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  چکیده

، نظیر دبی سالیانه، حجم سیالب، ه آبخیزطور مستقیم بر مشخصات هیدرولوژیکی حوضخصوصیات فیزیوگرافی نه تنها به

وهوا، وضعیت اکولوژي و پوشش گیاهی طور غیرمستقیم بر آببلکه بهگذارد شدت فرسایش خاك و رسوب تولیدي اثر می

هاي دستی و با کمک ابزارهاي محاسباتی متداول حوضه آبخیز نیز اثر دارند. استخراج خصوصیات فیزیوگرافی به روش

، بزار هیدرولوژيبا ا ArcMapافزار همراه شدن نرم ،هاي اخیرباشد. در سالبر و پرهزینه میاي همواره زمانرایانه

ازدوري و مدل رقومی ارتفاع راداري در زمینه هیدرولوژي، بر سرعت و دقت هاي سنجشهمچنین استفاده از داده

مطالعات افزوده است. بر همین مبنا، هدف تحقیق حاضر استخراج برخی از پارامترهاي مهم حوضه آبخیز عسگرخانلو با 

، باشد. براي این منظورمی Asterو داده مدل رقومی ارتفاع سنجنده  ArcMapافزار نرم Hydrologyاستفاده از ابزار 

هاي جهت جریان و جریان تجمعی، آبراهه حوضه آبخیز مورد مطاالعه استخراج گردید و در مرحله بعد با استفاده از الیه

ترهاي مورد نیاز از قبیل ضریب بندي شد. در نهایت سایر پارامهاي منطقه مورد مطالعه رتبهآبراهه هر یک از زیرحوضه

ها هاي اصلی و شیب متوسط براي هر یک از زیرحوضهگراویلیوس، مرکز ثقل حوضه، مساحت، محیط، طول آبراهه

هاي آبخیز با سرعت یابی به اطالعات فیزیوگرافی حوضهشود که جهت مطالعه و دستمحاسبه گردید. لذا، پیشنهاد می

  استفاده شود. ArcMapافزار هاي سنتی و دستی از نرمجاي استفاده از روشتر، بهتر و هزینه پایینبیش

    

  )DEM)، مدل رقومی ارتفاع (RSازدور (سنجش، GIS ،ArcMap ،Hydrologyحوضه آبخیز، واژگان کلیدي: 

  مقدمه  - 1

شکسالی، مهندسی خهاي هیدرولیکی، مهندسی رودخانه و مهار سیل، مطالعه امروزه، علم هیدرولوژي در طراحی سازه

برهمین مبنا، آگاهی از چگونگی جریان آب و  ).2014و همکاران،  Srivastavaزیست کاربرد زیادي دارد (آبخیزداري و محیط

و  Padilla( کمک بکندداري و آبخیزداري اي، کشاورزي، جنگلمنطقه ریزيبرنامه تواند درغییر آن در یک منطقه مینحوه ت

عنوان یک ابزار مدرن در استخراج مشخصات هاي مختلف نقش مهمی را بهدر پروژه ArcGISاستفاده از  .)2015همکاران، 

 با استفاده از توابع ویژه مدل حوضه، کاربري اراضی، پوشش گیاهی و به، خاكهاي توپوگرافیتحلیل و تجسم دادهزیربنایی، 

هاي بزرگ را با سهولت و سرعت حوضه مورفومتري و کارتوگرافیکه امکان استخراج خصوصیات ینضمن ا .کندموجود ایفا می
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عنوان یک روش به ،ArcMapدر  1ارتفاع مدل رقومیطریق از  هاي فیزیوگرافیید. استخراج شاخصنماتري میسر میبیش

 De andشود (هاي توپوگرافیک شناخته میهاي مساحی قدیمی و ارزیابی دستی نقشهمناسب و دقیق نسبت به روش

Feldman ،1993 .( ابزارHydrology افزار یکی از ابزارهاي نرمArcMap سازي جریان آب در یک براي مدلکه  باشدمی

هاي رقومی ارتفاع، برآورد خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبخیز، ترسیم این ابزار قادر به آنالیز داده شود.سطح استفاده می

 پژوهش حاضر نیز،باشد. هدف از هیدرولوژیکی حوضه آبخیز به بارندگی میمسیرهاي زهکشی و مرز حوضه براساس پاسخ 

 باشد.می Hydrologyبا استفاده از ابزار عسگرخانلو  هاي مهم فیزیوگرافی حوضه آبخیزمحاسبه برخی از شاخص

  

  هامواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2

 13"تـا   38˚ 46' 17"طول شـرقی و   47˚ 50' 12"تا  47˚ 37' 48"حوضه آبخیز عسگرخانلو با مختصات جغرافیایی 

). 1شـهر واقـع شـده اسـت (شـکل      هـاي گرمـی و مشـکین   غرب استان اردبیل، بین شهرستانعرض شمالی در شمال 39˚ 00'

دهنـد. جریـان   شرقی تا غرب را ارتفاعات تشکیل میهاي جنوبتر بخشباشد که بیشهکتار می 25388مساحت حوضه حدود 

متـر و   843ترتیب شود. میانگین ارتفاع و شیب حوضه بهاین ارتفاعات سرچشمه گرفته و از سمت شمال حوضه خارج می آب از

  باشد.درصد می 81.5

 

 

) موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل (  

  هامواد و روش - 3

  داده مورد استفاده - 3-1

 Terra، ماهواره 2Asterداده مدل رقومی ارتفاع سنجنده  از مطالعه مورد منطقه خصوصیات مهم فیزیوگرافی تهیۀ براي

تهیه شد، با این  USGS3از سایت  Geo TIFFاي به فرمت داده ماهواره. است شده متر استفاده 7/27با قدرت تفکیک 

 ).2توضیح که ابتدا تصاویر مورد نیاز از سازمان زمین شناسی آمریکا درخواست و از سایت مربوط دریافت شد (جدول شماره 

 استفاده ArcMap 10.4.1 افزارنرم از نهایی هاينقشه گرفتن خروجیو  تصاویر سازيآمادهپردازش،  در این تحقیق براي

  . گردید

 

                                                 
1 DEM (Digital Elevation  Model) 
2Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
2United States Geological Survey 
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 مشخصات داده استفاده شده در تحقیق  )1(جدول 

  سطح تصحیحات  مبنا  تاریخ  قدرت تفکیک  گذر  ردیف  سنجنده  ماهواره

Terra Aster  38  47  7/27  -  WGS84  LIT  

 
 

  عسگرخانلوهاي فیزیوگرافی حوضه آبخیز محاسبه برخی از شاخص - 3-2

 Fill Sinks تابعاجراي  -1- 3-2

افتد و قادر به با رقوم ارتفاعی باالتر احاطه کنند، آب در آن پیکسل به تله می هايچناچه پیرامون پیکسلی را، پیکسل

هاي براي پر کردن چاله Fill Sinks). برهمین مبنا از تابع Czajkowski، 2013و  Lawrenceجریان نخواهد بود (

  شود و برطرف کننده این مشکل است.کوچک استفاده می

  

ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Fill 
 

  1تابع جهت جریاناجراي  -2- 3-2

و  Johnsonکار گرفته شد، و بعدا توسـط  به 1984در سال  Oaklaganو  Markمفهوم جهت جریان اولین بار توسط 

Dominic  براي تعیین مرز حوضه و شبکه آبراهه از یک مدل رستري استفاده گردید. این تـابع جهـت جریـان     1988در سال

هاي مجـاور  ترین شیب از هر پیکسل به پیکسلوسیله تعیین جهت بیشآب را روي سطح هر پیکسل تعیین می کند. این کار به

اي رستري است کـه ارزش  خروجی حاصل از اجراي این تابع، الیه .)Czajkowski، 2013و  Lawrence(شود آن انجام می

 ). 2باشد (شکل دهنده جهت جریان در آن پیکسل میهاي آن نشانهر یک از پیکسل

  

ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Flow Direction 

  

  

  

   2اجراي تابع جریان تجمعی - 3- 2- 3

عبارت دیگر مقادیر جهـت جریـان   کند. بهن مقدار جریان تجمعی را در هر پیکسل محاسبه میاین تابع از طریق الیه جهت جریا

-استخراج مـی  ArcMApافزار در نرم Flow Accumulationصورت تجمعی در هر پیکسل محاسبه شده و تحت عنوان به

هـاي  است که ارزش هر یک از پیکسلاي رستري ). خروجی حاصل از اجراي این تابع، الیه2018و همکاران،  Rathoreگردد (

  ).2باشد (شکل کننده در رخداد جریان آن پیکسل میهاي باالدست مشارکتدهنده تعداد تجمعی پیکسلآن نشان

  

ArcToolbox> Spatial Analyst Tools> Hydrology> Flow Accumulation 
 

                                                 
1Flow Direction 
2Flow Accumulation 
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  نقشه جریان تجمعی b) نقشه جهت جریان a)) 2شکل (

 

  آبراههجریان  جاستخرا -4- 3-2

با معرفی عـدد   تعیین شود.عدد آستانه ابتدا باید ، ArcMapافزار در نرمها حوضه آبخیز براي تعیین خودکار شبکه آبراهه

عنـوان شـبکه آبراهـه در نظـر     تر از عدد آسـتانه باشـد بـه   ها در نقشه تجمع جریان بزرگهایی که مقادیر آنآستانه کلیه پیکسل

تعیین عدد آستانه بـراي   تر خواهد بود.تر در نظر گرفته شود، تراکم شبکه آبراهه بیشهرچه عدد آستانه کوچک شوند.گرفته می

ها با محـیط طبیعـی حوضـه آبخیـز و نقـش تعـداد       ها به قدرت تفکیک مدل رقومی ارتفاع، انطباق آبراههاستخراج شبکه آبراهه

با توجه به مطالـب فـوق، نقشـه شـبکه آبراهـه حوضـه عسـگرخانلو بـا         ). Tarboton ،1997ها در مطالعه بستگی دارد (آبراهه

 ).3استخراج گردید (شکل  100استفاده از نقشه جریان تجمعی و عدد آستانه 
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  ) نقشه شبکه آبراهه 3شکل (

  

  1بندي آبراههرتبهتابع اجراي  -5- 3-2

بندي در روش استرالر گیرد. رتبهانجام می 3و شرو 2با دو روش تلفیقی استرالر  ArcMapها در بندي آبراههرتبه

رودخانه  ،1. از اتصال حداقل دو رودخانه رده گرددمحاسبه می 1آبراهه رده  ،شودسرشاخه هر آبراهه که از ارتفاعات شروع می

 ر به آن بپیوندد.دیگ 2شود که حداقل یک رودخانه رده تبدیل می 3زمانی به رودخانه رده  2آید. رودخانه رده بوجود می 2رده 

را دارند که از  1ها رتبه شوند. در روش شرو نیز سرشاخهبندي میها رتبهبه همین ترتیب تا انتهاي حوضه آبخیز، رودخانه و

 3، رودخانه رده 2به رودخانه رده  1آید. در صورت اتصال یک رودخانه رده بوجود می 2، آبراهه رده 1اتصال دو آبراهه رتبه 

، K.Vermaو  K.Jha( شوندبندي میها به این روش رتبهتا انتهاي حوضه آبخیز، رودخانهد و به همین ترتیب شوحاصل می

دو روش فوق و با استفاده از  طریق از عسگرخانلو نیز، حوضه آبخیز A-1, A-2, A-3, A-intهاي . آبراهه زیرحوضه)2017

  ).بندي شد (شکل رتبه ArcMapبندي آبراهه در تابع رتبه

  

 
  هابندي آبراهه) نقشه رتبه4( شکل

  

   4محاسبه ضریب گراویلیوس -6- 3-2

اي که سطح این ضریب از نسبت محیط حوضه به محیط دایرهرود. کار میضریب گراویلیوس براي تعیین شکل حوضه به

شود، به یک نیز شناخته می. هر چقدر مقدار این ضریب که با نام ضریب فشردگی آیددست میآن معادل سطح حوضه است به

                                                 
1Stream Order 
2Strahler 
3Shreve 
4Gravelius 
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- جدول ضریب گراویلیوس و سایر پارامترهاي مورد نیاز زیرحوضهتر خواهد بود. اي)، شکل حوضه دایرهKc=1تر باشد (نزدیک

  دهد.دست آمده است را نشان میبه ArcMapافزار هاي مورد مطالعه را که از طریق نرم

   

  منطقه مورد مطالعههاي زیرحوضه ها و مشخصاتشاخص جدول ()

  )KMمحیط (  شیب متوسط (%)  )KM( طول آبراهه اصلی
مساحت 

)KM2(  

ارتفاع مرکز ثقل 

  )Mحوضه (

ضریب 

  )Kc(گراویلیوس 

نام حوضه 

  آبخیز

4/6 22/23  28/40  14/80  1378  26/1  A-1  

75/2  42/28  44  08/50  1355  73/1  A-2  

8  44/22  46/37  53/56  1150  4/1  A-3  

62/8  88/21  6/47  02/67  1090  63/1  A-int  

  

  گیرينتیجه - 4

هاي دستی و با کمک ابزارهاي محاسباتی متداول استخراج خصوصیات فیزیوگرافی به روشبا توجه به این که 

هاي اخیر . در سالرسدها ضروري به نظر می، استفاده از سایر روشباشدبر و پرهزینه میاي همواره زمانرایانه

ازدوري و مدل هاي سنجشبا ابزار هیدرولوژي و همچنین استفاده از داده ArcMapافزار همراه شدن نرم

بر همین اساس در تحقیق ، بر سرعت و دقت مطالعات افزوده است. آبخیزداريرقومی ارتفاع راداري در زمینه 

خصوصیات مهم حوضه ، Asterو مدل رقومی ارتفاع حاصل از سنجنده  Hydrologyحاضر با استفاده از ابزار 

هاي جهت براي این منظور ابتدا با استفاده از الیه .هاي مربوط به آن محاسبه شدآّبخیز عسگر خانلو و زیرحوضه

، آبراهه حوضه دست آمده استبه Asterکه از طریق مدل رقومی ارتفاع سنجنده  جریان و جریان تجمعی

-هاي منطقه مورد مطالعه رتبهد آبراهه هر یک از زیرحوضهآبخیز مورد مطاالعه استخراج گردید و در مرحله بع

از قبیل ضریب گراویلیوس، مرکز ثقل  در زمینه آبخیزداري، بندي شد. در نهایت سایر پارامترهاي مورد نیاز

ها محاسبه گردید. لذا، هاي اصلی و شیب متوسط براي هر یک از زیرحوضهحوضه، مساحت، محیط، طول آبراهه

تر و هاي آبخیز با سرعت بیشیابی به اطالعات فیزیوگرافی حوضهشود که جهت مطالعه و دستپیشنهاد می

  استفاده شود. ArcMapافزار سنتی و دستی از نرم هايجاي استفاده از روشتر، بههزینه پایین
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GIS and RS Capabilities for Extraction of Important Parameters 
in the Watershed 

Case Study: Asgar Khanlu Watershed 
 

Abstract  
Physiographic properties not only directly affect the hydrological characteristics of the 
watershed, such as annual discharge, flood volume, severity of soil erosion and 
production sediment, but also indirectly affect the climate, ecological status and 
vegetation cover of the watershed. Extracting physiographic properties manually and 
with the help of commonly used computer computing tools is always time consuming 
and costly. In recent years, adding ArcMap software with hydrologic tools, as well as 
using remote sensing data and radar digital elevation model in the field of hydrology, 
has added to the speed and accuracy of the studies. Based on this, the purpose of this 
study is to extract some important parameters of Asghar Khanlu watershed using 
ArcMap Hydrology tool and Aster sensor digital elavation model data. For this purpose, 
using the flow direction and flow accumulation layers, the drainage basin of the 
watershed was extracted and at the next stage, the waters of each sub-basin of the study 
area were ranked. Finally, other required parameters such as Gravillius coefficient, 
basin gravity, area, perimeter, main drainage length and moderate slope for each sub-
basin were calculated. Therefore, it is suggested that ArcMap software be used instead 
of using traditional and manual methods to study and access physiographic data of 
watersheds at a faster and lower cost. 

  

Keywords: Watershed; GIS; ArcMap; Hydrology; Remote sensing (RS); Digital 
Elevation Model (DEM) 

 
 

 

  

  

 
 

 


