
 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 دانشگاه محقق اردبيلي، 0931مهرماه  00و  01
 

 

1 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 

-و زیرحوضه ه آبخیزضدر استخراج حو( RS) سنجش از دور و GISقابلیت  

 های مربوط به آن

 مطالعه موردی: حوضه آبخیز عسگر خانلو
 3مهدی سبزی ،2 ، هوشنگ سیفی*1 شهامت هدایت

 مشخصات نويسنده اول
 ،آبادآزاد اسالمی واحد پارس دانشگاه کشاورزی گرايش زراعت، گروه کشاورزی،  دانشجوی دکترینويسنده مسوول:  -*و 1

savalan_azarbaijan@yahoo.com 

 مشخصات نويسنده دوم
 seifihooshang@gmail.com، تبريزدانشگاه  ريزی،ازدور، جغرافیا و برنامه، گروه سنجشازدورکارشناس ارشد سنجش -2            

 سوممشخصات نويسنده 

mahdisabzi71@gmail.com ،تبريزدانشگاه  ريزی،ازدور، جغرافیا و برنامه، گروه سنجشازدورکارشناس ارشد سنجش

های مساحی عنوان يک روش مناسب و دقیق نسبت به روشبه ArcMapیز از مدل رقومی ارتفاع، در های آبخاستخراج حوضه

ست که برای ا ArcMapافزار يکی از ابزارهای نرم Hydrologyابزار  .شودهای توپوگرافیک شناخته میقديمی و ارزيابی دستی نقشه

های رقومی شود. اين ابزار قادر به آنالیز دادههای مربوطه استفاده میسازی جريان آب داخل حوضهیز و مدلهای آبخبستن مرز حوضه

برآورد خصوصیات فیزيوگرافی حوضه آبخیز، ترسیم مسیرهای زهکشی و مرز حوضه براساس پاسخ هیدرولوژيکی حوضه آبخیز به  ارتفاع،

های مربوط به آن، با استفاده از ابزار زيرحوضهو آبخیز  هدف تحقیق حاضر ترسیم و استخراج حوضه برهمین مبنا، باشد.بارندگی می

Hydrology به اين هدف، با استفاده از ابزار برای نیل  .باشدمیHydrology  و مدل رقومی ارتفاع حاصل از سنجندهAster،  مرز

های در نهايت، با استفاده از نقشه جريان تجمعی، پیکسلخانلو انتخاب شد. یز عسگرحوضه آبخ ،ده و از میان آنیز بسته شهای آبخحوضه

راج گرديد. خخانلو استحوضه آبخیز عسگر ،A-1, A-2, A-3, A-intهای زيرحوضهدارای حداکثر انباشت مشخص شده و از طريق آن، 
دست نشان داد که نتیجه به تفاعارث و مدل رقومی ارلگدر گوآن مربوط به های و زيرحوضهاستخراج شده تفسیر بصری حوضه آبخیز 

جای استخراج يابی به اطالعات شکل زمین، بهدستجهت مطالعه و شود که پیشنهاد می ،آمده از دقت بسیار بااليی برخوردار است. لذا

 استفاده شود. ArcMapافزار نرم Hydrologyها به روش سنتی و دستی از ابزار حوضه
 

 خاانلوعسگر(، RSازدور )سنجش ،GIS ،ArcMap ،Hydrologyحوضه آبخیز، كلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -1
شده در آن به يک نقطه انتهايی برسد. با آنچه بخشی از يک خشکی است که تمام آب بارش يافته و جاری 1یزحوضه آبخ

ها و حتی شهرها نیز قرار ها، جنگلها، جادهیز، رودخانههای آبخنتیجه رسید که داخل حوضه توان به اينکه تعريف شد می

کند، قسمتی از بارندگی، قبل از رسیدن به گی را دريافت مییز بارندوقتی حوضه آبخ (.K.Verm ،2112و  K.Jhaدارند )

ها جمع شده و تشکیل شود. سپس اين جريانجاری می 2صورت يک جريان سطحیها، روی سطح حوضه بهشبکه آبراهه

                                                
1Watershed  
2Overland flow 
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-یز، خطآبخمرز هر حوضه (. 2112و همکاران،  Lamaشود )میرودخانه اصلی را داده و نهايتا از نقطه خروجی يا تمرکز خارج 

الرأس ارتفاعات است. بنابراين اشل الرأس ارتفاعات آن است، يعنی اگر دو حوضه کنار هم باشند، مرزهای جداکننده آن، خط

 (.2112و همکاران،  Gopinath)يا بخشی از آن است  یزشود، حوضه آبخيک روی آن انجام میهای هیدرولوژمکانی که تحلیل

داری و آبخیزداری مفید ای، کشاورزی، جنگلريزی منطقهها، مانند برنامهای بسیاری از زمینهاطالعات در مورد شکل زمین بر

های ن مشخص شدن مرز حوضهاست. برهمین مبنا، آگاهی از چگونگی جريان آب و نحوه تغییر آن در يک منطقه و همچنی

های بسیار کاربردی و يکی از زيرمجموعه ArcMap. (2112و همکاران،  Padilla) تواند در اين زمینه کمک بکندیز میآبخ

سازی، مديريت، بازيابی، تغییر، تحلیل، آوری، ذخیرهاست که قابلیت جمع Arc GIS for Desktopافزار اساسی مجموعه نرم

عنوان به ArcMapاز مدل رقومی ارتفاع، در یز های آبخحوضهاستخراج  باشدسازی و نمايش اطالعات مکانی و را دارا میمدل

 Deشود )های توپوگرافیک شناخته میهای مساحی قديمی و ارزيابی دستی نقشهيک روش مناسب و دقیق نسبت به روش

and Feldman ،1991 .) ابزارHydrology افزار يکی از ابزارهای نرمArcMap  یز های آبخبستن مرز حوضه برایاست که

های رقومی ارتفاع، برآورد اين ابزار قادر به آنالیز داده شود.تفاده میاسهای مربوطه داخل حوضهسازی جريان آب مدل و

خصوصیات فیزيوگرافی حوضه آبخیز، ترسیم مسیرهای زهکشی و مرز حوضه براساس پاسخ هیدرولوژيکی حوضه آبخیز به 

استفاده از  باهای مربوط به آن، و زيرحوضه عسگرخانلوحوضه آبخیز ترسیم و استخراج باشد. هدف از تحقیق حاضر بارندگی می

 .باشدمی Hydrologyابزار 

 منطقه مورد مطالعه -2
 11"تاا   14˚ 24' 12"طاول شارقی و    22˚ 21' 12"تاا   22˚ 12' 24"حوضه آبخیز عسگرخانلو با مختصات جغرافیاايی  

 (.1شاده اسات )شاکل     شاهر واقاع  مشاکین  هاای گرمای و  شهرساتان  بینغرب استان اردبیل، شمالعرض شمالی در  19˚ 11'

. جرياان  دهناد را ارتفاعات تشکیل می تا غربشرقی جنوبهای تر بخشباشد که بیشمی هکتار 22144مساحت حوضه حدود 

متار و   421ترتیب شود. میانگین ارتفاع و شیب حوضه بهآب از اين ارتفاعات سرچشمه گرفته و از سمت شمال حوضه خارج می

 باشد.درصد می 4112

 

 
 ( موقعیت منطقه مورد مطالعه1) شکل
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 هامواد و روش -3

 مورد استفاده داده -3-1
سنجنده  1مدل رقومی ارتفاع داده از مطالعه مورد منطقه های مربوط بهحوضهو استخراج حوضه آبخیز و زير تهیة برای

Aster
از سايت  Geo TIFFای به فرمت ماهواره داده. است شده متر استفاده 2/22با قدرت تفکیک  Terra، ماهواره 2

USGS
شناسی آمريکا درخواست و از سايت مربوط دريافت تصاوير مورد نیاز از سازمان زمین، با اين توضیح که ابتدا تهیه شد 1

 ArcMap افزارنرم از نهايی هاینقشه گرفتن خروجیو  تصاوير ، پردازشسازیآماده در اين تحقیق برای (.1شد )جدول 

 . گرديد استفاده 10.4.1
 استفاده شده در تحقیق  دادهمشخصات  (1) جدول

 سطح تصحیحات مبنا تاريخ قدرت تفکیک گذر رديف سنجنده ماهواره

Terra Aster 14 22 2/22 - WGS84 LIT 

 استخراج حوضه آبخیز -3-2

 Fill Sinks تابعاجرای  -3-2-1

افتد و قادر به به تله می پیکسلهای با رقوم ارتفاعی باالتر احاطه کنند، آب در آن پیکسلرا،  پیکسلیپیرامون چناچه 

های برای پر کردن چاله Fill Sinksبرهمین مبنا از تابع  (.Czajkowski، 2111و  Lawrenceنخواهد بود )جريان 

 شود و برطرف کننده اين مشکل است.کوچک استفاده می

 
ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Fill 

  4تابع جهت جریاناجرای  -3-2-2

و  Johnsonکار گرفته شد، و بعادا توساط   به 1942در سال  Oaklaganو  Markمفهوم جهت جريان اولین بار توسط 

Dominic  ايان تاابع جهات جرياان     گرديدبرای تعیین مرز حوضه و شبکه آبراهه از يک مدل رستری استفاده  1944در سال .

های مجااور  پیکسلبه  پیکسلترين شیب از هر وسیله تعیین جهت بیشتعیین می کند. اين کار به پیکسلآب را روی سطح هر 

 دهاد. صورت شماتیک عملکرد ايان تاابع را نماايش مای    به 2 . شکل(Czajkowski، 2111و  Lawrence) شودمیآن انجام 
دهناده جهات جرياان در آن    های آن نشاان پیکسلهر يک از  ای رستری است که ارزشتابع، اليهخروجی حاصل از اجرای اين 

 (.  1 )شکلباشد می پیکسل

ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Flow Direction 

 

                                                
1DEM (Digital Elevation  Model) 
2Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
3United States Geological Survey 
4Flow Direction 
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 (Flow Direction) جهت جریان ( نحوه عملکرد تابع2شکل )

 
 
 
 

 

 
 (Flow Direction( نقشه جهت جریان )3شکل )

 

1حوضه اجرای تابع -3-2-3
 

یز هم که متعلق به يک حوضه آبخصل بههای متپیکسلای از اين تابع با استفاده از اليه جهت جريان برای يافتن مجموعه

  (.2)شکل  دهدهستند، عمل تجزيه و تحلیل را انجام می

 
ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Basin 

 

                                                
1Basin 
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 (Basinنقشه حوضه ) (4) شکل

هاا بناا   دهد. پس از نتیجه نهايی يکی از حوضههای استخراج شده از روی مدل رقومی ارتفاع را نمايش میحوضه 2شکل 

جهات   خانلوعساگر قرار گیرد. در اين تحقیاق حوضاه آبخیاز     های بعدیتا مورد مطالعه و بررسی شودمیبه نیاز محقق انتخاب 

 مربوط به آن انتخاب گرديد.های استخراج زيرحوضه

  1استخراج زیرحوضه -3-3

  2اجرای تابع جریان تجمعی -3-3-1
عبارت ديگر مقادير جهت جرياان  کند. بهتابع از طريق اليه جهت جريان مقدار جريان تجمعی را در هر پیکسل محاسبه میاين 

-اساتخراج مای   ArcMApافزار در نرم Flow Accumulationصورت تجمعی در هر پیکسل محاسبه شده و تحت عنوان به

هاای  ای رستری است که ارزش هر يک از پیکسل(. خروجی حاصل از اجرای اين تابع، اليه2114، همکارانو  Rathoreگردد )

 .(2)شکل  باشدکننده در رخداد جريان آن پیکسل میباالدست مشارکت هایدهنده تعداد تجمعی پیکسلآن نشان
ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Flow Accumulation 

 

 

                                                
1Sub-basin 
2Flow Accumulation 
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 (Flow Accumulation) ( نقشه جریان تجمعی5شکل )

 

 Snap Pour Pointاجرای تابع  -3-3-2

-از طريق بررسی نقشه جريان تجمعی داخل حوضه آبخیز، آن دسته از پیکسل، Snap Pour Pointقبل از اجرای تابع 

شیپ فاايلی  و  گرفتههای اطراف خود از حداکثر انباشت جريان آب برخوردارند مورد شناسايی قرار به پیکسل هايی را که نسبت

دسات  از طريق اين نقاط و اليه جريان تجمعی به. شودايجاد می های دارای انباشت زيادنقاط بر روی هر يک از پیکسلصورت به

شود. در حوضه مورد مطالعه چهار پیکسال  اجرا می Snap Pour Pointصورت جداگانه تابع ها بهآمده برای هر يک از پیکسل

 Snap Pourصورت مجازا ايجااد گردياد و تاابع     ها چهار نقطه بهدارای حداکثر انباشت شناسايی شده و از طريق اين پیکسل

Point وضه آبخیز مورد مطالعه شناسايی قرارگرفتاه  ها اجرا شد. اين بدين معناست که چهار زيرحوضه در حبرای هر يک از آن

 و استخراج خواهد شد.
ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Snap Pour Point 

 

 Watershedاجرای تابع  -3-3-3

ی تاابع  اجارا  یکناد. بارا  هايی را که در باالدست پیکسل دارای حداکثر انباشت قرار دارند، تعیین مای اين تابع مجموعه پیکسل

Watershed  از دو اليه جهت جريان وSnap Pour Point  هاای اساتخراج شاده در    زيرحوضاه  4 شاود. شاکل  استفاده مای

 دهد.حوضه آبخیز مورد مطالعه را نمايش می
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 انلوهای استخراج شده حوضه عسگر خ( زیرحوضه6شکل )

 رییگنتیجه -
داری و آبخیزداری ای، کشاورزی، جنگلريزی منطقهها، مانند برنامهدر مورد شکل زمین برای بسیاری از زمینه آگاهی

های مربوط به آن جهت مطالعه و بررسی و در نتیجه ها و زيرحوضهمشخص شدن مرز حوضهمفید است. برهمین مبنا، 

می ارتفاع، در یز از مدل رقوهای آبخاستخراج حوضهباشد. دستیابی به اطالعات شکل زمین اولین قام در اين زمینه می

ArcMap های توپوگرافیک های مساحی قديمی و ارزيابی دستی نقشهعنوان يک روش مناسب و دقیق نسبت به روشبه

و مدل رقومی ارتفاع حاصل از سنجنده  Hydrologyبا استفاده از ابزار . بر همین اساس در تحقیق حاضر شودشناخته می

Asterاز میان آن، حوضه آبخیز عسگرخانلو انتخاب شد. در نهايت، با استفاده از نقشه های آبخیز بسته شده و ، مرز حوضه

، A-1, A-2, A-3, A-intهای های دارای حداکثر انباشت مشخص شده و از طريق آن، زيرحوضهجريان تجمعی، پیکسل

ارث و مربوط به آن در گول هایحوضه آبخیز عسگرخانلو استخراج گرديد. تفسیر بصری حوضه آبخیز استخراج شده و زيرحوضه

شود که جهت مطالعه دست آمده از دقت بسیار بااليی برخوردار است. لذا، پیشنهاد میمدل رقومی ارتفاع نشان داد که نتیجه به

افزار نرم Hydrologyها به روش سنتی و دستی از ابزار جای استخراج حوضهيابی به اطالعات شکل زمین، بهو دست

ArcMap ده شود.استفا 
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GIS and Remote Sensing (RS) Capability in the Extraction of 

Watershed and their Sub-Basins 

Cace Study: Asgar Khanlu Watershed 
 

Abstract  

The extraction of watersheds from the digital elevation model, in ArcMap is known as a 

proper and accurate methodology of old landmarking techniquse and manual assessment 

of topological maps. Hydrology tool is one of the ArcMap software tools used to close 

the watershed boundary and water flow modeling within the relevant basins. This tool is 

capable of analyzing digital elevation data, estimating physiographic charactreistics of 

the watershed, plotting drainage routes and basin boundaries based on hydrologic 

response of the watershed to rainfall. Based on this, the purpose of this research is to 

draw and extract watershed and their sub-basins using the Hydrology tool. In order to 

achieve this goal, using Hydrology tool and the digital elevatiom model of the Aster 

sensor, the boundary of the watersheds was closed and from among them, Asgar Khanlu 

watershed was selected. Finally using the Flow Accumulation map, the maximum 

accumulation of pixels was determined and through it, the sub-basins of A-1, A-2, A-3, 

A-int, Asgar Khanlu watershed were extracted. The visual interpretation of the 

watershed extracted from the sub-basin in Googel Earth and the digital elevation model 

showed that the result obtained is very high. Therefore, it is suggested that ArcMap 

software is used to study and access the landform information, instead of extracting the 

basins in a traditional and manuual way. 

Keywords: Watershed; GIS; ArcMap; Hydrology; Remote sensing (RS); Asgar 

Khanlu 
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