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 در شبکه هاي آبیاري و )Keyhole)  GoogleEarth  تصاویر ماهواره اي نرم افزار عملی کاربرد

  زهکشی
  

  کاظم طرفی
  نی و مهندسی طرح و توسعه شبکه هاي آبیاري و زهکشی سازمان آب و برق خوزستانمدیریت ف

  آرش محجوبی 
   شبکه هاي آبیاري و زهکشی سازمان آب و برق خوزستانمدیریت فنی و مهندسی طرح و توسعه

  
  چکیده

  
یکی بـه آنهـا مطالعـات بـر     اصوالً زمانی که طراحی مورد مطالعه قرار می گیرد به علت وسیع بودن منطقه و عدم تماس فیز     

اساس نقشه هاي موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشه هاي اجرایی تهیه می گردد که ایـن امـر موجـب میـشود در زمـان                
اجرا با مشکل مواجه شویم و بناچار در زمان اجرا بسته به تغییرات صورت گرفته در محدودهء طـرح ، طراحـی هـا تغییـر نمایـد کـه                   

لذا بکار گیري تصاویر ماهواره اي به دلیل دارا بـودن اطالعـات و داده هـاي فـراواوان در     . ایش هزینه هاي اجزائی می گردد     موجب افز 
گزینه هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت یک سند معتبر براي همیشه باقی می مانـد و مـی تـوان در هـر زمـان از                

در این مقاله به چگونگی استفاده از تـصاویر مـاهواره اي و امکانـات          . اي سطح زمین بهرمند گردید    آنها براي مطالعه تغییرات پدیده ه     
براي شناسایی و تفسیر هرچه بهتر عوارض و پدیده هاي طبیعی و مصتوعی و انـدازه گیـري هندسـی آنهـا      KEYHOLE نرم افزار 

ا تصاویر ماهوارهاي ، کنتـرل نقـشه هـاي سـیماي شـبکه آبیـاري و       در زمان کوتاه و با هزینه کمتر ، تلقیق نقشه هاي موجود پروژه ب         
  . پرداخته خواهد شدازاراضی کشاورزيزهکشی با وضع موجود و همچنین مدیریت و بهره برداري 

  
  ، تصاویر ماهواره اي ، آبیاري ، زهکشی ، مدیریت ، کنترل پروژه KEYHOLEنرم افزار : واژه هاي کلیدي

  
  
  



  : مقدمه
دهه اخیر ، دسترسی سریع به اطالعات و داده هـا بـراي اسـتفاده در برنامـه ریـزي ، تـصمیم گیـري ،نظـارت                      در یکی دو    

 .   ،طراحی و بهره برداري از پروژه هاي مختلف ، زمینه ساز ابداع فناوري سنجش از دور است
ز قبیل دید وسیع و یکپارچه بودن بعنـوان یـک   امروزه استفاده از فناوري سنجش از دور و تصاویر ماهواره اي با توجه به خصوصیاتی ا        

ابزار جهت استخراج اطالعات گوناگون از جمله تهیه نقشه کاربري اراضی، مطالعـات شـوري و مانـدابی ، کاداسـتر، پوشـش گیـاهی ،                  
 آبیـاري و  از این فناوري  می توان در کنترل و بهینه سـازي طراحـی شـبکه هـاي      . عوارض زمین،توپوگرافی وغیره در دست می باشد      

زهکشی و ارزیابی عملکرد آنها ، استمالك اراضی،  نظارت ، مدیریت و بهره برداري و مـوارد مـشابه اسـتفاده نمـود و ضـمن بدسـت                       
  . می باشد keyholeیکی از نرم افزارهاي مورد استفاده در سنجش از دور . آوردن دقت بیشتر در هزینه و زمان صرفه جویی کرد

هواره اي این نرم افزار در شبکه هاي آبیاري و زهکشی  بعلت گستردگی زیاد سطح پوشش ،  بدون شک یکـی از       استفاده از تصاویر ما   
مهمترین ابزارهاي شناخت عوارض زمین بویژه در مناطق دوردست و صعب العبور و یا مناطقی که بدالیل مختلـف از جملـه  منـاطق        

 از طرف دیگر استفاده از این تصاویر بمنظور سـهولت متخصـصین و تفکیـک    .جنگی که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد می باشد   
عوارض سطح زمینی ودر نتیجه کاهش حجم عملیات کنترل میدانی امري ضروري است و امکان تصحیح و اعمال تغییـرات در نقـشه       

  .ها را سریع تر وآسانتر می سازد
Keyhole اشـد کـه بعنـوان یـک مرجـع      یک نرم افزار مبتنی بر کامپیوتر و اینترنت می بRS  ، GIS     و تـصاویر مـاهواره اي جهـت 

 .استخراج اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد
 تخـصص کمپـانی هـاي    اسـتفاده از اطالعـات و   مدیران و متخصصان این شرکت با       .  بنا نهاده شد   2001 در سال    keyholeمپانی  ک

 تـا اینکـه در سـال    تکمیل کردنـد  دیگر این پروژه را بزرگ هايو تعدادي شرکت Airphotousa . digitalglobe . nvidiaدیگر از جمله 
  نـرم افـزار   گوگل جـستجوگر اینترنتـی  2004 اکتبر 27در  .شد منتشر    می باشد   نسخه اي که قابل نمایش و اجرا در اینترنت         2004

keyholeدر حال حاضر دموي آن در سایت  . اري نمود را خرید GoogleEarthنرم افـزار توسـط مـاهواره ناسـاي      این .موجود است
ضـمناً زاویـه دیـد    .  کیفیت مطلوب نمایش دهد باو سه بعديبصورت   زمین راسطحتوانسته  KeyHole آمریکا و فناوري هاي شرکت

زار ایـن نـرم افـ   از خـدمات   معتبـر درجهـان   کاربر هزار 10 در حال حاضر بیش از       .در این نرم افزار در هرجهت قابل تنظیم می باشد         
 مراکـز   و یا روزنامه نیویورك تـایمز و بـسیاري از  CNN،ABCشبکه هاي خبري  به  میتوان مهمترین کاربران  از .استفاده می کنند 

   .مختلف اشاره نمود نهاد هاي نظامی و اطالعاتی و یا کشورهاي تحقیقاتی و
  

  :ح زیر مباشددر کشاورزي بشرkeyhole مهمترین کاربرد تصاویر  ماهواره اي  نرم افزار 
 شناسایی اراضی کشاورزي  •
 شناسایی مناطق مستعد کشاورزي •
 تعیین سطح زیر کشت و تخمین عملکرد •
 ....به روز کردن نقشه هاي توپوگرافی و •
  تعیین و انتخاب مسیر بهینه کانالها و زهکشهاي  شبکه آبیاري و زهکشی •
 شناسایی مسیر خط القعر جهت انتخاب مسیر بهینه زهکشها •
 یی مسر روانابهاي سطحی حوزهشناسا •
 شناسایی محدودیت هاي کشت •
 شناسایی اراضی شور •
 اراضی باتالقیی شناسای •
 اراضی تپه اي و ماسه اي شناسایی •



  نظارت بر رشد گیاهان •
 نظارت بر عملکر و بهره برداري شبکه هاي آبیاري و زهکشی •
 تعیین مختصات نقاط •
 احداث ایستگاههاي پمپاژ تعیین محل مناسب •
 ین محل مناسب احداث سدهاي مخزنی و تنظیمیتعی •
  رودخانه های بررسی وضعیت  رژیم •

  
  : GPS با استفاده از keyholeکاربرد تصاویر ماهواره اي نرم افزار 

   
امروزه با گسترش فنا آوري هاي گوناگون جغرافیایی این امکان وجود دارد که با استفاده از یک سیستم مـاهواره اي مـدرن               

البته روشهاي مختلفی براي تهیه نقاط مختـصات وجـود    .  نقاط کنترل هر نقطه برروي کره زمین بدست آورد         GPSانند  و پیشرفته م  
دارد که یکی از این روشهاي معمول ، استفاده از نقشه می باشد ولی با توجه به کم دقت و قدیمی بودن نقشه هاي پوششی در ایـران    

 تطبیق مختصات داده شده بروي نقـشه هـاي   keyholeیکی از کاربرد نرم افزار . رده استاستفاده از این روش مشکالتی را بوجود آو   
ارونـدکنار  KO5 مزرعه آزمایشی زهکشی و ایـستکاه کـم فـشار واحـد عمرانـی      ) 1تصویر. (اجرایی با موقعیت آنها برروي زمین است

 انـدازه گیـري شـد     GPSهاي انتخـاب شـده بوسـیله    آبادان رانشان میدهد که براساس بازدید میدانی ازمنطقه  نقاط مختصات محل
) N=30.2454 O ،  O E=48.4041   و مزرعه آزمایشی زهکشی KO5  N=30.2956 O،   O E=48.3491 ایستگاه پمپاژ (

 مشاهده گردیده کـه ایـن نقـاط بـرروي تـصاویر مـاهواره اي  دقیقـاً همـان          keyholeکه پس از بررسی و مقایسه بوسیله نرم افزار 
  ختصات انتخاب شده در منطقه می باشدم

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

   واحد عمرانی اروندکنار آبادانKO5نمایش مختصات ایستگاه پمپاژ  : 1تصویر ماهواره اي 
و تصاویر نرم افزار عالوه بر دارا بودن  دقت تصحیح هندسـی تـصاویر    GPSنتایج فوق نشان دهنده آن است که استفاده از 

نمونه هاي از کاربرد عملـی ایـن قـسمت از نـرم افـزار کـه در خـصوص        .فاده از آن را نسبت به نقشه افزایش می دهد      باال ، کاربرد است   
در این راسـتا کـاربرد امکانـات    . شبکه هاي در دست مطالعه و یا اجراء درسازمان آب وبرق انجام شده در این مقاله بررسی شده است          

 تعیین مختصات نقاط، تهیه نقشه هاي پوششی ، تسهیل در پیدا کردن نقاط مـورد نظـر   این نرم افزار جهت بهنگام نمودن نقشه ها و   



از جمله کاربرد عملی این  قسمت تعیین محل پروفیل هـاي اجـراء شـده در    . بر روي زمین با توجه به  مختصات از قبل تعیین شده             
،کنتـرل مـسیر کانالهـاي آبیـاري و     )  3تصویر( باشدمطالهات خاکشناسی توسط مشاور و بررسی آنها توسط کارشناسان دفتر فنی می           

. زهکشی با تعیین مختصات نقاط مسیر ، کنترل محل آبگیرها  ، محل تخلیه زهکشی و سایر سازه ها قبل از اجراي پـروژه مـی باشـد       
حل، مسافت زمینـی و   این است که عالوه بر نشان دادن مسیر دسترسی به م  GPSالزم بذکر است از مزایاي این نرم افزار  نسبت به            

   )2تصویر(. تنها مسافت هوایی بین دونقطه را به کاربر نشان می دهد GPSهوایی را در اختیار کار بر قرار می دهد در صورتی که 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  B  وAنمایش اندازه گیري مسافت هوایی و زمینی بین دو نقطه : 2 )ایستگاه پمپاژ مارد( ماهوارهايتصویر
  

 جهت کنترل نقشه هاي اجرائی و بهنگام نمـودن آنهـا در شـبکه هـاي      keyholeیر ماهواره اي نرم افزار کاربرى تصاو
  :آبیاري و زهکشی در دست مطالعه و اجراء

  
باتوجه به اینکه قدمت ساخت شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدرن در ایران به نیم قـرن میرسـد ، بررسـی هـاي صـحرایی                   

م طراحی و آرایش شبکه ها توسط مهندسین مجرب ، ولی بعلت عدم استفاده از نقشه هاي بروز شـده   بعمل آمده نشان میدهد علیرغ    
و عدم امکان پیمایش صحرایی درکل سطح شبکه ها بعضاً مشاهده می گردد ، مسیر کانال هـا و زهکـشهاي طراحـی شـده درحـین              

اي شنی و ماسه اي، جاده ها  و یا تاسیساتی نظیر کارخانجـات و خطـوط   اجراء از عوارضی مانند روستا ها، مسیل هاي طیبعی، تپه ه         
که این امر عالوه بر ایجاد معارضین و وجود مشکالت عدیده جهت مجري طرح ، باعث بـه تعویـق افتـادن      . نفتی  تالقی پیدا می کند     

وه بر مـشکالت فـوق باعـث افـزایش هزینـه      این موضوع عال. اجراي پروژه یا در مواردي توقف کامل طرح در یک بازة زمانی می گردد     
 می توان مسیرهاي طراحی شده بـرروي   keyholeبا استفاده از تصاویر ماهواره اي نظیر تصاویر نرم افزار. هاي اجرایی خواهد گردید

رد کـه باعـث   پالن نقشه را با دقت کافی در محل موردنظر مشخص نمود و با این کار بهترین مسیر را جهت طراحی نهایی انتخاب کـ         
لذا بعلت عدم حضور میدانی طراح این موارد مدنظرقرار نگرفته و باعث کندي و حتـی وقفـه در انجـام          .کاهش هزینه ها خواهد گردید    

 LMD ، تغییر مسیر زهکـش اصـلی    از جمله نمونه هاي استفاده از این نرم افزار     پروژه می  شود  ویا عامل افزایش هزینه ها میگردد          
و  )  L3واحـد عمرانـی   ( کیلومتر دایک سیالبر زهکشی واحدعمرانی سمت چپ هندیجان 14 زهکش درجه دو و و حذف سه رشته

 



در این پروژه با استفاده از تصاویر  ماهواره اي نـرم افـزار مـذکو جهـت دیـد      . میلیون ریال انجام گردید6750 کاهش هزینه را تا مبلغ    
 و بازدید هاي میدانی از منطقه مـسیر بهینـه انتخـاب گردیـدو  مـسیر زهکـش       کافی بر کل وسعت اراضی و شناسایی عوارض موجود   

 کیلومتري  ساحل دریـا پمپـاژ   4اصلی از سمت چپ به سمت راست  جاده روستایی انتقال و پس از عبور از جاده هندیجان دیلم در              
لـذا اسـتفاده از   . )  3تصویر( مشاور می باشدنمونه دیگر اصالح نقشه هاي واحدهاي عمرانی اروندکنار آبادان توسط مهندسین       .میشود

تصاویر ماهواره اي ضمن  افزایش دقت آریش شبکه هاي آبیاري و زهکشی و آشنایی کامل نسبت به کل منطقه باعث کـاهش هزینـه     
  .هاي اجراي می گردد

  
  :دگان جهت تشریح دالیل آبگرفتگی اراضی مجاور شهرستان دشت آزاkeyholeکاربرد تصاویر ماهواره اي 

  
و 200 رودخانه کرخه در دشت آزادگان و در شهر سوسنگرد به دو شاخه نبسان و هوفل  باظرفیت هاي عبوري به ترتیـب            

شاخه هاي انتهاي رودخانه نیسان پس از عبور از اراضی  رفیـع در نهایـت       . تقسیم می گردد  ) 75آمار سال   ( متر مکعب در ثانیه      500
هوفـل نیـز در   . ودخانه هوفل در باالدست دست بستان به دوشاخه  هوفل و سابله تقسیم می گـردد ر. به هور العظیم تخلیه می گردد     

 شـاخه  4تقسیم و سپس هرکدام از این دوشاخه نیـز در انتهـا بـه    ) رمیم(پایین دست شهر بستان خود به دو شاخه خرابه و سعیدیه  
   ) .3تصویر(دند تقسیم ودر نهایت به هور العظیم تخلیه می گر) جمعاً هشت شاخه (

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  نمایش اراضی دشت آزادگان پایین بستان و شاخه هاي انتهایی رودخانه کرخه: 3تصویر ماهواره اي 

  
 در سـالهاي جهـت   )4تـصویر (با توجه به  طغیان شاخه هاي خرابه و آبگرفتگی  اراضی کشاورزي پایین دست بستان و جـاده چزابـه        

بـدلیل  (  جهت دریافت اطالعاتی نظیر تدقیق نقشه هاي شـماتیک keyholeتصاویر ماهواره اي نرم افزار یافتن راه حل این مشکل از  
موجود ، شناسایی مسیر شاخه هاي انتهایی رودخانه خرابه در داخل هـور العظـیم  ، مـشخص نمـودن          ) عدم وجود نقشه هاي مرزي    

ستگی سیل بندشاخه هـاي انتهـایی رودخانـه خرابـه و مـشخص      محل رسوبگذاري و تراکم  نیزارها در شاخه هاي فرعی  ، محل شک         
  . استفاده گردید, کردن کالورتهاي موجود در روي جاده هاي ساخته شده در زمان جنگ در داخل هور

. راه حلهایی جهت رفع این مشکلها ارائـه گردیـد    , با  بررسی و مطالعه  این اطالعات،  ضمن شناسایی مشکالت موجود در این مورد            
ا استفاده از تصاویر ماهوارهاي مشخص شد که در صورت استفاده از شاخه سـعیدیه جنـوب غـرب بـستان بعنـوان کانـال سـیالبر  و         ب

 



 کیلومتر  ضمن انحراف آب  به این شاخه از حجم آب قابل مالحظه اي از شـاخه هـاي   12الیروبی و تعریض این نهر به طول تقریبی       
  .اهش خطر سیالب و گرفتگی اراضی تاثیر قابل مال حظه اي خواهد داشت می باشد دیگر کا سته شده  که این امر در ک

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  نمایش به زیر آب رفتن اراضی کشاورزي و جاده چذابه: 4تصویر ماهواره اي 
  

  جهت بررسی مساله حفاظت اراضی طرح و توسعه شبکه هـاي آبیـاري و   keyholeکاربرد تصاویر ماهواره اي نرم افزار   
  :هکشی ساحل راست هندیجان از روانابهاي خارج از محدودهز
  

طرح توسعه شبکه هاي آبیاري و زهکشی در ساحل راست رودخانه هندیجان و در حد فاصل شهرهاي امیدیه و هنـدیجان        
یـه در  بعلـت وجـود ارتفاعـات کوهـستانی امید    .و از شمال به ارتفاعات امیدیه و جنوب به جاده هنـدیجان ماهـشهر خـتم مـی گـردد      

با توجه به اینکه قـبالً در ایـن اراضـی شـبکه اي موجـود       .  باالدست این طرح، سیالبهاي نسبتاً بزرگی ناشی از بارندگی ایجاد میشود          
هنـدیجان   –نبوده لذا سیالبها در کل منطقه پخش شده و به مرور زمان از محلهاي نسبتاً خط الغعر به سمت جـاده اصـلی ماهـشهر       

پس از احداث شبکه آبیاري و زهکشی در این اراضی بدلیل کاهش و سعت اراضی سیل گیر ایـن  .  تخلیه می گردد   ودر نهایت به در یا    
این طـرح گردیـده اسـت و      )S4 و S1 ، S2،  S3(سیالب با عث ایجاد مشکل در خصوص بارندگی در زمان اجراء پروژه برخی مناطق           

جهـت رفـع ایـن مـشکل و     .  معرض خطر این رواناب ها قرار گرفته اسـت  در R2 و R1قسمتی از اراضی شمال و شرق واحد عمرانی 
ارائه راه حل مناسب عالوه بر بازدیدهاي صحرایی بدلیل و سعت زیاد اراضی این پروژه و جهت مشخص نمودن مـسیر سـیالب هـاي                  

ن مسیر با شبکه احداثی جدیـد ،  و ضمن تعیین مسیر دقیق سیالب و موقعیت ای.  استفاده شد keyholeمنطقه از تصاویر ماهواره اي 
  )5تصویر(.راه حل مناسبی توسط کارشناسان دفتر فنی و مهندسین مشاور ارائه گردید

  
  
  
 
 
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هندیجانR2  و R1نمایش جهت مسیر سیالب ، نقاط آبگیر و موقعیت واحد عمرانی : 5تصویر ماهواره اي 
  
 

  : در شبکه هاي آبیاري و زهکشی keyhole نرم افزار  (measure)کاربرد ابزار اندازه گیري
  

تصاویر ماهواره اي با قدرت تفکیک باال بهترین و معتبر ترین سند جهت محاسبه ابعـاد هندسـی عـوارض روي زمـین مـی                 
وارض از و با توجه به اینکه عوارض طبیعی به ندرت به شکل هندسی می باشند جهت انـدازه گیـري و محاسـبه ایـن گونـه عـ          .  باشد

لـذا اسـتفاده از تـصاویر    . وسایل و ابزارهاي مختلف استفاده میشود  که در بعضی موارد ممکن است اندازه گیري با خطا انجام گـردد                
مـسیر و ارتفـاع از    یک  ، محیط، طول می توان مساحت  keyholeار ز  نرم افاندازه گیري ماهواره اي با تصحیح هندسی باال و ابزار 

در شبکه هاي آبیـاري و زهکـشی بـه کمـک ایـن      .   حوزه و یا منطقه را با سیستمهاي متریک و انگلیسی اندازه گرفت  سطح دریا یک  
  .ابزار می توان مساحتهاي ناخالص و خالص یک منطقه و یا قطعات مزرعه را محاسبه نمود

 مـدیریت کـرد    اسـتفاده از ابـزار انـدازه گیـري      بـا می توان توزیع آب و میزان حجم آب مورد نیاز قطعات مزرعه را نیـز       عالوه بر این  
 زیرا ارزیابی سطوح کشاورزي در روشهاي سنتی با وجود اینکه اطالعـات مربوطـه بـر    ومیزان سطح زیر کشت محصوالت را برآوردکرد    

  )6یرتصو (. غیر واقعی می باشد در بعضی مواقعاساس مطالعات صحرایی بدست می آید ولی نتایج محدودتر بوده و غالباٌ
  

 



  
  

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Keyholeنمایی از اندازه گیري  مساحت مزرعه بوسیله نرم افزار : 6تصویر ماهواره اي
 

  :نتیجه گیري
با توجه به اینکه در بسیاري از طرحهاي شبکه آبیاري و زهکشی بخش عمده اي از اشکاالت طراحی که در زمان اجـرا بـا آن مواجـه               

لـذا کـاربرد نـرم افـزاري     .  در اثر عدم حضور کافی کارشناسان طراح در محل مورد نظر بدالیل مختلف بوجود می آیـد          می شویم کاهاٌ  
 و استفاده از سیستم جغرافیایی آن براي شناسایی دقیق عوارض سطح زمین باعث به حد اقل رساندن خطاهـاي     Keyholeهمچون  

ه اینکه فاصله بین انجام مطالعات تا به مرحله اجرا در آمـدن آن در برخـی از     همچنین نظر ب  . طراحی و بهینه شدن طرحها می گردد      
موارد طوالنی شده ، گذشت زمان بعضاٌ باعث تغییرات عمده اي در محدوده طرح مورد نظر از جمله احـداث سـاختمانها ، تاسیـسات                 

با توجه بـه اینکـه تـصاویر    . نی پروژه ها می گرددشده که همین امر در زمان اجراي  طرحها باعث مشکالت عدیده و توقف طوال           .... و  
جدید می باشد لذا با استفاده از این تصاویر می توان در تدقیق نقشه هاي قدیمی استفاده کرد   .نرم افزار معموالٌ

 
 

  : تقدیر و تشکر
قیقات و استانداردهاي و همچنین دفتر تحمدیریت فنی و مهندسی و  دفتر مطالعات شبکه هاي آبیاري و زهکشی در پایان  از 

  الزم را به عمل می آوریم سازمان آب و برق خوزستان تقدیر و تشکر 


