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 ّای آبیاری هبتٌی بر سیستن اطالعات هکاًی ٍ الگَریتن ازدحام رراتتخصیص آب در شبکِ
 

ّای هذیشیت آب تشیي سٍؽیکی اص اػاػی .داسد هذیشیت لزا ًیاص تِ ،کـاٍسصی تَدُ تخؾدس  آب ّذسسفت تیـتشیي         

ّای کـاٍسصی، اص آًدا کِ تعذ هکاًی صهیي. ّای آتیاسی هختلف اػتدس اساضی کـاٍسصی، هذیشیت تخلیق آب دس دٍسُ

    هکاًی اطالعات اػتفادُ اص ػیؼتنصهاى کـت ٍ الگَی کـت اساضی تشای تخلیق آب دس ّش صهاى هْن اػت؛ تٌاتشایي 

( (GIS ٍسیضی ّوچَى تشًاهِ هختلف ّایهذل ٍ ّاتش ایي اػاع اهشٍصُ سٍؽ. ًوایاًذّای آى ضشٍسی هیتَػعِ قاتلیت

 .ؿَدتشای هذیشیت هٌاتع آب تکاس گشفتِ هی GISّای تَاًایی ٍ ّاقاتلیت تا هالصهت گیشی دسػیؼتن پـتیثاًی تلوین

ایي  دس. اػت( PSO)رسات اصدحام الگَسیتن ، سٍؽیشی تا تَخِ تِ تاییذ اکثش هتخللاى آبگّای تلوینیکی اص هذل       

ّا هٌذ، هیضاى تخلیق آب تشای ّش یک اص قطعِ صهیيهٌذ ٍ هکاىّای صهاىًقـِ ،ّای هکاًیػاصی دادُسٍؽ، تا آهادُ

هشاحل ٍ سٍؽ . گشدداًدام هیآب  تخلیق ٍ هکاًی ػاصیتْیٌِ الگَسیتن اخشای هشاحلخَدکاس،  تِ كَست ٍ ػپغتعییي 

 . تاؿذهی هطاتق ؿکل ریلاخشای تشًاهِ 

 دس آب ّذسسفت ّچٌیي ٍ کوثَد کِ هقذاس دّذهی ًـاى، اساضی دس آب تخلیق ػاصیتْیٌِ اص ًتایح تحقیقات پغ      

ّا ٍ تشًاهِ تْیِ ًقـِ تاداؿتِ ٍ  تا حذ چـوگیشی کاّؾ غیشتْیٌِ ٍ ػٌتی تخلیق تا هقایؼِ دس تْیٌِ تخلیق حالت

            ت ًگِ داؿتي هقذاس کوثَد آب کوثَد آب دس حالت تْیٌِ کاّؾ یافتِ ٍ تا ثاب ،تخلیق آب تْیٌِ ؿذُ دس اساضی

هَثش تش  دخالت تواهی پاساهتشّای. خثشاى ًؼثت تِ افضایؾ ػطح کـت هحلَالت اقذام کشد ٍ تِ ػَدآٍسی سػیذقاتل

ػاصی الگَی کـت تش اػاع هقذاس آب دس دػتشع قثل اص کـت اساضی ًقؾ تؼضایی دس ػاصی ٍ تْیٌِفشایٌذ دس هذل

   .سیضی داسدتش تخلیق آب ٍ تشًاهِاسصیاتی دقیق
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 کاربرد شئَهَرفَلَشی در تَسعِ ٍ هحذٍدیت شْر کرج

اها گؼتشؽ سٍصافضٍى . ّای اخیش تِ علت افضایؾ خوعیت، تَػعِ فیضیکی صیادی پیذا کشدُ اػتؿْش کشج دس دِّ       

ّای تلشف حشین صّکـی. طئَهَسفَلَطیک تاعث تشٍص هـکالتی فشاٍاى ؿذُ اػتفضای ؿْشی تذٍى تَخِ تِ  فشآیٌذّای 

تا تلشف هحذٍدُ سٍدّا تعلت تَػعِ هٌاطق . اكلی ٍ طثیعی دس هحذٍدُ ؿْش تِ عٌَاى علت تشٍسص ػیل اثثات ؿذُ اػت

هٌاطق تا ؿیة صیاد ٍ  اػتقشاس هٌاصل هؼکًَی دس. ّا دس ایي ًَاحی تشٍص دادُ اػتهؼکًَی ٍ فضاّای خذهات ؿْشی ػیل

ؿشقی ّای لغضؿی دس هٌاطق ؿوال ٍ ؿوالای ٍ پذیذُی حشکات تَدٍُضعیت خاک هٌطقِ تِ عٌَاى عاهل ایداد کٌٌذُ

  آٍسی عذم تَخِ تِ ٍضعیت خاک ػطحی ٍ ؿیة تاعث ؿذُ ٍضعیت خوع. کشج، ًگشاًی ّای صیادی ایداد ؿذُ اػت

ّای کشج ٍ دلوثش تَخْی ّوچٌیي دس تَػعِ ؿْش کشج تِ حشین سٍدخاًِ. ددّای ػطحی ٍ فاضالب تا هـکل هَاخِ گشآب

 .ًـذُ اػت لزا دس هؼیش ایي سٍدّای هحذٍدُ ؿذُ، خؼاساتی تِ هٌاصل ٍاسدیذ گشدیذُ اػت

 زادهدکتر هیوا علمی: نویسنده                                                            کاستشد طئَهَسفَلَطی دس تَػعِ ٍ هحذٍدیت ؿْش کشج: عنوان مقاله

 gistech.ir                          67-63، ف71، ؿواسُ 18فللٌاهِ علوی ٍ پظٍّـی اطالعات خغشافیایی ػپْش، دٍسُ  :ارائه شده در

سٌجش از دٍر  ّای ّا ٍ تْیۀ ًقشِ شَری خاک با استفادُ از دادُ بررسی شاخص

ّا ٍ هتداٍص اص هؼاحت دؿت %30)هیلیَى ّکتاس  44ّای ؿَس دس ایشاى حذٍد تش طثق آهاس هَخَد، ػطح کل خاک     

 اًّای گیالى ٍ هاصًذساى، تقشیةتِ اػتثٌای اساضی اػتاى دس ٍاقع. ؿَد تخویي صدُ هی (اساضی تحت کـت آتی کـَس 50%

ى کن ٍ تیؾ ؿَس تَدُ ٍ تیـتشیي ؿَسی دس اساضی تحت آتیاسی هـاّذُ ّای دؿت ٍ اساضی پؼت ایشاتوام خاک

دس ًتیدِ ایي . اػت افت داؿتِّا ّای صیشصهیٌی دس تشخی اػتاىسٍیِ اص هٌاتع آتی، ػطح آبتشداسی تیدس اثش تْشُ.ؿَد هی

هَاسد، خاسج اص هحذٍدُ  ؿَسی آب افضایؾ یافتِ ٍ خلَكیات ؿیویایی آى تِ حذٍد تحشاًی سػیذُ ٍ حتی دس تشخی افت،

.  گشدداػتاًذاسد هی

ًْایتا تخشیة ٍ سّا  ٍػطح اساضی کـاٍسصی ؿذُ  یؿَسهٌدش تِ خْت هلاسف کـاٍسصی  ّای ؿَسآب اص تشداسیتْشُ      

ّای ؿَس غالثاً، تِ دلیل  تٌذی خاک ؿٌاػایی ٍ پٌِْ .سا دس پی داسدصایی ؿذیذ دس هٌطقِ ؿذى اساضی ٍ دس ًتیدِ تیاتاى

ّای اخیش فٌاٍسی دس ػال. تشداسی ٍ کاسّای آصهایـگاّی هـکل اػت تغییشپزیشی صهاًی ٍ هکاًی آى ٍ ًیاص تِ ًوًَِ

خاک، تا  هطالعِ ؿَسی. ّا ّوَاسُ هَسد تَخِ هتخللیي تَدُ اػتػٌدؾ اص دٍس، تِ علت تَاًایی دس ؿٌاػایی پذیذُ

          . ؿَداًدام هیتِ كَست هذل  یتشداسی صهیيّای ػٌدؾ اص دٍس تِ كَست طیف ٍ ًوًَِتشکیة دادُاػتفادُ اص 

اػت ٍ داًلَد ّش ًوًَِ دس آصهایـگاُ  CaSo4و  Ec ،pH ،SAR ،CaCo3هیضاى  گیشیتشداسی صهیٌی خْت اًذاصًُوًَِ

دس هشحلِ تعذ تیي ًتایح آًالیض ؿیویایی ٍ هقذاس اسصؽ  .تاؿذ كحشاییتشداسی تا سٍص ًوًَِ تایؼتی هعادلای تلاٍیش هاَّاسُ

ًقـِ ؿَسی هحاػثِ ؿذُ ٍ هیضاى ّوثؼتگی  ،داسی تشداسی ؿذُ تا اػتفادُ اص آًالیض ػطح هعٌیپیکؼل دس ًقطِ ًوًَِ

. ؿًَذ یی هیؿٌاػا ،دىتیـتشیي ّوثؼتگی سا داس ٍ تاًذّایی کِ ُخاک تش اػاع تْتشیي ؿاخق اػتخشاج ؿذ
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ضذُ  GIS-READY ٌّگام ٍ ّای تِ تا استفادُ اص ًقطِ
کِ دس طشح سشضواسی ًفَس ٍ هسکي  ساصهاى هذیشیت 

تَاى سًٍذ ػولیات کاداستش سا تسشیغ  هی گشدد،هیاستفادُ 

ضذُ ساصهاى  GIS-READY ّای ًقطِچشاکِ . ًوَد

 :ّای صیش است سیضی داسای ٍیژگی هذیشیت ٍ تشًاهِ

 (. UTMسیستن تصَیشی )shape  استفادُ اص فشهت -1
اطالػات تَصیفی ّا ٍ دستشسی آساى تِ  تٌذی ًقطِ الیِ -2

 (....ّا ٍ اساهی، هؼاتش، تلَک)هَسد ًیاص 
تٌذی ضذُ ٍ اهکاى استفادُ اص  ٍجَد اطالػات تلَک -3

هٌظَس  ّای ضْشی تِ اطالػات هٌتقل ضذُ تِ تلَک
ّا ّواٌّگ تا الگَی استاًذاسد ساصهاى  تٌذی ًقطِ هٌطقِ

 .ّا سیضی استاى هذیشیت ٍ تشًاهِ

زهاى هذیریت ٍ سا  GIS READY ّایاستفادُ از ًقشِ

    کاداستری ّای پایِی در بِ رٍز رساًی ًقشِریسبرًاهِ

ای  سیستن سایاًِ ،اهالک-ّای حثت اسٌاد ًقطِیا کاداستش 
 ،ّای سقَهی آٍسی اطالػات حثتی تِ ّوشاُ ًقطِ جوغ
ّای ضْشی  اطالػات هشتَط تِ ٍضغ صهیيحاٍی ّایی  ًقطِ

ای  ٍ ضٌاسٌاهِ ّستٌذاص ًظش ٌّذسی ّوچَى اتؼاد ٍ اًذاصُ 
ّا تشای  اص ایي ًَع ًقطِ. آیٌذ تشای ّش هٌطقِ تِ حساب هی

 .ضَد ّا استفادُ هی اجشای کاسّای هالیاتی ٍ حثت هالکیت

تشداسی صهیٌی یا  ّای پایِ کاداستش کِ تِ صَست ًقطِ ًقطِ
سٍصسساًی  صهاى ًیاصهٌذ تِ گزضت تا، ضذُاهتشی تْیِ فتَگش

هؼیاس  2ّای کاداستش  سٍصسساًی ًقطِ هٌظَس تِ تِ .ّستٌذ

 :اساسی هَسد ًیاص است

1- ِ اطالػات تَصیفی ٍ ) سساًی اطالػات حثتی سٍص ت
 (.ٌّذسی

2- ِ ّای پایِ   سٍصسساًی اطالػات کاستَگشافیکی ًقطِ ت
   (.ّا گَیاساصی ًقطِ)کاداستشی 

 :هحَسّای ّوایصتشخی اص 

 .تشسسی داهٌِ ًفَر ٍ گستشُ جغشافیایی پذیذُ گشد ٍ غثاس -1
 .ّای ػوشاًی دس ایجاد گشد ٍ غثاس احش فؼالیت -2
 .دس هطالؼِ پذیذُ گشد ٍ غثاس GISاصدٍس ٍ  کاستشد سٌجص -3
احشات گشد ٍ غثاس تش هحیطضیست، هٌاتغ طثیؼی ٍ  -4

 .کطاٍسصی
 .اقلیویاحشات گشد ٍ غثاس تش پاساهتشّای  -5
 .احشات گشد ٍ غثاس تش صٌؼت تَسیسن ٍ گشدضگشی -6
ّای ًَیي ًظاست، پایص ٍ کٌتشل  ّا ٍ فٌاٍسی سٍش -7

  سخذاد گشد ٍ غثاس
8- ... 

  الوللی گرد ٍ غباردٍهیي ّوایش بیي 

 

.  1397اسدیثْطت هاُ  7تا  5اص تاسیخ  :صهاى تشگضاسی

 .داًطگاُ هشاغِاستاى ایالم،  :هحل تشگضاسی 
 الوللیداخلی، تیي: تشگضاسی سطح 

ًام ٍ سصسٍ ًیاص تِ حثت: ًَع ٍسٍدی 
ساصهاى حفاظت هحیط صیست  ٍ داًطگاُ ایالم: تشگضاسکٌٌذُ 

 09017112790: اطالػات تواس 
  icd2018@ilam.ac.ir : دتیشخاًِ ّوایص
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هثاحج ػولی آى تِ تشتیة تِ ًشم افضاسّای  : تخص دٍم

” Geostatistical Analystاتضاس “ٍ ” +GSصهیي آهاسی “
پشداختِ است ٍ توام  ArcGIS10.3افضاس هَجَد دس ًشم

 .ّا، تِ طَس جاهغ تطشیح ضذُ استفٌی آىجَاًة 

 ّای هحیطی با زهیي آهارتحلیل فضایی دادُ : ًام کتاب

 دکتش یًَس خسشٍی، هٌْذس اسواػیل ػثاسی: ًَیسٌذگاى 

  آرسکلک:  اًتطاسات

 282: تؼذاد صفحات

 (چاج اٍل) 1394: سال اًتطاس 

 (آهَصضی DVD تاّوشاُ ) تَهاى 16000: قیوت 

  :ضاهل دٍ تخص  کتاب

اس، آهاس پایِ، آهاس هکاًی آمکلیات صهیيفصل  4دس : تخص اٍل
  .کٌذسا تحج هی ّای هحیطییاتی دادُّای هیاىٍ سٍش

     http://girs.irاز سایت رایگاى هعرفی چٌذ هحصَل داًلَدی  

 ArcGIS افضاسدس هحیط ًشم Google earth آهَصش هطاّذُ تصاٍیش -1

افضاس اسث سا تِ داخل ًشمتصاٍیش گَگل تَاًیذ، هیArcGISافضاس گیشیذ کِ پس اص تاص کشدى ًشمسٍضی سا یاد هیدس ایي آهَصش 

دس ٍاقغ ضوا  .افضاس گشدًذی ًیست ایي تصاٍیش اتتذا داًلَد ضًَذ ٍ سپس ٍاسد ًشمصًیا .فشاخَاًی کشدُ ٍ تا ایي تصاٍیش کاس کٌیذ

. کٌیذکاس هی ArcGIS هحیط هتصل کشدُ ٍ تا ایي تصاٍیش دس ArcGISافضاس اسث سا تِ ًشمتاًک اطالػاتی گَگل

 

 "اسثّای تَپَگشافی تِ کوک گَگلًحَُ داًلَد ًقطِ"یذئَی آهَصش ٍ -2
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