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 چکیذُ :
تشداسی اص آتْای صیشصهیٌی تِ عذم ٍجَد ٍ یا عذم دػتشػی تِ هَلع تِ اعالعات كحیح ٍ  هـىالت دس صهیٌِ حفاظت ٍ تْشُتخؾ عوذُ 

تَاًذ تِ عٌَاى یه اتضاس هذیشیتی گشدد. ٍجَد پایگاُ دادُ ٍ آهاس تٌْگام اص هٌاتع آب، دس وٌاس ػایش اعالعات اػتشاتظیىی هیتٌْگام تش هی

 10ًوایذ. ّذف عشحْای ّای هَجَد، ایفای ًمؾ ت ٍ تحشاىّا تِ هٌظَس واّؾ هـىالسیضیّا ٍ تشًاهِگیشیتلوینهؤثش ٍ واسآهذ، دس 

تشداسی ٍ اهَس هـتشویي ؿشوت هذیشیت هٌاتع آب ایشاى، ایجاد تعادل تیي هیضاى گاًِ تعادل تخـی آتْای صیشصهیٌی دفتش حفاظت ٍ تْشُ

ایجاد ػیؼتن اعالعات جغشافیایی یىپاسچِ هذیشیت هٌاتع آب » ّـتن تحت عٌَاى  تاؿذ.عشحهیضاى هلشف آب صیشصهیٌی هیتغزیِ ٍ 

ؿشوت آب دس ًام داسد.گام ّای اجشایی جْت پیادُ ػاصی ػیواص  "ػیواص"تاؿذ وِ تِ اختلاستشداسی هیصیشصهیٌی دفتش حفاظت ٍ تْشُ

ٍ آهادُ ػاصی تشسػی ویفیت  ،ّای هَجَد دادُ ؿاهل تشسػی ّای ًیاص ػٌجی ٍ اهىاى ػٌجی عشح، گشدآٍسی ،هٌغمِ ای آرستایجاى غشتی

ّا، تشٍصسػاًی آًْا، تٌظین تشاػاع هذل دادُ ػیواص، پیادُ ػاصی پایگاُ دادُ ػیواص ٍ اجشای هذلْای ػیواص ٍ دس آخش ًلة ٍ اػتمشاس دادُ

ٍسٍدی ٍ   خغا دس دادُهذل پایگاُ اعالعات، هَسد ًیاص ِ اعالعاتی ا تَد.ووثَد ٍ فمذاى تعضی اص الیآصهایـی دس ػشٍس ػتاد ٍ والیٌت اهَسّ

آٍسی ٍ ُ داؿتِ تاؿٌذ وِ لضٍم جوع ًتایج  اؿتثا "اؿتثاّات دس تاتع اجشای هذل تاعث ؿذ تعضی هذلْای واستشدی اجشایی ًـذُ ٍ یا گاّا

 .ػیواص سا هی علثذهذلْای ٌی ٍ تلحیح دس تَاتع هذل هفَْهی ٍ تاصتیسفع ووثَد ّای دادُ ای 
 

  آرستایجاى غشتیآب هٌغمِ ای  ػیواص،هذلْای ، SQL Server , ArcSDE ,طئَدیتاتیغ ػاصهاًی ّاي کلیذي :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

آب صیشصهیٌی تعالٍُ تجضیِ ٍ تحلیل ایي اعالعات تهِ هٌظهَس اػهتخشات ًتهایج ٍ      ًگْذاسی ٍ عثمِ تٌذی اعالعات هٌاتع

ِ   تْیِ گضاسؿات هَسد ًیاص دس ػغح وـَس، اص ٍظایف هعاًٍت حفاظت ٍ دفتش هغالعهات پایهِ ؿهشوت    ای  ّهای آب هٌغمه

عذم ٍجَد اًؼجام الصم تیي هعاًٍت ّای حفاظت ٍ هغالعات دس ساتغِ تا تشداؿت اعالعات هیذاًی اص هٌهاتع آب   تاؿذ. هی

. كهشفٌظش اص ایهي هَعهَه وهِ ؿهىل      ؿهذُ اػهت  افضًٍگهی دادُ ٍ ّوپَؿهاًی اعالعهاتی    ، واسیهَاصی صیشصهیٌی تاعث 

تاؿذ. ّوهیي تفهاٍت دس ؿهىل     غلة یىؼاى هیّای جاسی هعاًٍتْای فَق هتفاٍت اػت ٍلی هحتَای واسی آًْا ا فعالیت

ّای جاسی هٌجش تِ تشٍص هـىالتی دس اسائِ گضاسؿات یىؼاى ٍ هتحذالـىل تِ ؿشوت ههذیشیت هٌهاتع آب ؿهذُ     فعالیت

 [2]اػت.

تشداسی اص آتْای صیشصهیٌی تِ عذم ٍجَد ٍ یا عذم دػتشػی تِ هَلهع تهِ    تخؾ عوذُ هـىالت دس صهیٌِ حفاظت ٍ تْشُ

گشدد. ٍجَد پایگاُ دادُ ٍ آهاس تٌْگام اص هٌاتع آب، دس وٌاس ػهایش اعالعهات اػهتشاتظیىی     حیح ٍ تٌْگام تش هیاعالعات ك

ّها تهِ هٌظهَس وهاّؾ هـهىالت ٍ       سیضی ّا ٍ تشًاهِ گیشی تَاًذ تِ عٌَاى یه اتضاس هذیشیتی هؤثش ٍ واسآهذ، دس تلوین هی

 ّای هَجَد، ایفای ًمؾ ًوایذ.   تحشاى

دس ٍالهع ایجهاد ٍ تْیهِ     (ػیواصهٌاتع آب صیشصهیٌی ) هذیشیتػاصی ػیؼتن اعالعات جغشافیایی یىپاسچِ اص پیادُ  ّذف

وهاستشدی آب  اجهشای  اص هجوَعِ اعالعات هىاًی ٍ آهاسی هٌاتع آب تْوهشاُ اتضاسّها ٍ ههذلْای     هىاًی ػیؼتن اعالعات

وات فٌی ٍ ههذیشیتی دس صهیٌهِ حفاظهت ٍ    صیشصهیٌی اػت وِ توٌظَس ووه تِ واسؿٌاػاى ٍ هذیشاى جْت اتخار تلوی

 سٍد.   تشداسی اص هٌاتع آب تىاس هی تْشُ

 هعاًٍهت  تىٌؼیي ّهای  ٍ هحَلِ واسؿٌاػاى ٍظایف اػاع تش وِ اػت اجشایی فشایٌذّایؿاهل  ػیواص واستشدی ذلْایه

 "تاصسػی ٍ گـت گشٍّای اعضام اٍلَیت تٌذی" چَى فشایٌذّای ؛ؿذُ تعشیف هغالعات هعاًٍت ًیض ٍ ٍتْشُ تشداسی حفاظت

  جولِ اص ...ٍ "آتخَاى آتذّی پتاًؼیل تعییي" یا ٍ "هجاٍس چاّْای تاثیش ؿعاه تا آى تذاخل ٍ چاُ تاثیش ؿعاه تعییي"یا  ٍ

 (1هی تاؿذ. )ؿىل ػیواص واستشدی هذل فشایٌذ 22

 

 ArcMapسیواز در 1افسًٍِ( 1شکل )

 (  2دس ریل آٍسدُ ؿذُ اػت. )ؿىل ػیواص افضًٍِ  صیشهٌَّای
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 Extension 
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 ... یکپارچهاطالعات جغرافیایی سازی سیستم مطالعه و پیاده

 یریدق یلع

 

 زیرهٌَّاي افسًٍِ سیواز( 2شکل )

 شئَدیتابیس  -2

یها دس ػیؼهتن   2هىهاًی رخیهشُ ؿهذُ دس ػیؼهتن پایگهاُ دادُ ساتغهِ ای      صههیي  طئَدیتاتیغ هجوَعِ ای اص دادُ ّهای  

كشف ًظش اص ایٌىِ طئَدیتاتیغ هخضًی تشای دادُ ّای هىاًی اػت دس عول هذلی تهشای ههذیشیت توهام    تاؿذ. هی3فایلی

ّای هىاًی دس یه حالت هتوشوض هی تاؿذ. عالٍُ تش دادُ ّای هىاًی، هجوَعِ اتضاسّای صههیي ، سٍاتهظ    جٌثِ ّای دادُ

سی دادُ ( هی تَاًذ دس طئَدیتهاتیغ ًگْهذاسی   ّای هىاًی ، سفتاس  ٍ لَاًیي  ٍ هحذٍدیت ّا)تشای كحت گزاسی ٍ ػاصگا

 ؿَد.

 4واستشُ ته واستشُ ٍ چٌذ غیتاتیطئَد 2-1

دس حالهت چٌهذواستشُ   . ًوهَد  ته واستشُ ٍ چٌهذ وهاستشُ عثمهِ تٌهذی     سا تش دٍ ًَه  غیتاتیدس حالت ولی هی تَاى طئَد

دادُ هتلهل ؿهذُ ٍ    گهاُ یهـخق ؿذُ تهِ پا  ٍ هختلف یتَاًٌذ تا ػغَح دػتشػ یواستش ه يیته واستشُ چٌذتشخالف  

ههی   6لیه فا غیتهات یطئَدٍ  5ؿخلهی  غیتاتیطئَدته واستش ؿاهل  غیتاتیطئَد. ٌذیًوا لحاػ دادُ گاُیسا دس پا یشاتییتغ

ُ یپا تیشیههذ  یّها  ؼتنیدس ػ یهىاً یدادُ ّا تیشیهذ یتشا  ESRI یتىٌَلَط  ArcSDE. یاؿذ تاؿهذ. اص   یدادُ هه  گها

ArcGIS 9.2  ؿشوت ،ESRI  فشٍؽArcSDE    آى دس  یهتَلهف ٍ ؿهشٍه تهِ تؼهتِ تٌهذ      7سا تعٌَاى ًهشم افهضاس هؼهتمل

 Workgroup andدٍ ػهغح اهىاًهات )   ArcGIS for Serverچهَى    وهشد.  ArcGIS for Desktop/ Serverهحلهَالت  

Enterpriseغیتاتیػِ ًَه هتفاٍت اص طئَد ی( داسد پغ تغَس ول ArcSDE   تا تعهذاد   یتْن ٍل ِی)وِ دٍ ًَه اٍل آى ؿث

 نیتمؼه  لیه حجن ٍ تعذاد واستشاى تِ ػِ عثمِ ر تیچٌذ واستشُ اص لحاػ هحذٍد غیتاتیطئَدواستش هتفاٍت( ٍجَد داسد. 

 ؿَد: یه
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 8:ضییسٍه•

 ًلة  تَدُ یوِ ًؼخِ ػثه تش ٍ هجاً  Microsoft SQL Server Expressتِ ّوشاُ    ArcSDE غیتاتیًَه طئَد يیادس

 اػتفادُ وٌٌذ. غیتاتیتَاًذ  تغَس ّوضهاى اص طئَد یٍ تٌْا ػِ واستش ه

 :9گشٍُ واسی •

تِ اكافِ ّش چٌهذ   یضیسٍه ظیتَاًٌذ  دس هح یواستش تغَس ّوضهاى ه 10ًلة ٍ تا  ایي طئَدیتاتیغ ّن هثل ًوًَِ لثلی 

 یصػها  ادُیه تَػهعِ ٍ پ  یتهشا  ArcSDEًَه اص  يیاػتفادُ وٌٌذ . ا غیتاتیتَاًٌذ اص طئَد یه10تعذاد واستش دس عشف ٍب 

 واستشد داسد. web GIS یتشًاهِ ّا

 :11یػاصهاً•

دس تعهذاد   تیتهذٍى هحهذٍد   غیتهات یاص طئَد یوهاهل  یّها  تیلاتل  ArcSDEًَه اص  يیا ذیآ یوِ اص ًاهؾ تش ه ّواًغَس

 يیه ا دس .دّذ یسا  اسائِ ه  ذُیچیپ فیٍظا  یٍ اجشا غیتاتیدس اًذاصُ  ٍ حجن طئَد ایٍ ّوضهاى ٍ  یًفشات ٍ واستشاى جاس

 یهه  شُیرخهثل  ٍ... Oracle  ،SQL Server یتجاس یدادُ ساتغِ ا گاُیپا تیشیهذ ؼتوْاییاص ػ یىی، دادُ ّا دس حالت

 [8] .. دس ایي هغالعات اص ایي ًَه اص طئَدیتاتیغ جْت ًگْذاسی دادُ اػتفاد ؿذ ؿَد

 گام ّاي اجرایی هطالعات -3

ّای هَجَد ٍ  ؿاهل تشسػی ّای ًیاص ػٌجی ٍ اهىاى ػٌجی عشح، گشدآٍسی، تْیِ دادُ هشاحل پیادُ ػاصی عشح ػیواص

، پیادُ 13ّای هَجَد ٍ تشٍصسػاًی آًْا، تٌظین تشاػاع هذل دادُ ػیواص دادُ 12ٍیشایؾ ػاصی،، آهادُ آًْاتشسػی ویفیت 

ػیواص ٍ اجشای هذلْای ػیواص ٍ دس آخش ًلة ٍ اػتمشاس آصهایـی دس ػشٍس ػتاد ٍ والیٌت اهَسّا تَد ػاصی پایگاُ دادُ 

 وِ دس اداهِ هؼائل ّش هشحلِ تحث خَاّذ ؿذ.

 هرحلِ اهکاى سٌجی  3-1

سی / ًشم افضاسی، صیش ػهاخت  ساُ اًذاصی پایگاُ دادُ ػیواص ٍ هـخق ؿذى ووثَدّا، هؼتلضم تشسػی اهىاًات ػخت افضا

جْت پایؾ اهىاًات ٍ هیضاى داًؾ فٌی هَسد ًیاص ػاهاًِ ٍ ٍععیت ًیشٍی اًؼاًی واسفشها تَد. لزا پشػـٌاهِ ّای ؿثىِ 

ًتایج پشػـٌاهِ ّهای پهایؾ   اهَسّای ػتاد ٍ اداسات آب ؿْشػتاى تىویل ؿذ.ظین ؿذ ٍ تَػظ واستشاى هعشفی ؿذُ تٌ

 داؿت GISعف واستشاى دس تخلقًیشٍی اًؼاًی، ًـاى اص ع

 هرحلِ گردآٍري ، آهادُ سازي دادُ ّا  -3-2

 پایِ  اكلی دػتِ 2 دس تَدًذ وِ جذٍلیالیِ هىاًی ٍ  129ؿاهل هفَْهی هذل  ًیاص هَسد دادُ ای الالم
 15تخللهی  14ٍ

ِ  70 ٍ اكهلی  والع 9 عَاسم تخللی دػتِ ٍ عاسعِ 42 ٍ والع 7 ؿاهل پایِ . دػتُِ تَدًذ دػتِ تٌذی ؿذ  عاسعه

داسای یه وذ هٌحلش تهِ فهشد    C3BasinsBoubdariesهثل  16ّش  والع دادُ .تاؿذ هی غیش هىاًی ّؼتٌذُ 22ٍ هىاًی
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 ... یکپارچهاطالعات جغرافیایی سازی سیستم مطالعه و پیاده

 یریدق یلع

ٍ عذد C)  (( یا تخللی تَدىPاػت وِ اص تشتیة اعذاد  ٍ حشٍف اػت وِ حشف اٍل ًـاى دٌّذُ دػتِ تٌذی عوَهی )

(ّن تِ ّویي هٌهَال  C3MainBasin6جذٍل اػت. والع الیِ ) ًـاى دٌّذُ ؿواسُ سدیف والع هشتَعِ دس پغ اص آى

جوهع  ٍاحهذّای هختلهف واسفشهها     ایهي الهالم دادُ ای اص  [1] ٍ ولوِ تعذ اص حشف ٍ عذد ًـاى دٌّذُ ًام الیِ هی تاؿذ. 

 ًوای اص هذل هفَْهی والع دادُ  ای ػیواص ًـاى داُ ؿذُ اػت. (3ؿىل )دس  ًذ.ٍ یا خشیذاسی ؿذآٍسی 

 

 

 (  ًوایی از ساختار هذل هفَْهی باًک سیواز3)شکل 

   GIS آهادُ سازي براي  -3-3

اًجهام  تهِ  ٍیشایؾ ّای ٌّذػی، تَپَلَطیه ٍتَكیفی ٍ ایجاد فیلهذّا   تشسٍی دادُ ّای جوع آٍسی ؿذُ  دس ایي هشحلِ

  سػیذ.

 سیواز آهادُ سازي براي  -3-4

تٌظین ؿًَذ. تهشای ایهي هٌظهَس    هذل هفَْهی ػیواص  تِ ّا تایذ دادُتعذ اص هشحلِ سفع خغاّای تَپَلَطیىی ٍتَكیفی،  

ٍ پهغ اص    گشدیهذُ  ( تثهذیل WGS1984هه  GCSالیِ ّا تِ ػیؼتن هختلات ٍاحذ )ػیؼتن هتختلات جغشافیهایی   اتتذا

18ٍ ػپغ وٌتهشل كهحت فیلهذّای تَكهیفی، الحهاق دادُ      وذ گزاسی  الیِ هٌاتع آب 17اعوال پشداصؽ ّای  صهیٌی
  ، 

 ٍ ایجاد والػْای استثاعی ،19تٌظین دٍهیي 
20

 ؿذ.   اًجام 

ٍ ًهشم افضاسّهای   Windows Server 2008  ػیؼهتن عاههل   آىتشای تاًه ػهیواص ؿهثیِ ػهاصی ؿهذ ٍ تهش سٍی       یػشٍس

ArcGIS   ٍSQL Server 2008   ًْایتا ًشم افضاس ٍArcSDE   تعذ ًلة ؿذ. ی استثاط تیي دٍ ًشم افضاس لثلی تشای تشلشاس

                                                 
17

 Geoprocessing 
18

 loading 
19

 Domain 
20

 Relationship class 
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21تاصًـاًی ،اص هشاحل فَق
ػشٍس دػتشػی تشلشاس  تا اص عشیك والیٌت تِ تاًه  گشفتاًجام 22اتلال تِ پایگاُ دادٍُ  تاًه  

 5,6] [7, .گشددتشلشاس 

آخشیي ٍ هْوتشیي واسی وِ لثهل اص ًلهة  پایگهاُ دس ػهشٍس     تْیِ گشدیذ.ٍ الیِ ای  ووثَد ّای فیلذیلیؼت ،دس ًْایت

تَد تِ اًجهام   اجشایی تَدى هذلْا ٍ تشسػی عولىشد هذلْا تش سٍی تاًه جوع آٍسی ؿذُ واسفشها تایذ اًجام هی ؿذ تؼت 

  لاتلیت اجشا ًذاسًذ. یٍ ًـاى دادُ وِ تعضی اص هذلْا تذلیل ووثَدّای الیِ ای ٍ فیلذ( 4ٍ5یذ )اؿىال ػس

 

 

 استخراج سطح ّوترازپٌجرُ هذل   (4شکل )

 

 ّوتراز ٍ ًوایش جْت آب زیرزهیٌیًتیجِ اجراي هذل استخراج سطح  (5شکل )

 پیادُ سازي سیستن سیواز در استاى 3-5

 هَاسد ریل تِ اًجام سػیذ: دس اػتاى پیادُ ػاصی ػیؼتن جْت

ًلة ٍ اػتمشاس پایگاُ دادُ ػیواص دس ػشٍس ؿشوت آب هٌغمِ ای  ٍ تٌظین ػهغَح دػتشػهی وهاستشاى تهِ پایگهاُ       -

واستشی ٍ سهض عثهَس تهشای دػهتِ ّهای وهاستشاى ٍ اجهشای آصهایـهی         تشاػاع ًتایج تخؾ ًیاص ػٌجی ٍ تعشیف ًام

 هذلْای ػیواص

 تٌظین استثاط ًشم افضاس ػیواص تا پایگاُ دادُ دس ػتاد هشوضی ؿشوت آب هٌغمِ ای اص عشیك ؿثىِ داخلی ؿشوت. -

ختلهاف ٍ ػهغح   تاًه ادس تشای واستشاى  ًام واستشی ٍ سهض تا والیٌت ّا ػتاد استثاط ػشٍسػیواص تشلشاسی جْت تؼت 

واص  استثاط تؼهت ٍ تشسػهی   ٍالحالیِ ػیArcGIS 9.3 ًْایتا تا هشاجعِ تِ والیٌت ّا ٍ ًلةدػتشػی ّا تعشیف گشدیذ. 

 گشدیذ.  

                                                 
21

 Restore 
22

Database connection 
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 ػیواص  آصهَى استثاط اداسُ ّای اهَس آب ؿْشػتاًْا تا ػشٍس ٍ پایگاُ دادُ -

سههض  تعذ اص تخلیق ًام وهاستشی  ٍ   ؿْشػتاًْا تِ ػشٍستشلشاسی استثاط اهَسّای آب  23 هجاصی پشٍوؼی اص عشیك ؿثىِ

 .الحالیِ ػیواص  ًلة ٍ  تؼت ؿذ

 تْیِ جذٍل هحل ًَؿتي دس تاًه ػیواص تشای واستشاى هختلف ػاهاًِ -

 ًتایج  -4

ِ واستشاى ػهاهاًِ سا ؿهٌاختِ ٍ تجش   یاهىاى ػٌج دس هشحلِ ،روش ؿذُ یوشدى پشٍػِ ّا یتعذ اص ع آًْها سا    یا GIS ته

 سػیذ.اًجام تِ  ػاهاًِ یٍ ًشم افضاس یػخت افضاس توْیذات،آهَصؽ جْت ی الصمّا یضیٍ تشًاهِ س یتشسػ

دس ؿٌاخت گشدؽ دادُ ای عشٍست آٍسدى الیِ ّای اهَس ّای دیگش تشای تـشیه هؼاعی ول ػیؼتن احؼاع هی ؿذ. 

هَاجِ ؿذ. ًثَد فیلهذّای ههزوَس تاعهث اجهشا     24عذم ٍجَد فیلذّای هَسد ًیاص هذل هفَْهی تا هـىل سوَسدّای خالی

ًـذى تعضی اص هذلْا گشدیذ. تِ عَس هثال دس هَسد آهاستشداسی چاّْای تْشُ تهشداسی تعلهت هـهخق ًثهَدى ٍعهعیت      

 ًذاؿت.تخلف ، دتی ٍ تخلیِ هجاص هثٌایی تشای اجشا وشدى هذل اعافِ تشداؿت چاّْا ٍجَد 

دس اجشای ػیواص تش سٍی تاًه اعالعاتی آهادُ ؿذُ تؼت عٌَاى هْوتشیي گام ضاسی ػیواص تِ تشسػی عولىشد تؼتِ ًشم اف

گشدیذ. تشخی اص هذلْا تِ ًحَُ احؼي جَاب دادًذ، تشخی تا پیغام خغا هثٌی تش ًثَد الیِ خاف یها فیلهذ خهاف هَاجهِ     

 ؿذًذ ٍ تشخی ًتایج غلظ تشگشداًٌذ.  

 گشدًذ: هَاسد عذم اجشای هذلْا تغَس ولی تِ ػِ دػتِ تمؼین هی

الف : هذلْایی وِ تذلیل عذم ٍجَد الیِ اعالعاتی هذل هفَْهی ػیواص اجشا ًـذُ ٍ پیغام خغای هثٌی تهش پیهذا ًـهذى    

 دٌّذ. ای خاف هی اعالعات یا الیِ

 دٌّذ. ای خاف اجشا ًـذُ ٍ پیغام خغا هی ب:  هذلْایی وِ تذلیل خالی تَدى فیلذ هَسد ًیاص دس الیِ

 [1]دّذ. وافی ًثَدى اعالعات دس فیلذ خاف اجشا ًـذُ ٍ پیغام خغا هیت: هذلْایی وِ تذلیل 

تشخهی اص ههذل داسای اؿهتثاُ    25ّن چٌیي كحت ًتایج خشٍجی هذل ًیض ٍاػٌجی گشدیذ. هـخق ؿذ وِ تاتع اجشایهی  

اً تشخی اص هذلْا . هضافتَد  ّای غلغی سا اص تاًه فشاخَاًی هی وشدُ وِ ًتایج غلظ ٍ گوشاُ وٌٌذُ تَدُ ٍ تِ اؿتثاُ ٍسٍدی

َح ٍ خشٍجی سا تِ حذ هشص آتخَاى هحذٍدُ ًىشدُ ٍ تِ اؿتثاُ دس وهل هحهذٍدُ هغالعهاتی ػهغ    26ػاختي ػغح پیَػتِ 

 .خغَط ّن اسصؽ تشػین هی وشدى وِ غلظ اػت

 ًتیجِ گیري ٍ پیشٌْادّا   -5

ذلْا خغها دس تَاتهع هه   سٍی تاًه اعالعاتی ًـاى اص ٍجهَد ووثَدّهای دادُ ای ٍ ّوچٌهیي    ػیواص تش ًتایج پیادُ ػاصی 

اص آًجا وِ خغا جضء جذایی ًاپهزیش اص فشایٌهذ    داؿت ٍ الضام سفع ووثَد ّای دادُ ای ٍ تلحیحات دس تَاتع سا هی علثذ.

اؿهىاالت   ،لثل اص تحَیل ًشم افضاس تِ واستشاى ًْهایی تا  یاتذاًتـاس اص ػیواص  آلفاا ی تتا یّا ًؼخِ تایذ تشًاهِ ًَیؼی اػت

   .ؿَددیذُ ٍ سفع 

                                                 
23

 VPN (virtual proxy network) 
24

 Null 
25

 Function procedure 
26

 Surface 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7
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   ًتثجِ پیادُ ػاصی پشٍطُ تَكیِ هی ؿَد:س اداهِ پیـٌْادّای تشای تْشُ گیشی اص د

الصم ّؼت دادُ ّا ٍ آیتن ّهای لؼهوت ّهای دیگهش ػهاصهاى جْهت تـهشیه          ػاصهاًی GISتا ًگشؽ پیادُ ػاصی   -  

 هؼاعی آى دفاتش دس هذل هفَْهی ٍ تاًه دس ًظش گشفتِ ؿَد.

 .س اهش تاًه ػیواص احؼاع هی ؿَدحشفِ ای ٍ یا هتخلق د GISعشٍست تىاسگیشی واسؿٌاع تشای ساّثشی ػاهاًِ  -

دس خلَف تَاتع تعضی اص هذل ّا ٍ جاهعیت تخـیذى تِ توام جٌثِ ّای علوی ، واستشدی ٍ ؿشایظ هحلی، ًیهاص تهِ    -

 تعاهل تا هذیشاى ٍواسؿٌاػاى ؿشوت ّای آب هٌغمِ ای  هی تاؿذ.  

اػت، تَكهیِ تهِ ّوىهاسی دس تىویهل،      اعالعات خَد تا هعادل اسصؿی تا عٌایت تِ ایٌىِ تٌْگام ػاصی دادُ  ّا داسای -

اگش ایي هْن كَست ًگیشد تاًه تعذ اص گزؿت یه ػال دیگش لاتلیت اعتوهاد  تشٍص سػاًی تاًه فعلی هی تاؿذ.  اػتفادُ ٍ

 ًخَاّذ داؿت.  

ِ تهِ  هتوشوهض ، تَكهی  تَجِ  تِ هضایای تاًهه اعالعهاتی    تِ عشسّای جضیشُ ای واس وشدى ٍ تثعات آى ٍ تاتا  تَجِ  -

ّؼهت تها تها اؿهتشان     ، ؿثىِ ای ایجاد ؿهذُ  ّا ٍ اػتفادُ اص صیشػاخت دادُ ایاعافِ ًوَدى ٍ تٌْگام ػاصی الیِ 

دس عیي حال وهِ ووثهَد الیهِ ّها سفهع ؿهذُ اص دٍتهاسُ وهاسی ٍ         ،وت دس تىویل تاًه اعالعاتی هَجَدٍ ّگزاسی 

 اس ول هجوَعِ لشاس گیشد.ٍ تاًه تَػظ ول ػیؼتن  تٌْگام ٍ دس اختی گشدیذُافضًٍگی پشّیض

 ِ هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍالعی هثتٌی تش هىاى دس ػاصهاًْا هحمك ًخَاّذ ؿذ هگش ایي و -

  دس تلوین ػاصی ّای فشٌّگ ػاصی ؿَد.  تٌْگام تاًه اعالعات هـتشن ٍهضایای 

  ِذاسی ؿهذُ دس  وَعهِ دادُ ًگْه  دس واستشدّای یه ًفشُ تا دادُ ّای پیچیذُ هوىي اػت اػتفادُ اص هجاگش چ

ّا اسجحیت داؿتِ تاؿذ. ٍلی تْشحال ًگْذاسی دادُ ّای هَسد اػتفادُ ٍ ًتهایج حاكهل اص پهشٍطُ ّها ٍ      پشًٍذُ

  .عشٍست داسد DBMSواستشدّای هختلف دس 

    ِاگش ػاهاًِ ای ساُ اًذاصی هی ؿَد تِ ول ػاصهاى تعٌَاى یه ػیؼتن ٍ ًِ تعٌَاى جضایش جذا اص ّهن  ًگشیؼهت

 ؿَد.

  واسؿٌاػهاى ٍ ههذیشاى،   يٍ تهشای اعتوهاد تخـهی دس تهی     ػاهاًِ ای ًاسػایی ّای داسد دس ول حزف ًـذُاگش 

 اؿىاالت دیذُ ٍ سفع ؿَد.

 .داًؾ ٍآگاّی اػتفادُ اص پایگاُ دادُ هـتشن تایذ دستیي هذیشاى ٍ واسؿٌاػاى ػاصهاى ًْادیٌِ ؿَد  

 افهضایؾ داًهؾ ٍ احؼهاع ًیهاص عوهَهی ػهاصهاى       ػاهاًِ دس ػاصهاى تایذ ّوگام تا ٍ پیادُ ػاصی ٍاسدوشدى  ٍ

   تاؿذ. اّن وشدى صهیٌِ ّای آىشف

هىهاًی ػهاصهاًی    عضهی اص ػیؼهتن ّهای   پیهادُ ػهاصی ت  عذم تَفیهك  عَاهل الصم ّؼت دس پظٍّؾ ّای تعذی دس هَسد 

 ؿَد. تحمیك
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Implementation of an integrated ground water resources geospatial 

system in West Azarbijan Province 
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1
 

1-GIS expert in Yekom Consulting Engineers Company 

 

Abstract 

The Major issue of ground water conservation is related to lack of data or using expired date. As every 

expert knows, updated water resources database according to other information would play an important 

role in decision making of this field. The Goal of Project 10's balance of conservation and utilization & 

Customer Affairs of water resources Management Company is making balance between ground water 

feeding and consumption. The 8
th

 project is called implementation of integrated ground water resources 

geospatial system (SIMAZ). Executive steps to implement SIMAZ in West Azarbijan water authority 

consists needs assessment and feasibility studies, data gathering, quality assessment, GIS ready, adjusting 

according to SIMAZ data model, installation and  evaluated  SIMAZ system. Insufficient data and errors 

in data and model procedures functions cause some models couldn’t be run and some had mistaken 

results, so that for reliable results, fixing deficiencies and revising in conceptual model and functions is 

inevitable.  

Keywords: Enterprise GeoDatabase, ArcSDE, SQL Server, ground water models, West Azarbijan water 

authority 
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 عٌَاى -2

 

 زیر عٌَاى -2-1

 

 ر زیر عٌَاىیز -2-1-1

 

 عٌَاى ؿىل تایؼتی صیش ؿىل تِ كَست ٍػظ چیي تاؿذ.

 

 ًرهال هاتریس هٌفرد هقادیر تغییرات ًوَدار : 1 شکل

 

 عٌَاى جذٍل تایذ تاالی جذٍل ٍ تِ كَست ٍػظ چیي تاؿذ.

 

 : هقادیر هیذاًْاي سرعت بذست آهذُ  1جذٍل 
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