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 چکیذٌ

طًتتی در مقیاس حًضٍ جُت ویل تٍ کطايرزی دقیق اتساری مفیذ ي رایج ترای تًصیف ضرایط ر( TWI)ضاخص رطًتت تًپًگرافی 

زیرزمیىی تا ضیة سطح تًدن ضیة آبَا را تا فرض تراترایه ضاخص مىاطق اضثاع سطحی ي تًزیغ مکاوی رطًتت خاک در حًضٍ. تاضذمی

تًاوذ تاثیر کٍ می مؼرفی ضذ TOPMODELرياواب  -وظریٍ ضاخص رطًتت تًپًگرافی ايلیه تار در مذل تارش. زوذزمیه، تقریة می

تؼریف می ضًد، گرایص آب را تٍ  ln(/tan)ایه ضاخص کٍ تصًرت . تًپًگرافی را تر ريی تًلیذ رياواب تصًرت کمی تیان کىذ

جُت تُیٍ وقطٍ . کىذدست تًصیف میي تمایل ویريَای گراوطی را تٍ اوتقال آب تٍ پاییه( تر حسة )جمغ ضذن در َر وقطٍ از حًضٍ 

TWI َای ارتفاع، تُیٍ وقطٍ وقطٍجُت کارترد در کطايرزی دقیق مىطقٍ مًرد مطالؼٍ، اقذام ًضٍ  آتخیس کچیکدر ح

تًان دریافت کٍ می TWIتا مقایسٍ وقطٍ ضیة ي وقطٍ . اقذام گردیذ PCRaster، مساحت حًضٍ تاالدست تا ورم افسار Lddضیة، 

َمچىیه مقایسٍ وقطٍ . رگ در تاالدست یا از سطًح خیلی َمًار ي تذين ضیة تًجًد می آیىذ َای زَکطی تسمىاطق مرطًب از مساحت

در ایه . تاضىذَا دارای مقذار ضاخص رطًتت تًپًگرافی تاالیی میوطان داد کٍ مسیر آتراٍَ TWIمساحت حًضٍ تاالدست تا وقطٍ 

یکسان تاضذ، اوتظار ( ماوىذ خاک، پًضص گیاَی)یطی دیگر آوُا مطاتُی داروذ، در صًرتیکٍ ضرایط مح TWIحًضٍ، مىاطقی کٍ مقذار 

 .تًاوىذ یکسان تلقی ضًوذريد کٍ درصذ رطًتت خاک آوُا ي در وتیجٍ پاسخ َیذريلًشیکی آوُا تٍ تاران، مطاتٍ تاضىذ ي میمی

 کطايرزی دقیق، الگًی مکاوی، رطًتت خاک، ضاخص رطًتت تًپًگرافی :کلمات کلیذی
 

 مقذمٍ

ثبضس کِ ثِ ًَثِ ذَز ی الگَی هکبًی هٌبطق اضجبع ذبک زراػی هیتریي ضبذص ّبی کٌترل کٌٌسُافی اغلت یکی از هْنتَپَگر

ّب، فرآیٌسّبی ّیسرٍلَشیکی زر جْت ترویي ًیبز آثی گًَِ ّبی زراػی زر کلیسی ثرای فْن ٍ زرک ثسیبری از تغییرات زر ذبک

اثساری هفیس ٍ رایج ثرای تَصیف ضرایط ( TWI)ضبذص رطَثت تَپَگرافی  (2229ٍ ّوکبراى،  1گرثس)ثبضسفصَل هرتلف هی

ّبی تَپَگرافی ثرای تَصیف الگَی هکبًی ثٌبثرایي از ضبذص. ثبضسرطَثتی زر هقیبض حَضِ جْت ًیل ثِ کطبٍرزی زقیق هی

زر هسل ( 1999) 4ٍ کریکجبی  3اٍلیي ثبر ثَسیلِ ثَى( TWI)ًظریِ (. 2222ٍ ّوکبراى،  2سرًسي)ضَزرطَثت ذبک استفبزُ هی

تَاًس تبثیر تَپَگرافی را ثر رٍی تَلیس رٍاًبة ثصَرت کوی ثیبى کٌس ٍ ثِ ػٌَاى هؼرفی ضس کِ هی TOPMODELرٍاًبة  -ثبرش

ٍ  TWIزر ایي پصٍّص ثب تْیِ  . زًسیک ضبذص فیسیکی، هکبى هٌبطق اضجبع سطحی ٍ تَزیغ هکبًی رطَثت ذبک را تقریت هی
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ز ًتبیج آى سؼی ضسُ است ثب کبرثرزی کرزى ًقص هْن تَپَگرافی زر رطَثت ذبک گبهی جسیس زر ػرصِ کطبٍرزی زقیق، استفبزُ ا

 (:2211، 1کیي)ّبیی از ایي کبرثرزّب زر زیر اضبرُ ضسُ استًوًَِ.  ثرزاضتِ ضَز

  ِاستفبزُ از ًقطTWI  ِثِ ػٌَاى ضبذصی ثرای الگَی رطَثت ذبک پتبًسیل زر هسرػ 

 زُاستفب TWI ُهحبسجِ ضسُ از  2ثِ ّوراُ زاٍیِ ضیت، ًیورخ اًحٌب، هسبحت حَضِ ٍیصDEM  ثب قسرت تفکیک هکبًی

 هتر ثرای آًبلیس تغییرات هکبًی ثبززُ هحصَالت زراػی1

 TWI ِّبی رقَهی ذبک ثرای تَسؼِ هسل ثِ ّوراُ ارتفبع، ضیت، ّسایت الکتریکی ذبک ٍ ًقطautologistic  زرجْت

 ت هٌبطق ثر اسبض ثبززّی شرت زر پبسد ثِ کَزّبی ازتِهسیریت از

 TWI  ٍ ّبی اصلی ٍ ٍیصگی زیگر ذبک ثرای اًجبم آًبلیس هؤلفِ 9زر ترکیت ثب ضبذص تَاى جریبى، تٌستریي زاٍیِ ضیت

  k-meansثٌسی فبزی ذَضِ
 

 َامًاد ي ريش

 TWI  یک پبراهترسبزی سبزُ ریبضی از ٍضؼیت رطَثت ذبک است ٍ ثصَرتln(/tan) ضَز کِ تؼریف هی  هسبحت

کیي، )ثبضسهیزاٍیِ ضیت هحل ثرای ترویي زاٍیِ ّیسرٍلیک  tanٍ ( یب هسبحت حَضِ ٍیصُ)ثبالزست زر ٍاحس طَل ذط تراز 

ٍ توبیل ًیرٍّبی گراًطی را ثِ اًتقبل آة ثِ ( ثر حست )ایي ضبذص گرایص آة را ثِ جوغ ضسى زر ّر ًقطِ از حَضِ (. 2211

ثرای ًطبى زازى تبثیر    ٍtanزر ًتیجِ هحبسجِ . کٌستَصیف هی( ثِ ػٌَاى ضیت ّیسرٍلیکی تقریجی tanثر حست )زست بییيپ

ثستِ ثِ هحبسجبت  TWIتَزیغ آهبری ٍ الگَّبی هکبًی (. 2223 ،  ٍ ٍٍز  اًسرًی)ثبضسػَارض زهیي ثر رٍی زّکطی هحل ًیبز هی

ٍ اًتربة یک الگَریتن هٌبست رًٍسیبثی جریبى زٍ هَضَع  DEMقسرت تفکیک هکبًی . کٌٌسهیپبراهترّبی آى ثطَر ػوسُ تغییر 

ّبی الگَریتن. جْت رًٍس یبثی جریبى استفبزُ ضسُ است   زر ایي پصٍّص از الگَریتن تک هسیرُ. ثبضسهی TWIکلیسی زر هحبسجِ 

. کٌٌسی هجبٍر، از یک سلَل ثِ یک سلَل زیگر هحسٍز هیّبتک هسیرُ، رٍاًبة سطحی ٍ زیرسطحی را ثسٍى زر ًظر گرفتي سلَل

. ای زر آى هوکي ًیستیبثس ٍ جریبى زٍ ضبذِ یب چٌس ضبذِزر یک سلَل، رٍاًبة یک سلَل تٌْب زر جْت تٌستریي ضیت جریبى هی

ّبی قطِ ّب ضبهل ًقطِایي ً. تْیِ ضسُ است  PCRasterزر ایي پصٍّص زر هحیط ًرم افسار  TWIًقطِ ّبی هَرز ًیبز جْت تْیِ 

 .گرزیس  TWI، هسبحت حَضِ ثبالزست هی ثبضس، کِ زر ًْبیت هٌجر ثِ تْیِ ًقطِ Lddارتفبع، ضیت، 

 

 ي تحث وتایج

ثِ  ، هٌطقِ هَرز هطبلؼِهرثَط ثِ  TWIهحبسجِ ٍ تْیِ ًقطِ جْت  ، E ,D ,C ,B ,A زر قبلت ًقطِ ّبی پصٍّصایي  زرًتبیج  

ّبی زّکطی ثسرگ زر تَاى زریبفت کِ هٌبطق هرطَة از هسبحتهی TWIثب هقبیسِ ًقطِ ضیت ٍ ًقطِ . ًوبیص زر آهسُ است

ّبی زرحبلیکِ هٌبطق ذطکتر ثب هقسار ضبذص کوتر، یب از ضیت ی آیٌس،ثبالزست یب از سطَح ذیلی ّوَار ٍ ثسٍى ضیت ثَجَز ه

ًطبى  TWIچٌیي هقبیسِ ًقطِ هسبحت حَضِ ثبالزست ثب ًقطِ ّو. ضًَستٌستر ٍ یب از هٌبطق زّکطی کَچک زر ثبالزست ًبضی هی

زّس ٍ ایي ثب آًچِ زر طجیؼت ٍ ٍاقؼیت رخ هی ثبضٌسّب زارای هقسار ضبذص رطَثت تَپَگرافی ثبالیی هیزاز کِ هسیر آثراِّ

 

1 - Qin 

2 - Specific Catchment Area 
3 - Endreny 

4 - Wood 

5 - Single Flow Direction (SFD) algorithms 
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هبًٌس ذبک، پَضص )ًْب هطبثْی زارًس، زر صَرتیکِ ضرایط هحیطی زیگر آ TWIزر ایي حَضِ، هٌبطقی کِ هقسار  .ّورَاًی زارز

تَاًٌس رٍز کِ زرصس رطَثت ذبک آًْب ٍ زر ًتیجِ پبسد ّیسرٍلَشیکی آًْب ثِ ثبراى، هطبثِ ثبضٌس ٍ هییکسبى ثبضس، اًتظبر هی( گیبّی

 .یکسبى تلقی ضًَس
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 وتیجٍ گیری کلی
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Abstract 

Topography is often one of the major controls on the spatial pattern of saturated areas, which in 

turn is a key to understanding much of the variability in soils, hydrological processes, and stream 

water quality. Topography is a first-order control on spatial variation of hydrological conditions. It 

affects the spatial distribution of soil moisture, and groundwater flow often follows surface 

topography. Topographic indices have therefore been used to describe spatial soil moisture patterns. 
The topographic wetness index (TWI) is a widely used tool to describe wetness conditions at the 

catchment scale. It is also assumed that groundwater gradients follow land surface gradients. The 

concept of topographic wetness index (TWI) was first introduced by Beven and Kirkby (1979). 

TWI can quantify the effect of topography on runoff generation and serves as a physically-based 

index approximating the location of zones of surface saturation and the spatial distribution of soil 

water. 

The topographic wetness index (TWI, ln(/tan)), which combines local upslope contributing 

area and slope, is commonly used to quantify topographic control on hydrological processes. The 

value of TWI is influenced by the algorithms used to calculate  and estimate tan. 

In a catchment, areas having similar TWI value are assumed to have a similar hydrological 

response to rainfall when other environmental conditions such as land cover and soil are the same or 

can be treated as being the same. 

Keywords: Flow Direction Algorithm, Local Slope, Spatial distribution, Topographic Wetness 

Index 
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