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چکيده
نقش الگوریتمهای روندیابی جریان ،برای استخراج پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضههای آبخیز و مدلسازی توزیعی
فرآیند بارش -رواناب ،غیرقابل انکار میباشد .در پژوهش حاضر به ارزیابی اثر چند الگوریتم پرکاربرد ( )D8, MFD, Leaبر
شاخص توپوگرافی و نیز عملکرد مدل نیمهتوزیعی  TOPMODELدر ابعاد سلولی مختلف پرداخته شده است .نتایج
حاصل از ارزیابی مدل در دو حوضه آبخیز کسیلیان و کارده  ،با دو مساحت و دو اقلیم متفاوت ،حاکی از آن است که
اگرچه در تمامی الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول  DEMمتوسط شاخص توپوگرافی افزایش مییابد اما در یک ابعاد
سلولی ثابت ،مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بدست آمده از دو روش  MFDو  D8بهترتیب دارای بیشترین و کمترین
مقدار می باشد .نکته مهم دیگر حاصل از این مطالعه آن است که واسنجی خودکار پارامترهای مدل و کاهش اختالف بین
شاخص کارائی نش-ساتکلیف مدل در الگوریتمهای مختلف میتواند بسیار گمراهکننده باشد؛ زیرا مقادیر متفاوت
پارامترهای بدست آمده در هر الگوریتم ،بر مهم ترین پارامترهای هیدرولوژیکی از جمله میزان جریان سطحی و
زیرسطحی شبیهسازی شده ،تأثیرگذار است .بهطوریکه در حوضه کارده اگرچه اختالف بین شاخص کارائی مدل در
الگوریتمهای مختلف به کمتر از  2درصد محدود میگردد ،اما مدل واسنجی شده در الگوریتم  D8نسبت به دو الگوریتم
دیگر جریان زیرسطحی را در حدود  12درصد بیش برآورد مینماید .همچنین طبق نتایج بدست آمده الگوریتم  MFDبه
علت مقادیر کم پارامتر ( mدر حدود  )5/512از کارائی مناسبی در حوضه کسیلیان برخوردار نمیباشد و به نوعی با مبانی
 TOPMODELدر تعارض میباشد .لذا توصیه میگردد در حوضههای فاقد آمار در انتخاب پارامتر  mو نیز در شیبهای
کم در تعیین الگوریتم روندیابی جریان ،دقت کافی بهعمل آید.
واژههای کليدی :توان تفکیک  ،DEMروشهای روندیابی جریان ،شاخص توپوگرافی ،مدل نیمهتوزیعی

مقدمه

3

افزایش پیچیدگی مسائل مرتبط با منابع آب و علوم محیطی،
نیاز به استفاده از مدلسازی را بیش از پیش آشکار میکند.
مدلهای ریاضی مورد استفاده در هیدرولوژی برحسب روش
مورد استفاده در شبیهسازی میتوانند نیازمند اطالعات بسیار
زیادی باشند .در بین مدلهای ریاضی یکپارچه تا توزیعی،
دستهای از مدلها قرار دارند که به آنها نیمهتوزیعی گفته
میشود .یکی از بهترین نمونههای این نوع مدلها که مورد بحث
این مقاله نیز میباشد Beven and Kirkby, ( TOPMODEL
 )1979است .مدلهای نیمهتوزیعی با استفاده از فرمهای ساده
* نویسنده مسئولAzizian@eng.ikiu.ac.ir :

TOPMODEL

شده قوانین فیزیکی حاکم بر جریان ،تعداد پارامترهای مورد نیاز
خود برای شبیهسازی دنیای واقعی را کاهش میدهند و لذا از
نظر کاهش حجم اطالعات مورد نیاز در مقایسه با مدلهای
توزیعی مورد توجه میباشند .مدلسازی پدیده بارش-رواناب به-
ویژه با استفاده از مدلهای توزیعی و نیمهتوزیعی ،نیازمند
استخراج حوضه و شبکه آبراههها میباشد که امروزه با توجه به
گسترش و عمومی شدن  GISبا استفاده از الگوریتمهای
روندیابی جریان به سهولت بهصورت مصنوعی و تا حد زیادی
بدون نظارت کاربران استخراج میشوند ( ;Tarboton, 1997
Orlandini et al., 2003; Qin et al., 2007; Orlandini and
 .)Moretti, 2009الگوریتمهای روندیابی جریان با استفاده از
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مدلهای رقومی ارتفاعی 1و ساخت ماتریسهای مهمی از جمله
3
ماتریس جهت جریان )FDM( 2و ماتریس تجمع جریان
( ،)FAMاقدام به محاسبه و استخراج مشخصات ژئومورفولوژیکی
حوضههای آبخیز (مانند شبکه زیرحوضهها ،آبراههها ،رتبهبندی
آبراههها ،محاسبه مساحت ویژه حوضه) مینمایند ( Aryal and
Costa-Cabral and Burges .)Bates 2008; Xie et al. 2006
( )1994عالوه بر مساحت ویژه حوضه ( ،)SCA4مساحت
باالدست ( )TCA2را نیز در این تحلیلها مؤثر میدانندTCA .
بهعنوان کل مساحت حوضه که در باالدست یک سلول و یا طول
کوچکی از یک خط کنتور ارتفاعی قرار میگیرد و  SCAبهعنوان
مساحت باالدست در واحد عرض خط کنتور ارتفاعی تعریف
میشوند .بر این اساس  SCAبهنوعی معرف طول معادل مسیر
جریان در باالدست خواهد بود TCA .هر سلول برابر حاصلضرب
مساحت یک سلول در تعداد سلولهایی است که در جهت
بزرگترین شیب به سلول مورد نظر میریزند .بههمین ترتیب
 SCAبرابر است با حاصل تقسیم  TCAبر طولی از سلول که
عمود بر مسیر جریان قرار میگیرد ( .)Tarboton, 1997برای
محاسبه  TCAبایستی ماتریسی به نام  FAMتشکیل گردد که
در این ماتریس مقدار عددی هر سلول مبین تعداد سلولهای
ورودی از باالدست بدان میباشد .مقدار این ماتریس در مرزهای
حوضه (خطالرأسها) معادل صفر و برای آبراهه اصلی به ویژه در
خروجی حوضه ،حداکثر مقدار را دارا میباشد .برای تعیین تعداد
سلولهایی که به هر سلول میریزند باید ماتریسی به نام FDM
ایجاد گردد که این ماتریس خود بر اساس ماتریس شیب غالب
به دست میآید .در نهایت سلول مقصد برای هر سلول DEM
مشخص میشود و تمام محتویات سلول مزبور به سلول مقصد
اضافه میگردد ( .)Donker, 1993از ماتریسهای مذکور برای
استخراج شبکه آبراههها ،زیرحوضهها و دیگر پارامترهای
ژئومورفولوژیکی مانند طول 2و عرض 1حرکت جریان استفاده
میشود .در حال حاضر الگوریتمهای مختلفی برای ساخت
ماتریسهای مذکور در بستر  GISوجود دارد که از مهمترین آنها
میتوان به الگوریتم D∞ ،)O’Callaghan and Mark, 1984( D8
( )Freeman, 1991( MFD ،)Tarboton, 1997و Lea, ( Lea
 )1992اشاره نمود .تاکنون مطالعات متعددی در زمینه اثرات و
)1. Digital Elevation Models (DEMs

2. Flow direction matrix
3. Flow Accumulation Matrix

کاربردهای الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر پارامترهای
ژئومورفولوژیکی و عملکرد مدلهای هیدرولوژیکی گزارش شده
است (2000) Bhawan .به ارزیابی تأثیر دو الگوریتم روندیابی
 SFD8و  MFD3بر روی شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه-
توزیعی  TOPPMODELدر شبیهسازی رواناب در گام زمانی
روزانه پرداختند .نتایج بدست آمده نشان داد که اگرچه هر دو
الگوریتم از کارائی مناسبی برای شبیهسازی رواناب برخوردار
هستند ،ولی جریان سطحی بدست آمده از روش  SDFنسبت به
 MDFاختالفی در حدود  18/2درصد را نشان میدهد .همچنین
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نوع الگوریتم روندیابی
مورداستفاده بر روی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه مانند
محتوی رطوبتی خاک تأثیر قابل توجهی دارد .به عبارت بهتر
چنانچه هدف از کاربرد مدل  TOPMODELشبیهسازی
تغییرات مکانی مشخصههای هیدرولوژیکی باشد ،الگوریتم
( MFDبه علت لحاظ نمودن مسیرهای مختلف برای انتقال
جریان از سلولی به سلول دیگر) نسبت به الگوریتم  SDFارجح
میباشد.
 )2009( Zhao et alبه ارزیابی اثر دو الگوریتم مختلف
روندیابی جریان بر عملکرد مدل هیدرولوژیکی  Xinanjiangو
نحوه استخراج شبکه آبراهه در حوضه آبخیز تایهو 15در کشور
چین پرداختند .نتایج نشان داد که الگوریتم  Agreeنسبت به
الگوریتم  Shortest Pathدارای عملکرد بهتری بهویژه در مناطق
دامنهای می باشد ولی در مناطق با شیب کم و مسطح هر دو
الگوریتم دارای خطا هستند و شبکه آبراهه ایجاد شده دارای
کیفیت مطلوبی نمیباشد .همچنین نتایج نشان داد که
هیدروگرافهای شبیهسازی شده توسط مدل  Xinanjiangدر
هر دو روش دارای اختالف معنیداری با یکدیگر نمیباشند و هر
دو

دارای

عملکرد

موفقیتآمیزی

هستند.

 )2006( Shokoohiبا استفاده از الحاقیه ،HEC-GeoHMS
الگوریتم  D8و مدل هیدرولوژیکی  HEC-HMSبه تعیین
سیمای طرحهای کنترل سیل در شهرستان بهبهان پرداخت.
نتایج نشان داد که کاربرد توام یک مدل ریاضی هیدرولوژیکی
مناسب و استفاده از بستر  GISکه مجهز به الگوریتمهای
روندیابی جریان میباشد ،میتواند بعد از نشان دادن موقعیت
تقریبی خروجیها ،به برآورد قابل قبولی از میزان جریان مؤثر
سیل دست یابد )2012( Shokoohi and Gholami .با تشریح

4. Specific Contributing Area

5. Total Contributing Area
6. Flow Length
7. Flow Width

)8. Single Flow Direction (SFD
)9. Multiple Flow Direction (MFD
10. Taihu Basin
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روش استخراج شبکه آبراههها در الگوریتمهای ،D∞ ،D8

توجه به این دو عامل و همینطور اعتماد به نتایج واسنجی مدل

 MFD ،RHO8و  DEMONاثر شیب بر عملکرد این الگوریتمها

به ازای بهبود راندمان کلی مدل توسط شاخصهای متداول

را مورد بررسی قرار دادند )2011( Nourani et al .به ارزیابی اثر

نظیر نش – ساتکلیف نتایج نهایی مدل را مورد استناد و

دو الگوریتم  D8و ∞ Dبر عملکرد مدل نیمهتوزیعی

بهرهبرداری قرار میدهند .لذا ،هدف اصلی تحقیق حاضر نشان

 TOPMODEL1در گامهای زمانی مختلف پرداختند .نتایج نشان

دادن ابعاد مسئله و ارزیابی میزان تأثیر الگوریتمهای روندیابی

داد که الگوریتم ∞ Dدر شبیهسازی سیالب در گام زمانی ساعتی

 MFD ،D8و  Leaبر عملکرد مدل بارش -رواناب

دارای عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به الگوریتم  D8میباشد.

 TOPMODELدر شبیهسازی مؤلفههای جریان (جریان سطحی

همچنین طبق مطالعات این محققین ،در گامهای زمانی روزانه و

و زیرسطحی) میباشد .همچنین بررسی اثر توأمان توان تفکیک

ماهانه اختالف چندانی بین دو الگوریتم مذکور در شبیهسازی

نقشه  DEMو نوع الگوریتم روندیابی مورد استفاده بر توزیع

رواناب موجود نمیباشد (2013) Shelef and Hilley .با ارزیابی

مکانی شاخص توپوگرافی (شاخص توپوگرافی مورد استفاده در

الگوریتمهای  D8frac ،D∞ ،D8 ،D4و  Dtrigبه این نتیجه رسیدند

 TOPMODELبرای شناسایی مناطق مستعد تولید رواناب)

که استفاده از الگوریتمهای  D8fracو  D8به ترتیب منجر به

یکی دیگر از اهداف این پژوهش میباشد .پژوهش حاضر در دو

شبیهسازی بیشترین و کمترین مناطق اشباع در سطح حوضه

حوضه آبخیز با شرایط توپوگرافی و اقلیمی مختلف به نامهای

خواهند گردید .به عبارت بهتر میزان جریان سطحی شبیهسازی

کسیلیان و کارده به انجام رسیده است .همچنین برای واسنجی

شده توسط مدلهای هیدرولوژیکی که مبتنی بر شاخصهای

مدل  TOPMODELدر الگوریتمها و ابعاد سلولی متفاوت از

توپوگرافی هستند از وابستگی بسیار زیادی به نوع الگوریتم

مدل  GLUEکه توسط  (1992) Beven and Beinlyتوسعه داده

روندیابی جریان برخوردار است (2016) Huang and Lee .برای

شده ،استفاده بعمل آمده است .در نهایت پس از واسنجی مدل

برآورد مساحت حوضه و طوالنیترین مسیر پیمایش جریان در

تأثیر نوع الگوریتم و ابعاد سلولی مورد استفاده بر مؤلفههایی

حوضه آبخیز یولو 2کشور تایوان با استفاده از پنج الگوریتم

مانند شاخص توپوگرافی ،هیدروگراف سیالب ،الگوی مکانی

پرکاربرد  D∞ ،D4 ،D8و ∞ MDو  MD8به این نتیجه رسیدند که

مناطق اشباع ،جریان سطحی و زیرسطحی مورد بررسی قرار

مقادیر مساحت حوضه و طوالنیترین مسیر پیمایش جریان

خواهد گرفت.

بدست آمده از الگوریتم  MD8نسبت به الگوریتم  D8به ترتیب
 25و  85درصد بیشتر میباشد .همچنین مقدار زمان تمرکز

مواد و روشها

محاسبه شده از الگوریتم  D4و ( MD8به علت بیش برآورد

محدوده مطالعاتی

طوالنی ترین مسیر پیمایش جریان) نسبت به سه الگوریتم دیگر

در پژوهش حاضر از اطالعات دو حوضه آبخیز کارده و کسیلیان

بسیار بیشتر میباشد.

با شرایط اقلیمی و توپوگرافی مختلف استفاده شده است .حوضه

همانطوری که گفته شد  TOPMODELبه عنوان یک

آبخیز کارده یکی از زیرحوضههای اصلی حوضه آبخیز کشفرود

مدل نیمهتوزیعی ،یکی از مدلهای مناسب بارش-رواناب مبتنی

بوده و معرف حوضههای آبخیز شمال خراسان و نیمهخشک

بر شاخصهای توپوگرافی میباشد ( .)Beven et al., 1997در

(طبق طبقهبندی دو مارتن) میباشد .رودخانه کارده زهکش

این مدل از  SCAو همچنین شیب حوضه برای تعیین رطوبت

اصلی این حوضه را تشکیل میدهد که از شمال به جنوب

نسبی و تولید رواناب استفاده میشود و بههمین علت از

جریان دارد .متوسط بارندگی در بخش جنوبی حوضه کارده

وابستگی زیادی به دو عامل الف) الگوریتم روندیابی جریان و ب)
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Azizian and

میباشد .حوضه معرف کارده دارای دو ایستگاه هیدرومتری

 .)Shokoohi, 2015بسیاری از کاربران این نرمافزار و

جُنگ و کارده میباشد که میزان جریان در داخل و خروجی

،SWAT ،MIKE SHE

حوضه را اندازهگیری میکنند .حوضه آبخیز کسیلیان نیز یکی از

 ،)KW-GIUH ،BTOP model ،TOPKAPI ،GBDMبدون

زیرحوضههای رودخانه تاالر در استان مازندران میباشد .این

ابعاد سلولی نقشه  DEMبرخوردار میباشد (
نرمافزارهایی از این دست (مانند:

)1. Topographically based Model (TOPMODEL
2. Yu-Lo River Basin

حوضه با توجه به وضعیت طبیعی آب و هوا و پوشش گیاهی،
معرف مناطق کوهستانی و جنگلی در البرز میانی میباشد .این
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حوضه در شرق راهآهن تهران -مازندران و در  21کیلومتری

رودخانه کسیلیان به طول حدود  11کیلومتر زهکشی میشود.

بخش پل سفید واقع شده است .حوضه آبخیز کسیلیان به

در شکل ( )1موقعیت جغرافیائی و در جدول ( )1نیز مهمترین

مساحت  21کیلومترمربع و با محیط  31/8کیلومتر توسط

پارامترهای فیزیوگرافی حوضههای مذکور ارائه شده است.

شکل  .3موقعيت حوضههای آبريز ،وضعيت شبکه آبراهه و  TINحوضه کارده و کسيليان
جدول  .3مشخصات ژئومورفولوژيکی حوضههای مورد مطالعه

نام حوضه
آبخیز

مساحت حوضه
()km2

محیط
حوضه ()km

طول آبراهه
اصلی ()km

ضریب
گراولیوس

تراکم زهکشی

ارتفاع متوسط
حوضه ()m

شیب متوسط
حوضه (درصد)

کارده
کسیلیان

213/23
21/1

142/41
31/8

15/42
11/2

1/28
1/23

5/32
5/83

1332/1
1215/3

12/3
28/8

ساختار مدل نيمهتوزيعی TOPMODEL

(شکل  .)2فرضیات اساسی این مدل عبارتند از :الف) آب زیرزمینی
در سراسر حوضه آبخیز در حالت شبه ماندگار و به صورت یکنواخت

 ،TOPMODELیک مدل نیمهتوزیعی است که در آن تغییرات
توپوگرافی منطقه و سطوح مشارکت کننده در رواناب نقش
اصلی را ایفا می کنند .اطالعات توپوگرافی مورد استفاده در این
مدل در قالب شاخصی به نام شاخص رطوبت توپوگرافی معرفی
میگردد .این شاخص مبین تمایل جریان به تجمع ( )aو حرکت
آن در راستای شیب پایین دست به وسیله نیروی ثقل ()tanβ
میباشد و به صورت معادله (رابطه  )1تعریف میگردد ( Beven
:)and Kirkby, 1979
(رابطه )1
]λ = ln[a/tanβ
در معادله فوق  :λشاخص رطوبت توپوگرافی :ln ،لگاریتم

(متر) :ln(To) ،لگاریتم طبیعی پارامتر ظرفیت انتقال مؤثر خاک

طبیعی :a ،مساحت زهکشی محدوده باالدست هر سلول در

در حالت اشباع (مترمربع بر ساعت) :SRmax ،رطوبت ذخیره

واحد طول خطوط کنتور یا  SCAو  :tanβشیب موضعی سطح

شده در پروفیل خاک که در معرض تبخیر و تعرق قرار دارد

زمین میباشد ( .)Beven and Kirkby, 1979الگوی شکلگیری

(متر) و یا به عبارت بهتر ظرفیت رطوبت در دسترس:SRinit ،

مناطق اشباع در این مدل وابستگی بسیار زیادی به شاخص

کمبود ذخیره اولیه در ناحیه ریشه (متر) و یا به عبارت بهتر

توپوگرافی دارد .مقادیر باالی شاخص توپوگرافی نشان از احتمال

شاخص رطوبت اولیه موجود در خاک و  :ChVelپارامتر مربوط

باالی ایجاد حالت اشباع دارد در حالی که مقادیر کوچکتر این

به سرعت روندیابی سطحی (متر بر ساعت).

شاخص نشاندهنده پتانسیل کم توسعه مناطق اشباع میباشد

تغذیه میشود .ب) گرادیان هیدرولیکی موضعی تقریباً معادل با
شیب عمومی سطح زمین ( )tanβمیباشد .ج) رابطه نمائی نزولی
برای محاسبه هدایت هیدرولیکی (ظرفیت انتقال) در برابر عمق
حاکم است و د) سلولهای دارای شاخص توپوگرافی یکسان ،از نظر
هیدرولوژیکی مشابهاند ( .)Beven, 1997در  TOPMODELبرای
سهولت کاربرد مدل و واسنجی آن از پنج پارامتر به شرح زیر
استفاده میشود (:)Beven, 1997
 :mضریب تابع نمائی ظرفیت انتقال بهکار رفته در مدل

شکوهی و همکاران :بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان 777 ...

شکل  .2توزيع  tanβ ،aو شاخص توپوگرافی در راستای شيب زمين

در این مدل از تئوری مازاد اشباع 1برای تولید رواناب
استفاده میشود .این تئوری برای لحاظ نمودن اثر جریانهای
زیرسطحی و جریانهای مازاد بر میزان اشباع خاک ارائه گردید
( .)Beven and Kirkby, 1979بر اساس این تئوری ،جریان
سطحی تنها در صورتی رخ میدهد که کل الیه خاک اشباع
گردد و سپس مازاد ظرفیت اشباع به رواناب تبدیل میگردد.
عالوهبر حالت مذکور ،رواناب سطحی در اثر برگشت جریان
زیرسطحی به سطح زمین در مناطق اشباع نیز ایجاد خواهد
گردید TOPMODEL .برای مدلسازی فرایند حرکت آب در
خاک ،سه الیه ریشه ،اشباع و غیراشباع را به صورت سه مخزن
به هم پیوسته در نظر میگیرد .نقش الیه ریشه ،نگهداری آبی
است که در طی فرایند تبخیر از سطح خاک خارج میشود.
بارش ورودی ابتدا مخزن موجود در ناحیه ریشه را پر نموده و
پس از کسر مقادیر مربوط به تبخیر و تعرق ،این مقدار اضافی به
الیه غیراشباع منتقل خواهد شد .در نهایت با پر شدن مخزن
الیه غیراشباع ،مازاد بارش با یک زمان تأخیر وارد الیه اشباع
(آب زیرزمینی) میگردد .در این مدل برای محاسبه فاصله تا
تراز سطح ایستابی هر سلول و میزان کمبود اشباع آن از
معادالت  2و  3استفاده میشود (:)Beven and Kirkby, 1979
(رابطه )2
(رابطه )3



1 
a
 ln 
   
f   To tan  x 





a
S x  S  m    ln 
   S  m    x 
 To tan  x  

zwt  zwt 

معادله  Error! Reference source not found.بیانگر این
مطلب میباشد که کمبود اشباع در هر موقعیتی ،وابسته به

متوسط کمبود اشباع حوضه آبریز و تفاضل پارامتر  و x
میباشد .در نهایت دبی خروجی از ناحیه اشباع یا همان جریان
زیرسطحی که وارد رودخانه میگردد از رابطه  4قابل محاسبه
است:
(رابطه )4

 S
 S
Qb  AT
. o .exp( ).exp     Qs .exp   
 m
 m

در معادله فوق :A ،مساحت زهکشی هر زیرحوضه در
واحد عرض میباشد Qs .مقدار دبی را وقتیکه  S  0است،
نشان میدهد .برای تمامی نقاطی که  ، S x  0تمامی نقاط به
حالت اشباع تبدیل شده و به صورت جریان برگشتی در دبی
رودخانه مشارکت مینمایند TOPMODEL .برای ارزیابی
عملکرد مدل از چندین شاخص استفاده مینماید که مهمترین
آن شاخص نش -ساتکلیف 2به شرح رابطه  2میباشد:
T

(رابطه )2

 (Q

- Qst ) 2

t
o

- Qo ) 2

t
o

t=1
T

 (Q

EFF = 1-

t=1

که در آن  : Q stدبی شبیهسازی شده و  : Qotدبی
مشاهداتی در زمان  tمیباشند .ضریب نش -ساتکلیف در
محدودهای بین  1تا ∞ -متغیر میباشد.
الگوريتمهای رونديابی جريان

شاخص توپوگرافی در هر سلول و  :mپارامتر مقیاس میباشد.

در این تحقیق از سه الگوریتم روندیابی جریان که دارای کاربرد
بسیاری زیادی میباشند ،استفاده شده است .برای آشنایی با
نحوه عملکرد این الگوریتمها بهطور خالصه روش تحلیل این سه
الگوریتم تشریح میشود.

1. Excess-Saturation

2. Nash-Sutcliffe

در رابطه فوق  : Sمتوسط کمبود اشباع حوضه (متر):  ،
متوسط شاخص توپوگرافی حوضهx  ln a / To tan x  ،
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O’Callaghan

الگوريتم  :D8الگوریتم  D8در ابتدا توسط
 )1994( and Markپیشنهاد شد و هماکنون یکی از پر
کاربردترین الگوریتمها در GISهای استاندارد میباشد .در این
روش سلولها روی گرههای نقشه  DEMتشکیل شده و جریان
هر سلول به یکی از هشت سلول مجاور خود میریزد و یا آنها
را تخلیه میکند .تخلیه و یا سرریز در جهت بزرگترین شیب
صورت میپذیرد .الگوریتم  D8چهار جهت اصلی  E ،W ،S ،Nو
چهار جهت فرعی  SW ،SE ،NW ،NEرا میپذیرد .به عبارت
بهتر الگوریتم مزبور جریان را در جهتهایی که مضربی از 42
درجه باشند ،هدایت میکند.
الگوريتم  )1992( Lea :Leaالگوریتمی را مطرح نمود که
بتوان بهکمک آن مشکل محدود بودن مسیرهای جریان در
الگوریتم  D8را برطرف کند و جریان را در جهت شیب واقعی
هدایت نماید Lea .جریان را همچون توپی غلطان تعریف میکند
که از مرکز لوله جریان در جهت  Aspectبه سمت سلول دیگری
حرکت میکند.
الگوريتم  :MFDالگوریتم  MFDتوسط )1991( Freeman
برای غلبه بر بزرگترین مشکل و محدودیت روش  D8یعنی
نمایش یکبعدی جریان و تخصیص تمام جریان هر سلول به
تنها یک سلول در پاییندست ،معرفی شد .در این روش به هر
یک از سلولهای مجاور بخشی از جریان بر حسب توانی از شیب
تخصیص مییابد .بر این اساس در محاسبه  TCAبرای هر سلول
از  DEMممکن است تنها درصدی از جریان سلولهای باالدست
اختصاص داده شود.
همانطور که عنوان شد هر کدام از الگوریتمهای مذکور
دارای ساختاری هستند که کاربرد آنها را برای استخراج
مؤلفههای ژئومورفولوژیکی و همچنین مدلسازی بارش-رواناب
با محدودیتهایی روبرو مینماید .به عنوان مثال Quinn et al
) (1991با ارزیابی دو الگوریتم  MFDو  D8به این نتیجه رسیدند
که در دامنههای شیبدار نتایج الگوریتم  MFDبه واقعیت بسیار
نزدیک میباشد و به همان نسبت خروجی حاصل از  D8به دور
از واقعیت میباشد .همچنین زمانی که جریان به بخش آبراههای
میرسد ،الگوریتم  D8با توجه به یک جهته بودن ،واقعیت
موجود آبراهه را بهتر نشان میدهد ،حال آنکه روش  MFDبدون
توجه به جهت اصلی جریان به پخش آن در جهات مختلف ادامه
میدهد .روش  Leaنیز علیرغم ایجاد یک مسیر پیوسته برای
جریان همچنان همانند روش  D8دارای محدودیت عملکرد به
صورت یکبعدی میباشد ( ;Costa-Cabral et al., 1994
.)Tarboton, 1997
پيشپردازش بر روی DEM

استفاده از مدل  TOPMODELنیازمند استخراج شاخصی مهم
به نام شاخص رطوبت توپوگرافی از روی مدلهای رقومی
ارتفاعی ( )DEMsمیباشد .یکی از موانع و مشکالت موجود برای
استفاده از DEMها در استخراج شاخص مذکور ،وجود
گودالهای مصنوعی در آنها میباشد که عمدتاً بهواسطه
تکنیکهای درونیابی ایجاد میگردند (هر چند عوامل دیگری
همچون مقیاس نقشه مورد استفاده برای ساخت  DEMو
خطاهای ناشی از برداشت مقادیر ارتفاعی هم میتواند منجر به
ایجاد گودالهای مصنوعی گردد) .در پژوهش حاضر از روش
 (2002) Planchon and Darbouxبرای اصالح گودالهای مذکور
استفاده شده است .بعد از اصالح  DEMبایستی اقدام به
استخراج ماتریسهای  FDMو  FAMبرای  DEMموردنظر
نمود .در این تحقیق با استفاده از الگوریتمهای مختلف روندیابی
و در محیط  ،ArcGISماتریسهای مذکور برای هر کدام از
DEMها در ابعاد سلولی مختلف استخراج شده است .همچنین
برای محاسبه مساحت زهکشی محدوده باالدست هر سلول در
واحد عرض ( )aاز رابطه زیر استفاده شده است:
(رابطه )8

a= (Flow accumulation grid * Pixel area) /
Flow width
فوق :Flow accumulation grid ،معرف تعداد

در رابطه
سلولهای شبکه انباشت جریان منتهی به هر سلولPixel ،
 :areaمساحت هر سلول و  :Flow widthعرض جریان در سلول
مورد نظر میباشند .پس از محاسبه مساحت زهکشی محدوده
باالدست هر سلول در واحد عرض و شبکه شیب حوضه ،میتوان
توزیع مکانی شاخص توپوگرافی متناسب با هر کدام از
الگوریتمهای روندیابی جریان را از رابطه شماره  1بهدست آورد
( .)Azizian and Shokoohi, 2015در این پژوهش از DEMهای
با ابعاد سلولی  155 ،12 ،25و  255متر (استخراج شده از روی
نقشه توپوگرافی  )1/22555برای استخراج توزیع مکانی شاخص
رطوبت توپوگرافی با سه الگوریتم روندیابی  Lea ،MFDو D8
استفاده گردید.
دادههای هيدرولوژيکی و هواشناسی

در پژوهش حاضر برای ارزیابی عملکرد مدل  TOPMODELدر
دو حوضه آبخیز کسیلیان و کارده بهترتیب از هیدروگرافهای
سیل ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری ولیک بن (واقع در
انتهای حوضه آبخیز کسیلیان) در بازه زمانی 1322-1382
(منبع :سازمان آب منطقهای مازندران) و در ایستگاه
هیدرومتری کارده (واقع در خروجی حوضه کارده) در بازه زمانی
( 1385-1381منبع :سازمان آب منطقهای خراسان رضوی)
استفاده شده است .الزم به ذکر است که دادههای مورد استفاده
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برای شبیهسازی سیالب به نحوی انتخاب شدهاند که در آنها
نقطه شکستی (در اثر عوامل انسانی یا طبیعی) وجود نداشته
باشد .برای دادههای بارش و تبخیر -تعرق در حوضه آبخیز
کارده ،از آمار ثبت شده در چهار ایستگاه بارانسنجی به نامهای
بلغور ،مارشک ،جنگ و آل (منبع :سازمان هواشناسی خراسان
رضوی) و در حوضه آبخیز کسیلیان از آمار ثبت شده در دو
ایستگاه بارانسنجی سنگده و شیرگاه (منبع :سازمان هواشناسی
مازندران) استفاده گردید .در پژوهش حاضر از مدل بهینهسازی
 GLUE1که توسط  (1992) Beven and Binleyتوسعه داده
شده ،برای کالیبراسیون مدل بارش-رواناب TOPMODEL
استفاده شده است .برای دسترسی به این برنامه کاربردی توصیه
میشود به لینک زیر مراجعه شود:
http://www.uncertain-future.org.uk/wpcontent/uploads/2016/06/R-GLUE.zip

نتايج
استخراج شاخص توپوگرافی

نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی شاخص رطوبت توپوگرافی
به روشهای مختلف و در ابعاد سلولی  25تا  255متر در
)1. Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE

شکلهای ( 2و  )3نشان داده شده است .همچنین پارامترهای
آماری مربوط به متوسط شاخص توپوگرافی برای سه الگوریتم
 Lea ،D8و  MFDدر ابعاد سلولی  155 ،12 ،25و  255متری
در جدول ( )2نیز ارائه شده است (با توجه به حجم باالی نتایج،
تنها جدول آماری مربوط به حوضه کسیلیان ارائه شده است).
همانطور که در جدول مزبور نشان داده شده ،در تمامی
الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول  ،DEMمتوسط شاخص
توپوگرافی افزایش مییابد .همچنین در یک ابعاد سلولی ثابت
مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بهدست آمده از دو روش
 MFDو  D8به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار
میباشند .علت اصلی این مسئله را میتوان به نحوه محاسبه
 TCAدر الگوریتمهای روندیابی جریان مرتبط دانست .همانطور
که قبالً نیز عنوان شد ،الگوریتمهای  Leaو  MFDنسبت به
الگوریتم  D8که تنها یک مسیر (از  8مسیر ممکن) برای انتقال
جریان را لحاظ مینماید ،سلولهای بیشتری را درگیر توزیع
جریان میکنند و همین مسئله بر روی  TCAو متعاقب آن بر
روی توزیع فراوانی و مکانی شاخص توپوگرافی تأثیر معنیداری
ایجاد مینماید .این اختالف بهویژه در سلولهای با شیب کمتر
از  2درصد ،از نمود بیشتری برخوردار میباشد ( Shokoohi and
.)Gholami, 2012

جدول  .2پارامترهای آماری شاخص توپوگرافی بدست آمده از الگوريتمهای رونديابی جريان در ابعاد سلولی مختلف (کسيليان)

ابعاد

پارامترهای آماری

DEM

حداکثر

انحراف معیار

حداقل

متوسط

25× 25

MFD

Lea

D8

MFD

Lea

D8

MFD

Lea

D8

MFD

Lea

D8

12 × 12

1/13

1/22

1/81

13/41

18/12

18/23

2/31

2/32

2/11

3/12

3/22

2/38

155× 155

1/11

1/12

1/81

13/52

11/33

18/51

1/42

1/2

2/31

3/21

3/43

3/13

255× 255

1/32

1/14

1/82

13/23

18/24

18/14

1/44

1/42

1/2

4/53

3/32

4/54

25× 25

2

1/14

1/82

18

12/82

12/41

8/52

8/51

1/83

4/32

2/28

4/33

همانطوری که دیده میشود( mode ،مقداری که بیشترین تکرار
را داراست) منحنیها با بزرگ شدن ابعاد سلول برای هر سه
الگوریتم در حوضه کسیلیان پایین میآید ولی در حوضه کارده
تغییری نمیکند .علت این امر را میتوان در توزیع یکنواختتر
شیب در حوضه کارده نسبت به حوضه کسیلیان دانست .نکته
قابل توجه دیگر از شکل ( )3آن است که در حوضه آبخیز کارده
عملکرد الگوریتم  MFDنسبت به دو روش دیگر تقریباً متفاوت
بوده و مقادیر فراوانی کمتری را بهویژه در ابعاد سلولی باالتر از
 155متر از خود نشان میدهد .همچنین در مقادیر شاخص
توپوگرافی بزرگتر از  ،8فراوانی بهدست آمده از این الگوریتم نیز
همواره باالتر از مقادیر بهدست آمده از دو الگوریتم  D8و Lea

میباشد .برای بررسی هرچه بهتر اثر الگوریتمهای مختلف
روندیابی جریان بر شاخص توپوگرافی ،توزیع مکانی این شاخص
در سطح حوضههای مورد مطالعه محاسبه و در شکلهای ( 4و
 )2ارائه شده است .همانطور که در شکل ( )4برای حوضه
کسیلیان نشان داده شده ،نتایج بهدست آمده از الگوریتمهای
 MFDو  Leaحاکی از باال بودن مقدار شاخص رطوبت
توپوگرافی (مناطق با رنگ مشکی) در بیشتر نقاط مختلف
حوضه نسبت به الگوریتم  D8میباشد .بنابراین با افزایش ابعاد
سلولی بر کمیت و وسعت مناطق با مقدار شاخص توپوگرافی باال
افزوده میشود .افزایش این مناطق به معنی افزایش مناطق
مستعد تولید رواناب در سطح حوضه در صورت استفاده از
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الگوریتمهای مذکور میباشد .یکی از علتهای اصلی افزایش
وسعت مناطق مزبور ،کاهش ارتفاع و شیب سلولها در اثر
کاهش توان تفکیک مدلهای رقومی ارتفاعی میباشد ( Azizian

 .)et al., 2013مطابق شکل ( )2برخالف حوضه آبخیز کسیلیان
در حوضه آبخیز کارده اختالف چندان زیادی در توزیع مکانی
شاخص توپوگرافی مشاهده نمیشود.
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اجرای مدل و شبيهسازی رواناب
برای اجرای  TOPMODELاز دادههای ساعتی بارش ،تبخیر-
تعرق و مقادیر شاخص توپوگرافی حاصل از الگوریتمهای ،D8
 Leaو ( MFDدر ابعاد سلولی مختلف) استفاده شده و در نهایت
نتایج حاصل از شبیهسازی با دبی مشاهداتی در دو حوضه آبخیز
کارده و کسیلیان ،مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .نتایج
حاصل از واسنجی مدل و مقادیر پارامترهای بهینه در دو حوضه
آبخیز مذکور ،در جدولهای ( 3و  )4ارائه شده است .بررسی
نتایج بهدست آمده در هر دو حوضه آبخیز حاکی از آن است که
عملکرد مدل در تمامی ابعاد سلولی و الگوریتمهای مختلف ،به
ازای تغییر پارامترهای بنیادین مدل در محدوده قابل قبول حفظ
شده و اختالف بسیاری کمی بین شاخص کارائی مدل در
الگوریتمهای مختلف مشاهده میشود.
دقت در نتایج جدولهای ( 3و  )4نشان میدهد که تغییر
پارامتر  mمیتواند یکی از علتهای اصلی یکسان بودن عملکرد
مدل در ابعاد سلولی مختلف باشد .پارامتر  mنقش کنترلی بر
روی میزان رواناب دارد بهطوریکه افزایش این پارامتر به معنی
افزایش عمق مؤثر خاک و نفوذ بیشتر آب در خاک میباشد
( .)Azizian and Shokoohi, 2016همانطور که در جدولهای
( 3و  )4نیز نشان داده شده با افزایش مقدار پارامتر  mعملکرد
مدل در روشها و ابعاد سلولی مختلف تقریباً ثابت مانده است.
البته این بدان معنی نیست که همواره با افزایش یا کاهش مقدار
این پارامتر و یا دیگر پارامترهای مدل میتوان به نتایج قابل
قبولی رسید .محدوده تغییرات بایستی بهگونهای در نظر گرفته
شود که مقادیر پارامترهای بهدست آمده در مرحله واسنجی از
نظر فیزیکی 1قابل توجیه باشد .طبق تحقیقات )1997( Beven
1. Physically based

مقدار قابل قبول برای پارامتر  mبایستی بین  5/51تا 5/52
اختیار شود که در این پژوهش نیز این مسئله رعایت شده است.
پارامتر ) ln(Toنیز مبین ضریب هدایت هیدرولیکی خاک
میباشد و افزایش آن به معنی افزایش سرعت حرکت جریان
زیرسطحی میباشد .توضیحات فوق نشان میدهد که با تغییر
پارامترهای هیدرولیکی جریان زیرسطحی در TOPMODEL
میتوان اثر ابعاد سلولی و الگوریتمهای مخلتف روندیابی جریان
را تا حد قابل توجهی کاهش داد .در شکلهای ( 2و  )1نیز
هیدروگراف شبیهسازی شده توسط مدل در الگوریتمهای
مختلف نشان داده شده است .واسنجی پارامترهای
 TOPMODELدر الگوریتمهای مختلف برای رسیدن به بهترین
تطابق با دادههای مشاهداتی موجب شده در حوضه آبخیز
کسیلیان ،الگوریتم  D8نسبت به دو الگوریتم دیگر ،به ترتیب
جریان سطحی و زیرسطحی کمتر و بیشتری را شبیهسازی
نماید .همچنین الگوریتم  MFDنیز نسبت به دو الگوریتم دیگر،
جریان زیرسطحی به مراتب کمتری را نتیجه میدهد .علتی که
می توان برای این رخداد قائل شد آن است که بر خالف الگوریتم
 ،D8در الگوریتم  MFDبهعلت پائین بودن مقدار پارامتر  mدر
مرحله واسنجی ،عمق مؤثر خاک در طول مدلسازی کمتر
لحاظ شده و بههمین خاطر سهم نفوذ عمقی آب در خاک
کاهش یافته و متعاقب آن مقدار جریان سطحی بیشتر شده
است .بررسی نتایج بدست آمده از تحقیقات Shelef and Hilley
) (2013نیز حاکی از آن است که استفاده از الگوریتم  D8منجر
به تشکیل مناطق اشباع کمتری در سطح حوضه خواهد گردید.
به عبارت بهتر میزان جریان سطحی شبیهسازی شده توسط
مدلهای هیدرولوژیکی که مبتنی بر شاخصهای توپوگرافی
هستند از وابستگی بسیار زیادی به نوع الگوریتم روندیابی جریان
برخوردار است.

جدول  .1مقادير پارامترهای بدست آمده در مرحله واسنجی در ابعاد سلولی و الگوريتمهای مختلف (حوضه کسيليان)

الگوریتم

D8

Lea

MFD

ابعاد سلولی ( DEMمتر)

2

)Eff (%

) MSE (cms

155
122
125
255

1525
1512
1525
1525

5/5522
5/5528
5/5522
5/552

5/52
5/52
5/52
5/52

-8/82
-8/24
-8/32
-8/11

5/533
5/541
5/543
5/543

81/2
83/2
83
88/1

3/12
3/18
3/24
3/25

155

1545

5/558

5/52

-8/23

5/543

81/3

3/14

122
125
255

1545
1545
1532

5/558
5/551
5/558

5/52
5/52
5/52

-8/28
-8/12
-8/51

5/543
5/543
5/543

88/1
88/3
81/1

3/25
3/42
3/25

155

1535

5/554

5/52

-1/33

5/522

82/4

4/28

122
125
255

1542
1535
1545

5/552
5/552
5/552

5/52
5/52
5/52

-1/83
-1/13
-1/22

5/524
5/522
5/521

82/4
82/1
82/8

4/55
3/35
3/82

ChVel

SRinit

SRmax

)ln(To

m
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در حوضه آبخیز کارده که حوضهای نسبتاً بزرگتر و معرف
حوضههای خشک میباشد ،عملکرد مدل تا حدودی متفاوت
میباشد .بررسی نتایج بهدست آمده ،حاکی از آن است که تأثیر
الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر جریان سطحی شبیهسازی

شده توسط مدل ،بسیار ناچیز بوده و تمامی الگوریتمها تقریباً دارای
عملکردی یکسان میباشند .اما این عملکرد در بخش مربوط به
جریان زیرسطحی متفاوت بوده و اختالفی در حدود  12درصد بین
الگوریتمهای مختلف مشاهده میشود.

شکل  .9توزيع مکانی شاخص توپوگرافی در الگوريتمهای  Lea ،D8و  MFDو در ابعاد سلولی مختلف (حوضه کسيليان)
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شکل  .7توزيع مکانی شاخص توپوگرافی در الگوريتمهای  Lea ،D8و  MFDو در ابعاد سلولی مختلف (حوضه کارده)
جدول  .9مقادير پارامترهای بدست آمده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف (حوضه کارده)

الگوریتم
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MFD

ابعاد سلولی
( DEMمتر)

ChVel
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)ln(To

m
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)(%

MSE
)(cms2
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2555

5

5/52
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81/4

3/134
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2555

5
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5
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3/113
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5
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شکل  .6هيدروگراف شبيهسازی شده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف (حوضه کسيليان)DEM-100m -
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شکل  .7هيدروگراف شبيهسازی شده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف (حوضه کارده)DEM-100m -

بررسی توزیع مکانی مناطق اشباع در سطح حوضه
کسیلیان نیز حاکی از وجود اختالف بین الگوریتمهای مختلف
میباشد (شکل  .)8بهعنوان مثال درصد مناطق اشباع در
الگوریتمهای  MFDو  D8به ترتیب در حدود  25و  21درصد
میباشد .نتایج بدست آمده از ارزیابی دو الگوریتم  SFDو MFD
توسط  (2000) Bhawanنیز مؤید این مطلب است که الگوریتم
( MFDبه علت لحاظ نمودن مسیرهای مختلف برای انتقال
جریان از سلولی به سلول دیگر) نسبت به الگوریتم  SFDتمایل
بیشتری به تولید مناطق اشباع و متعاقب آن تولید رواناب
سطحی دارد ،بطوریکه اختالف بین دو الگوریتم مذکور در
حدود  18/2درصد میباشد .علت اصلی این امر ماهیت هر کدام
از الگوریتمهای روندیابی میباشد .الگوریتم  D8اگرچه یکی از
پرکاربردترین الگوریتمها در محاسبه پارامترهای ژئومورفولوژیکی
به شمار میآید ،اما دارای خطاهایی در تعیین مسیر صحیح
حرکت جریان میباشد .بزرگترین مشکل و محدودیت الگوریتم
 ،D8نمایش یکبعدی جریان و تخصیص تمام جریان یک سلول

تنها به یک سلول در پائیندست میباشد .این مسئله موجب
انحراف الگوی جریان از جهت شیب واقعی 1شده و این امر به
نوبه خود منجر به ایجاد خطوطی موازی و عدم تولید و یا
تضعیف استخراج آبراهههای موجود در نقشه  DEMخواهد
گردید .عدم لحاظ نمودن پخشیدگی جریان 2توسط این
الگوریتم از دیگر معایب آن بشمار میآید که در شیبهای کمتر
از  2درصد نمود بیشتری دارد ( Shokoohi and Gholami,
 .)2012بر خالف روش  ،D8الگوریتم  MFDبه هر یک از
سلولهای مجاور بر حسب شیب و یا توانی از شیب ،بخشی از
جریان را تخصیص خواهد داد .الگوریتم مزبور این امکان را
فراهم مینماید که  TCAمربوط به هر سلول میان تمام
سلول هایی که در همسایگی سلول موردنظر قرار داشته و از نظر
ارتفاعی پائین تر از آن قرار دارند ،توزیع شود .بر این اساس اگر
سلولی از هر یک از هشت سلول اطراف خود مرتفعتر باشد در
هر هشت جهت اصلی و قطری ،تغذیه خواهد داشت.
1. Real Aspect
2. Flow Dispersion
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بررسی مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف
(

Beven, 1997; Medicine and Sole, 1997 and Azizian and

 )Shokoohi, 2014حاکی از آن است که مقدار پارامتر  mدر
حوضههای مرطوب تقریباً بین  5/53تا ( 5/52بهطور متوسط
 )5/54میباشد و این در صورتی است که برای حوضههای
خشک و نیمهخشک این بازه بین  5/51تا ( 5/53بهطور متوسط
 )5/52میباشد .نگاهی به نتایج بدست آمده در حوضه کسیلیان
و در الگوریتمهای مختلف نشان میدهد که مقادیر  mبهدست
آمده از الگوریتم  MFDبا نتایج مطالعات گذشته در حوضههای
مرطوب ،اختالف زیادی دارد .بهعبارت بهتر در حوضه کسیلیان
الگوریتم  MFDاز کارائی مطلوبی برخوردار نمیباشد و مقادیر
پارامترهای واسنجی شده ،دارای مبانی فیزیکی نمیباشند.

برخالف حوضه کسیلیان ،در حوضه کارده مقدار پارامتر
بدست آمده از الگوریتمهای مختلف اختالف چندان زیادی را
نشان نمیدهد و مقادیر بهدست آمده برای پارامتر  mتقریباً در
بازه بین  5/51تا  5/53واقع شده است (2000) Bhawan .نیز
نشان داد که چنانچه هدف مدلسازی ،برآورد هیدروگراف
جریان باشد ،نوع الگوریتم مورد استفاده از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار نبوده و اختالف بین شاخص کارائی مدل (ضریب
ناش-ساتکلیف) بدست آمده از کاربرد الگوریتمهای مذکور به
کمتر از  2درصد محدود میگردد .بهعبارت دیگر میتوان چنین
عنوان نمود که در حوضههای خشک و نیمهخشک عملکرد
الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان ،تقریباً یکسان میباشد
(شکل .)3

شکل  -7شکلگيری مناطق اشباع در الگوريتمهای مختلف (حوضه کسيليان)

شکل  .4شکلگيری مناطق اشباع در الگوريتمهای مختلف (حوضه کارده)
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نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان میدهد که در
صورت استفاده از  TOPMODELدر حوضههای فاقد آمار،
استفاده از مقادیر پائین و باالی  mبه ترتیب در حوضههای
خشک و مرطوب ،میتواند بهترین انتخاب برای مدلسازی باشد.
همچنین طبق نتایج بدست آمده ،استفاده از الگوریتمهای  D8و
 Leaدر حوضههای مرطوب فاقد آمار نتایج به واقع نزدیکتری را
نسبت به الگوریتم  MFDبدست میدهند .در حوضههای خشک
و نیمهخشک نیز در صورت استفاده از مقادیر  mواقع در بازه
 5/51تا ( 5/53به طور میانگین  ،)5/52نتایج حاصل از
الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان تأثیر چندان قابل توجهی
بر عملکرد مدل ایجاد نمیکند.

نتيجهگيری
در پژوهش حاضر به بررسی اثر الگوریتمهای مختلف روندیابی
جریان بر توزیع شاخص توپوگرافی و نیز نتایج حاصل از مدل
نیمهتوزیعی  TOPMODELپرداخته شده است .نتایج حاصل از
ارزیابی مدل در دو حوضه آبخیز کسیلیان و کارده نشان میدهد
که در تمامی الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول  ،DEMمتوسط
شاخص توپوگرافی افزایش مییابد .همچنین در یک ابعاد سلولی
ثابت مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بدست آمده از دو روش
 MFDو  D8به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار
میباشند .علت اصلی این مسئله را میتوان به ماهیت
الگوریتمهای روندیابی جریان در محاسبه  TCAمرتبط دانست.
عملکرد مدل نیمهتوزیعی  TOPMODELدر دو حوضه
مطالعاتی به ازای ابعاد سلولی و الگوریتمهای مختلف در حد
مطلوب حفظ گردید ولی هزینه این کارایی باال با تغییر
پارامترهای بنیادین مدل پرداخت شده است .به عنوان مثال در
حوضه کسیلیان و با افزایش ابعاد سلولی مقدار پارامتر  mافزایش
یافت تا رواناب شبیهسازی شده توسط مدل را کاهش دهد.
همین امر کمک مینماید تا به نقش مهم پارامتر  mکه پارامتر
مقیاس نامیده میشود و عمالً تصور نقشی فیزیکی برای آن در
وهله اول مشکل مینماید ،در کنترل میزان رواناب پی برد .از

روی تغییر پارامترهای پنجگانه  TOPMODELمیتوان دریافت
که  mدر عین حال مهمترین و حساسترین پارامتر مدل نیز به
شمار میآید.
اگرچه واسنجی پارامترهای  TOPMODELموجب کاهش
اختالف بین شاخص کارائی مدل در الگوریتمهای مختلف شده
است ،اما مقادیر متفاوت پارامترهای بهدست آمده در هر
الگوریتم بر میزان جریان سطحی و زیرسطحی تأثیرگذار
میباشد .به عنوان مثال در حوضه کسیلیان ،الگوریتم  D8نسبت
به دو الگوریتم دیگر ،به ترتیب جریان سطحی کمتر و
زیرسطحی بیشتری را شبیهسازی مینماید .همچنین الگوریتم
 MFDنیز نسبت به دو الگوریتم دیگر ،جریان زیرسطحی
بهمراتب کمتری را نتیجه میدهد .همچنین با افزایش توان
تفکیک مدلهای ارتفاعی رقومی ،اختالف بین الگوریتمهای
مختلف کاهش مییابد .برخالف حوضه کسیلیان ،در حوضه
آبخیز کارده الگوریتم  D8بیشترین میزان جریان سطحی را
نتیجه داده است .نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،راهکار
بسیار مناسبی را برای استفاده از  TOPMODELو الگوریتمهای
مختلف روندیابی جریان در حوضههای فاقد آمار ارائه مینماید.
طبق نتایج بدست آمده توصیه میشود که در حوضههای
مرطوب فاقد آمار برای پارامتر  mاز مقادیر بین  5/53تا 5/52
(بهطور متوسط  )5/54و از الگوریتمهای  D8و  Leaبرای
شبیهسازی سیالب استفاده شود .همچنین در حوضههای خشک
و نیمهخشک فاقد آمار استفاده از مقادیر کم پارامتر ( mبهطور
متوسط  )5/512میتواند نتایج مناسبی را فارغ از نوع الگوریتم
روندیابی ،بدست دهد .جهت تکمیل این پژوهش پیشنهاد می-
گردد ،در گامهای زمانی روزانه و ماهانه نیز تأثیر الگوریتمهای
مختلف روندیابی بر خروجیهای  TOPMODELمورد مطالعه
قرار گیرد .همچنین ارزیابی کارائی DEMهای مبتنی بر سنجش
از دور مانند  ASTERو  SRTMدر الگوریتمهای مختلف نیز
میتواند به عنوان یکی از موضوعات تحقیق مطرح شود.
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