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  چكيده 

 اختيار در زمين سطحي هاي پديده و عوارض با ارتباط در را مهمي مدل هاي توپوگرافيكي اطالعات
 افزارهاي نرم برترين از يكي زمين، كره ساز شبيه ،Google Earth افزار نرم .دهند مي قرار كاربران

 با برنامه اين هايكه نقشه است بعدي سه صورت به مشاهده ابزارهاي برترين با همراه سازي؛ شبيه
 اطالعات سامانه و هوايي برداريعكس، ايماهواره تصاوير از شدهانتخاب تصاوير دادن قرار هم كنار

 افزارهاي نرم در بعدي سه هاي مدل و ها نقشه ايجاد قابليت. آيدمي دستبه جهان بعديِسه  مكاني
 اشاره ArcGIS و Surfer افزارهاي نرم به توان مي دسته اين از كه است شده گنجانده گوناگوني

 رقومي هاي مدل ايجاد براي كار ابزار ترين ضروري ارتفاعي نقاط مذكور، افزارهاي نرم محيط در. نمود
 Google Earth محيط از نوين اي شيوه به ارتفاعي نقاط نخست مطالعه اين در. هستند زميني

 و بعدي دو هاي نقشه انواع ،ArcGIS و Surfer افزارهاي نرم كمك به بعد مرحله در و استخراج
 استان فيروزآباد، نمكي گنبدهاي از شده توليد هاي نقشه از تلفيقي در سپس. گرديد ايجاد بعدي سه

 ايجاد منحصربفردي توپوگرافيكي هاي مدل Google Earth محيط در) جهاني و ُكنارسياه( فارس
  .شد
  

   واژگان كليدي:

 جهاني و ُكنارسياه نمكي گنبدهاي اس، آي جي آرك سورفر، ارث، گوگل توپوگرافيكي، مدل
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  مقدمه      .1

توان به  يدسته م ينگنجانده شده است كه از ا يمختلف يدر نرم افزارها يسه بعد ينقشه ها و مدل ها يجادا يتقابل
و  يناز بهتر يكي ESRI يكاييمحصول شركت آمر ArcGIS برنامهاشاره نمود.  ArcGISو  Surfer ينرم افزارها
 يدارا يسادگ ينباشد، كه در ع يم) GISيايي (اطالعات جغراف يستمه سزدر حو يكاربرد يبرنامه ها ينمحبوب تر

و  يدتول .كند يم يزمتما زمينه يندر ا يكاربرد يبرنامه ها يگربرنامه را از د يناست كه ا ياريو امكانات بس يژگيو
قرار گرفته  كاربران ياردر اخت نرم افزار مي باشد كه ينقدرتمند اات امكانيكي از  يفيو توص ياطالعات مكان يريتمد

كه مي باشد  يسه بعد ينقشه و مدل ها توليددر زمينه  يكاربرد يبرنامه ها ديگر از يكي Surfer افزارنرم است. 
عوارض  ي،منطقه ا يتوپوگراف يمدر ترس يا يژهو يتقابل Surfer .شده است تهيه  Golden Software توسط شركت

 يمهندس ينهباشد كه در زم يم يزانخطوط هم م يمترس ،نرم افزار ينعمده ا ييدارد؛ اما توانا يو خطوط مرز يسطح
به  يشبكه بند ي؛محاسبات آمار د. انجامكاربرد را دار يشترينب ...معدن و  يمهندس ي،شناس ينزم ي،آب، هواشناس

نرم  ينا يها يتقابل يگرحجم از د محاسبههم فشار و  يدروگراف،هم تراز، ه ينقشه ها يممختلف؛ ترس يروش ها
يكي ديگر  ،در نقشه جهان يسه بعد يجستجو يتقابل) نيز با Google Earthگوگل ارث ( شود. يافزار محسوب م

 يها يتاز قابل پيدا كرده است. يكي و كاربران مندانعالقاز نرم افزارهايي است كه امروزه جايگاه ويژه اي در بين 
فوق العاده تماشا كرد. مناطق  يفيتيرا از باال با ك ينتوان نقاط مختلف كره زم ياست كه به كمك آن م ينن برنامه ايا

شده  ييكمرجع و موزا ينزم يرتصاو .باال قابل مشاهده هستند يكخودروها) با توان تفك يمختلف (ساختمان ها و حت
، EarthSat ،DigitalGlobe ،Sanborn يرنظ عياز مناب يكنرم افزار برحسب مناطق مختلف و توان تفك

ImageMassGIS  يها يدهرا در ارتباط با عوارض و پد يتصاوير اطالعات مهم ينشده است. ا ي... گردآورو 
 يژهبو ينمك يگنبدها يفراوان يا،و نادر دن يعيطب يها يدهاز پد يكيدهند.  يكاربران قرار م ياردر اخت ينزم يسطح

 يدر پ ينمحققان وابسته به  علوم زم يژهخورده است. سال هاست كه پژوهشگران مختلف بونيدر پهنه زاگرس چ
 ينيو منابع مختلف زم هايدهدر خصوص پد يتر يقو دق يشتربه اطالعات ب يشرفتهپ هاييآنند تا با استفاده از تكنولوژ

هستند كه به واسطه  يشكل يگنبد شناسيينزم يهاساختمان ينمك ي. گنبدهايابنددست  ينمك ياز جمله گنبدها
 يامانند زلزله و  يلرزش ناگهان يك يرتحت تاث يزاطراف و ن يهانمك نسبت به سنگ هاييهال يكمتر بودن چگال

شكل اغلب در  يضويب ياو  يا يرهدا هاييشروع به باال آمدن نموده و به صورت برجستگ يكي،تكتون يروهاين
  [1].اند كرده يدان رخنمون پيها و نقاط ضعف پوسته زم يستاقد
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   منطقه مورد مطالعه   .2

قرار دارد. به طور كلي منطقه عشاير نشين و جمعيت ساكن آن  روزآباديغرب ف يلومتريك 45در  منطقه مورد مطالعه
بسيار اندك است كه در روستاههاي كوچك پراكنده بوده و به كشت گندم، 
جو و كمي نخل اشتغال دارند. اين منطقه از نظر اقليمي گرم و خشك و 
داراي پوشش گياهي كم تراكمي است. هيچ مركز صنعتي در منطقه وجود 

رين مركز جذب نيروي كار منطقه پااليشگاه گاز در دست ندارد و مهمت
 يمنطقه از نظر مرفولوژ نيداالن در جنوب فراشبند است. ا -احداث آغار

امتداد  يدشت فراشبند كه دارا يكيدو چهره كامال متفاوت را داراست؛ 
نسبتا مرتفع  يرا كوهستان ها هياست و بق ي، جنوب غربيشمال شرق

 يزدگ رونيمنطقه ب نيكه در ا ييسنگ ها نيدهد. كهنسال تر يم ليتشك
با نام  ينمك يهرمز هستند كه بصورت گنبدها يسر يدارند سنگ ها

مساحت كوه  [1].د نمنطقه رخنمون دار نيدر ا يجهانو  اهيكنار س يها
كنارسياه و در حاشيه دشت آزادگان قرار  يجهاني كه در جنوب گنبد نمك

كيلومتر  30متر مربع و مساحت گنبد نمكي كنار سياه كيلو 50دارد حدود 
  ).1 (شكل مربع است

  

  گنبدهاي نمكي فيروزآباد، استان فارس -1 شكل                                                                              
  

 بحث      .3

 يها يارائه شده كه هركدام با استفاده از فناور يسه بعد يرساخت تصاو ينهدر زم يمتعدد يتاكنون نرم افزارها  
كاربران  يتر برا يو كاربرد يقدق يسه بعد يرتصاو يشبه دنبال نما يچيدهپ ياضياتو ر يكيگراف يمختلف و روش ها

در دسترس عموم قرار گرفته است؛ نرم افزار گوگل ارث  يراخ يكه در سال ها يياز نرم افزارها يكيخود بوده است. 
)Google Earthيبهتر يها يفيتمختلف به دنبال ارائه ك ينرم افزار در عمر ده ساله خود در نسخه ها ين) است. ا 

 دباش يم ييها ييو نارسا يراداتا يدارا يزنرم افزار ن ينبوده است. هرچند ا ينينشان دادن بعد سوم عوارض زم يبرا
نرم افزار  ين. استفاده از ايردمناسب در كشورمان مورد استفاده قرار گ ياز نرم افزارها يكيتواند به عنوان  يم يول

مقاله نخست به  ينشود. در ا يقتلف يگريد يداده ها يا يركه با تصاو يردقرار گ يشتريتواند مورد توجه ب يم يزمان
 يبعد دو يداده ها يجادنقاط به منظور ا يناستخراج و سپس ا Google Earth يطاز مح ينقاط ارتفاع يننو يا يوهش

مورد  ArcGISو  Surfer يرنظ يي) در نرم افزارهاو جهاني اهيفارس (ُكنارس روزآباديف ينمك ياز گنبدها يو سه بعد
 توپوگرافيكي يمدل ها Google Earth يطدر مح يدگرد يسع ينرم افزار يها يوهبه ش يتقرار گرفتند؛ در نها هاستفاد

  شود. يجادا يمنحصر بفرد
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 Google Earth طياز مح ياستخراج نقاط ارتفاع يابداع وهيش  .4

به همراه ارتفاع نقاط فراهم شده اما  ياييطول و عرض جغراف يقدق يشگوگل ارث امكان مشاهده و نما يطدر مح
 Addابزارممكن به كمك  يوهش ينارائه نشده است. در ساده تر يكارآمد و كاربرد ياستخراج آنها روش يبرا

Placemark  در  يابتكار يوهبه ش ياستخراج نقاط ارتفاع يشوند. برا ينقطه برداشت و استفاده م يتعداد محدود
و به فرمت  يمترس يمنطقه مورد نظر خطوط يگوگل ارث بر رو يطدر مح Add Path ابزارمرحله نخست به كمك 

kmz .يا kml. يتشد؛ سپس با مراجعه به سا يرهذخ http://www.gpsvisualizer.comدر فرمت  يارتفاع ي، داده ها
و سرعت  ينكره زم يروش از عوارض سطح يندر ا يادبا توجه به كسب نقاط ز .يدگرد يافتدر متنوع يها و قالب ها

 يجادا ينقطه استخراج و برا 14000) حدود ياه و جهانيكنار س يمورد مطالعه (گنبد نمك وارضانجام آن، از ع يباال
  ).1(شكل  يداستفاده گرد يو سه بعد يدو بعد ينقشه ها

  

  
  الف                                                                                 ب                                                  

  Google Earth يطدر مح ياه (الف) و جهاني (ب)كُنار س يگنبد نمك يبر رو ياز نقاط ارتفاع يبرخ يشنما -2 شكل
  

  ArcGISو  Surfer طيدر مح يرقوم يمدل ها و نقشه ها جاديا  .5

و  Surfer يطمختلف در مح يتوان با روش ها يبرداشت شده شامل طول، عرض و ارتفاع، م يبا ورود داده ها
ArcGIS مورد استفاده  يالف و ب). هرچه تعداد نقاط ارتفاع -3نمود (شكل  يدتول يسه بعد يا يدو بعد ينقشه ها

  تر است. يكنزد ينيزم واقعيتشده به  يدنقشه تول ياباشد مدل  يشترب يرقوم يمدل ها يجادا يبرا
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  Surferمدل ها و نقشه هاي توليد شده در محيط الف: -3شكل 
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  ArcGISنقشه هاي ايجاد شده در محيط ب:  -3شكل 

  

 Google Earth طيدر مح ايجاد مدل توپوگرافيكي   .6

) پشتيباني از فرمت هاي مختلف (برداري Google Earth Proارث بويژه نسخه حرفه اي آن ( قابليت هاي گوگل
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فراخواني نقشه هاي دو بعدي و سه بعدي عوارض مورد  ؛مشاهده مي شود 4و رستري) است. چنانچه در شكل 
  مي باشد. منحصربفردي يكيتوپوگراف هاي مدلخلق  Google Earthمطالعه و ادغام آنها با تصاوير 

  

  

  

  

  Google Earth يطدر مح توپوگرافيكي ياز مدل ساز ينمونه ا -4 شكل
  

 گيرينتيجه   .7

آن را چندبرابر  يياست كه كارا يها يتقابل ي) داراGoogle Earth Proآن ( ينسخه حرفه ا يژهگوگل ارث بو
 يژهبو ينقشه كش يكه در اكثر نرم افزارها) يو رستر يمختلف (بردار ياز فرمت ها و قالب ها يبانينموده است. پشت

Surfer  وArcGIS و سه  يدو بعد يو نقشه ها يرتصاو يبا فراخوان اامكان را بوجود آورده است ت ينوجود دارد ا
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ارائه نقشه ها بصورت مدل  يوهش ينبهتر Google Earth يرآنها با تصاو يقو تلف يگرد ينرم افزار يطاز مح يبعد
 يتقابل يباال دارا يريگوگل ارث عالوه بر انعطاف پذ يطدر مح ياطالعات يها يهفراهم شود. ال توپوگرافيكي يها

گوگل ارث و استفاده همزمان از  يطتوسط كاربر در مح يزمورد نظر ن يها يهباشند. ادغام ال يم ودكارخ يبروزرسان
 يايي،جغراف ي،شناس ينزم ياست. نقشه ها يسه بعد ينرم افزار يطمح يناستفاده از ا يوهش ينو موثرتر ينآنها بهتر

  به كار گرفته شوند. يگرهمراه اطالعات د ندارزشم يتوانند بعنوان داده ها يم يزو .... ن يماهواره ا يرتصاو
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