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ز با استفاده از يآبخ يها حوضه يها دامنهدر بر کمبود رطوبت خاک  ير توپوگرافيثأت يبررس
TOPMODEL  

  
  ٢روشبنم نوروزپ و *١يتورج سبزوار

  
  

  دهيچک
 

ان ين جرين منطقه اشباع دامنه و به دنبال آن تخميدر محاسبات نفوذ، تخم يديک پارامتر کليمقدار کمبود رطوبت خاک 
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ز به شکل يحوضه آبخ يها دامنه يکيدرولوژيزان کمبود رطوبت خاک تا حالت اشباع در هر نقطه از دامنه را دارد. پاسخ هيم

به  ،TOPMODEL مدل کي پژوهشن يدارد. در ا يمقعر) بستگ (محدب، صاف و دامنه يو واگرا) و انحنا يهمگرا، مواز( پالن
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  مقدمه
و  يزان رواناب سطحيثر بر مؤم ياز پارامترها يکي
. استزان رطوبت خاک يز ميآبخ يها ضهحو يرسطحيز
 ها دامنهب دار در طول يش يها دامنهع رطوبت در يتوز
بالک منطقه اشباع  يسم دانيمکان براساسست. يکسان ني

نهرها  يکيها در نزد دست دامنه نييدر پابه طور معمول 
 يسم دانيدر مکانها  منطقه اشباع دامنه. شود يل ميتشک

 ن،ي. عالوه بر ااست يرسطحيز انيجرن کننده ييبالک تع
ره رطوبت يذخ يمکانرات ييخاک و تغ هياول زان رطوبتيم

ر يز و يسطح جاد روانابيدر ا ها دامنهدر طول خاک 
 يها از مدل يکي TOPMODELثر است. ؤار ميبس يسطح
کمبود  دارو مق ينيرزمين سطح آب زييدر تع يکاربرد

  .)۲۰۱۰ ي،(سبزوار استرطوبت خاک در سطح حوضه 
ون و  يب از سوين بار ياول يبرا TOPMODELمفهوم 

ر يثأتتواند  ين مدل ميد. اشارائه  )۱۹۷۹( يبرکيک
ان يسم جريمکان برز را يحوضه آبخ يها دامنه يتوپوگراف

. رديدر نظر بگ (SMD)١رطوبت خاک  کمبود و يرسطحيز
ترين عوامل كنترل كننده  يكي از مهم بيشترتوپوگرافي 

كه به نوبه خود كليدي  استمناطق اشباع الگوي مكاني 
ها،  در خاكعوامل بسياري از براي فهم و درك تغييرات 

 .استها  فرآيندهاي هيدرولوژيكي و كيفيت آب آبراهه
امل اوليه كنترل كننده وع از يتوپوگرافي يك، همچنين

كه توزيع مكاني  استتغييرات مكاني شرايط هيدرولوژيكي 
و جريان آب  دهد ر قرار ميتحت تأثيرطوبت خاك را 

 .كند از توپوگرافي سطح پيروي مي بيشترزيرزميني نيز 
رواناب  - يبارندگ يساز هيشبدر  TOPMODELمدل 
 ،بون و وود( است داشته يعيکاربرد وسز يآبخ يها حوضه
 هيته براي ن مدليا .)۱۹۸۴ ،بون و همکاران و ۱۹۸۳
 و يرسطحيان زيجر نيو تخم رطوبت خاک يها نقشه
مونت ( به کار گرفته شده است زيآبخ يها حوضه شيفرسا
وسترن و  ؛۱۹۹۷ ،وودز و همکاران ؛۱۹۹۴، يگومر

  .)۲۰۱۰ ،ونگ و همکاران و ۱۹۹۹ ،همکاران
ن سطح آب ي، تخمTOPMODEL ياز کاربردها يکي
با  يها در حوضه ژهيوه ب دار بيش يها در دامنه ينيرزميز
عمق سطح آب ن ياست. با تخم اديز يو بلند يپست
ز محاسبه يتوان کمبود رطوبت خاک را ن يم ينيرزميز
در طول کمبود رطوبت خاک  مرخينن يد. تخمكر

 يبرا مثالعنوان  به ،است مهمز يحوضه آبخ يها دامنه
                                                             
1- Soil Moisture Deficit 

نقاط اشباع و محاسبه طول منطقه اشباع  ينيب شيپ
 يها دامنهگردد.  ين روش استفاده مياز ا ها دامنه
 يکسانيشکل پالن  يعت دارايطب ز دريآبخ يها حوضه

ا واگرا هستند. با ي يها همگرا، مواز از آن يبعض  ،ستندين
توان مشاهده نمود که  يم يتوپوگراف يها نقشه يبررس

. استا مقعر يمحدب، صاف  يانحنا يدارا ها دامنهسطح 
ها را هندسه  دامنه مرخين يب شکل پالن و انحنايترک
  نامند. يمرکب م يها دامنه
 يانحنا مرخينمعادله  براساس) ۲۰۰۲( و همکاران وختر

تابع ) ۱۹۹۸فن و براس ( از سويارائه شده  يها دامنه
 يها . هندسه دامنهدندكررا ارائه ها  پاسخ مشخصه دامنه

ها  ره رطوبت خاک در دامنهيمحاسبه تابع ذخ برايمرکب 
 و ي) و سبزوار۲۰۱۰( يسبزواربه کار گرفته شد. 

 يبه بررس ها دامنههندسه  براساس )۲۰۱۰( همکاران
منظور  بدينمرکب پرداختند.  يها دامنه يريپذ زان اشباعيم

و همکاران تروخ  از سويگما که يز يريپذ از مدل اشباع
و همکاران  يسبزوار د.شاستفاده  ،بود ارائه شده ) ۲۰۰۲(
محاسبه طول منطقه اشباع و زمان  يبرا يمعادالت )۲۰۱۰(
 پژوهشآن ج ينتا .دندكرارائه  يسطح ريان زيش جريمايپ

واگرا و  يها همگرا نسبت به دامنه يها دامنه نشان داد که
محدب زودتر  يها دامنه سه بايدر مقامقعر  يها دامنه
   ند.شو ياشباع م
 يريپذ مدل اشباع براساس) ۲۰۰۸و همکاران ( يطالب
 يداريزان پايها بر م ر هندسه دامنهيثأت يگما به بررسيز

نشان داد  ها آنج ي. نتانددر مقابل لغزش پرداخت ها هدامن
 دارايواگرا  يها همگرا نسبت به دامنه يها دامنه که
 يها . دامنههستنددر مقابل لغزش  يکمتر يداريب پايضر

  .هستنددارتر يصاف و مقعر پا يها ز از دامنهيمحدب ن
) با استفاده از شاخص اشباع ۲۰۰۵( ال و همکارانيآر
 يبه بررس  )۱۹۸۶( نياولوقلاز سوي شده ائه ار W يريپذ
 مرخين ي) و انحناييو واگرا يي(همگرا ر شکل پالنيثأت

و زمان  يريپذ زان اشباعيم برها  دامنه(تقعر و تحدب) 
  . ندپرداخت مرکب يها دامنه يسطح يان زيش جريمايپ

مدل  ياصل ياز پارامترها يکيب يشاز آنجا که 
TOPMODEL اثر توان   ياز آن م، با استفاده است

اثر  يبررسن امکان ي. همچنب در نظر گرفت يرات شييتغ
با شکل پالن عنوان  به ها دامنه ييو واگرا ييزان همگرايم

 است.  مهم ن مدلياستفاده از ا
  عبارتست از: پژوهشن ين اهداف ايتر مهم
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که بتواند  يدر حالت TOPMODELگسترش معادالت  )۱
 رد.يعت را در نظر بگيمرکب در طب يها دامنههندسه 

 مرکب بر يها ر هندسه دامنهيثأزان تيم يبررس )۲
 کمبود رطوبت خاک شاخص

 مرکب  يها دامنه يرسطحيان زيمحاسبه جر )۳
ن است يا هاي قبل پژوهشبا  پژوهشن ين تفاوت ايتر ممه

 مرخين ير همزمان شکل پالن دامنه و انحنايثأکه ت
طول دامنه در ها بر پارامتر کمبود رطوبت خاک در  دامنه

  شود. ينظر گرفته م
 

  ها روش مواد و
  مرکب يها هندسه دامنه

ا به ابعاد يرحوضه يز يکسريز به يک حوضه آبخياگر 
شکل  يد، با بررسشو يبند ميتقس ها دامنهمانند تر  کوچک
گر يکديها با  که هندسه دامنه گردد مشاهده ميها  دامنه

رفتار بر ها  رحوضهيهندسه زر يثأتمتفاوت است. 
 شکل پالن ها با استفاده از دو شاخص آن يکيدرولوژيه

حدب تقعر، ت( مرخين ي) و انحناي، موازيي، واگرايي(همگرا
 ياز رو مرخين يزان انحناي. ماست يقابل بررسو صاف) 
دامنه  ۹، ۱شکل . شوند يمشخص م يارتفاع يها يمنحن

شکل پالن و مختلف  هاي تحالب يترک حاصل ازمرکب 
  .دهد يها را نشان م دامنه مرخين يانحنا

  

  
و  لبرتيه( مرکبهاي  دامنهمختلف  هاي لتحا - ۱ شكل

  )۲۰۰۴ همکاران
  

همگرا  يها دامنه ۷و  ۴، ۱ يها دامنه، ۱شکل  براساس
ها از باالدست دامنه به سمت  هستند که عرض آن

معرف  ۹و  ۶، ۳ي ها دامنهابد و ي يدست کاهش م نييپا
از نوع مقعر  ۳و  ۲، ۱  يها دامنهند. واگرا هست يها دامنه
 يها دامنهدر مقابل هستند و  يا سرسره يانحنا يکه دارا

 ۵ ،۲ يها دامنهمحدب هستند.  ياز نوع دامنه ا ۹ و ۸ ،۷

صاف  يانحنا يدارا ۶ و ۵ ،۴ يها دامنهو  يمواز ۸ و
گفته مرکب  يها دامنهگانه  ۹ يها دامنهن يبه اهستند. 

سه بعدي يك دامنه همگراي  شكل ۲ شكل. شود يم
 يک بستر سنگي ين دامنه رويصاف را نشان مي دهد. ا
ر يمحدب با ضخامت خاک متغ

sD .قرار گرفته است  
با معادله زير  توان يرا م مرکبشكل سه بعدي يك دامنه 

  ):۱۹۸۰ ،نزاويا( كردتوصيف 
)۱( 2)/1   y) z(x, yLx n ω+−(Η+ Ε=              
 رقوم هر نقطه از دامنه z، ۲شكل  با توجه به )۱(عادله م

 y(متر)،  فاصله افقي هر نقطه از باالدست دامنه x(متر)، 
ن يکمتر E(متر)،  عرض جريان عمود بر جهت جريان آب

اختالف ارتفاع بين نقطه باالدست  Hرقوم دامنه (متر)، 
طول افقي كل دامنه،  L(متر)،  دامنه و پايين دست دامنه

n مرخ كه نشان دهنده ميزان انحناي يانحناي ن پارامتر
است كه ميزان پالن شكل  پارامتر ωو  استمرخ دامنه ين

نشان طول دامنه  يدر راستاتغييرات عرض دامنه را 
هاي صاف  ، دامنهn<1هاي مقعر  دهد. براي دامنه مي
1=n 1هاي محدب  و دامنه<n پالنشكل  پارامتر. است 

و واگرا ω=0، موازي ω<0هاي همگرا  براي دامنه
0<ω است.  

را  s(x)ب پروفيل ميزان ذخيره رطوبت خاك  -۲شكل 
در طول دامنه نشان مي دهد. مقدار ذخيره به طور کلي 

ذخيره دايمي ان و زمان است، ولي در شرايط تابعي از مك
تابعي از بعد مكان است. تابع ذخيره از معادله زير به دست 

  ):۲۰۰۳، ۲۰۰۲ ،آيد (تروخ و همکاران مي
( ) ( ) ( )S x w x h x f=                                       )٢(   

ي در فاصله متوسط ارتفاع آب زيرزمين xh)(كه در آن 
x ،w(x)  عرض دامنه در فاصلهx ،f  .تخلخل خاك است

(ظرفيت نهايي ذخيره  cSمقدار ظرفيت ذخيره خاك
رطوبت خاك) در يك اليه خاك با ضخامت مشخص از 

) به صورت زير ۱۹۹۸رابطه ارائه شده از سوي فن و براس (
  شود:  محاسبه مي

( ) ( ) ( )c sS x w x D x f=       )٣                           (  
)كه در آن  )sD x  ضخامت خاك است. مقدار ظرفيت

ذخيره خاك در حقيقت فضاي خالي خاك را نشان 
شرط الزم براي اينکه يک نقطه  ۲شكل  براساسدهد.  مي

به حالت اشباع برسد اين است که مقدار ذخيره در آن 
 فيت ذخيره خاك برسدنقطه به مقدار ظر

[ ( ) ( )]sh x D x=) با حل  )۲۰۰۲. تروخ و همکاران



  ... آبخيز با استفاده ازهاي  هاي حوضه بررسي تأثير توپوگرافي بر کمبود رطوبت خاک در دامنه                                                               ٦٤

ها  معادله پيوستگي حاکم بر جريان زيرسطحي دامنه
موج سينماتيکي، تابع ذخيره اشباع  هاي هفرضي براساس

  را به صورت زير بيان كرد:دايمي دامنه در شرايط 
1

0

( ) (1 ) ( )nfL xS x NA x
nk H L

−= −         )٤   (        

 ضريب هدايت هيدروليکي در سطح زمين و 0kکه در آن 
( )A x مساحت زهکشي در هر موقعيتx  از باالي دامنه

) نيمرخ ۴شدت تغذيه بارندگي به اليه است. معادله ( Nو 
دهد. تابع  نشان ميذخيره رطوبت خاک در طول دامنه را 

) به صورت زير محاسبه ۱معادله ( براساسعرض جريان 
  ): ۲۰۰۸شود (طالبي و همکاران،  مي

)۵                 ( 
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است. مقدار مساحت  x=Lعرض دامنه در  wcو مقدار
  از باالي دامنه برابر است با:  xكشي در فاصله زه
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هاي صاف حل تحليلي دارد و  ) فقط براي دامنه۷معادله (
  ها به صورت عددي قابل حل است. براي بقيه دامنه

 

 
  ريمتغ با عرضصاف  يدامنه همگرا - ۲شکل 

  ره رطوبت خاکيذخ مرخيندامنه صاف و  يمقطع عرض ب) و امنهرات عرض دييشکل پالن دامنه همگرا با تغ الف)
 

  ها دامنه يريپذ اشباع شاخص
 Relative saturation) ينسب يرياشباع پذ شاخصتابع 

index)(RSI)  ف ير تعرينقطه از دامنه به صورت ز در هر
  ):۲۰۰۲ ،و همکاران تروخ(شود  يم

)۸                   (( ) ( )( )
( ) ( )c s

S x h xx RSI
S x D x

σ = = = 

0) هر نقطه از دامنه يبه طور کل )x L≤ در آن که  ≥
)شرط  ) ( )cS x S x≥  منطقه اشباع  بهباشد، برقرار
در  )۴( و )۳( معادالت ينيگزيبا جا. تعلق دارددامنه 
به صورت  ينسب يريپذ اشباع شاخصمقدار  ،)۸(معادله 

  د:يآ يمبه دست ر يز

)۹        (  
1

0

( )( )
( ) ( )(1 )n

s

NA x Lx xnk Hw x D x
L

σ
−

=
−

  

 

کف  يانحنا دليلنقطه از دامنه به  ب در هريمقدار ش
در  يب محليمقدار ش. كند ير مييدامنه در طول دامنه تغ

معادله  براساسف شده يتعر مرکب يها دامنه هر نقطه از
  :شود يمحاسبه مر ياز رابطه ز )۱(

)۱۰(  1( ) (1 ) tan( )n
o x

dz H xs x n
dx L L

β−= = − =  

 )۱۰(معادله  ينيگزيبا جااست.  يب محليه شيزاو xβکه 
در طول نکه ضخامت خاک يبا فرض ا و )۹(در معادله 

)ي ريپذ اشباع شاخص ثابت باشد، تابعدامنه  )xσ  به
  د:شو ير محاسبه ميصورت ز

)۱۱  (                            
0

( )( )
tan( )s x

N a xx
k D

σ
β

=   

)آن که در  )( )
( )

A xa x
w x

در واحد عرض  يسطح زهکش =

مرکب را در  يها دامنههر دو شاخص  )۱۱(معادله . است
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)مقدار را يبر دارد، ز )a x ياز شکل پالن و انحنا يتابع 
)tanو  است ها دامنه مرخين )xβ رخمين ياز انحنا يتابع 

  است.
  

 يها دامنه يبراTOPMODEL ي کيدرولوژيمدل ه
  مرکب
را نشان  يرسطحيان زيک مقطع از خاک با جري ۳شکل 
خاک نسبت به  يکيدروليت هيب هدايدهد. مقدار ضر يم

رات به صورت ييتغن يازان يم .کند ير مييعمق خاک تغ
  است: انيقابل ب ريز يينما تابع

0( ) exp( )sk z k fz= − )۱۲(                                 
 يفاکتور کاهش f خاک و مرخينعمق  z که در آن

ن يکه ا است در برابر عمق يکيدروليت هيب هدايضر
در نظر ) ۱(متر/ثابت  يکل حوضه مقدار يز برايپارامتر ن
 .)۱۹۸۷ ،و همکاران واپاالني(سشود  يگرفته م

  

 
  )۱۹۸۷، و همکاران واپاالني(س يسطحريان زيک دامنه با جرياز  يالمان - ۳ شکل

  
از معادله  يريگ خاک با انتگرال يريپذ ت انتقاليتابع قابل

  :شود ير محاسبه ميبه صورت ز )۱۲(

)۱۳        ({ }0

( )

( ) exp( ) exp( )
i

i
Z

s i
z

T z

k
k z dz fz fZ

f

=

= − − −∫
  

ت يب هداين است که ضريفرض بر ا يبه طورکل
تر، نسبت به مقدار  نيياشباع خاک در اعماق پا يکيدروليه
بون و ( پوشي است چشمقابل  izب در عمقين ضريا
نکه سطح آب داخل خاک ي). با فرض ا۱۹۷۹ ،يرک بايک
در  يرسطحيان زيجر ين باشد، مقدار دبيسطح زم يمواز

  :تاسر يبه صورت ز izهر عمق 
)۱۴   (0( ) tan tan exp( )i i i i iq T z T fzβ β= = − 

0که در آن  0 /T k f= استخاک  يريپذ ب انتقاليضر .
 D مقدار کمبود رطوبت خاک ،باشد eθاگر تخلخل خاک

eDبرابر (متر)  zθ= يدبمقدار  ،يميط داي. در شرااست 
  هر نقطه از دامنه برابر است با: در يرسطحيان زيجر

)۱۵           (0 tan exp( / )i i i iq a N T D m= = −β  
em/آن  که در fθ=  و/i i ia A w=  مساحت
) باالدست در واحد طول کنتور يزهکش )iw  در نقطهi  از

ر هر نقطه به کمبود رطوبت خاک د تابع . مقداراستدامنه 
  خواهد بود:ر يصورت ز

 )۱۶(                               
0

ln( )
tan

i
i

i

a ND m
T β

= −  

را در هر نقطه از  مقدار کمبود رطوبت خاک )۱۶(معادله 
 يه بارندگيبه شدت تغذ iDمقدار . كند يدامنه مشخص م

حد عرض باالدست در وا يه خاک، سطح زهکشيبه ال
 يب دامنه بستگيخاک و ش يريپذ ب انتقاليکنتور، ضر

  دارد. 

ترم ز ذکر شد،ين گونه که از قبل همان
0 tan

i

i

a N
T β

در  

با  براساس ينسب يرياشباع پذ شاخصهمان  )۱۶(معادله 
 )۱۶(معادله  ،)۱۱(معادله  براساسباشد.  يم )۱۱معادله (

  وشت:نتوان  يمرا به صورت زير 
ln( )i iD m δ= −                                         )۱۷(   

ن ياست. با ا پژوهشن ين دستاورد ايتر مهم )۱۷(معادله 
توان مقدار کمبود رطوبت خاک در هر نقطه از  يممعادله 

ها  دامنه ينسب يريپذ شاخص اشباع براساسدامنه را 
ر حالت اشباع هر نقطه از دامنه که ددر د. كرمشخص 
1δ ،باشد که  شود مي D=0، )۱۷(معادله  براساسو  =
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ک امر درست است. در نقاط اشباع دامنه عمق سطح ين يا
 D=0ن است و يبا سطح زم براساس ينيرزميآب ز
  باشد.  يم

 يها از شکل و هندسه دامنه يتابع يريپذ اشباع شاخص
 يو انحنا iaپارامتر  رب مرکب است. شکل پالن دامنه

tanو  ia يدامنه رو مرخين iβ گذارد.  ير ميثأت  
 )۱۶( در معادله )۵(و  )۷(، )۱۰(با قرار دادن معادله 

  توان نوشت: يم
  

)۱۸                                        (

( ){ }
( ){ }

2

0
2

1
0 0

exp 1 /
( )

exp 1 /( )ln( ) ln
tan (1 / )

x
n

w s

n
w s

x n
x

c c x L
A x N c c x LNLw xD m m

T nHT x Lβ

−

−

−

 
− 

 
 − = − = −  − 
 
 
  

∫

  
  

مرکب  يها دامنه يبرا TOPMODELمعادله  )۱۸(معادله 
ن يا .گذاري گرديد نام Complex TOPMODELکه  است

ر نقطه از در هرا مقدار کمبود رطوبت خاک معادله 
ها محاسبه  ها با در نظر گرفتن شکل و هندسه دامنه دامنه
و پارامتر   (n)ر مختلف پارامتر انحنايمقاد يبه ازاد. كن يم

)شکل پالن  )ω ۹توان مقدار کمبود رطوبت را در  يم 
  د.كرمرکب محاسبه  يها دامنهحالت 

  
  ج و بحثينتا
 يها ر هندسه دامنهيثأت ين بخش از مقاله به بررسيدر ا

ن يا يبرا شود. يپرداخته م کمبود رطوبت خاک برمرکب 
طول . شددر نظر گرفته دامنه با هندسه مختلف  ۹منظور 
درجه با  ۱۵ يکل زاويه شيب متر، ۱۰۰ ها دامنههمه 

دست  متر بين باالدست و پايين ۸/۲۶اختالف ارتفاع ثابت 
 دامنه در نظر گرفته شد. مقدار پارامتر انحناي پروفيل

)(n  از دامنه محدب تا مقعر در نظر گفته  ۵/۱تا  ۵/۰بين
/2بين  ω)(و مقدار پارامتر شكل پالن شد  LH−  تا

2/H L+  و  يطالب( در نظر گرفته شده است ها دامنهبراي
 . )۲۰۰۸، همکاران

 مرکب مطابق يها دامنه يمقدار کمبود رطوبت خاک برا
از  ن منظوريا يبراگردد.  يمحاسبه م )۱۸( معادله
استفاده شد.  ۲۰۱۰ ط نرم افزار متلبيدر مح يسيکدنو
 ))۷( و )۵(معادالت (ابع عرض و مساحت دامنه وت

مرکب در  يها دامنه يبراهستند و  يانتگرال يمعادالت
 يازمند حل عددين و ندارند يليحل تحل يحالت کل
 ۹ يبرا کمبود رطوبت خاکر يمقاد ۴در شکل هستند. 

 کمبود رطوبت خاکر يمقاد ست ونشان داده شده ادامنه 
(دامنه ساده  يدامنه موازدو حالت مرکب و  يبرا

ن شکل يم شده است. اي) ترس۵دامنه ساده،  يليمستط
ر يهر دامنه را بر مقاد ير در نظر گرفتن شکل و انحنايثأت
 دهد. يدر طول دامنه نشان م کمبود رطوبت خاک مرخين

سه وجود ندارد، يمقا يبرا ينکه داده مشاهداتيبا توجه به ا
و شده مبنا قرار گرفته عنوان  بهصاف  - يمواز يها دامنه
هندسه  ۸صاف به  -ياز حالت مواز ر هندسهيير تغيثأت
. است ۴شکل  براساسکمبود رطوبت خاک  يرو گريد

سه قرار يمقا يل شکل مبناين دامنه مستطينکه ايا دليل
از  يراين هندسه ساده در بسين است که ايا ،گرفته است
است و در  شدهدانشمندان گذشته استفاده  هاي پژوهش

رات هندسه از ييزان تغيم يبررس ،يهدف اصل پژوهشن يا
کمبود پارامتر  بر ها هندسهر يساصاف به  يحالت مواز
  .است رطوبت خاک

دهد اگر دامنه همگراي صاف (دامنه  نشان مي ۴شکل 
يل صاف تبد -) به يک دامنه موازي۱در شکل  ۱شماره 

شود، ميزان نيمرخ کمبود رطوبت خاک چقدر تغيير 
ها را نشان  مشخصات هيدرولوژيکي دامنه ۱جدول  کند. مي
کمبود دهد. براي بررسي ميزان تأثير هندسه بر مقادير  مي

براي  CEو  RMSEدر هر دامنه مقادير  رطوبت خاک
در هر دامنه و با  کمبود رطوبت خاکمقادير محاسباتي 
ر دادن دامنه مستطيلي محاسبه شد که فرض مبنا قرا

  است.  ۲جدول  براساسنتايج آن 
  



 ٦٧                                                                                                        ١٣٩٦ز يي/ پا٢٦ ي/ پياپ٣/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  ها دامنه يکيدرولوژيهمشخصات  -۱ جدول
  نام فراسنج  نشانه  واحد  مقدار
٣٦/٠ 1−mh  0k   خاک  يکيدروليهضريب هدايت  
٣٤/٠ -  eθ  تخلخل خاك 
٣٠ 1−mmd  N  شدت تغذيه  
٢ m  sD  ضخامت خاك 
١٥ deg  β  ه شيبيزاو  

  

  
  )دامنه سادهن: يخط چ مرکب،دامنه : ممتد(خط  دامنه مرکب ۹ يکمبود رطوبت خاک برا دارمق - ۴ شکل
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حالت  يبرا کمبود رطوبت خاکمقدار  OQکه در آن 
محاسبه  ت خاککمبود رطوبمقدار  x،sQدر فاصله  ساده

 يمتوسط دب x ،oQدر فاصله در حالت مرکب شده 
  . استتعداد نقاط در طول دامنه  np  و OQمربوط به 

RMSE  مجذور ميانگين مربعات خطا است که مقدار
 پژوهشن يالبته چون در اکند.  يمدل را محاسبه م يخطا
 يها ل شکل مبنا هستند و دادهيتطسم يها دامنه

زان انحراف يم عمالً RMSEوجود ندارد مقدار  يمشاهدات
ج از هندسه حالت ساده به هندسه مرکب را نشان ينتا
 ين منحنيمدل در تخم ييب کارايضر CE پارامتردهد.  يم

 RMSE. هرچه مقدار استکمبود رطوبت در طول دامنه 
ک يه سمت ب ييب کارايصفر و مقدار ضر به سمت

ن ين است که مدل در تخميدهنده ا نشان ،تر شود کينزد
   دارد. يکمتر يمناسب و خطا يير کمبود رطوبت کارادامق

  
  مرکب يها دامنه يمحاسباتخاک  يکمبود رطوبت CEو  RMSEر يمقاد -۲ جدول

 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شماره دامنه 

RMSE(m) ۰۸/۰  ١٣/٠ ٠٩/٠ ١٥/٠ ٠٩/٠ ٠ ٠٨/٠ ٠٧/٠ ٠٥/٠ 

CE ٣١/٠ ٧٠/٠ ٠٥/٠ ٧٠/٠ ١ ٧٢/٠ ٨١/٠ ٨٩/٠ ٧٥/٠ 
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ر کمبود ير هندسه هر دامنه بر مقاديثأنکه تيبا توجه به ا
سه شده يصاف مقا يرطوبت خاک نسبت به دامنه مواز

ک و يبه عدد  CEمقدار ک دامنه ي يبراچقدر  هراست، 
نشان دهنده  ،باشدتر  کيبه عدد صفر نزد RMSEمقدار 

کمبود  بر يکمترر يثأکه هندسه آن دامنه تاست ن يا
 يدامنه همگرا ،جينتا براساساست. داشته خاک  يرطوبت
) ۲( مقعر يو دامنه مواز ريثأتن يشتري) ب۷( محدب
به طور متوسط  ييهمگرارا نشان داده است.  ريثأتن يکمتر
بر کمبود رطوبت خاک اثر داشته  ييشتر از واگراي% ب۲۰
شتر بوده ير تقعر بيثأر تحدب از تيثأن تيعالوه بر ا. است
کمبود رطوبت ها را بر  ر هندسه دامنهيثتأ ۵شکل . است
-۵ يها دهد. در شکل ينشان م تر قيرا به صورت دق خاک
ها ثابت در نظر گرفته شده و  شکل پالن دامنهج  ب و، الف

ر يثأن سه شکل تي. در اكند ير مييها تغ دامنه يانحنانوع 

 يبررس کمبود رطوبت خاکپارامتر  يرو ها دامنه يانحنا
  .شود مي

الف) با کاهش مقدار  -۵هاي همگرا (شکل  براي دامنه
، انحناي دامنه از حالت مقعر به سمت (n)پارامتر انحنا 
کاهش  کمبود رطوبت خاکرود و مقادير  محدب مي

ب و ج) در  - ۵هاي موازي و واگرا (شکل  يابد. در دامنه مي
در  کمبود رطوبت خاکامنه، نيمرخ قسمتي از باالدست د

هاي مقعر است، ولي با  هاي محدب بيشتر از دامنه دامنه
حرکت به سمت پايين دست دامنه اين موضوع برعکس 

هاي مقعر، صاف و محدب با تغيير شکل  شود. در دامنه مي
 کمبود رطوبت خاکدامنه از همگرا به واگرا مقادير 

طور که  و). همان - ۵ ه و -۵د،  -۵يابد (شکل  افزايش مي
هاي محدب با تغييرات شکل  از قبل گفته شد، در دامنه

  .كنند بيشتر تغيير مي کمبود رطوبت خاکپالن، مقادير 
  

  
  کمبود رطوبت خاکزان يم يرو بر ها دامنه يانحنا مرخينر شکل پالن و يثأت - ۵شکل 

  
  يريگ جهينت
ر د براي TOPMODELمعادالت مربوط به  پژوهشن يدر ا

افت. شاخص يها گسترش  هندسه دامنهگرفتن نظر 
تروخ و همکاران  از سويه شده ئگما ارايز يريپذ اشباع

دامنه مرکب  ۹ ين شاخص برايد. اش ) توصيف۲۰۰۲(
ها  به هندسه دامنه يکيقابل محاسبه است و ارتباط نزد
گما شباهت يز يريپذ دارد. شکل معادله شاخص اشباع

  داشت. TOPMODELوبت به شاخص کمبود رط ياديز

. شد يبررس قيبه صورت دق شاخصن دو ين ايارتباط ب
توان  يگما ميز شاخص قيطرد که از شارائه  يا معادله

. را محاسبه نمود (SMD) کمبود رطوبت خاکشاخص 
کمبود رطوبت  شاخصمحاسبه  يبرا يا معادله ،همچنين
د توان ين معادله ميه شد. ائمرکب ارا يها دامنه يخاک برا

محدب و مقعر بودن  يو حت ييو واگرا ييرازان همگيم
مقدار  پژوهشن گام يدر اول رد.يها را در نظر بگ دامنه

(بدون در نظر  حالت ساده در دو کمبود رطوبت خاک
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ها) و در حالت مرکب در طول دامنه  گرفتن هندسه دامنه
ج ينتا براساسد. شسه يگر مقايکديج با يمحاسبه و نتا
 يو دامنه مواز ريثأتن يشتري) ب۷( محدب يدامنه همگرا

را نشان داده  ر مربوط به هندسهيثأتن ي) کمتر۲( مقعر
کمبود بر  ها دامنه ييج نشان داد که اثر همگراينتااست. 

 يياثر واگراشتر از ي% ب۲۰به طور متوسط  رطوبت خاک
کمبود بر ها  دامنهاثر تحدب  همچنين. ها است دامنه

زان ي. در گام دوم اثر مر تقعر استش از اثيب رطوبت خاک
ها به  و اثر محدب و مقعر بودن دامنه ييو واگرا ييهمگرا

 ي. براشد يبررس کمبود رطوبت خاک يرو تر قيصورت دق
 ي، انحنا(n) همگرا با کاهش مقدار پارامتر انحنا يها دامنه

 ريرود و مقاد يدامنه از حالت مقعر به سمت محدب م
و  يمواز يها . در دامنهشود ميكم  کمبود رطوبت خاک

کمبود رطوبت  مرخيناز باالدست دامنه،  يواگرا در قسمت
 ،مقعر است يها شتر از دامنهيمحدب ب يها در دامنه خاک
ن موضوع برعکس يا ،دست نييبه سمت پا با حرکت يول
ر شکل ييمقعر، صاف و محدب با تغ يها د. در دامنهشو يم

 کمبود رطوبت خاکر يدامنه از همگرا به واگرا مقاد
  ابد. ي يش ميافزا

  
 گزاري سپاس

 يبررس«با عنوان  ياز طرح پژوهش ين مقاله استخراجيا
 يها مرکب حوضه يها دامنه ير سطحيان زيپاسخ جر

 يت مالياست که با حما» Topmodelز با استفاده از يآبخ
  واحد استهبان انجام شده است. يدانشگاه آزاد اسالم
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