مقبله آموزشي :
1

استفبده از بروبمه  ARCGISبراي برآورد مقذار برف و آة حبصل از روة آن در يك حوضه زهكشي
ووشته داو تئوكس ببري و تودد رايبن

ؿوا تا ايي توشيي واس تش سٍي يه توشيي ٍسٍدي  /خشٍجي سا ؿشٍع خَاّيذ وشد تا ؿٌاختي دستاسُ استثاط تيي اًذاصُ گيشي ّاي
هماديش خغي ٍ ًاحيِ اي تذػت آٍسيذ  .الثتِ ايي هماديش ّواًٌذ ّن ًيؼتٌذ ،اّذاف هختلف داؿتِ ٍ ٍاحذّاي هختلف داسًذ ٍ تِ ؿوا
چيضّاي هختلفي سا هي گَيًذ  .تشاي هثال َّاؿٌاػاى هؼوَال تاسؽ سا تا يه سٍؽ خغي اًذاصُ گيشي هي وٌٌذ ( تؼٌَاى هثال  6ايٌچ
تشف ؿة گزؿتِ تاسيذ ّ ).وچٌيي ّيذسٍلَطيؼت ّا اغلة هي خَاٌّذ تذاًٌذ چِ همذاس آب دس يه حَضِ صّىـي سيختِ ؿذُ اػت .
صيشا ٍاحذّا تشاي اًذاصُ گيشي ّاي جشياى سٍدخاًِ ّا لاتل لياع تش ّؼتٌذ .
دس ايي توشيي ؿوا اًذاصُ گيشي ّاي خغي سا ( ٍاحذّاي عَل ) L ،دس يه ًاحيِ ( ٍاحذّاي هشتغ عَلٍ ( ) L2 ،احذّاي هىؼة
عَل  ) L3 ،تِ هٌظَس تؼييي هماديش خَاّيذ ػاخت  .ها ّوچٌيي استثاط تيي ػوك تشف ٍ همذاس آب سا تخويي خَاّين صد  .ؿوا دادُ ّا سا
دسمحيظ  ArcMapتشػين خَاّيذ وشد ٍاصًشم افضاس تشاي ايجاد وٌتَسّاي ػوك تشف اػتفادُ هي وٌيذ  ،تا آًْا سا تا اػتفادُ اص يه
سٍؿي وِ دس لؼوت پاييي ًـاى دادُ ؿذُ تِ هماديش تثذيل ًواييذ.
بآب هؼادل گَلِ تشف ٍ يه ضشية سٍاًآب
دس پاياى همذاس سٍاًآتي وِ اص رٍب تشف گشفتِ هي ؿَد سا اص عشيك تشوية همذاس تشف ا
تخويي خَاّيذ صد .
تجهيسات و ورم افسارمورد ويبز
خظ وؾ هتشيىي تشاي اًذاصُ گيشي ػوك تشف
گيشًذُ ّاي  GPSتشاي هَلؼيت ياتي ً XYماط اًذاصُ گيشي ؿذُ
دفتشچِ يادداؿتي تشاي ثثت هَلؼيت ّا ٍ ػوك تشف
تشًاهِ  Excelتشاي ايجاد جذٍل دادُ ّا
تشًاهِ ّ ArcGISوشاُ تا Spatial Analyst extension
( DEMهذل استفاػي سلَهي) حَضِ صّىـي
 Orthophotoيا ( DRGگشافيه سػتشي ديجيتال) اص حَضِ تشاي تؼييي ًوَدى حذٍد ًاحيِ هَسد هغالؼِ
توليذات
 - 1يه ًمـِ  GISاي اص ًاحيِ هَسد هغالؼِ تشاي ًـاى دادى همذاستشف
 - 2هحاػثات همذاس تشف ٍ آب هؼادل آى تشاي هٌغمِ
 - 3يه آصهَى هختلشي وِ تشاي ؿوا هحذٍديت ّا ٍ خغاّاي تالمَُ اي وِ دس استثاط تا هذل تؼييي همذاس آب تشف ٍجَد
داسد سا هغشح هي وٌذ.

 - 1هتشجن  :سضاواواًٍذ واسؿٌاع اللين ؿٌاػي اداسُ ول َّاؿٌاػي اػتاى لضٍيي

بخش اول :جمع كردن داده هب
 هي ؿوا سا تِ دٍ تين تمؼين هي وٌن ّ .ش تين تِ يه خظ وؾ  ،يه دػتگاُ  ، GPSيه دفتشچِ يادداؿت تشاي ثثت دادُ ّاًياص خَاٌّذ داؿت.
 هٌغمِ ها دس هحَعِ تاص ؿوال غشتي داًـىذُ لشاس داسد .ايي ًاحيِ ؿاهل صهيي ّاي فَتثال  ،تيؼثال  ٍ ،صهيي گلف دٍس اص صهييّاي وـاٍسصي هي تاؿذ  .ؿوا  90دليمِ ٍلت داسيذ وِ همذاس تشف دس هٌغك ُ سا اًذاصُ گيشي وٌيذ  .ػؼي وٌيذ دس صهاًي وِ
داسيذ هٌغمِ سا پَؿؾ دادُ ٍ تا الگَي ؿثىِ اي ٍ ًِ فمظ تلَست لغشي همذاس تشف سا تشداؿت وٌيذ .
 دس ّش ًمغِ ٍلتي ػوك تشف سا تشداؿت وشديذ همذاسؽ ٍ هختلات ًمغِ سا تا اػتفادُ اص  GPSيادداؿت ًوائيذ.بخش دوم  :تخميه مقب دير و تحليل هب ( بخش ) GIS
لذم اٍل ٍاسد وشدى هماديش ػوك تشف دس هحيظ تشًاهِ Excel


يه جذٍل تا  3ػتَى تِ ًام ّاي Snow Depth ٍ Easting , Northing

 Easting , Northingتشحؼة هتش تَدُ تٌاتشايي ػوك تشف ّن هي تايؼت تشحؼة هتش تاؿذ تا دس هحاػثات دچاس اؿتثاُ ًـَين.
يه ًمـِ دس هحيظ  ArcGISايجاد وٌيذ.
 - 1يه ًمـِ جذيذ تؼاصيذ.
 - 2ال يِ ّاي  DEMوليٌتَى ٍ استَفَتَ هَاصييه ؿذُ داًـىذُ ّوليٌتَى سا اضافِ ًوائيذ .
 - 3اليِ استَفَتَ تاالي اليِ  DEMلشاس گيشد.
 - 4ايي هجوَػِ دادُ ّا تايذ داساي ػيؼتن تلَيش يىؼاى تاؿٌذ NAD 83 UTM 18N .
 - 5تا ًام دلخَاُ خَدتاى تلَست يه پشٍطُ رخيشُ ًوائيذ.
فايل  Excelدادُ ّا سا اضافِ وٌيذ ٍ .آى سا تا اػتفادُ اص اتضاس  Add XY dataتِ كَست ًمـِ ٍ يه اليِ دسآٍسيذ.
ػيؼتن ّاي تق ٍيش سا تشسػي وٌيذ وِ تا اليِ ّاي ٍاسد ؿذُ لثلي يىؼاى تاؿذ

 .تشسٍي  Editوليه وشدُ ٍ دٍتاس تشسٍي

ؿاخِ  Projected Coordinate Systemsوليه وٌيذ  ،ػپغ ؿاخِ ٍ UTMدس ًْايت ؿاخِ  ٍ NAD 1963فايل پشٍطُ
 NAD 1983 UTM Zone 18N.prjسا اًتخاب ٍ اضافِ ًوائيذّ .وچٌيي هي تَاًيذ ػيؼتن تلَيش سا اص عشيك صيش ًيض ٍاسد ًوائيذ.
Edit > Import > browse to the HC orthophoto raster file
اليِ ًمغِ اي سا وِ اص هحيظ  Excelآٍسديذ تِ يه  shapeفايل تثذيل وٌيذ .اػن ايي اليِ سا  Snow_depth.shpتگزاسيذ.

پيذا كردن ارتفبع ايستگبههب را بب استفبده از اليه DEM
تِ هٌظَس اجشاي هحاػثات هماديش دس  ArcGISيه اليِ ػغحي تشاي تشف هَسد ًياص اػت  .ايي اليِ ػغحي استفاع ػغح صيشيي تشف
ّوشاُ تا ضخاهت تشف اًذاصُ گشفتِ ؿذُ هي تاؿذ  .جؼثِ اتضاس  Spatial Analystيه اتضاس اػتخشاجي داسد وِ دادُ ّا سا اص اليِ ّاي
صيشيي ًماط ٍيظُ هي گيشد ّواًٌذ آًچِ وِ اص  GPSتذػت هي آيذ.

 - 1تا اػتفادُ اص جؼثِ اتضاس ، Extractionٍ Spatial Analystگضيٌِ  Extract values to pointsسا اًتخاب وٌيذ.
 - 2دس لؼوت اليِ ٍسٍدي  ،اليِ ًمغِ اي  shapeفايل سا ٍاسد وٌيذ.
 - 3اليِ سػتش خشٍجي اليِ  Clinton LIDARهي تاؿذ.
 - 4تِ فايل خشٍجي اػن تذّيذ ٍ آى سا رخيشُ وٌيذ.
 ArcGISتلَست اتَهاتيه فايل هَسد ًظش سا هي ػاصد  .دس جذٍل فايل ػاختِ ؿذُ ٍاسد ؿذُ يه ػتَى تٌام RASTERVALU
هي تيٌيذ  .ايٌْا استفاع ػغح صيشيي ايؼتگاّْا ّؼتٌذ وِ اص  LIDARگشفتِ ؿذُ اًذ ٍ استفاع ّا تشحؼة هتش هي تاؿٌذ  .تا اػتفادُ اص
 ٍ RASTERVALUهماديش ػوك تشف اًذاصُ گيشي ؿذُ تِ آػاًي استفاع تشف ػغحي سا هي تَاى هحاػثِ وشد.
يه ػتَى جذيذ تا ٍيظگي ّاي صيش تؼاصيذ.
Name: Snow-elev
Type: Double
Precision (total number of digits displayed): 6
Scale (total number of digits to right of decimal point): 3






تشاي پشوشدى ايي ػتَى اص دػتَس  field calculatorاػتفادُ وشدُ ٍدٍاليِ  snow_depth ٍ RASTERVALUسا تاّن جوغ
وٌيذ.

ٍ تا صدى دووِ  OKاستفاع ػغح تشف تذػت هي آيذ.

ايجبد يك مرز براي محذوده مورد مطبلعه
 - 1يه اليِ خغي تلَست

 Shapeفايل دس تشًاهِ

 ٍ Arccatalogتا ّواى ػيؼتن تلَيش اليِ
اٍستَفَتَ  HCتؼاصيذ.
 - 2آى اليِ سا تِ  Arcmapاضافِ وٌيذ ٍ  Start Editingسا فؼال وشدُ ٍتا اػتفادُ اص اتضاس تشػيوي هحذٍدُ ( هشص) دٍس هٌغمِ
هَسد هغالؼِ سا تشػين وٌيذ.
ايجبد يك اليه سطحي بب استفبده از اليه وقطه اي ازارتفبع برف

 - 1دس تشًاهِ  Spatial Analyst extensionگضيٌِ  ٍ Interpolate to Rasterسٍؽ Inverse Distance Weighted
) (IDWسا اًتخاب وٌيذ.
 - 2لؼوت اليِ ٍسٍدي سا تا دادُ ّاي استفاع تشف پشوٌيذ.
 Z filed - 3تا استفاع تشف پشهي ؿَد  .هماديش ػوك تشف سا تشاي ايي هحاػثِ اػتفادُ ًىٌيذ.
 - 4دس لؼوت اليِ هشصي اص فايل اليِ هشصي وِ تشػين وشديذ اػتفادُ ًوائيذ.
ً - 5ام اليِ خشٍجي  snow_elv_surگزاؿتِ ٍ  Okوٌيذ.
يه اليِ ػغحي سًگي وذ ؿذُ اي ايجاد هي ؿَد وِ تلَست اتَهاتيه تشسٍي ًمـِ
اضافِ هي ؿَد  .ايي اليِ ػغحي دس اتلال تا  DEMاكلي تَدُ ٍ تشاي هحاػثِ ًاحيِ ٍ
همذاس تشف هحذٍدُ هَسد هغالؼِ اػتفادُ هي ؿَد .
محبسبه محذوده و مقذار برف
 - 1تا اػتفادُ اص

ٍ Spatial Analystدستخؾ SurfaceAnalysisگضيٌِ

 Cut/Fillسا اًتخاب وٌيذ.
 - 2اليِ  DEMوليٌتَى دس لؼوت Before Surface
 - 3اليِ  snow_elevation surfaceدس لؼوت After Surface
ّ output cell size ٍ Z factor - 4واى پيؾ فشم تاؿٌذ.
ً - 5ام فايل خشٍجي دادُ ٍ  OKوٌيذ.
اليِ تْيِ ؿذُ تغَس اتَهاتيه تِ هحيظ  ٍ ArcMapتلَست يه سػتش ػِ سًگي
اضافِ هي ؿَد  .هٌغمِ لشهض سًگ ًَاحي وِ لاتل تْشُ تشداسي ّؼتٌذ سا ًـاى هي دّذ  ،هٌغمِ آتي هٌاعك تي اػتفادُ ٍ سًگ خاوؼتشي
ب اليِ ػغحي صيشيي اضافِ هي
هٌاعك تذٍى تغييش سا ًـاى هي دّذ ً .مـِ ؿوا تايؼتي تغَس لغغ هٌغمِ لشهض داؿتِ تاؿذ صيشا استفاع تشف ُ
ؿَد .سًگ آتي يه ًمـِ ايذُ آل اػت ٍ ًمـِ ؿوا هوىي اػت هٌاعك آتي  ،لشهض ٍ خاوؼتشي سًگ داؿتِ تاؿذ.
جذٍل اليِ سا تاص وشدُ  ،همذاس ٍ هؼاحت هحاػثِ ؿذُ سا تثيٌيذ  .همذاس خالق دسيافتي تلَست يه ػذد هٌفي تياى ؿذُ اػت  .ايي تِ
ًحَُ هحاػثِ تشهي گشدد .ػذد تضسگتش اص ػذد وَچىتش وؼش هي ؿَد.

Volume = (cell area) *  Z where  Z = Z before – Z after

هؼاحت ٍ هماديش تشحؼة ٍاحذ ػيؼتن تلَيش هي تاؿٌذ  .دس ايي هَسد ػيؼتن تلَيش ٍ ديتَم آى  NAD 83 UTMتَدُ وِ ٍاحذ
هتش سا تؼٌَاى ٍاحذ اًذاصُ گيشي اػتفادُ هي وٌذ  .تٌاتشايي هؼاحت تشحؼة هتش هشتغ ٍ همذاسآب تشحؼة هتش هىؼة هي تاؿذ.
حاال همذاس ػلَل ّاي لشهض سا هحاػثِ هي وٌين  .دس هثال ايذُ آل ايٌجا ًـاى دادُ ؿذُ اػت .ايي واس ػادُ اي ّؼت  .تِ ػادگي همذاس
ػذد هٌفي س ا اص جذٍل هي خَاًين ٍ .آى همذاس تشف تشحؼة هتش هىؼة اػت  .اها تيـتش ًمـِ ؿوا داساي سًگ آتي ّؼت وِ تشًاهِ
 ArcMapدسًٍياتي وشدُ يؼٌي جايي وِ ؿوا ّيچ تشفي ًذاسيذ.
ايٌجا چغَس فمظ ًَاحي لشهض سا جوغ وٌين .
ٍاسد جذٍل اليِ هَسد ًظشؿَيذ  .تش سٍي گضيٌِ  Optionsوليه نسدُ ٍ  Attributeسا اًتخاب وٌيذ ٍ يه جؼثِ تاص هي ؿَد .
تشسٍي ” “VOLUMEتش تاالي جؼثِ دٍ تاس وليه وٌيذ ً .احيِ خاوؼتشي سا اًتخاب وشدُ ٍ ػذد  0سا تايپ وٌيذ  .گضيٌِ  Applyسا
صدُ ٍ ًَاحي هٌفي دس جذٍل تايؼتي تِ سًگ آتي تشجؼتِ ؿذُ تاؿٌذ  .ػپغ تش سٍي گضيٌِ  Export ٍ Optionsوليله وشدُ ٍ
ؿاخِ تشف دس واهپيَتشتاى پيذا وٌيذ  .يه ًام هثل  Snow_volumeدادُ ٍ OKوٌيذ.
تبذيل برف به آة معبدل آن
تا اػتفادُ اص يه اتضاس وِ ً Federal Snow Samplerاهيذُ هي ؿَد آب هؼادل گَلِ تشف سا اًذاصُ گيشي هي وٌين .همذاس هتَػظ
سف اص ساتغِ صيشاػتفادُ هي ؿَد.
آب تشاي هحاػثِ تشاون ب
Depth of snow x density of snow = depth of water x density of water
سا ُ حلي تشاي هحاػثِ تشاون تشف ٍ اػتفادُ اص آى تشاي تَدُ تشف ( ٍ آب ) تا اػتفادُ اص ايي هؼادلِ
Volume of snow x density of snow = mass of snow, which is also the mass of water
ٍ دس ًْايت ساُ حلي تشاي همذاس آب تا اػتفادُ اص ايي فشهَل
Mass of water / density of water = volume of water
تخاعش داؿتِ تاؿيذ وِ تشاون آب  1000ويلَگشم تش هتشهىؼة هي تاؿذ.
بحث و وتيجه گيري
دس عَل ايي تشًاهِ آهَصؿي پيشاهَى هؼائل صيش تحث وشدين:
 ػية ياتي هؼائل GIS تثذيل همذاس تشف تِ آب هؼادل آى تحث دس هَسد ايي وِ چشا ّوِ ػلَلْا دس ًاحيِ هَسد هغالؼِ لشهض ًيؼتٌذ . تحث دس هَسد تشف تجوؼي ٍ ّيذسٍلَطيوكبت آموزشي
يه ساُ تخويي ػلَلْاي آتي ايي اػت وِ همذاس هٌفي تشف اًذاصُ گيشي ؿذُ سا داًؾ آهَصاى

دساػواق تشف تا تشًاهِ  ٍ Excelتا

اػتفادُ اص ضشية  ٍ ، 20 ، 10غيشُ ضشب وٌٌذ ٍ تِ ايي ؿىل اػواق تشف دس توشيي هَسد لحاػ لشاس هي گيشد  .دس پاياى توشيي همذاس
تشف سا تش ّواى ضشية تمؼين وشدُ تا آى اكالح ؿَد  .ايي لضيِ تخلَف لاتل تثذيل تِ ػذد تَدُ ٍلتي گَلِ تشف ضخين تاؿذ ٍ اثش
تغييش پزيشي تَپَگشافي ٍ دسًٍياتي استفاع ػغح تشف تؼياسي اص هماديش هٌفي تشف سا تِ ؿوا خَاٌّذ داد .

