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مقدمه
ــت از طبيعت وجود       ــته  همواره نياز به يک درک درسـ و  داشـ

. مقياس  بوده اســـتمقياس از موانع اصـــلي شـــناخت طبيعت 
گيريابعاد زماني، مکاني، کمي يا تحليلي براي اندازهورتصــبه

ــياء يا فرآيندها ( ــانة تفکيک مکاني در محدودة دامنة  ۳اش )، نش
ــده (يت اندازه  کميک   که   يهنگام )، تغيير در الگو، ۱۲گيري شـ

ــبه  ــترة مکاني يا زماني اندازه     وسـ نياز برايگيري مورديلة گسـ
سايي تفاوت    عيين  تنظرموردهاي مهم در تغييرپذيري کمي شنا

ير  پذيت درون آن امکانکماي که پايش يک ) و فاصله۲شود (مي
طبق تعريف گيبسون و همکاران   شده است.   يفتعر)، ۱۰باشد ( 

کمي يا  زماني،، ابعاد مکانياســـت:شـــدهيانبگونهينمقياس ا
ــت (  ازهتحليلي که هر پديده را اند     ).  ۳گيري و مطالعه کرده اسـ

ــتي تعريف و تبيين         برخي مفاهيم نيز در ارتباط با مقياس بايسـ
يکقدرت تفک،(Extend)گستره،Level)(سطح جمله:شوند از 

(Resolution)  ب مراتو سلسله(Hierarchy). ها  سطوح به محل
ــتند    ــتره بزرگي يک بعد    ، در طول يک مقياس مربوط هسـ گسـ

درت  ق، کندگيري يک پديده را تعريف ميشده در اندازهاستفاده
ــله   گيري را مطرح ميدقت اندازه  يک تفک ــلسـ کند و مفهوم سـ

يا ادراکي براي گروه      باط علي  ــتم ارت ــيسـ ندي مراتب يک سـ ب
ــت.    پديده   واقع تئوري  درها در طول يک مقياس تحليلي اسـ

کند با مشــکالت  که تالش ميمراتب چارچوبي اســتســلســله
ــتقيميبنداسيمق ــودًامسـ ياس  مقةکه اين نظر بر پايروبرو شـ

سفانه شناسايي مقياس اغلب بخشي است که از  أمتطبيعي است.
براي هر موضوعي با توجه به هدف و   شود. پوشي مي آن چشم 

عه  مطالماهيت موضوع بايد بررسي دقيقي در مورد مقياس مورد  
جام داد.  بارش  مدل ان ناب و تخمين دبي -هاي  ــيالب  روا سـ

شه بزرگ  سي   همي ترين وظيفه را در علوم هيدرولوژيکي و مهند
اند. تخمين جريان سيالب، مخصوصًا، دقت مکاني را ارائه  داشته

ند، زيرا پيش مي مه       بينيک نا يت بر مدير ــت در  هاي   هاي درسـ
ــيالب اثر ــي سـ Hydrologicاســـت. در مدلگذاراورژانسـ

Engineering Center – Hydrologic Modeling System  کلية
هاي مکاني) و مرتبط با مدل  شده (داده هاي خروجي مشتق داده

ــط الحاقية مدل       ــازي هيدرولوژيکي    رقومي ارتفاع که توسـ سـ
ــوند، قابلپردازش و توليد ميمکاني–زمين ــت.   ش ــتفاده اس اس

هاي ورودي براي ترکيب اجزاي حوزه در اين    فرآيند توليد داده  
ــي      به هفت مرحله تقسـ ــود: م ميمدل  ناليزهاي زميني    -۱شـ آ

-۳بنيان توصــيف آبخيز و شــبکة جريان رســتر-۲بنيان رســتر
آنـاليزهــاي   -۴هـاي جريـان   کردن آبخيزهـا و بخش وکتوري

ــبه  -۵توپولوژيکي  ها  هاي هيدرولوژيکي آبخيز  ي پارامتر محاسـ
بة پارامترهاي هيدرولوژيکي بخش      -۶ ــ -۷هاي جريان   محاسـ

). مقادير پارامتر توپوگرافي  Basin Modelتشــريح مدل حوزه (
ــيب و جهت به   زير ــيلة اندازهحوزه مانند شـ حوزه  ي زيروسـ

صيف ۹شوند ( کنترل مي شبکة      ). تو صاالت  هاي متفاوت از ات
شيب مي  صوير غلطي از   رودخانه و اندازة  تواند منجر به ارائة ت

ز در  اي بر اندازة آبخيتوليد بارش و رواناب شود. تأکيد برجسته  
تري از چرخة هيدرولوژيکي وجود  تر و کاملکمک به فهم دقيق
ــت   ته اسـ ــ ندازة   داشـ تأثير ا يک آبخيز د احوزهيرز.  ر تعيين  ي 

بارش        يان و اثر تغييرات آن بر انواع  مايي دبي اوج جر بزرگن
يک مکاني باالي  قدرت تفک). ۱۶(گرفته استقراري بررسمورد

تواند باعث افزايش يا کاهش اجراي بهينة مدل          ميها حوزهيرز
خيز و  ي آبهاحوزهيرزشـود. وابسـتگي زيادي بين تأثير مقياس   

ــور ايران  تلف وجود دارد. هاي هيدرولوژيکي مخفرآيند در کشـ
استفاده  )۵۰۰۰۰و۲۵۰۰۰(يهاي با مقياس مکاناز نقشهًاعموم

شود و تمامي مسائل موجود در طبيعت را تقريبًا با همين دو    مي
تايج و  نةارائ،ســپس به تفســير،کنندبررســي ميمکانيمقياس

ــنهاد  هاي   جاماش يکي از رودخانه    ةرودخان  د. پردازن ميها پيشـ
توان به  از خصــوصــيات آن ميکههم اســتان هرمزگان اســت م

ــيار   افکنه، هاي پاييني رودخانه برروي مخروط    بازه  عرض بسـ
ــرياني بودن آن وزياد، ــاره   همچنينش ــي آن اش طبيعت وحش
فصــلي بوده و در مواقع بارندگي  جاماش عمدتًاةرودخاننمود.

رموارد ذکتوجه بهبايابد.هاي بزرگي در آن جريان ميسيالب 
ــده  ــتاي ارائ  و شـ مديريتي براي مديريت     ةبرنام  يک  ةدر راسـ

ريت  منظور مديو همچنين بهيرگيالبسيالب و تعيين سطوح س   
تحقيق به در اين،ة جاماشدست رودخانپايينکاربري اراضي 
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در ايران و استان هرمزگانموردمطالعه. موقعيت منطقه ۱شکل

ت  ــي  ياس   ثير أبررسـ کاني  پارامتر مق ) در ۵۰۰۰۰و۲۵۰۰۰(م
ةر حوزدHEC-HMSمدل هيدرولوژيکي يابياعتبار واسنجي و 

ــت.يده جاماش گرد  ةآبخيز رودخان   مدل  که ازآنجا درواقعاسـ
HEC-HMS مدل عنوانبه که   هاي پر يکي از  کاربرد و مؤثري 

، تالشاســتفاده اســتمورددهد، بيني ســيالب را انجام ميپيش
ه از اين مدل و حساسيت آن ب  ةبا تغيير شرايط استفاد  شده است  

ــرايط داده هاي ورودي مقياس مکاني متفاوت، تبيين بهتري از ش
يد.دست آجاماش بهةسيالبي رودخان

هامواد و روش
۲۷◦و ۲۷'و ۴۲"حوزه آبخيز جاماش در محدوده جغرافيايي     

ــمالي  ــاحتي  ۵۶◦و ۲۱'و۴۰"وعرض ش ــرقي با مس طول ش
ترده  گسبندرعباسيلومترمربع در قسمت شرق ک۱۰۳۹معادل 

دامنة تغييرات  آورده شده است.   کیکه در شکل  شده است  
متر  ۷۷۵آن ارتفاع متوسط متر و ۳۰۴۲تا ۱۷۰ارتفاعي آن از 

متر  ۳۰۴۲ين ارتفاع حوزه قله توتنگ با ارتفاع بلندتراســـت. 
فارس با ارتفاع صفر  يجخلاز سطح دريا و حداقل آن سواحل 
و طبقة  اســتدرصــد۴۰اســت. کالس شــيب غالب حوزه، 

که         قه  لب در منط غا فاعي  ندة  برگدرارت از  درصـــد۳۷ير
. ميانگين  اسـت متر ۱۵۰۰-۲۰۰۰، اسـت مسـاحت کل حوزه  

ــتي منطقه      مدت در طوالنيبارندگي   فاعي و دشـ ناطق ارت م
متر اســت. الگوي زهکشــي منطقه،  ميلي۱۷۲و ۲۳۸ترتيب به

خه درختي   ــا هه  شـ نة تغييرات تراکم آبرا ۵/۱-۳ها از  و دام
ــيب      ــت. دامنة تغييرات شـ کيلومتر بر کيلومترمربع متغير اسـ

سط وزني آبراهه  صلي آن  همتو ست.      ۸/۲-۵/۹اي ا صد ا در
صلي حوزه به  ستراهلر،  درجة آبراهة ا تعيين گرديده  ۵روش ا

ست. دامنة تغييرات زمان تمرکز   ساعت   ۳-۳/۶هاحوزهيرزا
ــت ــاختاري، در زون   ينزمازنظر. اين منطقه اس ــي س ــناس ش

خورده قرار دارد و ســـازندهايي از پركامبرين تا  ينچزاگرس 
ژئومورفولوژيکي هر  ازلحاظ ). ۱دارد (آن وجوددركواترنر

سر لخت) در   سر (دشت  سه رخسارة کوهستان، تپه و دشت     
شـود که تيپ کوهسـتان با اختصـاص بيش از     منطقه ديده مي

به     ۷۰ کل حوزه  ــاحت  ــد مسـ ترين  خود داراي بيشدرصـ
موردحوزه.اســتهاي ژئومورفولوژيکي مســاحت رخســاره

به     نظر نه دائمي جالبي  خا ــط رود يه     يجخلتوسـ فارس تخل
،  ي فصليهارودخانهپيوستن همبهشود که اين رودخانه از يم

ــ ــت. از   ي دائمي ديگري به ورودها ها  يل مسـ وجود آمده اسـ
ي منتهي به جالبي، رودخانه جاماش        ها رودخانه  ين ترعمده 

اين رودخانه زهکش اصــلي ارتفاعات   کهآنجاازنام دارد و 
ــت،ک ــتاني اس حوزه آبخيز جاماش  ين منبع آبيترعمدهوهس

شود.  يممحسوب 
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اي هرمزگان)منطقهمنبع: ادارة آب(هاي انتخاب شده در مدل براي حوزة آبخيز جاماش. رويداد۱جدول 
زمان پايان رگبارتاريخ پايان رگبارزمان شروع رگبارتاريخ شروع رگبار

۲۰۱۰۰۴:۰۰فوريه۲۰۱۰۰۰:۱۵۷فوريه ۱۵
۱۹۹۶۰۰:۰۰ژانويه ۱۹۹۶۱۶:۳۰۱۳ژانويه ۲۱۱
۱۹۹۷۲۰:۴۵ژانويه ۱۹۹۷۰۷:۴۵۲۷ژانويه ۳۲۵
۲۰۰۹۲۳:۳۰مارچ ۲۰۰۹۰۱:۳۰۳۱مارچ ۴۳۰

۵۰۰۰۰/۱و ۲۵۰۰۰/۱در انتخاب تعداد رگبارها در دو مقياس Sig. نتايج ۲جدول 
رگبار چهارمرگبار سومرگبار دومرگبار اولايمقادير مقايسه

۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۲۱/۰۰۱۹/۰اي لگاريتمي در انتخاب تعداد رگبارها در مقياسمقادير مقايسه
۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰۷/۰اي لگاريتمي در انتخاب تعداد رگبارها در مقياسمقادير مقايسه

۰۵/۰Sig<درصد۹۵اطمينانبامعني داراختالفمعنيبه

حوزهاشتغال در است. نرخ ۷/۵متوسط بعد خانوار در منطقه
ــد ۲۸حدود  ــتدرص درآمد در حوزه وجود  عدم ثباتو اس

ــاورزي ديم، باغداري و        ــتغال عمده در حوزه، کشـ دارد. اشـ
و وضعيت معيشتي مناسب نيست.استدامداري سنتي 

هاروش
شه    ستفادة از نق و  ۱:۲۵۰۰۰هاي توپوگرافيدر اين تحقيق با ا

سل اقدام به تهية مدل رقومي ارتفاع با ده ۱:۵۰۰۰۰ ايزس پيک
فاوت (  )  ۲۰۰و ۱۰۰، ۸۰، ۷۵، ۵۰، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰مت

ــه ــد. نقشـ ــده با مقياس مکاني     هاي توپوگرافي رقومي شـ شـ
ــازمان نقشــه۱:۲۵۰۰۰ ــترس بودهس اما  اســتبرداري در دس

ــه ــورت  به۱:۵۰۰۰۰هاي توپوگرافي با مقياس مکاني نقش ص
فاع از نقشـــه       غير مدل رقومي ارت يه  ند. ته هاي   رقومي بود

با اســـتفاده از اســـکن  ۱:۵۰۰۰۰توپوگرافي با مقياس مکاني 
ــه با مقياس مکاني    هاي غير نقشـ در محيط  ۱:۵۰۰۰۰رقومي 

سپس با ديجيت خطوط ۳۰۰dpiبا ArcGISافزار نرم تراز،  و 
يان رقومي      پا غام خطوط توپوگرافي و در  کردن خطوط  اد

صــورت گرفت. همچنين رويدادهاي مورد بررســي شــده از  
ــداداره آب منطقه ــماره  اي هرمزگان تهيه ش که  در جدول ش

ــتکی  ــده اسـ رگبار مذکور    چهار  دليل انتخاب   .آورده شـ
معنادار بودن با ســطح  انتخاب بازه زماني مناســب و همچنين

ست که   ۹۵ننايماط صد ا ست   ۲جدول در شده ا در  .آورده 
گيري بهترين برازش بين  جهــت انــدازهHEC-HMSمــدل 
شــده چهار  هاي محاســبه شــده و آبنمودهاي مشــاهده آبنمود
-Peak(اوجدبيتـابع انحراف معيـار وزني   ۱-۲-۲:تـابع 

weighted Root Mean Square Error:(   ــع ــاب ــن ت در اي
طا ترين وزن برايبزرگ چک   خ ترين وزن  هاي بزرگ و کو

طا  چک اختصـــاص مي    براي خ بد. در مجموع،     هاي کو يا
تعلق  اوجدبيهــاي نزديــک هــا بــه دبيترين خطــابزرگ

ــده۲-۳و ۱-۳گيرند. تابع مذکور طبق رابطة     مي تعريف شـ
شده در  مشاهده  دبيoQ(t)تابع هدف، Zاست. در اين رابطه  

سبه t ،(t)sQزمان  سط    t ،AQشده در زمان  دبي محا دبي متو
هاي  است. رابطههاي محاسبه شدهتعداد دبيnشده و مشاهده 

دهند.هاي اين تابع را نشان ميمعادله۲و ۱

    n O A
O St

A

 Q t Q
Q t Q (t )

n
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Q
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...در برآورد سيالبمکانيبررسي اثر تغيير مقياس

۴۹

۱:۵۰۰۰۰و ۱:۲۵۰۰۰هاي مکانيهاي با مقياسدر نقشه۱۶/۱۱/۱۳۸۸. تفسير آبنمود سيل ۲جدول 
شده نسبت به محاسبهاوجدبيزمان 
(دقيقه)شدهمشاهده اوجدبيزمان 

شده و محاسبهاوجدبيتفاوت 
ه)ثانيمکعب بر(مترشدهمشاهده 

شدهمشاهده اوجدبي
ثانيه)برمکعبر(مت

زسايپيکسل مقياس

۳۰- ۸/۶۰۶+ ۹۶۵ ۱۰

۲۵۰۰۰

۳۰- ۹/۵۸۳+ ۹۶۵ ۱۵
۶۰- ۱/۶۶۵+ ۹۶۵ ۲۰
۱۵- ۳/۵۴۲+ ۹۶۵ ۲۵
۰ ۶/۳۹۰+ ۹۶۵ ۳۰
۱۵- ۸/۵۳۰+ ۹۶۵ ۵۰
۱۵- ۳/۶۰۳+ ۹۶۵ ۷۵
۰ ۷/۵۹۰+ ۹۶۵ ۸۰
۳۰- ۳/۴۹۸+ ۹۶۵ ۱۰۰
۰ ۶/۵۱۳+ ۹۶۵ ۲۰۰
۳۰+ ۸/۷۱+ ۹۶۵ ۱۰

۵۰۰۰۰

۱۵- ۵/۳۰۷+ ۹۶۵ ۱۵
۱۵+ ۷/۲۱+ ۹۶۵ ۲۰
۴۵- ۶/۴۰۷+ ۹۶۵ ۲۵
۴۵- ۳/۲۰۷+ ۹۶۵ ۳۰
۴۵- ۳/۳۷۹+ ۹۶۵ ۵۰
۶۰- ۵/۳۶۴+ ۹۶۵ ۷۵
۴۵- ۴/۴۰۳+ ۹۶۵ ۸۰
۳۰- ۹/۴۳۴+ ۹۶۵ ۱۰۰
۱۵- ۷/۸۲+ ۹۶۵ ۲۰۰

)Sum of Squared Residuals(ه هاماندباقيمربعمجموعتابع
تر و وزن  هـاي بزرگ تر بـه خطـا  در اين تـابع وزن بزرگ 

ــاص ميهاي کوچکتر به خطاکوچک يابد. اين تابعتر اختص
تابع هدف،Zاست. در اين رابطه  تعريف شده ۳-۳طبق رابطة

 oQ tشده در زماندبي مشاهده st،Q tشده  دبي محاسبه
.استشدههاي محاسبهتعداد دبيnو tدر زمان 

]۳[  
n

O S
t

Z Q t Q (t )


  2
1

Sum of )مطلق خطا تابع مجموع قدر Absolute Errors)

ضل کوچک و بزرگ       ساني براي هر دو تفا در اين تابع وزن يک
شـــده  هاي محاســـبه شـــده و آبنمودهاي مشـــاهده بين آبنمود

تعريف شده  ۴يابد. اين تابع با استفاده از رابطة اختصاص مي



۱۳۹۵تابستان/ ششموهفتاد/ شماره مبيست/ سال )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك نشريه

۵۰

۱:۵۰۰۰۰و ۱:۲۵۰۰۰هاي مکاني ي با مقياسهانقشهدر ۲۱/۱۰/۱۳۷۴. تفسير آبنمود سيل۳جدول

مقياس
پيکسل
سايز

شدهمشاهده اوجدبي
ثانيه)برمکعب(متر

شده و محاسبهاوجدبيتفاوت
)ثانيهمکعب بر(مترشدهمشاهده 

شده نسبت به محاسبهاوجدبيزمان 
(دقيقه)شدهمشاهده اوجدبيزمان 

۲۵۰۰۰

۱۰۶/۵۹۶/۴۴۷+۹۰+
۱۵۶/۵۹۳۰۲+۶۰+
۲۰۶/۵۹۵/۲۹۲+۷۵+
۲۵۶/۵۹۷/۲۹۴+۴۵+
۳۰۶/۵۹۱/۲۸۷+۶۰+
۵۰۶/۵۹۵/۴۳۱+۶۰+
۷۵۶/۵۹۳/۴۳۴+۷۵+
۸۰۶/۵۹۴۰۸+۷۵+
۱۰۰۶/۵۹۱۹۱+۷۵+
۲۰۰۶/۵۹۶/۴۲۶+۷۵+

۵۰۰۰۰

۱۰۶/۵۹۵/۲۷۹+۹۰+
۱۵۶/۵۹۷/۲۹۴+۹۰+
۲۰۶/۵۹۱/۳۳۰+۷۵+
۲۵۶/۵۹۶/۲۲۶+۴۵+
۳۰۶/۵۹۸/۴۰۷+۹۰+
۵۰۶/۵۹۹/۲۵۷+۴۵+
۷۵۶/۵۹۹/۲۵۶+۴۵+
۸۰۶/۵۹۵/۲۶۳+۴۵+
۱۰۰۶/۵۹۵/۳۰۶+۴۵+
۲۰۰۶/۵۹۳۹۵+۹۰+

ست. در اين رابطه   شاهده oQ(t)تابع هدف، Zا شده در دبي م
هاي  تعداد دبيnو tشــده در زمان دبي محاســبهt ،(t)sQزمان 

ــبه ــدهمحاس ــت. رابطهش ــان  معادله۴ي اس ي اين تابع را نش
دهد.مي

]۴                                                            [  S(t)

n

O t -Q
t

Z Q



1

Percent Error in(اوجدبيتابع درصد خطاي  Peak Flow  (
سبه اين تابع فقط دبي ست و شده را لحاظ کرده هاي اوج محا ا

س  ستفاده   تابع از حجم کل آبنمودبةدر محا ها يا زمان دبي اوج ا
ــده۵-۳ةکند. اين تابع طبق رابطنمي ــت. در اين تعريف ش اس

oQ، تابع هدفZرابطه  (peak)شاهده د شده بي اوج آبنمود م
ةمعادل۵ةاست. رابط شده دبي اوج آبنمود محاسبه sQ(peak)و 

دهد.اين تابع را نشان مي



...در برآورد سيالبمکانيبررسي اثر تغيير مقياس

۵۱

۱:۵۰۰۰۰و ۱:۲۵۰۰۰هاي مکاني ي با مقياسهادر نقشه۰۶/۱۱/۱۳۷۵. تفسير آبنمود سيل۴جدول

پيکسلمقياس
سايز

شدهمشاهده اوجدبي
ثانيه)برمکعب(متر

مشاهده شده و محاسبهاوجدبيتفاوت
شده

ثانيه)مکعب بر(متر

شده نسبت به محاسبهاوجدبيزمان 
(دقيقه)شدهمشاهده اوجدبيزمان 

۲۵۰۰۰

۱۰۲/۶۵۴/۸۲+۹۰+
۱۵۲/۶۵۲/۱۱۳+۹۰+
۲۰۲/۶۵۵/۱۸۳+۳۰+
۲۵۲/۶۵۳/۱۳۳+۶۰+
۳۰۲/۶۵۲/۸۸+۳۰+
۵۰۲/۶۵۳/۹۳+۷۵+
۷۵۲/۶۵۲/۹۱+۱۰۵+
۸۰۲/۶۵۳/۱۰۰+۹۰+
۱۰۰۲/۶۵۹/۲۰۰+۶۰+
۲۰۰۲/۶۵۷/۸۹+۶۰+

۵۰۰۰۰

۱۰۲/۶۵۱۲۴+۱۰۵+
۱۵۲/۶۵۲/۶۳+۶۰+
۲۰۲/۶۵۱/۱۲۵+۱۰۵+
۲۵۲/۶۵۳/۱۴۰+۱۵+
۳۰۲/۶۵۱/۷۲+۷۵+
۵۰۲/۶۵۹/۱۳۸+۱۵+
۷۵۲/۶۵۴/۱۳۱+۰
۸۰۲/۶۵۱/۱۴۱+۱۵+
۱۰۰۲/۶۵۵/۱۱۴+۶۰+
۲۰۰۲/۶۵۱/۱۲۶+۶۰+

 O S

O

Q (Peak) - Q (Peak
z

Q (Peak)
 100 [۵]

هايمقياسبايهانقشهدر۰۶/۱۱/۱۳۷۵سيلآبنمودتفسيرچهارجدول
دهد.یرا نشان م۱:۵۰۰۰۰و۱:۲۵۰۰۰مکاني

نتايج
ــلهاي رقومي ارتفاع با    ابتدا مدل   ــايزپيکسـ هاي متفاوت در  سـ

ــطArcGISافزار محيط نرم ي   يک توسـ حاق يدرولوژيکي  ةال ه
هاي  وارد شد و سپس خروجي  HEC-Geo HMSمکاني -زمين

ي   حاق يدرولوژيکي زمين ةال کاني در محيط نرم -ه -HECافزار م

HMSــد. پس از معرفي داده ــيالب و   وارد شـ هاي بارش و سـ
يل آبنمود      به تحل قدام  مدل، ا مدل   اجراي  -HECهاي خروجي 

HMS ) ــتفاده از توابع هدف ــد و در نهايت با اس Objectiveش

Function (هاي مشاهده هاي آماري، همبستگي بين دبي و روش
مورد HEC-HMSشــده توســط مدل هاي محاســبهشــده و دبي

سي قرار گرفتند.برر



۱۳۹۵تابستان/ ششموهفتاد/ شماره مبيست/ سال )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك نشريه

۵۲

۱:۵۰۰۰۰و ۱:۲۵۰۰۰هاي مکاني هاي با مقياسدر نقشه۰۸/۱۲/۱۳۸۸. تفسير آبنمود سيل ۵جدول 

پيکسلمقياس
سايز

شدهمشاهده اوجدبي
ثانيه)برمکعب(متر

شدهمشاهده شده و محاسبهاوجدبيتفاوت
ثانيه)برمکعب (متر

شده نسبت به محاسبهاوجدبيزمان 
(دقيقه)شدهمشاهده اوجدبيزمان 

۲۵،۰۰۰

۱۰۲/۶۰۹/۱۶۶+۶۰+
۱۵۲/۶۰۳/۱۱۰+۱۵+
۲۰۲/۶۰۵/۱۰۴+۳۰+
۲۵۲/۶۰۹/۷۳+۳۰+
۳۰۲/۶۰۲/۱۵۷+۶۰+
۵۰۲/۶۰۶/۸۹+۱۵+
۷۵۲/۶۰۳/۷۱+۱۵+
۸۰۲/۶۰۴۶+۱۵+
۱۰۰۲/۶۰۱/۷+۱۵+
۲۰۰۲/۶۰۲/۴۶+۱۵+

۵۰،۰۰۰

۱۰۲/۶۰۳/۳۰+۱۵+
۱۵۲/۶۰۳/۹۹+۳۰+
۲۰۲/۶۰۹/۴۳+۶۰+
۲۵۲/۶۰۹/۸+۶۰+
۳۰۲/۶۰۱/۸۷+۱۵+
۵۰۲/۶۰۹/۷+۶۰+
۷۵۲/۶۰۵/۸+۴۵+
۸۰۲/۶۰۹+۶۰+
۱۰۰۲/۶۰۸/۷۳+۳۰+
۲۰۰۲/۶۰۵۸+۳۰+

گيريبحث و نتيجه
ــيارش در علوم مختلف و از   بحث مقياس علي   رغم اهميت بسـ

حل          يک بحث  کاني، همچنان  له علم اطالعات م ــده  جم نشـ
شد ( مي شاهده   ۷با ). برخي تعاريف در مورد آن ارائه گرديد و م

ياس    که مق ــد  ــتي طوالني و متنوع از مترادفشـ ها دارد،  ليسـ
نه            يک، دا کارتوگراف بت  ــ ند نسـ مان فاهيمي  ندي م ،)Grain(ب

ــتره حفاظت، دامنه، ،)Resolution(مکاني، تفکيک)Extent(گس
هاي مقياس و يا مفاهيمي که عنوان مترادفپراکنش و اثر، همه به 
شناخته مي    براي تعريف مقياس، شوند،  ست تبيين  شوند.   الزم ا

ــت در           ياس ممکن اسـ يک مق هاي مهم در  پارامتر ندها و  فرآي

همان اندازه مهم و ارزشمند نباشند و با مقياس    مقياس ديگري به
هاي يکسان  )، زيرا در مساحت ۱۳بيني نباشند ( ديگري قابل پيش

) ۷ها متفاوت خواهد بود (   هاي متفاوت نمايش ويژگي   با مقياس  
ــتم ــيس ــناختي با مقياس مکاني تغيير  هاي بومو فرآيندها در س ش

ــند. حرکت از  ۸کنند (مي ــت بر هم منطبق نباش ) و يا ممکن اس
ستقيم ترتيبي  مقياس هاي کوچک به بزرگ و بالعکس تنها تابع م

ستني به         س ستگي ناگ ست بلکه واب سيلي آن ني از معادالت ديفران
اش درک و تفسير مشاهده کننده از پديده يا فرآيند مورد بررسي   

کننده يک سوگيري ادراکي، يک فيلتر از جايي   مشاهده ارد.ز دني
ا ). ام۶کند (شــود به آن تحميل ميکه به ســيســتم نگريســته مي



...در برآورد سيالبمکانيبررسي اثر تغيير مقياس

۵۳

هاي مختلفسايزپيکسلها و . مقايسه تطبيقي توابع هدف در مقياس۶جدول
رمتناظسايزپيکسلبيشينة مقدار تابعاظرمتنسايزپيکسلکمينة مقدار تابعمقياستوابع هدفرويداد

۱۶/۱۱/۱۳۸۸

PRMSE
۵۰۰۰۰۹۳/۱۵۲۰۲۱/۲۷۳۱۰۰
۲۵۰۰۰۸۶/۲۴۸۳۰۲۲/۳۹۱۲۰

SSR
۵۰۰۰۰۸۹/۴۷۰۲۰۰۱/۱۸۹۱۳۸۱۰۰
۲۵۰۰۰۳۶/۱۵۲۵۶۸۳۰۰۱/۴۴۲۳۵۸۲۰

SAE
۵۰۰۰۰۷/۲۱۲۰۹/۴۳۴۱۰۰
۲۵۰۰۰۶/۳۹۰۳۰۱/۶۶۵۲۰

PEPF
۵۰۰۰۰۲۴/۲۲۰۰۶/۴۵۱۰۰
۲۵۰۰۰۴۷/۴۰۳۰۹۲/۶۸۲۰

۲۱/۱۰/۱۳۷۴

PRMSE
۵۰۰۰۰۹۵/۸۸۲۵۵۴/۱۳۷۳۰
۲۵۰۰۰۴۹/۷۸۱۰۰۶۱/۱۴۷۱۰

SSR
۵۰۰۰۰۵۶/۵۱۳۴۷۲۵۸۴/۱۶۶۳۰۰۳۰
۲۵۰۰۰۳۶۴۸۱۱۰۰۷۶/۲۰۰۳۴۵۱۰

SAE
۵۰۰۰۰۶/۲۲۶۲۵۸/۴۰۷۳۰
۲۵۰۰۰۱۹۱۱۰۰۶/۴۴۷۱۰

PEPF
۵۰۰۰۰۲/۳۸۰۲۵۲۳/۶۸۴۳۰
۲۵۰۰۰۴۶/۳۲۰۱۰۰۷۵۱۱۰

۶/۱۱/۱۳۷۵

PRMSE
۵۰۰۰۰۸۴/۳۴۱۵۳۵/۶۴۸۰
۲۵۰۰۰۸۸/۴۲۱۰۴۴/۸۳۱۰۰

SSR
۵۰۰۰۰۲۴/۳۹۹۴۱۵۲۱/۱۹۹۰۹۸۰
۲۵،۰۰۰۷۶/۶۷۸۹۱۰۸۱/۴۰۳۶۰۱۰۰

SAE
۵۰۰۰۰۲/۶۳۱۵۱/۱۴۱۸۰
۲۵۰۰۰۴/۸۲۱۰۹/۲۰۰۱۰۰

PEPF
۵۰۰۰۰۹۳/۹۶۱۵۴۱/۲۱۶۸۰
۲۵۰۰۰۳۸/۱۲۶۱۰۱۲/۳۰۸۱۰۰

۸/۱۲/۱۳۸۸

PRMSE
۵۰،۰۰۰۵۴/۵۵۰۵۱/۴۸۱۵
۲۵۰۰۰۰۱/۵۱۰۰۳۱/۷۱۱۰

SSR
۵۰۰۰۰۴۱/۶۲۵۰۴۹/۹۸۶۰۱۵
۲۵۰۰۰۴۱/۵۰۱۰۰۶۱/۲۷۸۵۵۱۰

SAE
۵۰۰۰۰۹/۷۵۰۳/۹۹۱۵
۲۵۰۰۰۱/۷۱۰۰۹/۱۶۶۱۰

PEPF
۵۰۰۰۰۱۲/۱۳۵۰۹۵/۱۶۴۱۵
۲۵۰۰۰۷۹/۱۱۱۰۰۲۴/۲۷۷۱۰
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۱:۵۰،۰۰۰و ۱:۲۵،۰۰۰هاي مکاني ي با مقياسهادر نقشهسايزپيکسلشده با تغيير محاسبهاوجدبي. تغييرات ۲شکل

شابه براي هم      شور نتايج با روندي کم و بيش م سفانه در ک ةمتأ
ند.  گيرآبخيزها قرار ميمديريت ها استخراج شده و مبناي   عرصه 

سي   شان داد که: الف) برر اني هاي مکي: داهکلنتايج اين تحقيق ن
از مدل رقومي ارتفاع با دو مقياس مکاني مختلف  ةشـــدمشـــتق

-HECبه مدل ةوارد شد سايز پيکسل و ده )۵۰۰۰۰و ۲۵۰۰۰(

HMSــبه، دبي ــدهاي محاس د خروجي متفاوت معنادار توليةش
سي ا توجکردند. ب شان دهند   ه به برر ضوع ن ةهاي آماري اين مو

سيت مدل مذکور به مقياس    سا سل هاي مکاني مختلف و ح پيک
باشدميسايز

ــت   ــبت مقادير      نتايج اين پژوهش حاکي از آن اسـ که نسـ
ــبهدبي ــدهاي اوج محاس ــدر رگبارةش با ةهاي مختلف در نقش

ــاهده  ۱:۲۵۰۰۰مقياس مکاني    ــدبه دبي مشـ ــتگاه  در اةشـ يسـ
س  خروجي سرمق شان مي  حوزه ( شتري را ن دهند و م) اختالف بي

در رگبارهايةشد هاي اوج محاسبه در مقابل، نسبت مقادير دبي 
ةشدبه دبي مشاهده۱:۵۰۰۰۰با مقياس مکاني ةمختلف در نقش 

ستگاه خروجي  س  در اي سرمق شان  حوزه ( م) اختالف کمتري را ن
ــد که نتايج  نظر ميدهند. به  مي هاي مدل مذکور در    خروجيرسـ
تري  ت باالتر است و دق مناسب ۱:۵۰۰۰۰با مقياس مکانيةنقش 

سبت به داده  ش را ن د  دارد. باي۱:۲۵۰۰۰با مقياس مکاني ةهاي نق
ر نظتوان اظهارآمده ميدست داشت که در بحث مقادير به هتوج

شاهده اوجدبيکرد که اختالف بين مقادير  يدبشده و مقادير  م
سبه اوج ستگاه خروجي   محا س   شده در اي سرمق م) چه حوزه (

ــد و چــه منفي، هر دو مورد مــذکور    اختالف مثبــت بــاشــ
ک کردن به يکردن يا کم برآورداست. يعني زياد برآوردنامطلوب

است.اندازه نامطلوب
دليل ماهيت  هاي مدل رقومي ارتفاع بهســايزپيکســلةاندازب) 

هاي  اســاســي اســت که در محاســبات مدلســلولي آن، از عوامل 
کســلپيکلي در طوراي دارد. بههيدرولوژيکي نقش تعيين کننده

سبه اوجدبيتر تغييرات مقدار هاي کوچکسايز  سب  محا ت  شده ن
ــاهده اوجدبيبه مقدار  ــدهمشـ ــتگاه خروجي حوزه  شـ در ايسـ

شتر مي      سم) به مراتب بي سرمق سل   ( شد ولي در پيک هاي  زساي با
اوجبيدبه مقادير شده محاسبه اوجدبيتر تغييرات مقادير بزرگ

.  شودشده در ايستگاه خروجي حوزه (سرمقسم) کمتر مي  مشاهده 
شان    ضوع ن سل      ةدهنداين مو شتر در پيک سيت بي سا هاي  سايز ح

جاماش عمدتًا کوهستاني   ةآبخيز رودخانةباشد.حوز تر ميکوچک
صت     ش ست و بيش از  صد حوز وا شيب   ةيک در مذکور داراي 

ــد مي بيش ــان  از چهل درصـ ــوع نشـ ــد. اين موضـ ةدهند باشـ
و  باشــدهاي مورد بررســي ميهاي مورفولوژيکي پديدهپيچيدگي

ي    يد در ته ــهةبا کارتو  نقشـ ي هاي  عات       گراف ک جهت انجام مطال
گيرد.  نظر مهندسين کارتوگرافي قراربيشتري مدگوناگون دقت
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شــناختي مقياس در مطالعات  يز جهت بررســي روشناليســازه
پايش تغييرات پلي   با  يب در دو    گونمحيطي و  ــ هاي کالس شـ

ها و مختلف و با ترکيب مقياسســايزپيکســلمقياس و با ســه 
ــل ــايزپيکسـ هاي مختلف، در نظر گرفتن تغييرات تعداد و   سـ

ساحت پلي  سة داده   گونم شيب و با توجه به مقاي سبت هاي  ها ن
به کل محدودة آبخير، به اين نتيجه دست يافتند که تأثير تغييرات  

ــلمقياس و  ــايزپيکس ــاحتس عداد  ها و ت، نتايج متفاوتي بر مس
ــيــب مــيگــونپــلــي مــحــقــقــان  گــذارد.هــاي کــالس شــ

ــت يافته    )۱۵و۱۴و۱۰(متعددي  اند که براي  نيز به اين نتيجه دسـ
هايي که بر مبناي مساحت هستند، تغيير مقياس تحليل اندازة  داده
) واحدهاي مکاني در مقياس مشابه ممکن Grain sizeبندي (دانه

ست اثرات متفاوتي روي نتايج تحليل  ش  ا شته با ند.  هاي مکاني دا
ــه و        ۱۵( ــدازة نمون ــة متغير، روي نتــايج       ) اثرات تغيير ان ارائ

رگرســيون، آناليز واريانس و آناليز همبســتگي را با هدف آزمون  
چگونگي تأثير يک تغيير ســيســتماتيک در مقياس آناليز بر نتايج  
ست يافتند که اثر     سي کردند به اين نتيجه د تحليل آماري را برر

ه  مالحظ تواند قابل   هاي آماري مي  تغيير اندازة نمونه روي تحليل   
ــد. ــدة طبيعي پاگيو آُاللما۱۱راکيني (باش ) در منطقة حفاظت ش

قدرت تفکيک را در برآورد متريک        ــکالت  يا، مشـ تال هاي  دراي
سيما با استفاده از چهار شاخص مطالعه کرد؛ شاخص تنوع      زمين

سط (         شکل متو شاخص  شاخص برابري پائولو،  )MSIشانن، 
Mean Shape Index   ة  دهي شـد و شـاخص شـکل متوسـط وزن

قه (  ، در AWMSI(Area Weighted Mean Shape Indexمنط
MMUترين واحد نقشــه (اين مطالعه کوچک Minimum Map

Unitه  اين نتيجشـــود و با اســـتفاده از اين مفاهيم به، معرفي مي
به         هدف  که وقتي  فت  يا هاي    دســــت  ــورت کمي، الگو صـ

دشــناختي که آنها را توليســيماي مرتبط با فرآيندهاي بومزمين
ــت، بايد به ورودي قدرت تفکيک مکاني (       مي )  MMUکنند اسـ

ــتي      توجه ويژه  ــت و تا مقياس ورودي به درسـ اي مبذول داشـ
تعريف نشــود، هيچ اســتنباطي در مورد انتقال اطالعات از يک  

ــد. به    مقياس به مقياس ديگر نمي    ــته باشـ رنظتواند وجود داشـ
ــروري ــدميض ــامانةهايفناوريفراگيريوجودباکهرس س
شتن اختياردروازدورسنجش وجغرافيايياطالعات حجمدا

سيعي از  سبت مکانيهايدادهو يهادادهروابطتعريفبازبهن
ايندر. زددســـتمطالعهموردفيزيکيفرآيندهايومکاني
ــيحتالشتحقيق ــد توض ــوددادهش قانوناعمالباتنهاکهش

ــ   تر، بزرگ مقيــاس  " ــهتوان نمي  " بهتر   ةنتيج هــايخروجي  ب
سب  ست تريمنا سيالب، يافتد ثراتحتخودچرا که برآورد 
اندازةبهآنفروکاست واست متعدديزيستي وفيزيکيعوامل
.شدنخواهدمنجربخشينتايج رضايتبهکارتوگرافي،مقياس

منابع مورد استفاده
1.Agha nabati, A. 2004. Geology of Iran. pp. 325-329. Tehran.
2.Gardner, R. H., O. Neill, R. V. Turner, M. G. and V. H. Dale. 1989. Quantifying scale-dependent effects of animal

movement with simple percolation models. L. Ecology. 3: 217-227.
3.Gibson, C. k. 2000. Analysis the Concept of Scale and the Human Dimensions of Global Change. E. Management, 2:

239-217.
4.Holisaz, A., H. Azarnivand, M. Akrami, M. Mahdavi and A. Mehrabi. 2011. Methodological Study of scale in

environmental studies. Res. Environ. 3: 35-48.
5. Jelinski, D. E. and J. Wu. 1996. The modifiable areal unit problem and implications for landscape ecology. Landscape

Ecology, 11:129-140.
6.Levin, S.A. 1992. The problem of pattern and scale in ecology. Ecology 73: 1943-1967.
7.Li. Z. 1999. Scale: a fundamental dimension in spatial representation. In: G., Xu. Chen (Eds.) Towards Digital Earth -

Proceeding of the International Symposium on Digital Earth 533-538
8.Nams, V. O. and G. Panian. 2006. Determining the spatial scale for conservation purposes – an example with grizzly

bears. Biol. Conservation 128: 109-119.
9.Olivera, F. 2001. Extracting Hydrologic Information from Spatial Data for HMS Modeling. J. of Hydrologic Eng. 6:

524-530.



۱۳۹۵تابستان/ ششموهفتاد/ شماره مبيست/ سال )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك نشريه

۵۶

10. Powell, T. M. 1989. Physical and biological scales of variability in lakes, estuaries, and the coastal ocean. In:
Roughgarden. P. Ecological. PP. 157-176. Princeton Jersey New, USA.

11. Rocchini, D. 2005. Resolution problems in calculating landscape metrics. Spatial Science. 50: 25-35.
12. Schneider, D. C. 2001. The rise of the concept of scale in ecology. Bioscience. 51: 545-554
13. Turner, M. G., R. O 'Neill. R. Gardner and B. Milne. 1989. Effects of changing spatial scale on the analysis of

landscape patterns. Landscape Ecology 3:153-162.
14. Wu, J. and O. L. Loucks. 1995. from balance of nature to hierarchical patch dynamics: a paradigm shift in ecology.

Quarterly Review of Biology 70: 439-466.
15. Wu, J. 2004. Effects of changing scale in landscape pattern analysis: scaling relations. Landscape Ecology 19: 125-

138.
16. Zhang, H. L. and Y. J.  Wang. 2013. The effect of Watershed Scale on HEC-HMS Calibrated Parameters: a Case Study

in the Clear Creek Watershed in Lowa, USA. H. E. Sciences. 10: 965-998.



J. Sci. & Technol. Agric. & Natur. Resour., Water and Soil Sci., Vol. 20, No. 76, Summer 2016, Isf. Univ. Technol., Isf., Iran.

57

Assessing the Effect of Spatial Scale Change in Flood Estimation
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Abstract
The last two decades have seen increasing applications of digital terrain modeling in hydrological, geomorphological,
pedagogical, and biological research, aided by rapid advancement of geographic information system (GIS). Hydrologic
models are sensitive to change in the input values to the model, so the change of pixel size input data affects the output
values of the model and produces different significant results. In this study, using topographic maps 1:25000 and
1:50000 and choosing ten pixel sizes (10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 80, 100, and 200) and software Arc GIS and HEC-
HMS, output values of HEC-HMS model have been studied. Results of this study indicate that accuracy of peak
discharge calculated by HEC-HMS model in the spatial scale map 1:50000 is more than the peak discharge calculated
by HEC-HMS model in the spatial scale map 1:25000. Also accuracy of the calculated peak flows in a smaller pixel
sizes (20 to 50) is more than the larger pixel sizes.

Keywords: ArcGIS, HEC-HMS, Jamash watershed, pixel size, spatial scale.
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