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ارزيابی مدلهای رقومی ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور

Investigating the Application of Remote
Sensing Based DEMs on for Inundation
Mapping and Hydraulic Modeling

جهت كاربرد در مدلسازی هیدرولیکی سیالب
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چکیده
مدلهای رقومی ارتفاعی ( )DEMsیکی از مهمترین دادههای موردنیاز
مدلهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به شمار میآیند .عدم دسترسی به
نقشههای زمینی با دقت باال بویژه در حوضههای فاقد آمار ،بسیاری از
پروژههای مرتبط با مبحث سیالب و هیدرولیک جریان را با چالشی اساسی
روبرو مینماید .نقطه مقابل نقشههای زمینیDEM ،های مبتنی بر سنجش
از دور قرار دارند که به علت یکنواختی دادهها و دسترسی رایگان به آنها در
سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین در مطالعات مختلف به ویژه
مدلسازی هیدرولیکی سیالب قرار گرفتهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسی
کفایت منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش (مانند DEMهای SRTM ،ASTER
و  )ALOSکه هر کدام دارای ابعادی سلولی مختلف میباشند جهت استخراج
مدل هندسی رودخانه (مقاطع عرضی) و برآورد مؤلفههای هیدرولیکی مهم
سیالب مانند پهنه سیالب و تراز سطح آب به انجام رسیده است .در این
پژوهش از الحاقیه  HEC-GeoRASدر بستر  GISبرای استخراج مدل
هندسی رودخانه از روی منابع ارتفاعی مختلف و از مدل یک بعدی
 HEC-RASبرای شبیهسازی مؤلفههای سیالب استفاده بعمل آمده است.
همچنین الزم به ذکر است که از نقشههای توپوگرافی زمینی با مقیاس
 1/1111به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد هر کدام از منابع ارتفاعی
مذکور استفاده شده است .نتایج بدست آمده در دو رودخانه سرباز و سجاسرود
حاکی از آن است که DEMهای  61متری  ALOSنسبت به منابع دیگر ،از
قابلیت به مراتب باالتری جهت استخراج مقاطع عرضی و متعاقب آن
مدلسازی هیدرولیکی سیالب برخوردار میباشند .به عنوان مثال ،متوسط
خطای نسبی ناشی از کاربرد این منبع در تخمین پهنه سیالب در دو رودخانه
سرباز و سجاسرود به ترتیب کمتر از  16و  9درصد میباشد .بر خالف این
منبع ،نتایج حاصل از کاربرد DEMهای  ASTERدر هیچکدام از
رودخانههای مزبور چندان رضایت بخش نبوده به طوریکه متوسط خطا در
برآورد پهنه سیالب با استفاده از این منبع بیش از  %68میباشد .در یک
جمعبندی کلی میتوان چنین عنوان نمود که DEMهای  ALOSو
 ASTERبه ترتیب بهترین و بدترین منبع ارتفاعی برای استخراج مدل
هندسی و کاربرد در مدلسازی هیدرولیکی سیالب میباشند و لذا در
حوضههای فاقد آمار و یا پروژههایی که با کمبود منابع مالی روبرو هستند
استفاده از DEMهای  61متری  ALOSبه ویژه در مطالعات فاز یک و
طراحیهای اولیه میتواند بسیار گرهگشا باشد.
كلمات كلیدی :مدلهای رقومی ارتفاعی ( ،)DEMsسنجش از دور ،پهنه
سیالب و مدلسازی هیدرولیکی.

A. Azizian *2
Abstract
Digital elevation models (DEMs) are one the most important
inputs of hydraulic and hydrological models. Due to lack of
high resolution maps, especially in regions where data is
scarce, hydraulic modeling is a difficult and challenging task.
In recent years, remote-sensing based DEMs are extensively
used in several studies particularly hydraulic modeling due to
ease of access and being free of charge. One of the most
important questions in application of hydraulic models is the
efficiency of these DEMs in flood simulation. This research
focused on application of remote-sensing based DEMs, such
as SRTM-30 and 90m, ASTER-30m and ALOS-30m DEMs,
on the performance of HEC-RAS-1D model in two different
rivers of Iran. The results showed that the accuracy of ALOS30m DEMs in deriving geometric model and subsequently
flood simulation was higher and more considerable than other
DEM sources. For instance, the average relative error (RE) of
using this valuable dataset in simulating inundated extents in
Sarbaz and SojasRood rivers was lower than 13 and 9 %,
respectively. In contrast, the results of ASTER-30m DEMs in
both rivers was not satisfactory and the average RE of
inundated extents was more than 38%. As an overall
conclusion, one can deduce that ALOS-30m and ASTER-30m
DEMs are the best and the worst datasets for deriving
geometric model, flood inundation mapping and flood
simulation. Hence, in areas with data scarcity or for
underfunding projects, using ALOS-30m DEM especially in
early design stages can be useful and more beneficial .

Keywords: Digital Elevation Models (DEMs), Remote
Sensing, Inundated Extent and Hydraulic Modeling.
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کارتوگرافی هوائی بر پهنه سیالب و تراز سطح آب (حاصل از مدل
هیدرولیکی  )HEC-RASدر رودخانه تِر 1واقع در حوضه جیرونا کشور
اسپانیا پرداختند .نتایج نشان داد که پهنه سیالب و تراز سطح آب بدست
آمده از کاربرد مدلهای رقومی ارتفاعی  LIDARو همچنین
DEMهای مبتنی بر نقشهبرداری زمینی با  GPSنسبت به
دادههای مشاهداتی دارای اختالفی کمتر از  8درصد میباشند.
) Schumann et al. (2007نیز با استفاده از مدل رگرسیونی و مبتنی
بر ارتفاع  ،8REFIXپهنه سیالب و تراز سطح آب را با استفاده از
DEMهای مبتنی بر نقشههای توپوگرافی و  SRTMدر رودخانه
آلزِته 9در کشور انگلستان محاسبه و به این نتیجه رسیدند که
مشخصات هیدرولیکی سیالب بدست آمده از نقشههای زمینی دارای
 RMSEکمتری بوده و لذا از قابلیت کاربرد به مراتب بهتری برخودار
میباشند Forkuo and Tsawo (2013) .با استفاده از DEMهای
سنجش از دوری  ASTERپهنههای سیلگیر رودخانه سوسان 11در
کشور غنا را در محیط  GISشبیهسازی نمود .نتایج بدست آمده نشان
داد که پهنه سیالب شبیهسازی شده تقریباً تمامی مناطقی که
سیالبهای شــدیــــدی را تجـــربه میکننــد ،پوشش میدهد.
) Ali et al. (2015با ارزیابی چهار منبع ارتفاعی ،ASTER ،SRTM
 LIDARو نقشههای توپوگرافی بدست آمده از برداشتهای زمینی بر
عملکرد مدلهای یک بعدی  HEC-RASو دو بعدی LISFLOOD
در رودخانه جوهور 11واقع در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که
استفاده از منابع ارتفاعی مختلف تأثیر بسیار معنیداری بر خروجی
مدلهای هیدرولیکی دارد .همچنین محاسبات صورت گرفته نشان داد
که اثر منبع تهیه  DEMنسبت به توان تفکیک  DEMتأثیر به مراتب
بیشتری بر پارامترهای هیدرولیــــکی شبیهســــازی شـــده دارد.
) Wilson and Atkinson (2005با استفــــاده از مـــدل
 LISFLOOD-FPو مدلهای رقومی ارتفاعی  16DGPS ،12SARو
نقشههای توپوگرافی به شبیهسازی سیالب سال  1998در کشور
انگلستان پرداختند .نتایج بدست آمده حاکی از وجود اختالف معنیداری
بین مدت زمان حرکت سیالب و پهنه آن در دو منبع  DGPSو
نقشههای توپوگرافی میباشد .همچنین طبق نتایج این محققین،
DEMهای مبتنی بر سنجش از دوری مانند  SARاز قابلیت الزم برای
ارزیابی خطرات سیالب در مناطق کوچک برخوردار نمیباشند.
) Patero et al. (2009با استفاده از DEMهای  91متری SRTM
به مدلسازی سیالب در یکی از رودخانههای کشور هندوستان پرداخت
که نتایج حاکی از کارائی قابل قبول DEMهای مذکور در
استخراج مقاطع عرضی رودخانه و متعاقب آن برآورد مناسب
پهنه سیالب و همچنین دبی اوج سیالب برخوردار میباشد.
) Tarekegn et al. (2010با بررسی عملکرد DEMهای  61متری
 ASTERدر شبیهسازی سطوح سیلگیر به این نتیجه رسیدند که پهنه

 -0مقدمه
سیالب یکی از پدیدههای طبیعی میباشد که در طول سالهای اخیر
خسارات جانی و مالی فراوانی را در بسیاری از کشورها بر جای گذاشته
است .یکی از راهکارهای کاهش خطرات سیالب ،مدلسازی
هیدرولیکی جریان و شناسایی مناطق دارای ریسک باال در حاشیه
رودخانه میباشد .در حال حاضر نقشههای پهنهبندی سیالب عمدتاً
توسط سازمانهای آب منطقهای تهیه و به عنوان ابزاری مفید جهت
شناسایی مناطق سیلخیز مورد استفاده قرار میگیرد .در مبحث
پهنهبندی سیالب ،شبیهسازی مناسب تراز سطح آب و پهنه سیالب از
اهمیت بسیار زیادی به ویژه در برآورد میزان خسارات جانی و مالی
ناشی از سیالب برخوردار میباشد .شبیهسازی مناسب پارامترهای
مذکور وابسته به عوامل مختلفی همچون :نوع مدل عددی مورد
استفاده (یک بعدی ،دو بعدی و حتی سه بعدی) ،کیفیت و مقیاس
نقشههای تــوپـــوگرافی ،نحــــوه برآورد ضرائب زبری بستر و
سیالبدشتهای رودخانه ،شرایط مرزی مدل عددی و غیره وابسته
میباشد .نقشههای توپوگرافی نقش اساسی را در تعیین صحت
مدلسازی هیدرولیکی و برآورد دقیق پهنه سیالب ایفا مینمایند
( Brandt, 2005; Saghafian and Ghermez Cheshmeh,
 .)2008; Cook and Merwade, 2009; Barani et al., 2011در
حال حاضر در بسیار از مدلهای هیدرولیکی از مدلهای رقومی
ارتفاعی ( )DEMsکه حاوی اطالعات توپوگرافیکی محدوده موردنظر
میباشند ،برای بیان هندسه رودخانه استفاده بعمل میآید .یکی از
مهمترین مواردی که بر کیفیت و کمیت DEMها و متعاقب آن دقت
مدل هندسی تأثیرگذار است ،تراکم داده 1مورد استفاده برای ساخت آن
میباشد (.)Vaze et al., 2010; Azizian and Shokoohi, 2015
تاکنون مطالعات مختلفی به ویژه در زمینه بررسی تأثیر توان تفکیک
مدلهای رقومی ارتفاعی ،میزان خطای ناشی از روشهای مختلف
درونیابی و همچنین منابع ارتفاعی موجود بر عملکرد مدلهای
هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به انجام رسیده است .به عنوان مثال،
) Sanders (2007کارایی چهار  DEMمختلف (،2LIDAR
 6IFSAR ،6SRTMو  )5NEDرا در برآورد پهنه سیالب رودخانه سانتا
کالرا 2تگزاس مورد ارزیابی قرار داد .نتایج بدست آمده نشان داد که
DEMهای  LIDARبه علت دارا بودن توان تفکیک مناسب و
همچنین دقت باال در برآورد تغییرات ارتفاعی بستر رودخانه ،از قابلیت
بسیار زیادی در تعیین پهنههای سیالب برخوردار میباشند .همچنین
DEMهای  SRTMبه علت دارا بودن خطاهای ناشی از عملکرد
سنجندهای راداری نتایج ضعیف و غیر دقیقی از پهنه سیالب را بدست
میدهند Casas et al. (2006) .نیز به بررسی اثر سه منبع ارتفاعی
 ،LIDARنقشهبرداری زمینی با  GPSو نقشه مبتنی بر تکنیک
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حریم رودخانههای کشور مدل هیدرولیکی  HEC-RASاست که
بواسطه ساختار کاربرپسند و مبتنی بر  GISاز محبوبیت و کاربرد زیادی
بین محققین و مهندسین برخوردار میباشد .همچنین الزم به ذکر است
که در این پژوهش از منابعی همچون DEMهای  61متری ،ASTER
 ALOS ،SRTMو DEMهای  91متری  SRTMدر دو رودخانه با
ابعاد و اندازههای مختلف استفاده بعمل آمده است.

سیالب حاصل از خروجی مدل هیدرولیکی نسبت به دادههای
سیــالب مشـــاهداتی شبـــاهت نسبتاً قابل قبولی را دارا میباشد.
) Moya et al. (2013با استفاده از روش مونت -کارلو نشان داد که
عدم قطعیت ناشی از مقادیر ارتفاعی بدست آمده از DEMهای
 SRTMدر رودخانه تیمیس -بِگا( 16واقع در کشور رومانی) تأثیر قابل
توجهی بر پهنه سیالب خروجی از مدل هیدرولیکی  HEC-RASایجاد
مینماید Laks et al. (2017) .روشی را ارائه نمودند که به واسطه آن
میتوان DEMهای با توان تفکیک پایین را اصالح و از آنها برای
مدلسازی هیدرولیکی استفاده نمود .کاربرد این روش در بخشی از
رودخانه وارتا 15لهستان نشان داد که خروجی مدل هیدرولیکی مبتنی
بر  DEMاصالح شده (به ویژه در مناطقی که دارای کیفیت پایین
مقادیر ارتفاعی هستند) از نظر کمی و کیفی مطابقت خوبی را با نتایج
بدست آمده از DEMهای با توان تفکیک باالیی همچون ،LIDAR
نشان میدهد Walczak et al. (2016) .و )Jichamo et al. (2012
روشی را برای اصالح DEMهای سنجش از دوری مانند ASTER
و  SRTMارائه نــمودنـــد تـــا کارایی آنها را در مدلسازی
هیـــــــدرولیکی و برآورد پــــهنههـای ســـیالب افزایش دهند.
) Azizian and Shokoohi (2016به بررسی اثر منبع تهیه DEM
بر خصوصیات سیالب شبیهسازی شده توسط مدل  12KW-GIUHدر
حوضه کسی لیان پرداختند .نتایج بدست آمده نشان داد که در صورت
استفاده از DEMهای  SRTMدبی اوج هیدروگراف سیالب و شیب
شاخه صعودی هیدروگراف نسبت به مقادیر متناظر بدست آمده از
نقشههای  1/25111زمینی به ترتیب اختالفی در حدود  12و  61درصد
را دارا میباشند .همانطور که مالحظه میگردد تاکنون مطالعات
متعددی در زمینه کاربرد DEMهای سنجش از دوری در مطالعات
هیدرولیکی صورت گرفته است .یکی از عوامل اصلی افزایش توجه
محققین به این گونه DEMها رایگان و در دسترس بودن آنها میباشد.
در حوضههای فاقد آمار و همچنین کشورهای در حال توسعهای
همچون ایران که با کمبود منابع مالی روبرو هستند ،استفاده از این
منابع رایگان و در دسترس میتواند گرهگشای بسیاری از مشکالت
موجود در مطالعات مهندسی رودخانه و مدلسازی سیالب باشد.
متأ سفانه تاکنون در کشور ایران کمتر به کاربرد این منابع ارزشمند ،در
دسترس و از همه مهمتر رایگان پرداخته شده است و در عمده مطالعات
مهندسی رودخانه از نقشههای توپوگرافی با کیفیت باال همچون
نقشههای  1/1111و  1/2111که هزینههای بسیار زیادی را به پروژهها
تحمیل میکنند ،استفاده میگردد .هدف پژوهش حاضر بررسی میزان
حساسیت مدل هندسی سطح زمین و خروجیهای مدل هیدرولیکی
یک بعدی  HEC-RASنسبت به منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش از
دور میباشد .علت اصلی انتخاب این مدل این است که در حال حاضر
متداولترین مدل در مطالعات پهنهبندی سیالب و تعیین حد بستر و

 -8مواد و روشها
 -0-8فرآيند مدلسازی يک بعدی جريان با HEC-RAS 4.1
آمریکا11

مدل یک بعدی  HEC-RASتوسط اداره مهندسی ارتش
توسعه یافته و عالوه بر شبیهسازی جریان ،توانایی مدلسازی انتقال
رسوب ،کیفیت آب و همچنین شبیهسازی جریان غیرماندگار را دارا
میباشد .توانایی این مدلسازی هیدرولیک جریان در بسیاری از
پروژهها و مطالعات انجام شده در سطح کشور و همچنین کشورهای
مختلف دنیا به اثبات رسیده است .همچنین ارتباط آن با  GISجهت
دریافت مدل هندسی و ارسال خروجیهای هیدرولیکی از مزایایی است
که در کمتر مدل عددی رایگان موجود میباشد .همانند تمامی
مدلهای یک بعدی ،در این مدل عددی نیز برای معرفی هندسه بستر
و سواحل رودخانه از مقاطع عرضی استفاده میشود .در حال حاضر
برای استخراج خودکار مقاطع عرضی از روی مدلهای رقومی ارتفاعی
در محیط  ،GISالحاقیهای به نام  HEC-GeoRASوجود دارد که در
کمـتــرین زمـــان ممکن مدل هندسی موردنیاز مدل هیدرولیــکی
 HEC-RASرا فراهم مینماید .پس از استخراج مدل هندسی رودخانه
با استفاده از هر کدام از DEMهای مورد بررسی ،بایستی عالوه بر
تنظیمات مربوط به ضریب زبری جریان مقادیر دبی مورد استفاده برای
شبیهسازی نیز مشخص شود .برای شبیهسازی جریان در تمامی
رودخانهها از دبی با دوره بازگشت  51و  111ساله استفاده شده است.
علت انتخاب این مقادیر این است که در دبیهای با دوره بازگشت
کمتر احتمال پخش جریان در سیالبدشت رودخانهها بسیار کم بوده و
لذا امکان ارزیابی منابع ارتفاعی مختلف به خوبی میسر نخواهد بود .در
نهایت پس از اجرای مدل ،نتایج هیدرولیکی حاصل از کاربرد
نقشهبرداری زمینی و منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور با یکدیگر
مقایسه خواهند شد .از مهمترین خروجیهای هیدرولیکی که در فرآیند
ارزیابی استفاده خواهند شد میتوان به عرض سطح آب در مقاطع
مختلف ،تراز سطح آب و همچنین پهنه سیالب اشاره نمود.
 -8-8مشخصات رودخانههای مورد بررسی

برای بررسی هرچه بهتر کارایی منابع ارتفاعی مختلف بر عملکرد
مدلهای هیدرولیکی ،دو رودخانه سجاسرود و سرباز انتخاب گردیدند.
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مناطق کوهستانی (دارای مقطع  Vشکل با سواحلی پوشیده از گیاهان
متراکم) به سد گالبر وارد میشود .در جدول  1مشخصات مربوط به
هر کدام از رودخانههای مزبور ارائه شده است .در شکل -1الف نیز
نمایی از موقعیت جغرافیایی رودخانههای مورد مطالعه نشان داده شده
است.

همچنین برای تعیین میزان خطای هر کدام از منابع ارتفاعی از
نقشههای زمینی با مقیاسهای  1/1111در رودخانه سجاسرود و
 1/2111در رودخانه سرباز استفاده بعمل آمد .رودخانه سرباز رودخانهای
عریض با سواحلی مرتفع و با مقطع  Uشکل میباشد که در جنوب
استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .رودخانه سجاسرود نیز از
رشته کوههای آق قلعه استان زنجان سرچمشه گرفته و با عبور از

Table 1- Geometric features of study rivers

جدول  -0مشخصات هندسی رودخانهها
DEM Source
ASTER-30m/ SRTM-30m/
ALOS-30m
ASTER-30m/ SRTM-30m/
ALOS-30m and SRTM-90m

River
)Slope (%

Modeling Reach
)Length (m

Average River
)Width (m

River Name

0.67

4000

240

SojasRood

0.50

13000

950

Sarbaz

(ب)
)(b

Fig. 1- a) Layout map of the study areas and b) DEMs used in SojasRood river, based on different
DEM sources

شکل  -0الف) موقعیت جغرافیايی رودخانههای مورد مطالعه و ب) مدلهای رقومی ارتفاعی مورد استفاده در رودخانه
سجاسرود
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بر خالف DEMهای  ASTERمقادیر ارتفاعی را کمی بیش برآورد
مینمایند که البته با اعمال برخی تحصیحات میتوان عملکرد آنها را
افزایش داد (.)Cook and Merwade, 2015; Laks et al., 2017
نتایج بدست آمده از تحقیقات ) Laks et al. (2017نیز حاکی از آن
است که با اصالح DEMهای  SRTMبر اساس دادههای بدست آمده
از نقشهبرداری زمینی ،میتوان کیفیت مدل هندسی سطح زمین را
برای استخراج صحیح مدل هندسی و پهنهبندی مناسب سیالب ارتقا
بخشید .همچنین ) Patero et al. (2009نیز با بررسی 91 DEM
متری  SRTMو در حالت بدون اصالح ،نتایج رضایتبخشی را نسبت
به دادههای زمینی گزارش نمودند .بررسی کیفیت مقاطع عرضی بدست
آمده در رودخانه سجاسرود نیز به خوبی گویای این مطلب است که
DEMهای  61متری  ALOSدارای عملکرد بهتری نسبت به سایر
منابع ارتفاعی هستند .در این رودخانه نیز عملکرد DEMهای 61
متری  ASTERبر خالف منابع ارتفاعی دیگر بسیار پایین بوده و لذا
برای ساخت مدل هندسی مورد نیاز مدل  HEC-RASچندان مناسب
ارزیابی نمیشوند.

 -2-8مدلهای رقومی ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور

با گسترش روز افزون تکنولوژی ،منابع اطالعاتی جدید و متعددی در
زمینه تهیه مدلهای رقومی ارتفاعی توسط سازمانهای مختلف تهیه
و عمدتاً به صورت رایگان در دسترس همگان قرار گرفته است .از جمله
مهمترین منابع اطالعاتی قابل دسترس که در سالهای اخیر ارائه شده
است ،میتوان به DEMهای  61متری ALOS ،SRTM ،ASTER
و DEMهای  91متری  SRTMاشاره نموده که با توجه به توان
تفکیک باال از قابلیت مناسبی برخوردار میباشند .در پژوهش حاضر از
دادههای مذکور جهت ساخت مدل هندسی موردنیاز مدل یک بعدی
 HEC-RASاستفاده شده است .در شکل  -1ب نمایی از کیفیت منابع
مذکور در رودخانه سجاسرود نشان داده شده است .همچنین برای
دسترسی به دادههای مذکور به لینکهای زیر بایستی مراجعه نمود:
http://earthexplorer.usgs.gov
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30
www.cgiar-csi.org

 -2نتايج
 -0-2ارزيابی كیفیت مقاطع عرضی بدست آمده از منابع

 -8-2ارزيابی منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور در برآورد

ارتفاعی مختلف

پارامترهای هیدرولیکی سیالب

همانطور که در بخشهای قبل عنوان شد با توجه به ابعاد و اندازههای
رودخانه مورد بررسی در این تحقیق از DEMهای مختلفی استفاده
بعمل آمد .به عنوان مثال در رودخانه سجاسرود از DEMهای 61
متری  ALOS ،SRTM ،ASTERو  DEMبدست آمده از نقشه
توپوگرافی با مقیاس  1/1111جهت استخراج مشخصات هندسی
رودخانه استفاده گردید و در رودخانه سرباز عالوهبر استفاده از
DEMهای مذکور از DEMهای  91متری  SRTMو نیز DEM
بدست آمده از نقشه توپوگرافی  1/2111استفاده بعمل آمد .نتایج
حاصل از ارزیابی کیفیت مقاطع عرضی بدست آمده از منابع ارتفاعی
مختلف نسبت به دادههای زمینی حاکی از آن است که DEMهای 61
متری  ALOSدارای بهترین عملکرد میباشد .همانطور که در شکل
 2نشان داده شده است ،در رودخانه سرباز اختالف بین این منبع
ارتفاعی با دادههای زمینی به ویژه در بستر رودخانه بسیار ناچیز بوده و
تقریباً از نظر شکل مقطع نیز هیچگونه اختالف معنیداری مشاهده
نمیشود .بر خالف این منبع ،نتایج حاصل از DEMهای ( ASTERاز
نظر شکل مقطع و مقادیر ارتفاعی) با دادههای زمینی دارای تفاوت
چشمگیری بوده و تقریباً در تمامی مقاطع عرضی مقادیر ارتفاع را کم
برآورد مینمایدDEM .های  61متری و  91متری  SRTMنیز اگرچه
دارای عملکردی همچون DEMهای  ALOSنمیباشند؛ اما از نظر
شکل مقطع دارای کیفیت قابل قبولی میباشندDEM .های SRTM

علیرغم عملکرد ضعیف DEMهای  ASTERدر برآورد مقاطع
عرضی رودخانههای مورد مطالعه از تمامی منابع ارتفاعی موجود برای
مدلسازی هیدرولیکی استفاده بعمل آمد .همچنین الزم به ذکر است
که برای برآورد متوسط خطای ناشی از هر منبع ،ابتدا نتایج بدست آمده
از نقشههای توپوگرافی (به عنوان مبنای محاسباتی) در هر مقطع
عرضی با مقادیر متناظر بدست آمده از DEMهای مختلف با یکدیگر
مقایسه و میزان خطای هر منبع بدست آمد .در نهایت با یک
متوسطگیری از مقادیر مذکور متوسط خطای ناشی از هر منبع در کل
بازه مطالعاتی بدست آمد .نتایج بدست آمده در رودخانه سجاسرود
حاکی از آن است که استفاده از DEMهای  61متری  ALOSنسبت
به منابع دیگر موجب ایجاد خطای به مراتب کمتری در برآورد
پارامترهای مهم هیدرولیکی جریان شده است .به عنوان مثال ،استفاده
از این منبع اطالعاتی ارزشمند منجربه ایجاد متوسط خطایی به ترتیب
معادل  16/6و  1/2درصد در پهنه سیالب (عرض سطح آب) و تراز
سطح آب خواهد شد .در شکل  6متوسط خطای ناشی از کاربرد منابع
ارتفاعی مختلف در برآورد پارامترهای پهنه و تراز سیالب رودخانه
سجاسرود نشان داده است .نکته قابل توجه دیگری که از شکل 6
قابل برداشت میباشد این است که علیرغم یکسان بودن ابعاد سلولی
DEMهای  ASTERو  SRTMبا یکدیگر ،عملکرد آنها در
مدلسازی جریان چندان قابل توجه نمیباشد.
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Fig. 2- Cross-sections derived from different DEM sources

شکل  -8مقاطع عرضی بهدست آمده از منابع ارتفاعی مختلف

برآورد پهنه سیالب در بیش از  %18مقاطع مورد بررسی به کمتر از 11
درصد محدود میگردد.

) Ali et al. (2015نیز با ارزیابی کارایی دو منبع مذکور در حوضه
آبریز جوهور واقع در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که DEMهای
 SRTMاگرچه مانند نقشههای زمینی دارای دقت باالیی نیستند ولی
نسبت به DEMهای  61متری  ASTERاز کارایی به مراتب باالتری
به ویژه در برآورده پهنه سیلگیر برخوردار میباشند .همچنین نتایج
حاصل از تحقیق ) Forkuo and Tsawo (2013در چند حوضه آبریز
در کشور غنا حاکی از آن است که استفاده از DEMهای 61متری
 ASTERعلیرغم عملکرد قابل قبول در برآورد پهنه سیالب در
حوضههای آبریز بزرگ ،به علت عدم برآورد صحیح رقوم ارتفاعی بستر
رودخانه از کارایی الزم برای شبیهسازی سیالب در حوضههای کوچک
برخوردار نمیباشد .یکی از علل اصلی این عملکرد بسیار پایین را
می توان به نحوه عملکرد سنسورهای مورد استفاده در ماهوارههای
مرتبط با هر منبع مرتبط نمود .نتایج بدست آمده در رودخانه سرباز نیز
حاکی از عملکرد بسیار باالی DEMهای  ALOSدر شبیهسازی
پارامترهای هیدرولیکی سیالب میباشد به طوریکه متوسط خطا در
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Fig. 3- Relative error of different DEM sources on
)flood’s hydraulic properties (SojasRood river

شکل  -2خطای ناشی از منابع ارتفاعی مختلف بر خصوصیات
هیدرولیکی سیالب (رودخانه سجاسرود)
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جداگانه محاسبه و در شکل  5ارائه شده است .همانطور که مالحظه
میگرددDEM ،های  ALOSدر بیش از  %91مقاطع عرضی مورد
بررسی دارای خطای نسبی کمتر از  %15میباشند و این در حالیست
که در DEMهای  61و  91متری  SRTMتنها در  %18مقاطع عرضی
مورد بررسی میزان خطای نسبی مدل هیدرولیکی در برآورد عرض
سطح آب کمتر از  %15میباشد .همچنین چنانچه عدد  %11را به
عنوان میزان خطای قابل قبول لحاظ نماییم ،عملکرد مدل هیدرولیکی
در بیش از  %18مقاطع عرضی بدست آمده از DEMهای ALOS
قابل قبول خواهد بود .بر خالف DEMهای مذکور در نظر گرفتن
آستانه  %11تنها منجر به قابل قبول بودن عملکرد مدل هیدرولیکی
در تنها  21درصد از مقاطع عرضی بدست آمده از DEMهای  61متری
 SRTMمیگردد .هرچند این عدد برای DEMهای  91متری
 SRTMبه  52درصد محدود میگردد.

همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،در رودخانه سرباز نیز
عملکرد DEMهای  61متری  ASTERچندان قابل قبول نبوده و
حتی در مقایسه با DEMهای  91متری  SRTMکه دارای توان
تفکیک پایینتری هستند از مقدار خطای قابل توجهی برخوردار
میباشد .به عنوان مثال متوسط خطا در برآورد پهنه سیالب و تراز
سطح آب توسط DEMهای 61متری  ASTERنسبت به DEMهای
 91متری  SRTMبه ترتیب در حدود  6/1و  2/1برابر میباشد .بر
خالف DEMهای  61متری DEM ،ASTERهای  61متری
 SRTMمیزان خطای به مراتب کمتری را بر عملکرد مدل هیدرولیکی
 HEC-RASتحمیل مینمایند و لذا میتوان از آنها به عنوان جانشین
مناسبی برای DEMهای  ALOSو حتی نقشههای زمینی نام برد.
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30

در شکل  2نیز تغییرات عرض سطح آب بدست آمده از نقشههای
زمینی در برابر نتایج بدست آمده از منابع ارتفاعی مبتنی بر سنجش از
دور در رودخانههای سجاسرود و سرباز نشان داده شده است .همانطور
که مالحظه میگردد در رودخانه سرباز به غیر از چند مقطع عرضی
خاصDEM ،های  ASTERنسبت به نقشههای زمینی مقادیر پهنه
سیالب به مراتب کمتری را بدست میدهند .همچنین در رودخانه
سجاسرود عملکرد DEMهای مذکورکامالً متفاوت بوده و تقریباً در
بیشتر مقاطع عرضی پهنه سیالب بیشتری نسبت به نقشههای زمینی
شبیهسازی شده است .علت اصلی این امر را میتوان به عملکرد
DEMهای  ASTERدر برآورد تغییرات ارتفاعی بستر و سواحل
رودخانه مرتبط دانست.
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Fig. 4- Relative error of different DEM sources on
)flood’s hydraulic properties (Sarbaz river

شکل  -7خطای ناشی از منابع ارتفاعی مختلف بر خصوصیات
هیدرولیکی سیالب (رودخانه سرباز)

برای مشخص نمودن عملکرد منابع ارتفاعی مختلف ،توزیع تجمعی
خطای برآورد پهنه سیالب در رودخانه سرباز و در هر منبع به طور
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شکل  -0توزيع تجمعی خطای برآورد عرض سطح آب در منابع ارتفاعی مختلف (رودخانه سرباز)
تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،8تابستان 0264
)Volume 14, No. 2, Summer 2018 (IR-WRR

218

همانطور که در بخش قبل نیز عنوان شد ،در رودخانه عریضی همچون
رودخانه سرباز DEMهای  ASTERمقادیر ارتفاع مقاطع عرضی را
بسیار پائین برآورد مینمایند که همین مسأله موجب کاهش پهنه
سیالب نسبت به دادههای زمینی میگردد .همچنین اگرچه عملکرد
منبع  ASTERدر رودخانه سجاسرود نیز چندان قابل قبول نمیباشد؛
اما مقادیر ارتفاعی بدست آمده از آن در بسیاری از مقاطع عرضی نسبت
به دادههای زمینی باالتر میباشد .به طورکلی عملکرد این منبع
ارتفاعی در مدلسازی هیدرولیکی جریان چندان قابل قبول نبوده و لذا
جهت کاربرد در مدلسازی هیدرولیکی و امور مرتبط با مهندسی
رودخانه به هیچ وجه توصیه نمیشوند .نکته مهم دیگری که از شکل
 -2الف میتوان برداشت نمود عملکرد قابل قبول DEMهای SRTM
(به ویژه توان تفکیک  91متری) در برآورد پهنه سیالب رودخانه سرباز
میباشد .همانطور که در این شکل نشان داده شده است ،بجز چند
مقطع عرضی خاص در عمده موارد پهنه سیالب شبیهسازی شده در
پهنای باند  ±10قرار میگیرد .هر چند الزم به ذکر است که با اصالح
این منابع ارتفاعی ارزشمند با استفاده از دادههای زمینی میتوان دقت
و کیفیت آنها را تا حد زیادی افزایش داد.

 -7بحث و نتیجهگیری
در بسیاری از مدلهای هیدرولیکی شبیهسازی سیالب برای بیان
هندسه رودخانه از مدلهای رقومی ارتفاعی ( )DEMsاستفاده بعمل
میآید .یکی از مهمترین مواردی که بر کیفیت و کمیت DEMها و
متعاقب آن دقت مدل هندسی تأثیرگذار میباشد ،نوع منبع مورد
استفاده برای تهیه  DEMمیباشد .یکی از مهمترین منابع تهیه DEM
استفاده از نقشههای توپوگرافی زمینی میباشد .برداشت نقشههای
توپوگرافی به ویژه در رودخانههای طوالنی و عریض عالوهبر هزینه بر
بودن نیازمند زمان قابل توجهی هستند و همین مسأله کاربرد آنها را با
محدودیتهای زیادی مواجه مینماید .نقطه مقابل نقشههای زمینی
DEMهای مبتنی بر سنجش از دور قرار دارند که در سالهای اخیر
مورد توجه بسیاری از محققین در مطالعات مختلف به ویژه مدلسازی
هیدرولیکی سیالب قرار گرفته است .از مهمترین دالیل افزایش کاربرد
این نوع از DEMها در مطالعات مختلف یکنواختی دادهها ،دسترسی
رایگان و سطح پوشش وسیع آنها میباشد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی کفایت مدلهای رقومی ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور جهت
کاربرد در مدلسازی هیدرولیکی سیالب با استفاده از مدل یک بعدی
 HEC-RASبه انجام رسیده است .نتایج حاصل از کاربرد منابع
ارتفاعی مختلف در دو رودخانه سرباز و سجاسرود حاکی از آن است
که DEMهای  61متری  ALOSنسبت به منابع دیگر ،از قابلیت به
مراتب باالتری جهت ساخت مدل هندسی و متعاقب آن مدلسازی
هیدرولیکی سیالب برخوردار میباشند .به عنوان مثال ،متوسط خطای
ناشی از کاربرد این منبع در تخمین پهنه سیالب دو رودخانه سرباز و
سجاسرود به ترتیب کمتر از  16و  9درصد میباشد .همچنین متوسط
خطای ناشی از کاربرد این منبع در برآورد تراز سطح آب در رودخانههای
مطالعاتی به کمتر از  1درصد محدود میگردد .بر خالف این منبع،
نتایج حاصل از کاربرد DEMهای  ASTERدر هیچکدام از
رودخانههای مزبور چندان رضایت بخش نبوده به طوریکه متوسط خطا
در برآورد پهنه سیالب با استفاده از این منبع بیش از  %68میباشد.
برخالف رودخانه سجاسرود عملکرد DEMهای  SRTMدر رودخانه
سرباز که به عنوان رودخانه عریض در نظر گرفته شده است ،نسبتاً
قابل قبول بوده به طوریکه متوسط خطا در برآورد مؤلفههای پهنه
سیالب و تراز سطح آب به کمتر از  16درصد محدود میگردد .در یک
جمعبندی کلی میتوان چنین عنوان نمود که DEMهای  ALOSو
 ASTERبه ترتیب بهترین و بدترین منبع ارتفاعی برای ساخت مدل
هندسی و متعاقب آن مدلسازی هیدرولیکی سیالب میباشند و لذا در
حوضههای فاقد آمار و یا پروژههایی که با کمبود منابع مالی روبرو
هستند استفاده از DEMهای  61متری  ALOSبه ویژه در مطالعات
فاز یک و طراحیهای اولیه میتواند بسیار گرهگشا باشد.

در شکل  1نیز پهنه سیالب بدست آمده از کاربرد منابع ارتفاعی مختلف
در رودخانههای سجاسرود و سرباز نشان داده شده است .همانطور که
مالحظه میگردد ،در رودخانه سجاسرود پهنه سیالب حاصل از
DEMهای  61متری  ASTERو  SRTMتشابه چندانی با نتایج
بدست آمده از دادههای زمینی نداشته و در بسیاری از بازهها عدم
پیوستگی پهنه سیالب به وضوح قابل مشاهده میباشد که علت اصلی
این مسأله عدم تخمین مناسب مقادیر ارتفاعی میباشد.
در رودخانه سرباز (شکل  -1ب) نیز عملکرد این منابع ارتفاعی بسیار
ضعیف بوده و با ایجاد جزایر متعدد در مدل هندسی موجب عدم
شبیهسازی مناسب و پیوسته پهنه سیالب میگردندDEM .های 91
متری  SRTMنیز اگرچه از لحاظ ایجاد پیوستگی در پهنه سیالب
شرایط به مراتب بهتری نسبت به دو منبع مذکور دارند ،اما تخمین کم
عرض سطح آب در این منبع موجب کاهش کارائی آنها نسبت به
نقشههای توپوگرافی میشود .همچنین بررسی عملکرد DEMهای
 ALOSدر هر دو رودخانه به خوبی گویای عملکرد قابل قبول این
منبع ارتفاعی ارزشمند در مدلسازی سیالب بوده و لذا از این منبع
ارتفاعی میتوان به عنوان جایگزین مناسب نقشههای توپوگرافی به
ویژه در حوضههای فاقد آمار نام برد.
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)(a

)(b

)Fig. 6- Comparison of different DEM sources and topographic map in simulating inundated extent, (a
Sarbaz river; and (b) SojasRood river

شکل  -0مقايسه پهنه سیالب بهدست آمده از منابع ارتفاعی مختلف با دادههای زمینی (الف) سرباز( ،ب) سجاسرود

● اصالح مدلهای رقومی ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور با استفاده
از دادههای زمینی جهت افزایش کارایی آنها در ساخت مدل هندسی و
مدلسازی سیالب،
● ارزیابی دقت ارتفاعی منابع مختلف در رودخانههای با شرایط
جغرافیایی متفاوت (کوهستانی ،دشتی ،کم شیب ،پرشیب ،روستایی،
شهری و غیره) برای مشخص شدن محدوده عملکرد مناسب آنها

در راستای تکمیل این تحقیق ،موارد زیر به عنوان پیشنهادهای آتی به
دیگر محققان توصیه میشود:
● استفاده از مدلهای دوبعدی به جای مدلهای یک بعدی جهت
بررسی هرچه بهتر میزان حساسیت مدلهای هیدرولیکی نسبت به
کیفیت مدل هندسی بهدست آمده از منابع ارتفاعی مختلف،
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(a)

(b)

ASTER-30m

ALOS-30m

SRTM-30m

SRTM-90m

Fig. 7- Assessing the performance of different DEM sources in simulating flood’s inundated extent (a)
SojasRood rivers and (b) Sarbaz rivers

 (الف) رودخانه سجاسرود و (ب) رودخانه سرباز، ارزيابی عملکرد منابع ارتفاعی مختلف در برآورد پهنه سیالب-4 شکل
12-Synthetic-Aperture Radar
13-Differential Global Positioning System
14-Timis-Bega River, Romania
15-Warta, Poland
16-Kinematic
Wave
Bases
Geomorphological
Instantaneous Unit Hydrograph
17- US Army Corps of Engineers (USACE)

پینوشتها
1- Data Resolution
2- Light Detection and Ranging
3- Shuttle Radar Topography Mission
4- IFSAR
5- National Elevation Dataset
6- Santa Clara, Texas
7- Ter River, Girona
8- Regression and Elevation-Based Flood Information
Extraction
9- Alzette River
10- Susan River
11- Johor River, Malaysia
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