

ان و به كارگيري مدل هاي ارتفاع رقومي در حوضة آبريز مورد نظر جهت جريان و مركز با توجه به بررسي مدل هيدرولوژيكي از حوضة آبريز فارس
رداري كرده و سطوح تجمعي آب سطحي حوضة آبريز و زير حوضه ها بدست آمد.  همچنين نقشة رستري بدست آمده را تبديل به يك نقشة ب

وضه ها و نقطة مركزي خروجي حوضه بدست آوده شد.  همچنين زير پلي گوني (حوضه و زير حوضه ها)، خطي (آبراهه ها) و نقاط اتصال ح
   شوند را مورد بررسي قرار داده و مركز ثقل هر كدام بدست آورده شد.زير حوضه مي  17ه از مدل كه شامل حوضه هاي بدست آمد



ها با استفاده از يرحوضه ها و مراكز ثقل آنوردن زهمچنين با توجه وضعيت توپوگرافي حوضه كه در منطقه اي كوهستاني واقع شده است بدست آ
مختلف داراي خطا هاي متفاوتي  هاي توپوگرافي و به صورت دستي كار بسيار وقت گير و محاسبه آن به وسيله افراد و سازمان هاي نقشه

 اين موارد به حداقل خود مي رسد.باشد.  كه با به كار گيري اين روش مي
اشاره كرد و اطالعات هيدرولوژيكي و  آرك هيدروان به كارآمد بودن ابزار هاي سيستم اطالعات جغرافيايي به ويژه از ديگر نتايج بدست آمده مي تو

ه و تحليل و سرعت تجزي نيز اشاره كرد كه با خطاي كمتر،مورفومتري كه از آن بدست آمده است.  همچنين بايد به مدل هاي ارتفاع رقومي 
 .ه هاي توپوگرافي ارائه مي شودنقشنسبت به  قدرت تفكيك باالتر

ي با توجه به طرح حاضر پيشنهاد مي شود كه اگر از مدل هاي ارتفاع رقومي با دقت باالتر استفاده شود مي توان نتايج مدل را با خطاي كمتر
ت باالتري خواهد داشت.  بدست آورد.  ضمنا اگر براي آبراهه ها محدودة سيالبي، عمق و عرض آن اندازه گيري شود؛ نتايج بدست آمده دق

مدل حاضر را مي توان براي تمام حوضه هاي آبريز بدست آورد و گزارشات پايه اي كه از اين مدل بدست مي آيد را مي توان براي همچنين 
  برنامه ريزي و پژوهش هاي ديگر بكار گرفت.
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